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APRESENTAÇÃO
O Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), e o Congresso
Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), acontecem conjuntamente a cada dois
anos, se constituindo como um dos principais eventos da área da Educação Física e
Ciências do Esporte do país. Neste ano de 2017 foram realizadas a vigésima edição do
CONBRACE e a sétima edição do CONICE.
O XX CONBRACE e VII CONICE ocorreram entre os dias 17 e 21 de setembro de 2017
no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás na cidade de Goiânia/GO.
Adotamos, para essa edição dos eventos, a imagem do ipê amarelo que floresce durante
o período de seca que caracteriza o mês de setembro no cerrado. A ampla programação
foi estruturada em torno da seguinte temática: “Democracia e Emancipação: desafios
para a Educação Física e Ciências do Esporte na América Latina”.
Esta temática tornou-se o eixo de articulação dos eventos porque, segundo o
diagnóstico do sociólogo Zygmunt Bauman, um dos (d)efeitos da globalização atual
é a radical separação entre o capital e a política ou, o que dá no mesmo, a completa
subsunção da política, ainda marcadamente local, às regras de uma economia com
poderes extraterritoriais. Como consequência, as pressões do mercado neoliberal estão
substituindo a legislação política ao mesmo tempo em que a esfera pública está sendo
colonizada (e desregulamentada) pela privada.
É nesse contexto, em que a substância normativa das ordens institucionais
democráticas é esvaziada, que o sociólogo no incita a construir uma nova agenda pública
da Emancipação para conter o avanço daqueles (d)efeitos da globalização na América
Latina e discutir os desafios que eles apresentam à Educação Física e às Ciências do
Esporte. Tais desafios encontram-se materializados, por exemplo, em propostas como
as de gestão por Organizações Sociais (OS) na saúde e educação, na militarização
das escolas públicas, desqualificação e aligeiramento da produção do conhecimento e
diversas ameaças aos direitos constitucionais de acesso à saúde, à educação, ao esporte
e ao lazer.
Além disso, neste momento o campo é chamado a refletir a respeito das
transformações em curso nos currículos da educação básica, sobre as DCN’s da Educação
Física e sobre os caminhos da pós-graduação apontados pelas políticas da CAPES e da
Área 21, questões específicas as quais estão também permeadas pela conjuntura política
geral e que merecem reflexões contextualizadas pelas pautas políticas atuais da América
Latina.
Diante dessas questões um grande número de trabalhos foram apresentados (no
formato de Comunicação Oral ou de Pôster) e debatidos no decorrer dos eventos.
No presente documento, passamos trazemos todos os trabalhos apresentados, estes
organizados de acordo com o Grupo de Trabalho Temático (GTT) e com o formato de
comunicação.
Comissão Organizadora
XX CONBRACE | VII CONICE

GTT 01 - ATIVIDADE
FÍSICA E SAÚDE
Ementa: Estudos de diferentes possibilidades de análises e intervenções em saúde –
considerada como objeto não particular de um campo de conhecimento – e que, portanto,
assumem a compreensão do fenômeno a ela relacionado por meio de diferentes saberes
(da saúde coletiva, fisiologia, sociologia, filosofia, entre outros).
Coordenadora: Giannina do Espírito-Santo (UNISUAM)
Coordenador Adjunto: Alexandre Palma (UFRJ)
Comitê Científico: André Luis Façanha da Silva (UVA), Braulio Nogueira de Oliveira (UECE),
Claudia Paulich Loterio (UNISUAM), Diogo Gonçalves de Souza de Oliveira (UNISUAM),
Felipe Wachs (UFG), Heitor Luiz Furtado (FURB), Maíra Naman (FURB), Priscilla Antunes
(UFG), Renata Vasconcelos (FIOCRUZ), Ricardo Lira (UFG).
Colaboradores: Cristine Barra Salles (UNISUAM), Franklin Raniery (UNISUAM), Phillipe
Rodrigues (UFRJ).

COMUNICAÇÃO
ORAL

ALONGAMENTO ESTÁTICO PROMOVE MAIOR
IMPACTO CARDIOVASCULAR QUE EXERCÍCIO
AERÓBIO EM BICICLETA ERGOMÉTRICA1
Karolyne Silva Magalhães2
Raoni da Conceição dos Santos3
Welington Villela de Paula4
Mariana Silva Almeida5
Anderson Luiz Bezerra da Silveira6
RESUMO
A manutenção da pressão arterial, tanto em repouso quanto no exercício, garante a sobrevivência
em humanos. As diferenças entre modalidades e métodos de exercícios promovem interferências
distintas nesta manutenção. Buscou-se avaliar as respostas hemodinâmicas e a modulação
autonômica, antes e imediatamente após protocolos de alongamento e exercício aeróbio. Como
resultado o alongamento foi capaz de promover maior estresse cardíaco que o exercício aeróbio em
bicicleta, em jovens saudáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Alongamento estático; pressão arterial; modulação autonômica.

INTRODUÇÃO
Para garantir um bom funcionamento do sistema cardiovascular é necessário
manter a pressão arterial (PA) em níveis adequados, a fim de contribuir para a perfusão
tecidual. Neste sentido, a realização da atividade física é um dos mecanismos que
causam aumento da PA (IRIGOYEN et al., 2016, p. 1-13).
O alongamento é prescrito por fisioterapeutas e profissionais em educação física
para reabilitação pós-lesão e também para melhora da amplitude do movimento
articular e em longo prazo da flexibilidade (RUBINI; GOMES, 2004, p. 20-5). O
alongamento vem sendo indicado como atividade ideal para indivíduos com algum
tipo de distúrbio cardiovascular, como a hipertensão. Possivelmente, pela ampla
indicação na literatura cientifica de outros exercícios de baixa intensidade, como
os exercícios aeróbios, como atividade ideal para controle da PA (WHELTON et al,
2002, p. 493-503).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de São Paulo (USP), ksmagalhaes@usp.br
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), raoniufrrj@gmail.com
4 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), welingtondep@yahoo.com.br
5 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), marisilvaalmeida2@gmail.com
6 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), andersonsilveira@ufrrj.br
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

86

Atualmente a literatura científica ainda apresenta diversas lacunas relativas
ao impacto sobre as respostas autonômicas e cardiovasculares promovidas pelos
diferentes métodos de alongamento estático (ativo, passivo) e exercícios aeróbios
(natação, esteira, bicicleta), bem como a comparação entre essas modalidades de
exercício.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo tratou-se de uma pesquisa quantitativa, com o modelo experimental
cruzado (cross-over design), dividido em quatro protocolos, com no mínimo 24
horas de intervalo entre eles. Todos os participantes leram e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido, o qual evidenciava todos os risco e benefícios
relativos ao estudo. Adicionalmente, todos foram instruídos a não participar de
qualquer tipo de atividade física durante o período de testes.
O estudo foi realizado com 12 indivíduos jovens destreinados (idade = 21±2
anos, peso = 73,7±13,2 kg, altura = 176± 0,05 cm, gordura corporal = 10,8±6,1%).
Os critérios de inclusão foram a ausência de lesão osteomioarticular pré-existente.
Além disso, eles foram instruídos a abster-se do uso de drogas que pudessem afetar
diretamente habilidades motoras (álcool, tranquilizantes, psicotrópicos e betabloqueadores), durante o período do experimento.
Os indivíduos deveriam realizar 4 sessões de exercícios, selecionados
aleatoriamente, com tempo de duração de 45 minutos/sessão. Cada sessão foi
precedida pela respectiva familiarização, e constituída apenas por um dos protocolos
experimentais seguintes: a) (AEA): aula de alongamento estático ativo; b) (AEP): aula
de alongamento estático passivo; c) (AERO): exercício aeróbio em cicloergômetro e
d) (CTRL): onde permaneciam em repouso durante o mesmo tempo dos protocolos
de exercício. Antes, durante e imediatamente após as sessões de exercícios foram
avaliadas variáveis hemodinâmicas e autonômicas afim de comparar o efeito de
todas as atividades sobre o sistema cardíaco.
AULAS DE ALONGAMENTO ESTÁTICO ATIVO E PASSIVO
A aula de alongamento estático ativo foi composta de exercícios com os 20
maiores e principais músculos, tanto da região superior quanto inferior do corpo.
Os procedimentos de volume e intensidade consistiram em quatro séries, com 20
segundos de sustentação até o limite da dor para cada músculo, com 10 segundos de
intervalo entre as séries. A ordem de alongamento seguiu dos músculos superiores
para os inferiores. A aula de alongamento estático passivo foi realizada da mesma
forma que a do alongamento estático ativo, porém realizados com o auxílio de um
instrutor.
EXERCÍCIO AERÓBIO
O exercício aeróbio foi realizado na bicicleta ergométrica (Ergo 167 Cycle,
Alemanha) durante 45 minutos. Anteriormente a esse protocolo, todos os sujeitos
realizaram o teste de esforço submáximo no cicloergômetro, para avaliação do
VO2max de cada sujeito, para assim poder controlar a intensidade do exercício na
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bicicleta. Os sujeitos realizaram os 45 minutos no cicloergômetro com RPM (Rotação
por minuto) constante de 60 e com a intensidade de 45 a 55% do VO2max indireto,
de forma que essa intensidade estivesse próxima a dos exercícios alongamentos
realizados anteriormente. Imediatamente após ao final de 45 minutos do protocolo,
foram coletadas as mesmas variáveis verificadas ao final dos exercícios de
alongamentos.
MENSURAÇÃO DE VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS E AUTONÔMICAS
Foram determinadas a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) com um
monitor de pressão arterial. O pulso pressórico (PP) foi determinado pela diferença
entre a PAS e a PAD. Já a pressão arterial média (PAM) foi determinada a partir da
fórmula PAM=PAD+1/3(PAS-PAD). Também foram avaliados o duplo produto (DP)
e a saturação de oxigênio (SPO2).
Antes de avaliar a PA pré-exercício, todos os indivíduos fizeram repouso absoluto
por 5 minutos na posição sentada. Foram instruídos a controlar a respiração para
evitar a manobra de Valsalva.
A VFC foi registrada durante todo o experimento por um frequencímetro
validado anteriormente e em seguida, os dados foram transferidos para um
computador para análise.
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Inicialmente foram realizados os procedimentos de verificação da distribuição
gaussiana dos dados através do teste de Shapiro-Wilk. Já para as comparações
entre os grupos, o procedimento estatístico utilizado foi a análise de variância de
duas vias (two-way ANOVA), com verificação post-hoc de Bonferroni. O índice de
significância adotado para todas as análises foi de p≤0,05. Todos os dados estão
descritos como medias ± desvio padrão.
RESULTADOS
Nas condições basais não houveram diferenças significativas em nenhuma
das variáveis analisadas (p>0,05). No entanto, ao realizar a comparação ao final
de cada protocolo foi observado que todos foram significativamente diferentes do
CTRL em todas as variáveis analisadas. AEP foi significativamente maior que AEA e
AERO, nas variáveis PAS (p=0,0023), PAM (p=0,0021) e DP (p<0,0001). Entretanto,
PP aumentou significativamente em AEP e AEA quando comparados a CTRL e
AERO, sem qualquer diferença entre os últimos (p=0,0145). As variáveis FC e VFC
no domínio do tempo (RR, RMSSD), frequência (HF, LF) e balanço simpato-vagal
(LF/HF) exibiram diferenças significativas somente entre os protocolos de exercício
(AEP, AEA, AERO) em relação a CTRL, sem diferenças entre eles (FC: p<0,0001; RR:
p<0,0001; RMSSD: p=0,0011; LF: p=0,0059; LF/HF: p=0,0284).
DISCUSSÃO
Todos os protocolos foram capazes de aumentar a pressão arterial sistólica,
porém, esse aumento foi mais significativo no alongamento estático passivo.
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Podemos especular que isso ocorreu pela capacidade de gerar maior aumento no
comprimento do sarcômero e causando uma redução da luz tubular dos capilares
sanguíneos que irrigam essa área, culminando com o aumento da RVP para a
passagem de sangue e, consequentemente, causando o aumento mais expressivo
da PAS, já que o estímulo da atividade aeróbia é diferente e não promove o mesmo
grau de estiramento.
Acreditamos que o aumento observado na PAM nas aulas de alongamento
pode ter sido influenciado pelo aumento do PP relacionado a aumento da rigidez
vascular, observado em estudos anteriores (SILVEIRA et al. 2016, p. 1-12). Além disso,
a PAM no alongamento passivo pode ter sido maior pelo aumento da PAS neste
grupo, já que a PAD não apresentou diferença significativa em nenhum dos grupos
em relação ao grupo controle após as aulas e nem ao momento pré-exercício.
Outra explicação para o aumento da PA induzida pelas aulas de alongamento
seria a ativação de ergorreceptores. Os resultados referentes a modificações
autonômicas induzidas pelo alongamento muscular podem ter sido influenciados
por maior responsividade dos mecanorreceptores, que inibem seletivamente o
tônus vagal cardíaco durante o alongamento, produzindo taquicardia e elevação
da PA (MACDOUGALL et al., 1985, p. 785-790; PICKERING et al., 2005, p. 142-161;
FARINATTI et al., 2011b, p. 1579-1585).
Nossos resultados sobre o DP indicam que o consumo de oxigênio do miocárdio
é maior quando se executa o alongamento estático passivo e por isso, este pode ser
um modelo que provoca maior estresse cardíaco em comparação aos outros.
A variabilidade da frequência cardíaca é uma técnica indireta para avaliar a
modulação do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático no coração
através do uso de variáveis no domínio do tempo e no domínio da frequência
(ROUTLEDGE et al. 2010, p. 303-312). Não houve diferença entre essas variáveis
ao comparar diferentes protocolos de exercícios. Porém, durante a realização de
todos os protocolos de exercício, pode-se observar uma retirada parassimpática,
independentemente de uma entrada simpática.
As variáveis hemodinâmicas podem ser influenciadas pela modulação
autonômica, e ainda, pelo controle metabólico e hormonal, e também, por estímulos
mecânicos. O presente estudo avaliou e analisou o comportamento hemodinâmico e
autonômico em diferentes protocolos de exercício com a mesma intensidade. O fato
das variáveis autonômicas não apresentarem diferença entre os protocolos sugere
que as mudanças nas variáveis hemodinâmicas podem ter ocorrido independente do
controle autonômico. Por isso, o fator em questão para a diferença entre o protocolo
de alongamento passivo e o exercício aeróbio pode ter sido a compressão mecânica
provocada neste tipo de atividade, que culmina com a diminuição da luz tubular de
vasos sanguíneos que irrigam as musculaturas alongadas.
CONCLUSÃO
Pode ser concluído com base nos resultados, que o alongamento estático apesar
de ser considerado como relaxante e de baixo impacto foi capaz de promover maior
estresse cardíaco e resistência vascular que 45 minutos de exercício aeróbio em
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bicicleta, em jovens saudáveis. Deste modo, este tipo de atividade deve ser aplicado
com muita cautela, em especial, para população com problemas cardiovasculares.
STATIC STRETCHING PROMOTES GREATER CARDIOVASCULAR IMPACT
COMPARED TO ENDURANCE CYCLING EXERCISE.
ABSTRACT: Maintaining blood pressure, both at rest and in exercise, ensures survival in humans.
Differences between modalities and exercise methods promote distinct interference in this
maintenance. The aim was to evaluate hemodynamic responses and autonomic modulation, before
and immediately after protocols of stretching and aerobic exercise. As a result stretching was able to
promote greater cardiac stress than aerobic exercise on a bicycle in healthy youngsters.
KEYWORDS: Static stretching; blood pressure; autonomic modulation.

EL ESTIRAMIENTO ESTÁTICO PROMUEVE MAYOR IMPACTO CARDIOVASCULAR
QUE EL EJERCICIO AERÓBICO EN BICICLETA.
RESUMEN: El mantenimiento de la presión arterial, en reposo o durante el ejercicio, se asegura la
supervivencia de los seres humanos. Las diferencias entre los métodos de ejercicio promueven la
interferencia distinta. El objetivo fue evaluar las respuestas hemodinámicas y autonómicas antes e
inmediatamente después de los protocolos de estiramiento y ejercicio aeróbico. Como resultado,
el estiramiento fue capaz de promover un mayor esfuerzo cardíaco que el ejercicio aeróbico en
personas jóvenes y sanas.
PALABRAS CLAVES: estiramiento estático; presión arterial; modulación autonómica;
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FLEXIBILIDADE NA TERCEIRA IDADE: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA
Carine Aparecida Souza Bastos1
Heliston Santos Soares2
Ana Gabriela Alves Medeiros3
PALAVRAS-CHAVE: Terceira idade; Hidroginástica; Flexibilidade.

INTRODUÇÃO
Este estudo incide em um relato de experiência de propósito descritivo,
apresentando aspectos vivenciados no programa Universidade Aberta à Terceira
Idade (UATI), durante as intervenções do estágio na Universidade do Estado da
Bahia (UNEB - Campus XII). A escolha da hidroginástica como atividade física a
ser desenvolvida durante a intervenção é pelo fato desta, ser a mais indicada e
procurada pelo público que frequenta o programa. Buscou-se avaliar em que
medida as ações pedagógicas repercutiu na vida dos integrantes da UATI, ou seja,
verificar os resultados alcançados na flexibilidade, diante dos exercícios de liberação
miofascial, alongamento e hidroginástica. O alongamento e a liberação miofascial
prepara o corpo para a realização de atividades intensas, reduzindo a tensão
muscular, prevenindo lesões e aumentando a flexibilidade. Segundo Dantas (1999)
e Achour Júnior (2009) a flexibilidade ampliada facilita e condiciona o indivíduo
para a realização das atividades cotidianas.
METODOLOGIA
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência com uma população
de 60 pessoas e uma amostra de 36. O público alvo foram pessoas na terceira
idade do município de Guanambi-BA. O critério de inclusão foi ter realizado as
avaliações de flexibilidade no início e final da intervenção, através do banco de
Wells (NAHAS, 2013). Inicialmente eram realizados 20 minutos de alongamento
e auto liberação miofascial, posteriormente a prática da hidroginástica, com
duração de 50 minutos em três encontros semanais. Para a análise de dados
categorizou-se o público por faixas etárias: de 50 a 54 anos; 55 a 59; 60 a 64 e
igual ou superior a 65 anos.
1 Universidadedo Estado da Bahia (UNEB) carinebastos@yahoo.com.br
2 Universidadedo Estado da Bahia (UNEB) helistongbi@gmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB) gabimedeirosef@gmail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

91

ANÁLISE E DISCUSSÃO
FLEXIBILIDADE NAS MULHERES
O grupo de 50 a 54 anos encontrava-se com uma média de 13,5 centímetros (cm)
de alcance no banco de Wells. Ao final da intervenção o grupo atingiu uma média
de 18,67 cm, assim, percebe-se que houve um aumento de 38,30% na flexibilidade.
O grupo de 55 a 59 anos encontrava-se com média de 23,5 cm, e ao final média de
27 cm, uma melhora de 14,89%. O grupo de 60 a 64 anos, possuía média de 27,44
cm e ao final alcançou a média de 30,56 cm, obtiveram um aumento de 11,37%. O
grupo com idade igual ou superior a 65 anos, inicialmente tinha média de 26,35 cm
e ao final média de 30,04 cm, ou seja, um acréscimo de 14% na flexibilidade.
Analisando os parâmetros é notório que o grupo mais jovem teve um progresso
significativo no aumento da flexibilidade, comparado aos demais. Contudo, percebese que no início da intervenção os grupos com idade superior possuíam uma
flexibilidade melhor, porém, o ganho no decorrer do processo foi menor.
FLEXIBILIDADE NOS HOMENS
O número de homens participantes do programa é pequeno e todos se
classificaram com faixa etária igual ou superior a 65 anos. Os seis homens analisados
encontrava-se com média de 20,66 cm e após o término das intervenções com
média de 24 cm, um aumento de 16,16% na flexibilidade.
Os indivíduos que mantém uma vida fisicamente ativa possuem flexibilidade
aumentada em relação aos que não possuem, nesse sentido, Achour Júnior (2009)
salienta a importância de trabalhar a flexibilidade durante toda a vida, pois, na idade
avançada pode ocorrer a perda parcial dos movimentos, e se a amplitude articular
não for estimulada pode incidir a perda total destes. Além do fator cronológico,
existem elementos determinantes do aumento ou manutenção da flexibilidade,
como as patologias osteotendíneas e os fatores intrínsecos e extrínsecos da terceira
idade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio oportuniza ao aluno compreender as especificidades da atuação,
edificando o processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a transição do “ser
estudante” para o “ser professor” acontece por meio da efetivação dos estágios.
Diante das intervenções realizadas no programa UATI identificou-se que os exercícios
de liberação miofascial associado com o alongamento e a prática da hidroginástica
aumentou consideravelmente a amplitude articular, ou seja, a flexibilidade dos
participantes. Todavia, faz-se necessário realizarmos outros estudos acerca destas
práticas corporais.
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EFEITO AGUDO DE DIFERENTES VOLUMES DE
ALONGAMENTO SOBRE A FORÇA DE PREENSÃO
MANUAL E TEMPO DE REAÇÃO1
César Rafael Marins Costa2
Raoni da Conceição dos Santos3
Welington Villela de Paula4
Wallace Martins Vianna Ribeiro5
Carolina Fonseca de Barros6
Anderson Luiz Bezerra da Silveira7
RESUMO
A força de preensão manual e o tempo de reação são componentes importantes da função manual.
A literatura aponta que o alongamento muscular promove alterações em diversas valências físicas.
Buscou-se então avaliar a influência de diferentes volumes de alongamento muscular sobre o
desempenho de força e tempo de reação manual de jovens destreinados. Os resultados demonstraram
que o alongamento estático, independente do volume aplicado, pode promover prejuízos nos
componentes da função manual.
PALAVRAS-CHAVE: exercícios de alongamento muscular; tempo de reação; força muscular.

INTRODUÇÃO
A mão é a parte mais ativa e importante do membro superior, sendo responsável
por várias atividades da vida diária relacionadas ao trabalho ou recreação (CARMELI;
PATISH; COLEMAN, 2003; PINTO, 2003). Os componentes da função manual com
maiores destaques na literatura científica são a força de preensão e o tempo de
reação, especialmente, no cenário esportivo, onde o sucesso em modalidades que
priorizam o membro superior depende da potencialização da função manual. Sendo
assim, a mensuração da força de preensão manual é extremamente necessária para
fornecer um índice objetivo da integridade funcional dos membros superiores (REIS;
ARANTES, 2011).
Adicionalmente, Botelho e Azevedo (2009) descreveram que o tempo de
reação manual parece estar associado a melhora nas atividades da vida diária, e
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), cesarufrrj@hotmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), raoniufrrj@gmail.com
4 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), welingtondep@yahoo.com.br
5 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), viannaribeiro@hotmail.com
6 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), carolinafonseca@outlook.com.br
7 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), andersonsilveira@ufrrj.br
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consequentemente, na qualidade de vida, e que essa variável é melhor em praticantes
de atividade física ao comparar com indivíduos sedentários. Além disso, o tempo de
reação se destaca como uma capacidade motora imprescindível para a estrutura de
certas habilidades motoras. Neste sentido, a Eletromiografia de superfície (SEMG) é
considerada padrão ouro para a análise da ativação muscular (GAZZONI et al., 2014),
e fundamental para precisão da medida do tempo de reação muscular (OZYEMISCITASKIRAN et al., 2008).
A técnica de alongamento muscular é utilizada para manutenção e aumento
do comprimento muscular e amplitude articular, a qual é descrita por alguns
autores como necessária para o bom desempenho nas atividades da vida diária
(BOTELHO; AZEVEDO, 2009; CARMELI; PATISH; COLEMAN, 2003; GUISSARD;
DUCHATEAU, 2006). Entretanto, a literatura científica aponta que o alongamento
muscular promove adaptações neurais e mecânicas capazes de reduzir a força,
tempo de reação e equilíbrio corporal, além de promover prejuízos em diversas
outras valências físicas (BEHM et al., 2004). Porém, existe, até o presente momento,
uma lacuna no conhecimento a respeito do efeito agudo de diferentes volumes
de alongamento estático passivo sobre a força de preensão manual e o tempo de
reação manual.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado com 10 indivíduos jovens destreinados (idade = 21 ± 2
anos, peso = 74,4 ± 13,2 kg, altura = 172 ± 0,1 cm, gordura corporal: 13,8 ± 7,4 %).
Os critérios de inclusão foram a ausência de lesão osteomioarticular pré-existente.
Além disso, eles foram instruídos a abster-se de usar drogas que pudessem afetar
diretamente habilidades motoras (álcool, tranquilizantes, psicotrópicos e betabloqueadores) durante o período do experimento. Adicionalmente, todos os sujeitos
foram previamente familiarizados com os protocolos experimentais, a fim de evitar
a influência da aprendizagem sobre os resultados.
PROTOCOLO DE ALONGAMENTO MUSCULAR
Para a aplicação do alongamento estático de forma passiva o avaliado deveria
estar na posição sentado, com o ombro em posição ortostática e cotovelos formando
um ângulo de 90º e com o antebraço em apoio sobre uma mesa e a ponta dos dedos
voltados para cima. O avaliador realizou passivamente a extensão dos punhos do
avaliado aplicando a força na ponta dos dedos até o limite estabelecido pela dor. O
tempo de alongamento utilizado foi de 30s, segundo o trabalho de Winchester et
al. (2009) e a recomendação da ACSM (2011).
FORÇA DE PREENSÃO MANUAL
Para a mensuração da força de preensão manual foi utilizado o dinamômetro
hidráulico (Jamar, Sammons Preston Rolyan, 4, Sammons Court, Bolingbrook, IL,
60440). O aparelho foi calibrado previamente a coleta dos dados. Os indivíduos
ficaram sentados em uma cadeira confortável sem apoio para os braços, com os
quadris e joelhos posicionados aproximadamente a 90° de flexão e os pés apoiados
no chão. O ombro referente ao braço dominante ficou aduzido e em rotação neutra,
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cotovelo em flexão de 90°, antebraço na posição neutra e punho entre 0 e 30° de
extensão e entre 0 a 15° de adução. Os participantes foram instruídos a fazerem
3 tentativas executando uma contração máxima da mão dominante durante 3s.
Houve um período de recuperação de 30s entre as tentativas. A média dos valores
das 3 tentativas da mão dominante foi utilizado para a análise dos dados (REIS;
ARANTES, 2011).
TEMPO DE REAÇÃO MANUAL
Para análise eletromiográfica de superfície foi utilizado o EMG Spikerbox
(BackyardBrains, Analog Devices, Norwood, MA) (SHANNON et al., 2014). Os
sinais foram registrados através da aplicação de eletrodos bipolares de espuma
na pele e sobre os pontos anatômicos dos músculos do antebraço, responsáveis
pelo movimento de preensão manual, de acordo com o trabalho de Zatsiorsky, Li
e Latash (2000). Os sinais eletromiográficos para avaliação do tempo de reação
foram gravados e analisados no programa de processamento de áudio Audacity
(Audacity®, Free Software Foundation, Version 2.1.2).
PROCEDIMENTOS
O presente estudo seguiu um delineamento experimental cruzado e
randomizado, o qual foi realizado em uma única semana e divido em três protocolos,
com no mínimo 24 horas de intervalo entre eles. Todos os participantes leram e
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, o qual evidenciava todos
os risco e benefícios relativos ao estudo. Adicionalmente, todos foram instruídos a
não participar de qualquer tipo de atividade física durante o período de testes.
A fim de assegurar a consistência dos procedimentos e a precisão dos testes,
antes de cada sessão foram dadas instruções gerais pelo avaliador. Cada sessão
foi precedida pela familiarização com o teste, e constituída apenas por um dos
protocolos experimentais seguintes: a) (CTR): teste de preensão manual e análise
do tempo de reação manual através da resposta eletromiográfica; b) (AE1): série
única de alongamento estático passivo com 30s de duração, seguido dos mesmos
procedimentos aplicado em CTR; c) (AE4): aplicação de 4 séries de alongamento
estático passivo com duração de 30s, seguido dos mesmos procedimentos aplicado
em CTR.
ANÁLISES
Todos os dados estão descritos como Média ± DP (Desvio Padrão). A
normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Os dados
foram comparados por meio do analise de variância de uma via com medidas
repetidas (one-way ANOVA), com correção de Greenhouse-Geisser e pós teste de
Tukey para múltiplas comparações. O índice de significância foi fixado em p ≤0,05.
RESULTADOS
Foi observado que série única de alongamento com duração de 30s não
modificou a força muscular estática entre os grupos (CTR=32,9±5,8 vs. AE1=32.9±7,1
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kgf, p > 0,05) (Figura-1), porém resultou no aumento do tempo de reação manual
quando comparadas ao controle (CTR=200,5±19,5 vs. AE1=255,3±35,6 ms, p=0,0095)
(Figura-2). Por outro lado, 4 séries de 30s de alongamento estático passivo foram
capazes de reduzir a força (CTR=32,9±5,8 vs. AE4=28,2±6,1 kgf, p=0,0077) (Figura-1),
além de aumentar o tempo de reação manual (CTR=200,5±19,5 vs. AE4=261,6±35,9
ms, p=0,0067) (Figura-2). Ao comparar os procedimentos de alongamento foi
observado que 4 séries de alongamento estático passivo promoveu maiores reduções
na força de preensão manual quando comparado a série única (AE1= 32.9±7,1 vs. AE4
= 28,2±6,1 kgf, p=0,0028) (Figura-1), sem qualquer diferença no tempo de reação
manual (AE1= 255,3±35,6 vs. AE4= 261,6±35,9 ms, p=0,89) (Figura-2).

Figura 1 – Efeito agudo de uma sessão de 30s (AE1) e 4 sessões de 30s (AE4) de alongamento
estático sobre a força de preensão manual (Kgf).

Figura 2- Efeito agudo de uma sessão de 30s (AE1) e 4 sessões de 30s (AE4) de alongamento
estático sobre o tempo de reação manual (ms).

DISCUSSÃO
No presente estudo o alongamento estático foi capaz de diminuir a força e
prejudicar o tempo de reação manual. Esses resultados corroboram com outros
trabalhos que também observaram que o alongamento foi capaz de promover
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

97

adaptações mecânicas e neurais que reduzem a força, o tempo de reação (BEHM et
al., 2004, GUISSARD; DUCHATEAU, 2006).
Fowles, Sale e MacDougall (2000) observaram que a redução na produção
de força pode ser devida à diminuição da excitabilidade do neurônio motor. Isto
é corroborado por Winchester, et al. (2009), em que, imediatamente após o
alongamento, a principal contribuição para a redução da força foi a diminuição da
ativação da unidade motora. Neste sentido, o estiramento muscular possivelmente
muda estruturas importantes para a regulação do comando motor, sendo assim
capaz de alterar o desempenho em atividades que requerem maior força e tempo
de reação. Sendo assim, os resultados do presente estudo demonstraram que o
alongamento estático, independente do volume aplicado, pode promover prejuízos
na funcionalidade das mãos. No entanto, maiores volumes de alongamento estático
promovem maiores efeitos deletérios sobre a função manual de jovens destreinados,
visto que são capazes de reduzir a força e aumentar o período de latência para a
resposta motora, e consequentemente, provocar perda de desempenho em qualquer
atividade dependente da função manual.
ACUTE EFFECT OF DIFFERENT STRETCHING VOLUMES ON MANUAL GRIP
STRENGTH AND REACTION TIME
ABSTRACT: Manual gripping force and reaction time are important components of the manual function.
The literature indicates that muscle stretching promotes changes in several physical valences. Then
sought to evaluate the influence of different stretching volumes on the performance of strength and
manual reaction time of untrained youth. The results demonstrated that static stretching, independent
of applied volume could promote damage in the manual function components.
KEYWORDS: muscle stretching exercises; reaction time; muscle strength.

EFECTO AGUDO DE DIFERENTES VOLÚMENES DE ESTIRAMIENTO EN LA
FUERZA DE PRENSIÓN Y TIEMPO DE REACTION
RESUMEN: La fuerza de la mano y tiempo de reacción son componentes importantes de la
función manual. La literatura sugiere que el estiramiento muscular promueve cambios en diversas
valencias físicas. Se buscó evaluar la influencia de distintos volúmenes de estiramiento muscular
en el rendimiento de fuerza y tiempo de reacción manual de jóvenes inexpertos. Los resultados
demostraron que el estiramiento estático, independiente del volumen aplicado, puede promover
daño en los componentes de función manual.
PALABRAS CLAVES: ejercicios de estiramiento muscular; tiempo de reacción; fuerza muscular.
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DE DIABÉTICOS PARTICIPANTES DE UM
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RESUMO
Verificar a qualidade de vida de adultos diabéticos de ambos os sexos moradores da cidade de GurupiTO a partir do questionário WHOQUOL-bref (World Health Organization Quality of Life- abreviado).
É uma pesquisa de cunho transversal de base populacional, sendo sua natureza quantitativa. Para
coletas dos dados, foi utilizado o instrumento WHOQUOL- bref. Para a estatística descritiva com
média e desvio padrão utilizamos o teste T Student e as análises foram realizadas no software
Bioestat 5.0.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Qualidade de vida; PSF.

1 INTRODUÇÃO
O Diabetes é reconhecido como um sério problema de saúde em todos os países,
independentemente do grau de desenvolvimento sócio econômico da população.
Com isso, os problemas de saúde vêm sendo um dos motivos do aumento da procura
de academias para a prática de exercícios físicos (FORJAZ et al. apud PAVAN, s/d).
A partir do tema proposto surge o interesse de se pesquisar sobre a qualidade
de vida dos sujeitos diabéticos frequentadores dos PSF Programa de Saúde Familiar)
da cidade de Gurupi-TO.
Despertou-nos uma inquietação em relação às possíveis limitações que esta
enfermidade causa, podendo comprometer a qualidade de vida dos diabéticos
frequentadores do PSF da cidade de Gurupi-TO. Dessa forma, esperamos com essa
pesquisa confirmar que os sujeitos diabéticos frequentadores do PSF da cidade de
Gurupi - TO possuem qualidade de vida.
O presente estudo tem como objetivo geral verificar a qualidade de vida de
adultos e idosos diabéticos com idade entre 45 à 65 anos moradores da cidade
de Gurupi-TO a partir do questionário WHOQUOL-bref, e um questionário semiestruturado.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza pra sua realização.
2 Centro Universitário UnirG, maia-gpi2012@hotmail.com
3 Universidade Federal do Tocantins –UFT, danielebueno@uft.edu.br
4 Universidade Federal do Tocantins –UFT, jeancarlo@uft.edu.br
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2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em um PSF (Programa Saúde da Família) da cidade
de Gurupi-TO, localizado na Rua Córsega Qd. 10 Lt. 13-B Vila São José. Na cidade
de Gurupi-TO existem 14 unidades de PSF, a referente pesquisa foi realizada
nesta unidade da Vila São José por ter uma maior concentração de participantes
diabéticos. O PSF é um espaço voltado para atender a população local que necessita
de atendimento médico, como tratamento preventivo, tratamento curativos através
do programa ESF (Estratégia Saúde da Família).
A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética do Centro Universitário
Unirg. A pesquisa só iniciou após o projeto ser aprovado pelo parecer 524.467. A
pesquisadora seguiu a risca a lei 466/12 CNS, que regulamenta as pesquisa com
seres humanos e só participaram da pesquisa os sujeitos que assinarem o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Os dados foram coletados através do questionário de qualidade de vida
WHOQUOL –bref (World Health Organization Quality of Life- abreviado), que
consiste em 26 perguntas sobre qualidade de vida e saúde que serão preenchidas
de acordo de como o participante se sente em relação a pergunta solicitada. São
5 números distribuídos da seguinte forma: 1 – nada; 2- muito pouco; 3- médio; 4muito; 5- completamente.
As 26 questões estão divididas em quatro domínios: Físico, Psicológico,
Sociais e Meio Ambiente que são classificadas através de uma média de cada faceta
e posteriormente faz-se a média de cada domínio classificando-o em uma escala
analógica de 0 a 100 utilizando como critério de comparação estes scores, ou seja,
quanto maior o score maio a qualidade de vida referente ao domínio, quanto menos
o score menor a qualidade de vida no referente domínio, até fazer uma média do
score de todos os sujeitos participantes em relação à qualidade total de vida da
população pesquisada.
Utilizamos também um questionário estruturado criado pelas pesquisadoras
que contém 7 perguntas geradoras:
1 – Você é portadora de qual tipo de diabetes mellitus?
( ) Diabete Mellitus tipo I
( ) Diabete Mellitus tipo II
2 – Há quanto tempo iniciou o tratamento da doença?
( ) menos de 1 mês
( ) acima de 1 mês
( ) menos de 6 meses
( ) acima de 6 meses
( ) acima de 1 ano
Outro _________________________________________________________.
3 – Faz o uso de medicamentos?
( ) Sim
( ) Não
Quais? ___________________________________________________________.
4 – Após o início do acompanhamento da doença, você obteve resultados significativos?
( ) Sim
( ) Não
Quais? ___________________________________________________________.
5 – Você pratica atividade física frequentemente?
( ) Sim
( ) Não
Qual? ___________________________________________________________.
6 – Você conhece a importância do exercício físico sistematizado para diabéticos?
( ) Sim
( ) Não
7 – Se a resposta foi “sim”, descreva qual a importância:
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Para análise dos dados foi utilizado a estatística descritiva com média e desvio
padrão realizadas no teste T Student pelo software BioEstat 5.3.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através do tratamento estatístico e pela análise geral identifica-se que, na
população em estudo, a maior parte dos pacientes (61,90%) pertencia ao sexo
feminino e 38,09%, ao masculino. A faixa etária de variou de 49 a 84 anos sendo que
para os sujeitos dos sexo feminino a média foi de 65,75 anos comum desvio padrão
de 10 anos, já para os sujeitos do sexo masculino a média foi de 64, 5 anos com um
desvio padrão de 11, 46 anos.
Em relação ao tipo de diabetes o tratamento estatístico demonstrou que 66,6%
da população pesquisada, 14 sujeitos possuem a diabete mellitus tipo I e 33,3% o
que equivale a 7 sujeitos possuem a diabete mellitus tipo II.
A tabela 1 apresenta os valores absolutos e percentuais dos sujeitos pesquisados
quanto à classificação dos domínios, e quando analisado o resultado nos valores
médios o domínio social ficou com uma posição de 16,7%, seguido do meio ambiente
com um percentual de 42,8%, dando sequência para o domínio físico com 55,5% e
o domínio psicológico com a maior média em relação aos scores do instrumento
com 68,1.
Tabela 1 - Escalas de valores do questionário WHOQOL –BREF de 0 a 100 para mínimo, máximo e
médio, considerando os domínios físico, psicológico, social, meio ambiente.
DOMÍNIOS
MÁXIMO
MÍNIMO
MÉDIO
TOTAL

FÍSICO
82,1
32,1
55,5

PSICOLÓGICO
91,7
41,7
68,1

SOCIAL
75,0
43,8
16,7

MEIO AMBIENTE
62,5
18,8
42,8

QV = Qualidade de vida.

QV

52,55

Para mensurar o nível de qualidade de vida através do questionário
WHOQUOL-bref todas as respostas dos sujeitos foram distribuídas em domínios:
Físico, psicológico, social e meio ambiente e tabelados em médias de acordo com
cada faceta, através dos scores foi realizada uma escala de valores que vem sido
demonstrada na tabela 4 onde se percebe que em relação à qualidade de vida
dos sujeitos diabéticos o domínio “Social” ficou com a menor média de score 16,7
o que equivale que neste domínio existe uma baixa na qualidade de vida destes
sujeitos, visto que dentro do questionário WHOQUOL-bref. equivale às relações
sociais, suporte e apoio social e também à atividade sexual, fatores importantes
para a aquisição de qualidade de vida, pois viver e manter relacionamentos são
importantes para a autoestima do ser humano.
Para Minayo, M. C. S. et al.(2000 p. 08): “Qualidade de vida é uma noção
eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado
na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial[...]”.
Podemos entender então que a qualidade de vida não se restringe a apenas
um determinado aspecto e a autora ainda afirma: “[...]O termo abrange muitos
significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos
e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias
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diferentes, sendo portanto uma construção social com a marca da relatividade
cultural”.
Na mesma perspectiva, nota-se que o domínio “Meio ambiente” ficou com o
score um pouco acima do “social” com a média de 42,8 o que revela que precisamos
de um ambiente social agradável sem muitos problemas e sem muitas confusões
com acesso a água potável, com boa moradia e oportunidade de trabalho, acesso a
educação e a saúde proporcionando a se horas de lazer. Porém, os melhores resultados
foram nos domínios psicológico e físico (médias: 68,1 e 55,5, respectivamente). Modo
que cada sujeito vive e se relaciona de maneiras diferentes levando em conta que o
perfil psicológico, as condições ambientais e sociais, o apoio familiar proporcionam
sim em um melhor resultado no domínio psicológico, levando a refletir também no
domínio físico, pois a prática do exercício regularmente, tem uma grande importância
na vida do ser humano, pois proporciona bem estar e alívio de dores como foi
observado nesta pesquisa.
4 CONCLUSÃO
Através da coleta dos dados percebemos que a diabetes mellitus tipo 1 é a que
mais acometeu os sujeitos pesquisados.
Quando verificado o tratamento estatístico do instrumento WHOQUOL-bref.,
percebemos que de acordo com as facetas e a média de seus scores que a qualidade
de vida de uma forma geral ficou com 52,55 em um score de 0 à 100, acima de
cinquenta por cento, porém quando verificamos as médias de cada domínio percebese uma média muito baixa no domínio social, deixando a desejar neste aspecto
muito importante também para autoestima e realizações no âmbito pessoal.
A partir deste contexto apresentado na pesquisa, chegamos à reflexão de que
se torna extremamente necessário ações por parte dos profissionais de Educação
Física no que diz respeito às intervenções práticas e teóricas de exercícios físicos e
saúde dentro dos PSF’s, proporcionando maiores informações e ações para que a
resposta juntamente com o tratamento da diabetes se multiplique e possa alavancar
a qualidade de vida destes e de outro sujeitos participantes dos PSF’s.
EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF PARTICIPATING DIABETICS OF A
PSF OF GURUPI
ABSTRACT: TO verify the quality of diabetic’s adults of both gender of the city of Gurupi-To starting
from questionnaires WHOQUOL-bref (World Health Organization Quality of Life- abreviado). It is a
research of population base being it’s quantitative nature. For collection of the data the instrument
WHOQUOL-bref was used. Fort he descriptive statistics with avarege and standard deviation used
the T-student teste and the analysis were accomplished in the software Bioestat 5.0
KEYWORDS: Diabetes; Quality of life; PSF.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE DIABÉTICOS PARTICIPANTES DE UN
PSF DE GURUPI-TO
RESUMEN: Verificar la calidad de vida de adultos diabéticos de ambos sexos habitantes de la ciudad
de Gurupi-TO a partir del cuestionario WHOQUOL-bref (World Health Organization Quality of Lifeabreviado). Es una investigación de corte transversal de base poblacional, siendo su naturaleza
cuantitativa. Para la recolección de los datos, fue utilizado el instrumento WHOQUOL- bref. Para la
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estadística descriptiva con media y desviación estándar utilizamos el test T Student y los análisis
fueron realizados con el software Boestat 5.0.
PALABRAS-CLAVE: Diabetes; calidad de vida; PSF.
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADO À IMAGEM
CORPORAL DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Thiago Camargo Iwamoto2
Bruno Hadley Guedes da Silva3
RESUMO
O estudo tem como objetivo verificar o nível de qualidade de vida relacionado a imagem corporal
de estudantes de Educação Física. Utilizou o instrumento BodyImage Quality of Life Inventory
(BIQLI). No mundo contemporâneo a insatisfação com a imagem corporal tem afligido uma parte
da população, podendo interferir sobre alguns aspectos da qualidade de vida. Foi possível perceber
que os participantes possuem baixo, porém positivo índice de qualidade de vida quando relacionado
com a imagem corporal.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Imagem Corporal; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Em um mundo modernizado onde as pessoas têm acesso as mais diversas
manifestações de informações, a busca por um corpo simétrico, musculoso, atlético
e forte tem atingido uma parcela significativa da sociedade. Historicamente, a
sociedade e cultura influenciaram à construção e o significado que o corpo possui
no contexto (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011).
Schilder (1999), Ribeiro e Oliveira (2011) e Scatolin (2012) discutem que nessa
representatividade simbólica que o corpo se manifesta é possível compreender que
a imagem corporal é uma construção de acordo com que o indivíduo pensa, sente e
faz,se dando em uma organização multidimensional. Desta forma, a imagem corporal
reflete a interação com a realidade externa, sobretudo através das experiências
vivenciadas pelo movimento no meio ambiente, construindo na mente a imagem
corporal (SCATOLIN, 2012; SCHILDER, 1999).
Qualidade de vida possui diversos significados, sendo de difícil conceituação.
Para a conceituação leva-se em consideração as experiências, conhecimentos
e valores provindos e resultantes do processo histórico-sócio-cultural (NUNES,
2007). Assumpção Júnior (2000) aponta que é representada pela tentativa de
identificar as experiências do ser humano, sendo um fator principal para determinar
a sensação de bem-estar. Qualidade de vida está relacionada com diversos fatores,
tal como funcionais, biológicos, sociais, culturais, educacionais e outros (PANZINI
et al., 2007).
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), thiagoiwamoto@outlook.com
3 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), brunohadleyguedes@gmail.com
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Desta forma, o presente estudo tem como objetivo verificar o nível de qualidade
de vida relacionado à imagem corporal de estudantes de Educação Física de uma
instituição de ensino superior do município de Goiânia-GO.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada com 44 estudantes (23 homens e 21 mulheres) do
curso de licenciatura em Educação Física de uma instituição privada, situada no
município de Goiânia - Goiás, de ambos os gêneros, sem restrição de raça, classe
social, praticantes ou não de atividade física/exercício físico. Os participantes
tiveram ciência sobre a pesquisa, acordando com os termos expostos no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa respeita a Resolução do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) 466/12. Como critério de exclusão, foi estabelecido que
indivíduos que não responderam aos questionários completamente e apresentar
qualquer tipo de distúrbio ou transtorno mental, tal como ansiedade, depressão,
fobias e/ou outros, seriam descartados.
Foram utilizados como instrumentos: Questionário sociodemográfico e Body
Image Quality of Life Inventory (BIQLI) (CASH, 2002, adaptado por ASSUNÇÃO,
2011). O primeiro teve como intuito identificar algumas informações sobre os
participantes, tal como gênero, idade, estado civil, se possui alguma doença,
restrição e/ou comorbidade, praticante ou não de exercício físico regularmente, qual
o tipo, objetivo, regularidade e duração da prática, se segue alguma reeducação/
dieta alimentar e se utiliza algum tipo de suplemento alimentar.
O segundo questionário teve como função avaliar os impactos da imagem
corporal sobre a qualidade de vida dos indivíduos, pontuando aspectos positivos
e negativos. O BIQLI é um inventário do estilo Likert, composto por 19 questões,
apresentando respostas bipolares. As questões estão relacionadas com diversos
domínios/aspectos que permeiam o ser humano, tal como: emoções, convívio social,
alimentação, sexualidade, bem-estar emocional, exercícios, relacionamentos. Os
resultados são comparados entre o intervalo de -57 e +57, de forma que pontos mais
positivos representam aspectos positivos na qualidade de vida, enquanto negativos
representam o contrário. Para a utilização desses questionários foi necessário a
autorização do autor original, desta forma foi encaminhado e-mail para o professor
Cash, solicitando permissão para a utilização do mesmo.
Como procedimento da pesquisa, o projeto teve a aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa (CAAE: 38200614.7.0000.0037). Após a autorização foi contatado os
possíveis participantes da pesquisa, verbalizado informações sobre a pesquisa, sendo
que em caso de aceite, foi direcionado o site da pesquisa, para que respondessem
aos questionários. Para isso, foi construído um formulário de pesquisa em meio
virtual (on-line). Para o tratamento de dados foi utilizado o software Microsoft Excel.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES.
O grupo de estudantes de Educação Física possui um média de idade de 21,30
anos (d.p. 4.32), 42 (95,5%) solteiro (a) e 2 (4,5%) casado (a). Com relação a prática
de exercícios físicos regularmente, 37 (84,1%) responderam que realizam e 7 (15,9%)
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que não. Em sua maioria, praticam musculação (52,3%), seguido de ergometria
(29,5%), esportivas (29,5) e outras, com o objetivo de condicionamento físico
(65,9%), hipertrofia (38,6%), lazer (25%), emagrecimento (15,9%) e outros (9,1%).
Dentre os participantes foi perceptível que os mesmos não realizam algum tipo de
reeducação/dieta alimentar para atingir o objetivo (81,8%) e 36 (81,8%) participantes
não utilizam nenhum tipo de suplemento.
Especificamente sobre o questionário BIQLI, foi possível identificar a média da
relação entre qualidade de vida e imagem corporal de +14,57 (d.p. 23,78). Quando
analisado o grupo do gênero feminino houve uma queda para +11,43 (d.p. 26,49) e
do masculino um aumento para +17,43 (d.p. 21,20) (Tabela 1).
A partir dos dados observado, é possível identificar um nível baixo, porém
positivo sobre a qualidade de vida relacionado à imagem corporal, isto é, há poucos
impactos negativos sobre os aspectos da vida dos estudantes. É possível identificar
que os homens possuem média maior do que as mulheres. Quando analisado
individualmente, foi possível identificar que somente 10 (22,73%) tiveram escore
negativo, destes 3 (13,04%) do gênero masculino e 7 (33,33%) do feminino.
Tabela 1: Indicativos do BIQLI
Indicativo
Média
Desvio Padrão
Máxima
Mínimo

Total
+14,57
23,78
+57
-41

Masculino
+17,43
21,20
+47
-28

Fonte: Os autores (2017).

Feminino
+11,43
26,49
+57
-41

Bosi et al. (2008) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a
insatisfação com a imagem corporal e comportamentos alimentares anormais com
191 estudantes do curso de Educação Física, utilizando o Body Shape Questionnaire.
Identificaram uma média de insatisfação quando analisado o peso real versus o
desejado, e que o grupo de mulheres adotam práticas e reeducação alimentares
inadequadas quando apresentado insatisfação com a imagem corporal. Legnani
et al. (2012) tiveram achados semelhantes quando analisado 229 estudantes.
Utilizando o mesmo questionário, Marques, Oliveira e Assis (2013) objetivaram
verificar a existência ou não de distúrbios alimentares relacionados a imagem
corporal. Com amostra de 102 estudantes de Educação Física, identificaram que 10
(9,80%) apresentaram distorção da imagem corporal, sendo que a maior parcela
se encontra acima do peso, além da utilização de fármacos para intervenção para
perda de peso.
Outro estudo realizado por Rech, Araújo e Vanat (2010), analisou a
autopercepção da imagem corporal relacionado com indicadores sociodemográficos,
estado nutricional e nível de atividade física de 294 estudantes de Educação Física,
utilizando como instrumento a Escala de Silhuetas proposta por Stunkard, Sorenson
e Schlusinger (1983). Identificaram que 61,2% apresentaram insatisfação com a
imagem corporal, além dessa percepção possuir associação estatística (p<0,05)
entre gênero e o estado nutricional. Foi observado uma insatisfação em pessoas
com excesso de peso. Os autores deste estudo concluíram que pessoas que realizam
exercícios físico, acompanhamento nutricional e questões de gênero são fatores
que influenciam na autopercepção da imagem corporal.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do presente estudo e de outros, foi possível identificar algumas
restrições com relação a abordagem sobre qualidade de vida relacionado à imagem
corporal de professores de Educação Física, especificamente utilizando o BIQLI.
Desta forma, para a discussão utilizou-se de outros instrumentos investigativos,
mas que apresentam uma relação próxima do intuito do trabalho.
Sobre as questões da insatisfação com a imagem corporal, os grupos de
estudantes de Educação Física possuem uma preocupação com a mesma. De
certo modo, a qualidade de vida, também, é influenciada por essa insatisfação, pois
desencadeia um processo de modificações comportamentais (restrição alimentar,
práticas excessivas de exercícios físicos, uso indiscriminado de suplementos e
anabólicos que interferem na percepção de vida e de ser dos mesmos.
Não obstante, verifica-se a necessidade de mais estudos que possam contribuir
para a ideia de construção da imagem corporal e qualidade de vida de professores
de Educação Física, visto que esta área trata diretamente com o corpo e todas
dimensões que permeia o ser humano.
QUALITY OF LIFE RELATED TO THE BODY IMAGE OF STUDENTS OF PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: The aim of this study was to verify the level of quality of life related to the body image
of Physical Education students. Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI) were used as a tool to
evaluate. In the contemporary world the dissatisfaction with the body image has afflicted a part of
the population and, being able to intervene on some aspects of the quality of life. It was possible to
perceive that the participants had low but positive index of quality of life when related to body image.
KEYWORDS: Quality of Life; Body Image; Physical Education.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA COM LA IMAGEN CORPORAL DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACÍON FÍSICA
RESUMEN: El objetivo de este estúdio fue verificar el nível de calidad de vida relacionado com la
imagen corporal de los estudiantes de Educación Física. El inventário Body Imagem Quality of Life
Inventory (BIQLI) fue utilizado como una herramienta para evaluar. En el mundo contemporâneo la
insatisfacción com la imagen corporal ha afectado a una parte de la población, pudiendo intervenir
em algunos aspectos de la calidad de vida. Podemos percibir que los participantes tienen un bajo
pero positivo índice de calidad de vida cuando están relacionados com la imagen corporal.
PALABRAS CLAVE: Calidad de Vida; Imagen Corporal; Educación Física.
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QUALIDADE DE VIDA NOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA ITAJAÍ ATIVO
Maíra Naman1
Lucas dos Santos Córdova2
Gilberto Marcelo Zonta3
RESUMO
O objetivo foi investigar a qualidade de vida dos alunos do Programa Itajaí Ativo. Utilizou-se o
questionário WHOQOL-Bref. Os alunos possuem boa qualidade de vida, com os escores de cada
domínio/faceta próximos à região de sucesso. O domínio ambiente foi o único a ficar abaixo dos 65%
de escore. A identificação da qualidade de vida para o grupo é necessária para auxiliar na criação de
ferramentas voltadas para melhorias dos condicionantes saúde e determinantes sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Qualidade de vida; Práticas Corporais.

INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida é a
percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida, no contexto da cultura e
no sistema de valores em que vive, e em relação a seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações (WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE
GROUP, 1998).
As práticas corporais aplicadas nos programas de saúde ou em grupos sofrem
alterações de acordo com as características dos contextos sócios históricos nos
quais são inseridas. Entretanto, as práticas corporais são baseadas em três elementos
fundamentais: o movimento corporal como elemento essencial, uma organização
interna pautada por uma lógica especifica e serem produtos culturais vinculados
com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado com o corpo e a saúde (GONZÁLEZ,
2015).
Este estudo procurou investigar qual o grau de qualidade de vida dos
participantes do Programa Itajaí Ativo, por meio do questionário WOOQHOL - Bref.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como descritivo (GIL, 2002). A amostra constituiu-se
de 110 participantes dos grupos de cinco pólos do Programa Itajaí Ativo em Itajaí,
Santa Catarina, em que estão divididos de acordo com os bairros do município. O
1 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), maira@univali.br
2 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), lucas_santos1701@hotmail.com
3 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), gmzonta@univali.br
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estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí com a
numeração de CAAE: 57939316.0.0000.0120.
O instrumento da pesquisa utilizado foi um questionário acerca de Qualidade
de Vida, a qual é validado sendo este o WHOQOL-bref, com 26 questões sendo as
2 questões referentes à Qualidade de Vida de modo geral, e as outras 24 questões
estão divididas nos domínios: físico, psicológico, relações sociais, e meio ambiente
(FLECK et al, 2000). Foi aplicado também um questionário para identificar as
características sociodemográficas dos participantes. Os dados foram apresentados
em gráficos e tabelas, através da conversão dos resultados obtidos para planilhas
no programa Microsoft Office Excel 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da amostra deste estudo 110 participantes, sendo a maioria
mulheres com 90,9% e 9,1% homens. A faixa etária com maior número de participantes
é a de 60 a 69 anos de idade com 49,0%. Os participantes disseram na sua maioria
em relação ao seu estado civil serem casados 50,9%, e 24,5% pessoas viúvas.
Em relação à escolaridade dos participantes do Programa Itajaí Ativo, um fator
negativo chama atenção, 43,6% responderam ter como grau de instrução o ensino
fundamental incompleto.
O fato da baixa escolaridade entre os participantes reflete com os dados
observados na renda familiar deste estudo, 53,6% dos participantes responderam
que sua renda familiar varia de 01 até 03 salários mínimos. O baixo nível de instrução,
renda familiar considerada moderada para baixa e a idade madura dos participantes
desta pesquisa, podem influenciar negativamente na qualidade de vida geral dos
envolvidos. Sobre a quantidade de filhos, a maioria dos participantes respondeu ter
02 filhos (30%), ou 03 filhos (23,6%).
O escore geral da qualidade de vida encontrado nos participantes do Programa
Itajaí Ativo foi de 68,3%, classificado na zona de indefinição. Entretanto, muito
próximo à zona de sucesso, com escore aproximado do valor de 71%.
A avaliação geral da qualidade de vida é observada a partir dos escores
encontrados nos domínios físico, psicológico, relações sociais e ambiente. Atrelado
a isto, estão as facetas sobre avaliação de saúde e a percepção da qualidade de vida
do próprio indivíduo.
Os dados encontrados no presente estudo estão na mesma zona de classificação
do que os achados de Braga et al (2011) para a qualidade de vida geral. Todavia, os
do estudo a ser debatido encontrou escore de 59%, considerado de moderado para
baixo nos níveis de avaliação deste instrumento de pesquisa.
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Figura 01- Características dos quatro domínios e da qualidade de vida geral
Fonte: Cordova (2017)

Figura 02 – Características das facetas do WHOQOL-Bref e da auto avaliação da qualidade de vida
dos participantes do Programa Itajaí Ativo.
Fonte: Cordova (2017)

AUTOAVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
A autovaliação dos participantes sobre a qualidade de vida demonstrou
um escore de 71,83%, classificado como de sucesso. Corrente e Machado (2010)
descrevem que a avaliação da qualidade de vida é fundamental e deve ser considerada
como parte integrante na avaliação de saúde do idoso, justamente por considerar
aspectos que muitas vezes passam despercebidos na avaliação clínica de rotina nos
serviços de saúde.
Os achados do presente estudo corroboram com o que apresentou o estudo
de Oliveira; Bertolini; Benedeti (2012). A auto avaliação dos idosos sobre a sua
qualidade de vida com escores de 71,83%, classificando a qualidade de vida na zona
de sucesso, analisada como boa ou muito boa na maioria dos dados.
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DOMÍNIO FÍSICO E SUAS FACETAS
O domínio físico apresentou escore de 67,60%, composto este domínio
pelas facetas dor e desconforto, energia e e fadiga, sono e repouso, mobilidade
atividades da vida cotidiana e capacidade de trabalho. Os dados encontrados se
assemelham com os achados por Irigaray e Schneider (2009), em que o domínio
físico apresentou escore de 68,91% em estudo realizado com idosas sobre as
dimensões de personalidade, qualidade de vida e depressão.
Na faceta dor e desconforto foi encontrado o escore de número 35,68%, que
é considerado bom para os padrões atuais. Conforme destacam em seus estudos
Rebellato Jr; Morelli (2007), as atividades de vida diária são instrumento para avaliar
a capacidade funcional do indivíduo, e nestas estão inclusas atividades de cuidado
pessoal, que o próprio indivíduo realiza todos os dias, como comer, vestir-se, tomar
banho, realizar transferências de posições, controlarem a bexiga e intestino.
DOMÍNIO PSICOLÓGICO E SUAS FACETAS
O escore do domínio psidcológico ficou em 71,82%, classificado na área de
sucesso. Essas ferramentas auxiliam para melhora da qualidade de vida dos idosos
e nos seus condicionantes de saúde, podendo gerar um gasto menor do governo
para cura de doenças, e investir nas ações de promoção de saúde e prevenção
de doenças (Sá; Cury e Ribeiro, 2012). O estudo de Skopinski; Resende; Schneider
(2015) conceitua a imagem corporal como a maneira pela qual o indivíduo reconhece
a sua aparência física, sendo esta uma visão mental do seu próprio corpo.
DOMÍNIO RELAÇÕES SOCIAIS E SUAS FACETAS
O terceiro domínio analisado são as relações sociais, com o melhor escore
entre os domínios, 73,11%. As práticas em grupo geralmente têm a supervisão
de um profissional e podem ser realizadas em centros esportivos e ambientes
comunitários. Além disso, a atividade em grupo permite a otimização das relações
sociais e afetivas, podendo proporcionar maior grau de satisfação com a vida,
aumentar seu sentimento de auto eficácia e passar a conseguir realizar atividades
antes inimagináveis para ele, melhorando assim sua qualidade de vida (TORRES et
al., 2009).
DOMÍNIO MEIO AMBIENTE E SUAS FACETAS
O escore apresentado pelo domínio meio ambiente foi de 63,61%, o mais baixo
entre os domínios. Os achados do presente estudo apresentam que o ambiente
onde estão seus participantes interfere de forma negativa em alguns aspectos para
a avaliação da qualidade de vida geral. O estudo de Beckert et al (2012) aponta que
idosos que vivem em um ambiente seguro e saudável, com recursos financeiros para
satisfazer as necessidades e contenham oportunidades de lazer e de aquisição de
novas informações e habilidades, apresentam melhor desempenho nas suas tarefas
e auxiliam para manter em um patamar elevado a sua qualidade de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados encontrados pode-se dizer que a qualidade de vida geral
dos participantes do Programa Itajaí Ativo é classificada como indefinida. Nenhum
dos quatro domínios apresentou valores elevados dentro da zona de sucesso.
O domínio relações sociais apresentou o maior escore entre os domínios. Um
fato que contribuiu para este ser considerado foi a diferença entre duas facetas
deste instrumento.
Os participantes deste estudo mostram-se satisfeitos com os seus
condicionantes de vida, visto que nenhuma faceta analisada identificou números
classificados dentro da zona determinada de fraca ou ruim. Chama a atenção do
pesquisador neste estudo os baixos escores encontrados nas facetas transporte,
recursos financeiros, atividade sexual e cuidados de saúde.
As relações sociais e vínculos criados a partir dos grupos participantes do
Programa Itajaí Ativo favorecem para o aumento dos escores na avaliação da
qualidade de vida. Por fim, este estudo apresenta as relações em grupo e aponta
que elas são benéficas para os idosos e participantes de grupos de interesse de
atividade física. Estudos futuros de mesma ou maior abrangência com este público
poderão verificar em quais fatores e aspectos devem ser tomados maiores cuidados
e providências.
QUALITY OF LIFE IN THE PARTICIPANTS OF THE ACTIVE ITAJAÍ PROGRAM
ABSTRACT: The objective was to investigate the quality of life of students of the Itajaí Active Program.
The WHOQOL-Bref questionnaire was used. The students have a good quality of life, with the scores
of each domain / facet near the region of success. The environment domain was the only one below
65% of the score. The identification of the quality of life for the group is necessary to assist in the
creation of tools aimed at improving the health determinants and social determinants.
KEYWORDS: Health; Quality of life; Body Practices.

CALIDAD DE VIDA EN PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ITAJAI ACTIVOS
RESUMEN: El objetivo fue investigar la calidad de vida del programa Itajaí estudiantes activos. Se utilizó
el cuestionario WHOQOLBREF. Los estudiantes tienen buena calidad de vida, con las puntuaciones
de cada dominio / faceta cerca de la región éxito. El ambiente era la única área cae por debajo del
65% de la puntuación. Se requiere la identificación de la calidad de vida para el grupo para ayudar
en la creación de herramientas destinadas a mejorar las condiciones de salud y los determinantes
sociales.
PALABRAS CLAVE: Salud; Calidad De Vida; Prácticas Corporales.
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PRÁTICAS CORPORAIS E SAÚDE NA ORLA
RIBEIRINHA1
Jeanne Lima Oliveira2
Ana Caroline Freitas da Costa3
Marta Genú Soares
RESUMO
Os saberes são conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades,
expressando-se em espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
O objetivo desse estudo foi cartografar as práticas corporais vivenciadas em duas orlas da Área
Metropolitana de Belém, sendo o Distrito de Icoaraci e a Baia do Guajará, para identificar se essas
atividades concorrem para a vida social dos sujeitos ribeirinhos, na perspectiva da saúde e qualidade
de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Qualidade de Vida; Atividade Física.

1 INTRODUÇÃO
A Região Amazônica é caracterizada por uma acentuada diversidade de
grupos humanos, experiências lucrativas e ambientais Os sujeitos ribeirinhos, são
quilombolas, indígenas, mestiços, camponeses, assentados que, em sua maioria,
vivem em diferenciados ambientes em que habitam - litoral, várzeas, mangues,
campos, florestas, restingas ou zonas urbanas - correspondem formas diferenciadas
de interação com a natureza, de sobrevivência, costumes, crenças, imaginários,
linguagens que configuram um corpus de saberes da experiência ou saberes culturais
construídos nas práticas sociais e relações intersubjetivas.
A atividade livre, de natureza lúdica, propicia a socialização, o cuidar de si e do
outro e a criatividade na ocupação da orla ribeirinha. Todas as práticas sociais trazem
em si essa característica e variação na execução permitindo observar o conteúdo
das aprendizagens provenientes dessas atividades. Permitindo, também, identificar
os aspectos do desenvolvimento humano envolvidos, como a capacidade de lidar
com regras e criar valores.
O ponto de partida desse artigo são orlas da Área Metropolitana de Belém, que
são conhecidas por sua composição que são bastante usufruídas por ocupantes
que realizam atividades físicas, regularmente ou não.
1 Este estudo conta com apoio do PIBIC CNPq
2 Jeannemyuki@hotmail.com
3 Carolinef.edf@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
Os procedimentos de coleta de dados privilegiados na pesquisa em questão
se consolidam em: revisão da literatura usando a fonte da produção do Grupo
Ressignificar, a observação das orlas para análise das atividades ribeirinhas e a
técnica de cartografia para coleta das práticas corporais. A pesquisa cartográfica é
adotada como tipo de estudo em primeiro plano. Os sujeitos da amostra serão os
ocupantes da orla da Grande Belém que usufruem desse espaço para o lazer e as
práticas corporais.
Para a realização das observações, utilizou-se um roteiro pré-estabelecido
pelos membros da organização do projeto, em busca da facilitação da coleta das
informações que consolidassem o estudo. Nesse roteiro, havia tópicos que buscavam
auxiliar no levantamento de dados para a pesquisa, dentre eles: público observado,
tempo de observação, formas de participação na atividade, o local e seus acessos,
se no local havia instrutores que auxiliavam nas atividades.
Ocorreu o reconhecimento dos locais, explorando as possibilidades de acesso
e o que a área proporciona para quem usufrui do espaço. Foram verificados os
tipos de atividades ali praticadas, a forma com que eram praticadas (individuais
ou coletivas) e os sujeitos que as praticavam. Além de fazer a aproximação dos
teóricos que discutem à temática analisada.
As observações foram realizadas em duas visitas às orlas da Baia do Guajará
e duas na Orla de Icoaraci, tendo como principal objetivo cartografar, identificar e
comentar as práticas corporais e situações relacionadas as atividades observadas
no local. Foi estipulado um tempo de duas (2) horas de observação em cada local,
sendo que todas as visitas foram realizadas no turno matutino.
Durante as observações foi possível analisar que grande parte dos sujeitos
presentes nos locais eram em sua maioria jovens ou adultos, poucas crianças
foram observadas na orla, provavelmente por ser um horário propício para que elas
estivessem em aula.
Ao analisarmos a Orla de Icoaraci, foi possível verificar a presença de pessoas
utilizando a orla como rota de passagem em suas bicicletas, realizando atividades
sem ter uma real intenção de prática corporal. Apesar disso, em sua grande maioria,
as pessoas que realizavam algum exercício físico no local pareciam ter a intenção
para a prática, principalmente pela utilização de roupas, tênis ou equipamentos que
evidenciavam tal feito. Dentre as práticas verificadas, pode-se citar a caminhada,
ciclismo, corrida, atividades realizadas em uma academia ao ar livre (pelo que foi
observado, não havia a presença de um profissional para orientar os praticantes),
além disso, próximo às margens da Baia, um grupo de pessoas realizava atividade
funcional com o auxílio de uma pessoa que, aparentemente, possuía conhecimentos
para coordenar tal atividade.
Todas as atividades descritas anteriormente, são práticas que aparentam não
ter um custo monetário para os seus participantes. Entretanto, em um dos dias
observados, foi possível identificar à presença de um grupo de idosos realizando
atividades físicas, como a caminhada e a utilização dos aparelhos pertencentes à
academia ao ar livre que estavam acompanhados por dois sujeitos que utilizavam
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uma espécie de uniforme que possibilitava a identificação de um hospital particular
presente próximo a localidade.
O Ver o Rio apesar de ser um local em que a grande maioria dos sujeitos ali
presentes se encontra para o lazer, foi possível observar uma certa quantidade de
pessoas realizando práticas corporais diversas. Dentre o público observado, assim como
na Orla de Icoaraci, poucas crianças estavam presentes. A maioria do público presente
era de adultos, que em sua maioria estavam acompanhados por outras pessoas.
Dentre as atividades observadas, foi possível verificar pessoas andando de
bicicleta pela ciclovia, uma grande quantidade de sujeitos fazendo corridas ou
caminhadas, além de realizações de atividades funcionais, exercícios sistematizados
utilizando alguns elementos presentes na praça, como bancos ou corrimãos.
3 AS PRATICAS CORPORAIS E A SAUDE NO SENTIDO LATO
A história e a cultura dos grupos sociais podem ser compreendidas com a
concepção da cultura corporal como campo de conhecimento, de acordo com
Escobar e Taffarel (2009, p. 173-4) que:
O fenômeno das práticas cuja conexão geral ou primigênia – essência do
objeto e o nexo interno das suas propriedades -, determinante do seu
conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de
atividades sejam criativas ou imitativas, das relações múltiplas de experiências
ideológicas, políticas, filosófica e outras, subordinadas a leis histórico-sociais.
O geral dessas atividades, é que são valorizadas em si mesmas; seu produto
não material é inseparável do ato da sua produção e recebe do homem
um valor de uso particular por atender aos seus sentidos lúdicos estéticos,
artísticos, agonísticos, competitivos, e outros relacionados à sua realidade e
às suas motivações.

Essa perspectiva é identificada nas práticas espontâneas em que os sujeitos,
em busca de uma vida ativa, procuram espaços livres e neles encontram prazer,
amigos e bem-estar. Segundo Simões (2012, p. 1), a premissa de que um estilo de
vida ativo é uma forma eficaz de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos serve
como um argumento quase inquestionável a prática de atividade física.
A escolha pelo local também é fundamental para ocorrer a execução da prática
corporal. O simples fato de estar em contato com o meio ambiente acaba por ser
um fator de escolha por esses locais. As orlas, em sua maioria, contemplam os
indivíduos com suas paisagens, sensação de bem-estar, além de ser uma alternativa
sem custo e agradável, correspondo formas diferenciadas de interpretação com a
natureza, de acordo com Presotto et al (2016, p. 1) que:
Os benefícios dos exercícios físicos podem atuar efetivamente na
restauração da saúde física, redução de peso e consequentemente na
prevenção e tratamento da obesidade. Durante a atividade física ocorre
uma potencialização do gasto energético, o que mantém o metabolismo
aumentado por um longo período após sua execução estando associado com
a melhora na sensibilidade a insulina e função endotelial. Torna-se possível
verificar como diferentes ambientes podem influenciar na qualidade de vida
e na adoção do exercício físico como uma prática indispensável do cotidiano,
assim como o ciclismo, que tem se manifestado como esporte de competição,
atividade física, meio de transporte e lazer extremamente popular.
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É relevante destacar que a atividade física é transformadora, não apenas da
qualidade de vida do sujeito praticante, mas, principalmente, a interação social,
ajudando a aumentar os círculos sociais e manter uma boa saúde mental. Atrelado
ao fato de essa atividade ser feita em áreas ribeirinhas, contribui para a relação de
pertencimento ao meio ambiente.
Ao definir o lócus do estudo, optamos pela orla ribeirinha da cidade, com
espaços amplos e ventilados. A Orla de Icoaraci fica localizada na Vila Sorriso, no
Distrito de Icoaraci, como um de seus principais pontos turístico, que atrai muitos
visitantes em função de sua tradicional água de coco no Pontão, pelas peixarias,
além dos bares e restaurantes localizados ali. O que é também muito comum de se
observar é a utilização do local para a prática de atividades físicas pelos moradores
das redondezas.
O complexo turístico Ver o Rio, localizado no bairro do Umarizal, acomoda
as margens da Baía do Guajará uma espécie de praça pública, com barracas de
comidas típicas, shows musicais e culturais realizados em um palco circular, um
restaurante a bordo de um navio próximo às margens da orla, o Memorial dos Povos
que fica no centro da praça, além de ciclo faixas, quadras poliesportivas, quiosques
de artesanatos e um laguinho com pedalinhos. O local alia contemplação à natureza
com a praticidade na utilização do espaço urbano além da possibilidade da prática
de atividades físicas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo trata das diferentes práticas corporais vivenciadas no cotidiano
lúdico dos sujeitos ribeirinhos. Os povos amazônicos têm a liberdade de criar e
recriar técnicas que proporcionam um aspecto de saúde e qualidade de vida para
si. Admite-se que não basta apenas a identificação das práticas corporais. Trata-se
de ir além da simples identificação e atentar aos efeitos que essas práticas exercem
na vida dos sujeitos.
É imprescindível o benefício que as práticas corporais geram para a qualidade
de vida de quem a pratica, a escolha do local surge por ela ter um papel significativo
para esses sujeitos, esses praticantes se sentem privilegiados por realizarem práticas
em uma área onde podem melhorar a sua qualidade de vida sem deixar de lado a
construção de suas subjetividades e suas identidades.
RIVERSIDE EDUCATION, CORPORAL PRACTICES AND HEALTH
ABSTRACT: Knowledge is knowledge and ways of doing rooted in the daily lives of communities,
expressing themselves in spaces where collective cultural practices are concentrated and reproduced.
The objective of this study was to map the corporal practices lived in two borders of the Belém
Metropolitan Area, the District of Icoaraci and Baia do Guajará, in order to identify if these activities
contribute to the social life of the riverside subjects, in the perspective of the health and quality of
life.
KEYWORDS: Health; Qualityoflife; Physicalactivity.

EDUCACIÓN RIBEREÑA, PRÁCTICAS CORPORALES Y LA SALUD
RESUMEN: El conocimiento es el conocimiento y formas de hacer arraigada en la vida cotidiana
de las comunidades, que se expresa en los espacios donde se concentran y se reproduce prácticas
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culturales colectivas. El objetivo de este estudio fue mapear las prácticas corporales experimentadas
en dos bordes de la Metropolitana de la zona de Belén, el Distrito Icoaraci y la Bahía de Guajará, para
identificar si estas actividades contribuyen a la vida social de los sujetos costeras, en términos de
salud y calidad la vida.
PALABRAS CLAVES: Salud; Calidad de vida; Actividad física.
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PRÁTICAS CORPORAIS (PC) E ATIVIDADE FÍSICA
(AF) RELACIONADAS À SAÚDE DE POPULAÇÕES
RURAIS BRASILEIRAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA1
Felipe Saul Wanzeler2
Júlia Devidé Aparecida Nogueira3

RESUMO
Objetivo: Investigar aspectos do estado atual de produção de conhecimento a cerca das PC/ AF
relacionada à saúde em populações rurais do Brasil. Revisão sistemática da literatura. Os resultados
apontam a tendência das populações rurais ao sedentarismo em AF de lazer,a necessidade de
investimento em estudos na área eno âmbito metodológico a maioria dos estudos são quantitativos/
transversais, utilizam questionários e valorizam os aspectos biológicos do fenômeno.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas corporais 1, Atividade física, População rural.

1 INTRODUÇÃO
As mudanças e transições que permeiam a sociedade contemporânea, pósrevoluções industrial e robótica, contribuíram, dentre vários aspectos, para modificar
o olhar, ampliar o interesse e a necessidade de pesquisa acerca das Práticas Corporais
(PC) e Atividades Físicas (AF) relacionadas à saúde (NAHAS e GARCIA, 2010). A
partirda década de 90, as evidências sobre o impacto deste comportamento na saúde
populacional (ACSM, 2007; U. S., 2005; WHO, 2002) e suas baixas prevalências em
níveis mundiais, tanto em países desenvolvidos (CDC, 2005) quanto naqueles em
desenvolvimento (BRASIL, 2008), sustentaram a relevância da presença dos temas
nas agendas de saúde pública em vários países e o aumento da produção cientifica
na área (HALLAL et al, 2014).
No Brasil em meados da década de 90, semelhante ao acontecido no resto
do mundo, as PC e AF também passaram a fazer parte de forma mais incisiva no
cotidiano da Saúde Coletiva no contexto nacional (CARVALHO, 2013; HALLAL et al
2007; LUZ, 2001). Desde então, houve no país a maior participação de profissionais
de Educação Física nos programas de pós-graduação de Saúde Coletiva, a inserção
da Educação Física enquanto campo profissional da área da saúde (FALCI e
BELISARIO, 2013)e a ampliação do espaço das PC e AF como um eixo de ação na
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), umas das Políticas Públicas mais
importantes dos últimos dez anos no país (CARVALHO e NOGUEIRA, 2016).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Amapá. felipecw@msn.com
3 Universidade de Brasília. julianogueira@yahoo.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

121

Atualmente, o Brasil já dispõe de um acervo considerável de evidencias sobre
esses comportamentos em âmbito nacional, principalmente sobre populações
urbanas compostas por adultos, idosos, crianças, adolescentes e também em
populações mais específicas, como diabéticos, universitários, mulheres climatéricas,
entre outros (CORDEIRO DA SILVA et al, 2014; TASSITANO et al, 2007; HALLAL et
al, 2007). Em área rural, no entanto, ainda são poucos os estudos com o objetivo
específico de analisar, refletir ou mesmo monitorar e medir as PC e AF.
Desta forma, visando contribuir com a Educação Física brasileira na busca
de respostas sobre a produção científica em PC/AF e saúde, esta revisão tem por
objetivo investigar aspectos do estado atual de produção de conhecimento a cerca
das práticas corporais/ atividade física relacionada à saúde em populações rurais
do Brasil, analisando-os metodologicamente e identificando as evidências sobre a
situação desse fenômeno, na realidade da população investigada.
2 METODOLOGIA
A revisão sistemática ocorreu no decorrer do ano de 2016. As buscas foram
realizadas em bases de dados eletrônicas e através da lista de referências dos
artigos encontrados.Os descritores utilizados, em língua portuguesa e inglesa,
foram os referenciados por outros autores nos artigos selecionados e os sugeridos
em consulta ao DECs(BIREME). A combinação de palavras utilizadas foi: “atividade
física”, “práticas corporais”, “fatores associados” “população rural”, “comunidade
rural”, “zona rural”. As palavras “Brasil” e “brasileiros” foram acrescentadas para
localizar e restringir as buscas por manuscritos nacionais.
Consulta a bases de dados eletrônicas (Google
Acadêmico, Scielo e Periódicos CAPs).
Manuscritos identificados nas buscas (n = 53)
I - Análise inicial e aplicação
dos critérios de inclusão

Manuscritos
excluídos N = 25

Manuscritos
Incluídos N = 28

II – Análise

Quadro com a
caracterização
metodológica.

Compilado dos principais
resultados obtidos através
destes estudos
Redação dos resultados

Figura 1 - Fluxograma do processo de pesquisa

3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A revisão confirmou a necessidade de investimento em pesquisas que
possibilitem aprofundar o conhecimento sobre as PC e AF relacionadas à saúde,
especificamente na realidade de populações rurais do país.
Há certa tendência entre adultos e idosos, independente da região do país,
a concentrar suas PC e AF em tarefas realizadas nos domínios do trabalho, no
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deslocamento e/ou ambiente doméstico e a apresentarem comportamentos
sedentários em atividades realizadas nos momentos de tempo livre ou lazer.
Em relação ao sexo, os homens (adultos e idosos), são mais ativos do que as
mulheres. As AF do sexo masculino prevalecem nos domínios trabalho, enquanto o
sexo feminino nas atividades realizadas no ambiente doméstico.
Entre os estudos com populações em faixa etária jovem, foi evidenciado a
escassez e a variabilidade de objetivos das pesquisas, segmentam a necessidade de
maior aprofundamento nos estudos com os jovens e inviabilizam maiores analises
ou apontamentos a respeito.
Há um crescente e multidisciplinar interesse nesse campo de pesquisa, em
participar com populações rurais. Há disparidade no número de produções por
regiões, foram realizados nas regiões Nordeste 11 (39,29%)e Sul 10 (35,71%),sendo
os demais distribuídos entre as regiões Sudeste 5 (17,85%) e Norte 2 (7,15%). Não
foram identificados trabalhos na região centro-oeste.
Em relação às características metodológicas26 (92,86%) estudos foram
quantitativos, as abordagens mista (quantitativo e qualitativo) e qualitativa foram
referenciadas em 2 (7,14) estudos.O delineamento transversal foi prevalente em
todas as investigações e apenas 4 (14,2%) dos estudos foram referenciados como do
tipo epidemiológico. Decorrente dessas características identificou-se a hegemonia
por uma compreensão biológica do fenômeno, das PC e AF relacionadas à saúde,
em detrimento a fatores socioculturais e ambientais intervenientes nessa prática.
Todos os estudos utilizaram questionários para conhecer, identificar, avaliar ou
mensurar as PC e AF. Adaptações nos instrumentos adequando-os ao meio rural e/
ou a população estudada foram referenciadas por 10 (35,71%) autores. O instrumento
mais utilizado (em 53,5% dos estudos) foi o Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ), em suas versões longa e curta.
Entre os estudos 16 (57,14%) avaliaram o nível e a prevalência de atividade física
e/ou sedentarismo, a identificação de aspectos relacionados ao conhecimento.
Destes, 5 (17,86%) investigaram e apresentaram simultaneamente dados sobre o
comportamento de AF nos domínios trabalho, atividades domésticas, transporte
e lazer. Seguindo a tendência e as recomendações da literatura internacional e
nacional o domínio lazer foi o mais investigado presente em 14 (50%) dos estudos.
Em 11 (39,29%) dos estudos os autores consideraram que quem pratica 150
minutos ou mais de AF moderada ou vigorosa na semana é ativo fisicamente ou
encontra-se em um padrão recomendável. Entre os adolescentes o ponto de corte
mais utilizado foi 300 minutos de AF por semana, distribuídos em 60 minutos diários.
Por fim, 92,86% dos estudos fizeram menção a algum aspecto ético em pesquisa,
como a disponibilização dos termos de Assentimento e/ou Consentimento Livre e
Esclarecido e referência a algum Comitê de Ética em Pesquisa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão evidenciou um crescimento da pesquisa sobre PC e AF relacionadas
à saúde de populações rurais. No entanto, é necessário superar a grande lacuna
de informações e as disparidades regionais, estimulando estudos com amostras
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diversificadas e representativas por todo o país, com especial atenção para as
regiões norte e centro-oeste.
As vulnerabilidades sociais, as características culturais, políticas e econômicas
que permeia a realidade de jovens, adultos e idosos residentes nessas localidades,
influenciam diretamente na adesão/aderência a esse comportamento. A evidência
que essas população são fisicamente ativas pelo alto dispêndio de tempo em
atividades físicas relacionadas ao trabalho (seja no campo ou domicílio) e pela
necessidade do deslocamento, preocupa e sinaliza para a falta de estruturas,
condições e políticas públicas que incentivem e promovam o lazer ativo.
No âmbito metodológico, a busca por uma boa base teórica e de modelos
conceituais que possibilitem uma visão ampliada do fenômeno, enfatizando a
promoção da saúde e os determinantes sociais a partir das PC e AF; a utilização
de métodos (abordagem, instrumentos e populações/amostras) mais adequados
às características da população investigada, é o grande desafio para se melhorar a
qualidade e relevância dos estudos.
Ainda que sejam necessários avanços, há de se destacar a atitude dos que
se aventuram em compreender o fenômeno das PC e AF relacionadas à saúde, no
meio rural do país. Exploram um “mundo” pouco conhecido ou mesmo ignorado,
contribuindo para o rompimento das fronteiras e barreiras geopoliticamente
impostas a estas pessoas, apresentado ao Brasil números dessa população invisível.
PRÁCTICAS CORPORAL Y ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON LA
POBLACIÓN RURAL DE SALUD BRASIL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
RESUMEN: Objetivo: Investigar los aspectos de la situación actual de la producción de conocimiento
sobre el PC / AF relacionada con la salud en las poblaciones rurales en Brasil. revisión sistemática de
la literatura. Los resultados muestran la tendencia de la población rural en la inactividad AF ocio. La
necesidad de invertir en investigación en el área. Marco metodológico mayoría de los estudios son
cuantitativos / cruz, por medio de cuestionarios y valorar los aspectos biológicos del fenómeno.
PALABRAS CLAVE: prácticas corporales, La actividad física, La población rural.

CORPORATE PRACTICES AND PHYSICAL ACTIVITY RELATED TO THE HEALTH
OF BRAZILIAN RURAL POPULATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW.
ABSTRACT: Objective: To investigate aspects of the current state of production of knowledge about
health related CP / AF in rural populations of Brazil. Systematic review of the literature. The results
indicate the tendency of the rural populations to sedentarism in leisure AF. The need for investment
in studies in the area. In the methodological scope most studies are quantitative / cross - sectional,
use questionnaires and value the biological aspects of the phenomenon.
KEYWORDS: Physical practices, physical activity, rural population.
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EFEITO DA FAMILIARIZAÇÃO NO TESTE DE
DINAMOMETRIA MANUAL1
Juliana Cavestré Coneglian2
César Rafael Marins Costa3
Welington Villela de Paula4
Anderson Luiz Bezerra da Silveira5
RESUMO
O objetivo desse trabalho foi verificar se a familiarização com o movimento realizado na dinamometria
manual interfere na força manual. Para tal, 26 homens realizaram testes de dinamometria manual com
eletromiografia do músculo flexor superficial dos dedos por 5 dias consecutivos. Houve aumento da
força e da RMS a cada dia, sem estabilização e ocorreu estabilização do Peak Count no 3º dia. A
aprendizagem do movimento interferiu nos valores da força manual e não houve familiarização com
o teste.
PALAVRAS-CHAVE: força isométrica; força de preensão manual; aprendizado motor.

INTRODUÇÃO
O teste de dinamometria manual é um importante instrumento de avaliação
da força de preensão e muito utilizado para avaliar declínio funcional em idosos
(BOHANNON, 2001), mortalidade (COOPER; KUH; HARDY, 2010), sarcopenia e
quedas em população idosa (SAYER et al., 2006). Já a Eletromiografia de superfície
é considerada padrão ouro para a análise da ativação muscular (GAZZONI et al.,
2014).
Entretanto, a literatura demonstra que diversos fatores podem interferir
sobre os resultados do teste de dinamometria manual, como idade, sexo, massa
corporal, estatura, tamanho e dominância da mão, postura, posição das articulações
de punho, cotovelo e ombro, frequência de teste, treinamento do examinador e
número de coletas (SCHÜSSEL; ANJOS; KAC, 2008). Porém, não está bem descrito
se a familiarização com o teste seria também outro fator de interferência, devido
ao efeito de aprendizado do movimento do teste. Além disso, também não e bem
estabelecido se o número necessário de sessões para que ocorra a familiarização do
teste, pois muitos trabalhos que utilizaram a dinamometria manual não realizaram
ou realizaram poucos dias de familiarização (LENARDT et al., 2014; LIMA et al., 2014;
MOHAN et al., 2014) e podem ter subestimado os resultados de força encontrados,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), jujuconeg@yahoo.com.br
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), cesarufrrj@hotmail.com
4 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), welingtondep@yahoo.com.br
5 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), andersonsilveira@ufrrj.br
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uma vez que a familiarização em testes de força aconteça quando há aumento
da força seguido de sua estabilização, devido à melhora da coordenação neural
e aprendizado do movimento ao longo das tentativas (GREEN; PARRO; GABRIEL,
2014). Dessa forma, é essencial que o resultado do teste seja confiável e válido.
Portanto, verificar se o aprendizado seria um fator de interferência sobre o teste é
de extrema relevância, uma vez que permite a diminuição de erros na interpretação
dos resultados.
MATERIAIS E MÉTODOS
SUJEITOS DA PESQUISA E PROCEDIMENTO PARA A COLETA DE DADOS
Participaram deste estudo 26 sujeitos do sexo masculino (Idade: 22,23 ± 3,8
anos; Peso: 78,1 ± 10,1 kg; estatura: 1,77 ± 0,1 m; gordura: 16,6 ± 6,8 %; perímetro de
antebraço: 28,2 ± 1,8 cm; tamanho da mão dominante (cm): 20,6 ± 2,0 cm).
Os voluntários foram convidados a assinar o Termo de Consentimento e Livre
Esclarecimento e receberam instruções de como o teste iria funcionar, quais seus
objetivos e possíveis riscos. Antes de cada sessão, instruções gerais foram dadas
por um único avaliador e durante os testes os participantes receberam incentivos
verbais.
AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO MANUAL
Para tal avaliação foi utilizado o dinamômetro hidráulico (JAMAR, Sammons
Preston Rolyan, 4, Sammons Court, Bolingbrook, IL), de acordo com as
recomendações da American Society of Hand Therapists, que estabelece a posição
sentada em uma cadeira sem braços, com a coluna ereta e os pés apoiados no solo,
mantendo os joelhos em um ângulo de, aproximadamente, 90º. O ombro em adução
e rotação neutra, cotovelo flexionado em aproximadamente, 90º, antebraço na
posição neutra, com o punho em extensão e desvio ulnar. Em todos os casos o braço
não deve ser suportado pelo examinador ou por nenhum apoio de braços (INNES,
1999). O dinamômetro foi posicionado verticalmente e alinhado com o antebraço. A
empunhadura foi ajustada de forma que as falanges médias do segundo, terceiro e
quarto dedos tocassem a curva da haste do dinamômetro (LENARDT et al., 2014).
Os participantes foram instruídos a executarem 3 contrações máxima com mão
dominante durante 3s (REIS; ARANTES, 2011), com período de recuperação de 1
minuto entre elas para neutralizar os efeitos da fadiga (SHIRATORI et al., 2014). A
média dos valores foi utilizada para a análise dos dados (MATHIOWETZ et al., 1984).
AVALIAÇÃO DA ELETROMIOGRAFIA
Durante os testes foi realizada a eletromiografia em tempo real utilizando o
aparelho SpikerBox (MARZULLO; GAGE, 2012). Dois eletrodos de espuma foram
fixados sobre o músculo flexor superficial dos dedos a da distância distal e medial,
na face anterior do antebraço, com o punho em posição neutra, com uma distância
entre os centros de 3,5 cm (DI OLIVEIRA, 2005). O aterramento foi realizado com um
eletrodo fixado no dorso da mão dominante (AHMADI et al., 2007). Para a gravação
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dos sinais foi utilizado o software Audacity versão 2.0 com taxa de entrada fixada
em 44100Hz.
ANÁLISES DOS DADOS
Todos os dados estão descritos como Média ± DP (Desvio Padrão). Os dados
foram comparados por meio da one-way ANOVA e pós teste de Tukey para múltiplas
comparações. O índice de significância foi fixado em p ≤0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados demonstram aumento significativo da força, que variou de
38,0±3,3 Kgf no 1º dia para 43,8±4,1 Kgf no 5º dia, o que demonstra ausência de
estabilização da força de preensão manual em 5 dias consecutivos de teste (p<0,001).
A avaliação eletromiográfica da RMS se comportou de modo semelhante à força
manual e também variou significativamente de 567,8±30,5 a 728,1±50,1 µV entre o 1º
e o 5º dia de teste (p<0,0001), sem qualquer estabilização dos seus valores.
Neste sentido, a melhora progressiva observada na produção de força e nos
valores da RMS ao longo dos dias pode explicar o recrutamento de novas e maiores
unidades motoras, uma vez que essa variável representa o melhor parâmetro
associado às alterações fisiológicas durante a contração muscular, a qual reflete
o número de unidades motoras ativas, a frequência de disparo, a sincronização e
a formação dos potencias de ação das unidades motoras (FUKUDA et al., 2010).
Conforme o movimento de preensão foi sendo realizado repetidamente, mais
unidades motoras foram sendo recrutadas, seguindo o princípio do tamanho. Além
disso, o aumento dessas variáveis também explica uma melhora da coordenação da
ativação de subgrupos de unidades motoras durante as sucessivas sessões de teste
(BAWA, 2002).
Já ao avaliar o Peak Count foi observada diferenças significativa somente
quando o 5° dia foi comparado com 1° (p= 0,0038) e 2° dias de testes (p=0,0287),
demonstrando estabilização dos valores a partir do 3º dia de teste. A elevação do
Peak Count foi provocada, possivelmente, pelo aumento da frequência de disparo
das unidades motoras durante as contrações, uma vez que essa é a função dessa
variável eletromiográfica (CRARY; CARNABY; GROHER, 2006). Visto que as
unidades já estão ativas, no momento em que se necessita de aumento de força elas
têm suas taxas de disparo aumentadas, enquanto novas unidades motoras ainda
estão sendo recrutadas (BAWA, 2002).
Esses resultados ainda demonstram que a frequência de disparo das unidades
motoras foi aumentada e estabilizada, em especial a partir do 3° dia de prática
repetitiva, o que explica também o aumento da força e da RMS e estes fatos
corroboram fortemente os descritos por Kamen e Knight (2004).
CONCLUSÃO
Os resultados desse estudo demonstraram que cinco dias não são suficientes
para que a familiarização de fato ocorra no teste de dinamometria manual. Porém,
na literatura, a maioria dos trabalhos quando aplicada a familiarização a fizeram com
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menos de três dias, o que pode causar grandes erros na medida, uma vez que nesse
período não se observa nem mesmo estabilização de atividade elétrica muscular.
Dessa forma, o presente estudo busca alertar que pesquisadores e profissionais que
utilizam esse método, sem um período de familiarização adequado, podem estar
subestimando seus resultados. Não foi possível determinar com quantas sessões de
teste a força de preensão se estabiliza visto que foram realizados apenas 5 dias de
testes. Dessa forma, recomenda-se que estudos utilizando mais dias do teste sejam
realizados a fim de se obter resultados mais precisos a respeito do período ideal
para familiarização no teste de dinamometria manual.
THE EFFECT OF FAMILIARIZATION ON HANDGRIP TEST
ABSTRACT: The objective of this study was to verify whether familiarization with the movement
during the handgrip test interferes with the manual force. For that, 26 male subjects performed
handgrip tests with electromyography of the flexor musculature of the fingers for 5 days. Movement
learning interfered with manual force and familiarization did not occur.
KEYWORDS: isometric force; handgrip force; learning effect.

EFECTO DE LA FAMILIARIZACIÓN EN LA DINAMOMETRÍA MANUAL
RESUMEN: El objetivo del estudio fue determinar si la familiarización con el movimiento realizado en
la dinamometría manual interfiere con fuerza manual. Con este fin, 26 hombres realizaron pruebas de
dinamometría manual, con electromiografía del flexor superficial durante 5 días. El movimiento del
aprender interfirió en la fuerza manual y no están familiarizados.
PALABRAS CLAVE: fuerza isométrica; fuerza isométrica manual; aprendizaje motor.
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA COMPETITIVA DO
HANDEBOL NA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA DE
ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO1
Tathyane Krahenbühl2
Antonio de Azevedo Barros Filho3
Ezequiel Moreira Gonçalves4
RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar a influência do handebol na densidade mineral óssea (DMO) de
adolescentes do sexo feminino. Foram realizadas avaliação antropométrica, da composição corporal,
do tecido ósseo, e maturacional. O grupo handebol apresentou valores superiores em todos os
parâmetros ósseos avaliados. A partir dos resultados é possível inferir que a prática competitiva do
handebol influencia positivamente a DMO em adolescentes do sexo feminino.
PALAVRAS-CHAVE: densidade óssea; adolescente; esportes.

INTRODUÇÃO
A osteoporose é uma doença grave que atinge grande parte da população
feminina. A incidência de fraturas osteoporóticas está estreitamente relacionada à
massa óssea que depende da quantidade de tecido ósseo adquirido durante toda
a vida, em especial na puberdade e no início da vida adulta (FROST; SCHONAU,
2000). Uma estratégia para a prevenção das doenças ósseas seria potencializar o
acúmulo de massa óssea durante a infância e adolescência (MATKOVIC et al., 1994).
Vários fatores podem influenciar no acúmulo da estrutura óssea durante o
processo de crescimento, e a atividade física demonstra ter um importante papel
neste processo (ANDREOLI et al., 2001; NICHOLS et al., 2007), uma vez que sua
prática regular está associada ao aumento da densidade mineral óssea (DMO)
(ALFREDSON et al., 1998; NICHOLS et al., 2007). Nesse sentido a prática esportiva
pode ser uma excelente ferramenta para otimizar o desenvolvimento do tecido
ósseo em crianças e adolescentes e para prevenção de doenças ósseas nas idades
avançadas.
Os esportes coletivos, como o futebol, o basquetebol e o voleibol, demonstram
exercer efeito positivo nos parâmetros da DMO (NICHOLS et al., 1995; CREIGHTON
et al.,2001), devido às suas características como rápidas mudanças direcionais e
1 Apoio financeiro: CNPq, Edital Universal MCTI/CNPq Nº14/2014, Processo: 462310/2014-0
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), tathy04n@gmail.com
3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), abarros@fcm.unicamp.br
4 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), emaildozeique@gmail.com
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grandes forças de reação ao solo que podem promover grande deposição óssea
em adolescentes em fase de maturação (HEINONEN et al., 2000). O handebol
é um esporte que envolve grande número de corridas curtas de alta velocidade,
mudanças de direção, paradas bruscas, saltos e aterrissagens, o que provoca alta
tensão mecânica dos membros inferiores (KARCHER; BUCHHEIT, 2014) e também
tem alta exigência física dos membros superiores nas ações de arremesso, bloqueio
e ações defensivas, resultando em reações osteogênicas nos esqueletos axiais e
apendiculares (Vicente-Rodriguez, et al., 2004). Entretanto, ainda há muito que se
entender sobre os efeitos que as diversas modalidades esportivas exercem sobre a
massa óssea.
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi analisar a influência da prática competitiva
na modalidade handebol na DMO de adolescentes do sexo feminino comparadas
com indivíduos não praticantes regulares de esportes e exercícios físicos da mesma
idade e sexo.
MATERIAIS E MÉTODOS
DESENHO DO ESTUDO
Participaram da pesquisa jogadoras de handebol do sexo feminino, participantes
de competições em nível regional e estadual, e indivíduos controles da mesma idade
e sexo, do estado de São Paulo-Brasil.
No grupo handebol foram incluídas adolescentes com prática competitiva
mínima de seis meses antes da avaliação. A frequência mínima de treinos por
semana das jogadoras incluídas no estudo foi de dois treinos por semana, com
tempo mínimo de treinamento de 1h30 por sessão.
No grupo controle foram convidadas a participar estudantes de três escolas
públicas da região de Campinas-SP. Para serem incluídas no estudo as adolescentes
não poderiam ser praticantes regulares de atividades físico-esportivas (exceto nas
aulas de educação física escolar).
Para ambos os grupos os critérios de inclusão foram: (a) não terem suspeita
de distúrbios alimentares, (b) não ter tido fraturas recentes (menos de seis meses),
(c) fazer uso contínuo de medicamentos que afetem o metabolismo ósseo, (d) não
apresentarem limitações físicas que impossibilitassem as avaliações propostas.
Todas as participantes foram autorizadas pelos respectivos responsáveis legais, por
meio do TCLE. A pesquisa foi autorizada pelo CEP/ FCM/Unicamp (Protocolo nº
CAAE 37292814.9.0000.5404).
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA
Foram determinadas as medidas de peso corporal, altura de corpo inteiro e a
altura tronco-cefálica. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pelo quociente
peso corporal/estatura2. Foram calculados os valores de escore-Z da estatura e do
IMC.
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AVALIAÇÃO MATURACIONAL
A maturação sexual foi obtida utilizando o cálculo do pico de velocidade de
crescimento (PVC), de acordo com Mirwald (2002). Também foi utilizada a data da
ocorrência da menarca em meses.
COMPOSIÇÃO CORPORAL E PARÂMETROS ÓSSEOS
A composição corporal e os parâmetros ósseos foram determinados utilizando
o aparelho de absorciometria por dupla emissão de raio-x (DXA), modelo iDXA (GE
Healthcare Lunar, Madison, WI, EUA) e o software enCore™ 2011 da versão 13.6. Na
composição corporal foram determinados o percentual de massa gorda (%MG) e o
tecido mole magro (TMM). Para a avaliação do tecido ósseo foram determinadas as
medidas escore-Z da DMO corpo total, corpo total menos a cabeça (TBLH), colo do
fêmur (CF), triângulo de Wards (TW) e da coluna lombar (L1-L4).
ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS versão 16. Para verificar
a normalidade dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Na comparação
entre os resultados do grupo de jogadoras de handebol e controle foi utilizado o
teste t de Student para amostras independentes quando os dados apresentaram
distribuição normal e o Teste de Mann-Whitney para dados não paramétricos. O
nível de significância adotado inicialmente foi de 5% (p≤0,05).
RESULTADOS
A tabela 1 apresenta os resultados referentes à idade, medidas antropométricas
e maturação das adolescentes em ambos os grupos. É possível observar que o
grupo handebol apresenta valores maiores no peso, em quilos, IMC, escore Z do
IMC e no tecido mole magro (TMM). Não houve diferença em relação à idade, altura,
escore Z da altura, menarca (meses), PVC e porcentual de massa gorda (%MG).
Tabela 1. Características gerais, dados antropométricos e maturacionais do grupo handebol e do
grupo controle.

Idade (anos)
Peso (kg)
Estatura (cm)
Estatura (escore Z)
IMC (kg/m2)
IMC (escore Z)
Menarca
PVC (anos)
TMM (kg)
%MG

Grupo Handebol
Média
14,28
58,27
161,14
0,18
22,34
0,76
24,38
-0,82
37,64
30,90

(n=32)
SD
1,34
9,23
5,35
0,93
2,82
1,03
17,13
0,89
4,88
5,58

Grupo Controle
Média
14,40
53,23
158,96
0,04
20,99
0,31
30,22
-0,77
33,30
32,62

(n=45)
SD
1,92
11,50
8,03
1,02
3,89
1,18
23,80
1,25
5,27
6,57

NS=diferença não significativa, *Teste T de Student, **Teste de Mann-Whitmann

p
NS
0,01**
NS
NS
0,01**
0,03**
NS
NS
0,00*
NS

A tabela 2 apresenta os dados referentes às variáveis ósseas avaliadas pelo
DXA, em valores de escore Z para as regiões do corpo total, TBLH, coluna lombar,
colo do fêmur e triângulo de Wards, tanto do grupo das jogadoras de handebol
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quanto do grupo controle. Foi possível observar que as jogadoras de handebol
apresentam valores superiores de escore Z em todos as regiões ósseas avaliadas
quando comparadas com meninas da mesma idade não praticantes regulares de
atividades físico-esportivas.
Tabela 2. Valores de escore-Z das variáveis ósseas da densidade mineral óssea (DMO) do grupo
handebol e do grupo controle.
Escore-Z

Grupo Handebol (n=32)
Média

SD

Grupo Controle (n=45)
Média

p

SD

Total

1,15

1,10

0,31

1,19

0,003*

TBLH

0,80

1,20

-0,06

1,22

0,002**

L1-L4

0,93

1,57

-0,22

1,28

0,001*

CF

2,02

1,81

0,54

1,26

0,00*

TW

1,63

1,97

0,45

1,23

0,003*

NS=diferença não significativa, *Teste T de Student, **Teste de Mann-Whitmann

DISCUSSÃO
As jogadoras de handebol apresentaram valores superiores dos parâmetros
ósseos em todos os sítios analisados. Não podemos negar o efeito do crescimento
e do desenvolvimento físico e maturacional sobre os valores da DMO, por isso, vale
ressaltar que os grupos não apresentaram diferença na idade cronológica, assim
como em parâmetros do crescimento (estatura e zEstatura) e de maturação (PVC,
menarca), variáveis essas que poderiam ser um viés para as análises devido ao
crescimento e desenvolvimento, uma vez que estão diretamente relacionadas com
os valores obtidos pelas avaliações de parâmetros ósseos (THEINTZ et al., 1992;
KRAHENBUHL et al 2014). Além disso, com a finalidade de amenizar os efeitos do
crescimento, todas as análises foram realizadas utilizando os dados de escore-Z,
fornecidos pelo próprio programa do aparelho DXA utilizado para a avaliação.
Os resultados desta pesquisa estão de acordo com outros estudos que
encontraram que a prática do handebol foi associada com o incremento da massa
magra e da massa óssea (Vicente-Rodriguez et al., 2004). O efeito da prática
esportiva é reforçado pelos resultados da composição corporal, no qual as jogadoras
deste estudo apresentaram em média mais de quatro quilos de TMM, o que parece
estar relacionado a um maior desenvolvimento muscular destas adolescentes, o que
por sua vez também contribui para um melhor desenvolvimento ósseo (UBAGOGUISADO et al., 2016).
Esses valores maiores da DMO nas jogadoras estão relacionados com a
habilidade que o osso tem de se auto-organizar quando submetido ao estresse
mecânico, de acordo com a Lei de Wolff (FROST; SCHONAU, 2000). Logo, esportes
que produzem tensão muscular, com alto impacto irão promover maior resistência
óssea gerando maior remodelação (TENFORD et al., 2011).
CONCLUSÃO
Foi possível observar que as jogadoras de handebol apresentaram valores
superiores em todos os parâmetros ósseos avaliados em relação ao grupo controle.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

134

Uma vez que as variáveis de crescimento e maturação não apresentaram diferenças
entre os grupos, é possível inferir que os resultados são influenciados pela prática
competitiva na modalidade handebol.
INFLUENCE OF HANDBALL COMPETITION IN BONE MINERAL DENSITY OF
FEMALE ADOLESCENTS
ABSTRACT: The aim of the study was to verify the influence of handball in the bone mineral density
(BMD) of female adolescents. Anthropometry, body composition, bone tissue, and maturation were
performed. The handball group presented higher values in all bone parameters. So, it is possible to
infer that the competitive practice of handball positively influences BMD in female adolescents.
KEYWORDS: bone density; adolescent, sport.

INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA DE BALONMANO EN MINERAL DENSIDAD ÓSEA
EN LAS ADOLESCENTES.
RESUMEN: Objetivo del estudio es verificar la influencia del balonmano en densidad mineral ósea
(DMO) de los adolescentes de sexo femenino. Fue realizado evaluación antropométrico, composicion
corporal, maturação y de la estructura ósea. El grupo balonmano presentou valores más altos en
todos los parámetros de la estructura ósea. Tan es posible inferir las prácticas de competencia de
balonmano influye positivamente en la BMD y la CMO en adolescentes del sexo femenino.
PALABRAS CLAVES: Densidad Ósea; adolescente, deportes.
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ATIVIDADE FÍSICA E DEPRESSÃO EM
UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA1
Mariana Souza Cabral2
Daniela Luís da Silva3
Ricardo Ruffoni4
Erika Maria Kopp Xavier da Silveira5
RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo investigar, através de revisão sistemática, a interação entre prática
de atividade física por universitários e depressão.Assim, 5 bases de dados foram consultadas e
35 investigações selecionadas. Os resultados indicam que atividades físicas com intensidades
variadas se correlacionam negativamente com sintomas de depressão em universitários, e que o
desempenho,distorções na imagem corporal, dependência e prática de exercícios inadequadas
interferem nestes resultados.
PALAVRAS-CHAVES: transtornos mentais; qualidade de vida; exercício físico.

1 INTRODUÇÃO
Depressão é um transtorno do humor com elevada prevalência na população
mundial, principalmente naquelas consideradas vulneráveis como estudantes
universitários (XU et al., 2016). Contudo, a prática de exercícios físicos regulares e de
desportos são protetores para a depressão (FRAZER, CHRISTENSEN e GRIFFITHS,
2005). O objetivo da presente pesquisa foi investigar a prática de atividades físicas
para prevenção e diminuição dos sintomas de depressão em universitários.
2 METODOLOGIA
A metodologia adotada foi qualitativa, através de revisão sistemática da
literatura. A busca foi realizada em dezembro de 2016, em cinco bases de dados,
sendo três internacionais (Med Line-PubMed; Scopus e Psyc INFO) e duas nacionais
1 O presente textos não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ) – DEFD – IE, endereço: mariianacabral@gmail.com
3 Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ) – DEFD – IE, endereço: danielaluis@ymail.com
4 Dr. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – DEFD – IE, endereço: prof.ruffoni@
gmail.com
5 Dra. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – DEFD – IE, endereço: erikakopp@
gmail.com
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(Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde), utilizando os descritores “depress* AND
student* (OR colleg*) AND physic* AND activit* (OR exercise*)”.Todos os artigos e
teses escritos em inglês, espanhol ou português, sem restrição ao ano de publicação,
foram incluídos neste estudo. Investigações que não abordavam depressão em
universitários e atividades e exercícios físicos como tema principal foram excluídas.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Foram encontradas 622 investigações científicas, sendo 109 (17,52%)
investigações na base de dados Med Line (Pub Med), 251 (40,35%) na Scopus, 23
(3,7%) na Psy Info, 228 (36,65%) na BVS e 11 (1,7%) na Scielo. Após análise dos
títulos e autores de todas as investigações encontradas, 222 foram removidas por
se apresentarem repetidas. As 400 investigações restantes tiveram seus conteúdos
avaliados através da análise dos resumos apresentados pelos autores e/ou leitura
do texto completo, quando as informações contidas nos resumos se mostraram
inconclusivas. Ao todo, 35 investigações foram selecionadas. A metodologia
quantitativa foi adotada em 28 (80%) investigações e, nas 7 investigações restantes
(20%),a metodologia experimental, utilizando prática de atividade física como
intervenção, foi adotada.
Foram encontradas 22 investigações (62,86%) que correlacionam atividades
físicas com intensidade baixa a moderada com saúde mental em universitários. Destas
investigações, 18 estudos relatam correlações negativas entre atividade física com
intensidade baixa a moderada e depressão em universitários, onde se destacam os
mais recentes realizados por Deb et al. (2016), Gibson et al.(2016),Schofield (2016),
Skead e Rogers (2016), Wu et al. (2015), Akhilesh e Reddy(2015), Feng et al.(2014),
Shi (2014) e Murillo-Pérez et al. (2014). Outros fatores associados negativamente
com depressão também são mensionados, como uso excessivo de internet, má
alimentação, má qualidade do sono e/ou sono desregulado, estresse, sociabilização
entre outros. Estudantes cursando o primeiro período ou primeiro ano de cursos
considerados mais árduos são os mais vulneráveis.
Também foram encontradas 3 investigações experimentais, que utilizaram
atividades físicas com intensidade baixa a moderada como modelo de intervenção
(AL-EISA, BURAGADDA; MELAM, 2014; MAILEY et al., 2010; ATOUSA, 2009).
Embora a maioria das investigações associem negativamente sintomas de
depressão e atividade física em universitários, um estudo encontrado nesta pesquisa
sugeriu que a insatisfação com o desempenho no exercício foi positivamente
associada à depressão em universitários e universitárias, podendo diminuir o impacto
positivo do exercício sobre o humor deprimido (EDMAN, LYNCH e YATES, 2014).
Foram encontradas 13 investigações (37,14%) que correlacionam atividades
físicas vigorosas associadas com depressão em universitários. Destas, 3 estudos
demonstram que exercícios aeróbios com intensidade moderada a elevada se
correlacionam negativamente com sintomas de depressão (HARBOUR et al., 2008;
ELLIOT et al., 2012; DINGER, BRITTAIN e HUTCHINSON, 2014). A prática de atividades
físicas vigorosas por atletas universitários também foi investigada (GHAEDI; KOSNIN,
2014) e os resultados mostraram que a taxa de prevalência de depressão entre os
estudantes de graduação do gênero masculino não atleta é significativamente maior
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do que a dos atletas, e que a taxa de depressão entre atletas do gênero feminino
é mais elevada do que entre atletas do gênero masculino.Exercícios de força com
intensidade moderada a elevada demonstraram correlação negativa com sintomas
de ansiedade e ideais suicidas, além dos sintomas de depressão (ADAMS; MOORE;
DYE, 2007).
Contudo, a prática de atividades físicas vigorosas por universitários merecem
cuidados adicionais. A dependência ao exercício (LI, NIE e REN, 2015), a imagem
corporal distorcida(LOVELL et al., 2014) e práticas de atividade física inadequadas
(EL ANSARI et al., 2011) pode influenciar positivamente o estado de ansiedade, a
depressão dos estudantes. No entanto, Kroshus (2016) encontrou que apenas 20
% dos atletas americanos são avaliados para sintomas de depressão ou ansiedade.
Neste estudo também foram encontradas 4 investigações experimentais, que
utilizaram atividades físicas com intensidade vigorosa a moderada como modelo
de intervenção. Essas pesquisas exploratórias têm indicado efeitos protetores
dos exercícios aeróbios vigorosos em universitárias mais significativos quando
comparados aos exercícios aeróbios de intensidade moderada (MCCANN, HOLMES,
1984; MALEKSHAHI et al., 2011; GERBER et al., 2013; GERBER et al., 2014).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ingresso na universidade envolve uma grande mudança de vida,
transformando os universitários em uma população bastante vulnerável às questões
relacionadas com a saúde física e mental. Contudo, a prática de atividade física
regular com intensidades variadas, quando bem orientada, pode prevenir ou
tratar transtornos mentais nessa população. Cabe ressaltar que nenhum estudo
associando sintomas de depressão e prática de atividade ou exercício físico por
universitários brasileiros foi encontrado.As universidades deveriam ter uma maior
preocupação com os problemas mentais dos seus estudantes e com os benefícios
psicológicos proporcionados pela prática de atividades físicase espera-se que
nossos resultados possam auxiliar professores de educação física, na prescrição de
atividade física como prevenção e tratamento complementar ao psicoterapêutico
e/ou medicamentoso da depressão.
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DEPRESIÓN EN LA UNIVERSIDAD: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LITERATURA
RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo investigar, a través de una revisión sistemática,
la interacción entre la actividad física para los estudiantes y la depresión. Por lo tanto, 5 bases de
datos fueron consultados y 35 investigaciones seleccionadas. Los resultados indican que la actividad
física de intensidad variable se correlaciona negativamente con los síntomas de la depresión en la
universidad, y que el rendimiento, distorsiones en la imagen corporal, la adicción y la práctica de
ejercicios inadecuados afectan estos resultados.
PALABRAS CLAVE: trastornos mentales; calidad de vida; ejercicio físico

PHYSICAL ACTIVITY AND DEPRESSION IN UNIVERSITY: LITERATURE A
SYSTEMATIC REVIEW
ABSTRACT: This research aims to investigate, through a systematic review, the interaction between
physical activity practice by college students and depression. Thus, 5 databases were consulted and
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35 investigations were selected. The results indicate that physical activities with varying intensities
correlate negatively with symptoms of depression in collegw students, and that performance, body
image distortions, dependence and practice of inappropriate
KEYWORDS: mental disorders; quality of life; physical exercise
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DEPENDÊNCIA DE EXERCÍCIO FÍSICO E A PRÁTICA
DE MUSCULAÇÃO
1

Thiago Camargo Iwamoto2
RESUMO
O estudo tem o objetivo de investigar a relação entre o número de exercícios, séries e repetições
realizados durante a prática de musculação e a Dependência de Exercício Físico. Para isso, utilizou
como instrumento a Escala de Dependência de Exercício Físico e observações diretas durante
três sessões de musculação. O grupo analisado apresenta classificação de não dependente
sintomático, sendo possível encontrar relação coerente da escala com o quantitativo de exercícios
realizados.
PALAVRAS-CHAVE: Dependência; Exercício Físico; Educação Física.

INTRODUÇÃO
A sociedade e a cultura têm se modificado constantemente, acarretando em
transformações drásticas nos valores, princípios, estilos de vida e outros aspectos.
Atualmente o corpo tem sentido essas transformações, sendo definido como corpo
máquina, objeto, abjeto, cyborg, dentre outros que tentam de algum modo dar
uma nomenclatura para identificar o modo como é tratado em meio ao contexto
(FERREIRA; CASTRO; GOMES, 2005; CAMARGO; HUMBERG, 2017).
Em busca de um “corpo perfeito”, “ideal”, as pessoas têm se submetido a
diversos tipos de comportamentos e/ou procedimentos para tentar se enquadrar
em um estereótipo imposto sócio culturalmente. Nessa perspectiva entende-se
que essa fascinação pode afetar determinadas dimensões da vida (físico, social,
psicológico, emocional, sentimental, trabalho). Quando essas dimensões sofrem
influencias significativas, a modo de comprometer o modo de viver, pode ocasionar
alguma desordem em nível psicológico e fisiológico (CAMARGO; HUMBERG, 2017;
MOTA; AGUIAR, 2011; RIBEIRO; OLIVEIRA, 2011).
O Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) é um exemplo disso e que segundo
Monteiro (2003) é “a preocupação exagerada com um defeito mínimo ou imaginário
na aparência física que traz sofrimento significativo ou prejuízo em áreas importantes
da vida do indivíduo” (p. 1). Desta forma, um dos meios mais procurados para
conseguir atingir ao ideário de corpo, é através da prática de exercícios físico. Em
pessoas que apresentam um quadro clínico de TDC há disposição a desenvolver
dependência de exercícios físicos, a ponto de passar inúmeras horas na academia,
restringindo-se, de algum modo, a vida social, familiar e de trabalho.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), thiagoiwamoto@outlook.com
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Segundo Alonso (2006), Azevedo et al. (2011) e Mota e Aguiar (2011), esse
tipo de transtorno é categorizada como um transtorno obsessivo-compulsivo e
que, em geral, são aprendidos ao longo das experiências individuais e/ou coletivas
(AZEVEDO et al., 2012).
Assim, o seguinte estudo tem como objetivo investigar a relação entre o número
de exercícios, séries e repetições realizados durante a prática de musculação e a
Dependência de Exercícios Físicos.
METODOLOGIA
A pesquisa teve nove participantes voluntários, graduados em Educação Física,
vinculados a uma instituição para a prática de exercícios físicos (academia), todos
com objetivo de hipertrofia e/ou emagrecimento, praticantes de exercícios a pelo
menos seis meses.
O presente trabalho teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE:
22888313.4.0000.0037). Utilizou-se o Termo de Autorização para a Pesquisa e Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Os formulários aplicados aos participantes
foram: Questionário Sociodemográfico e Escala de Dependência de Exercício
Físico (OLIVEIRA, 2010). Para além dos formulários foi construído um roteiro de
observação direta (checklist) com o intuito de verificar o número de exercícios,
séries e repetições realizadas durante três sessões de musculação.
O questionário sociodemográfico refere-se as informações sobre os indivíduos,
tal como idade, gênero, duração e tipo de atividade, padrões de alimentação e
suplementação alimentar.
A Escala de Dependência de Exercício Físico (EDEF) (OLIVEIRA, 2010) possui
21 itens unidirecionais, dispostos em sete dimensões: tolerância/resistência, evitar
sintomas de abstinência, intencionalidade, falta de controle, tempo, redução de
outras atividades e continuidade. A mesma é do tipo Likert de cinco pontos (versão
brasileira), onde a mensuração é feita do escore de “nunca” (1) e “sempre” (5),
onde o cinco representa maior dependência. Há uma classificação em três grupos
distintos de acordo com o somatório dos pontos: Dependente, Não Dependente
Sintomático e Não Dependente Assintomático.
Foram convidados possíveis participantes que se enquadravam dentro
dos critérios de inclusão, porém, somente nove se dispuseram a participar. Foi
apresentando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (impresso). Logo após
o consentimento os participantes foram encaminhados para um sitio eletrônico,
no qual constavam os instrumentos da pesquisa. As observações e contagem
dos exercícios, séries e repetições ocorreram durante o treino de musculação em
três sessões consecutiva. Para a análise da Escala de Dependência foi utilizado o
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.
RESULTADOS
A média de idade dos participantes foi de 30,11 anos (d.p. 4,5), sendo cinco do
gênero masculino e quatro do gênero feminino, todos praticantes de musculação. A
Tabela 1 apresenta informações sobre a prática.
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Tabela 1 – Informações sobre a prática de Exercícios Físicos
Alternativas

Quantitativo

ROTINA

3 a 5 dias/semana
Mais de 6 dias/semana

8
1

DURAÇÃO

Até 1 hora
Entre 1 hora e 2 horas
Mais de 2 horas

4
4
1

OBJETIVO

Hipertrofia
Emagrecimento

7
9

Fonte: O Autor (2017)

Soler et al. (2013) apresentam que práticas de três a mais horas, totalizando 15
horas semanais, são consideradas excessivas. Discutem ainda que em mulheres a
duração é considerada significativa acima de 10 horas semanais.
Sobre a alimentação, foi possível identificar que sete participantes realizam
algum tipo de dieta e utilizavam algum tipo de suplementos alimentares. Destes
suplementos, o maior número de caso foi a suplementação proteica (5), seguido
de polivitamínicos e minerais (3), enquanto a suplementação por hipercalóricos,
antioxidantes e hormonais obtiveram apenas um relato. Santos e Santos (2002)
apontam que a utilização de suplementação visa a melhora da performance,
diminuindo os sintomas de fadiga, e que a ingestão proteica auxilia na resistência dos
indivíduos, aumentando o catabolismo de aminoácidos nos músculos esqueléticos.

Indivíduo

Evitar Sintomas de
Abstinência

Continuidade

Tolerância/
resistência

Falta d controle

Redução de outras
atividades

Tempo

Intencionalidade

Total

Tabela 2 – Escores dos participantes de acordo com as categorias da Escala de Dependência de
Exercício Físico

1

5

5

8

9

4

4

4

39

2

8

7

12

13

9

9

6

64

3

6

7

10

10

7

6

8

54

4

7

4

6

8

4

7

7

43

5

4

3

12

12

10

7

7

55

6

7

12

12

12

8

8

10

69

7

10

6

13

13

9

8

7

66

8

5

9

8

8

9

10

6

55

9

5

3

10

10

3

3

3

37

Fonte: O Autor (2017).

Quando analisado o escore total do grupo, percebe-se que os mesmos se
enquadram na classificação como não dependentes sintomáticos (2,876). Quando
analisado individualmente foi encontrado que 33,33% indivíduos apresentam risco
de dependência, 44,44% não dependente sintomático e 22,22% não dependente
assintomático. Ao verificar as dimensões da escala (Tabela 2), é possível identificar
que o Indivíduo 6 possui escore mais elevado, apresentando uma somatória de
69 pontos, seguido pelo Indivíduo 7 (66), enquanto o Indivíduo 9 possui o menor
escore (37).
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Tabela 3 – Quantitativo de Exercícios, séries e repetições realizadas durante as sessões de
musculação

Repetições

Exercícios

Série

Repetições

Exercícios

Série

Repetições

Sessão 3

Série

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sessão 2

Exercícios

Indivíduos

Sessão 1

4
11
4
5
10
11
7
11
11

12
33
12
14
39
33
23
33
28

13,83 (4,17)
12,82 (6,01)
11,50 (4,25)
9,64 (1,89)
10,49 (2,65)
11,33 (3,52)
9,26 (2,34)
8,84 (1,65)
11,75 (5,27)

8
9
8
4
7
5
8
11
9

26
32
26
14
21
20
24
35
28

12,12 (3,75)
13,72 (4,30)
9,08 (2,58)
8,69 (1,87)
10,67 (1,14)
12,00 (3,20)
7,25 (1,73)
11,60 (3,09)
13,00 (4,50)

0
0
0
2
6
11
13
10
11

0
0
0
11
21
33
38
30
33

0
0
0
10,73 (1,65)
10,38 (0,73)
11,39 (3,53)
7,39 (2,35)
10,67 (4,13)
12,58 (4,67)

Fonte: O Autor (2017).

A Tabela 3 apresenta que não foi computado as variáveis da Sessão 3
dos indivíduos 1, 2 e 3, devido à ausência dos mesmos no dia da observação,
evidenciando a não abstenção da vida cotidiana. Dado que se relaciona com a Escala
de Dependência de Exercício Físico, uma vez que os Indivíduos 1 e 3 apresentam
escores baixo (39 e 54, respectivamente) e o Indivíduo 2 possui o terceiro maior
escore (64 pontos), porém, como dito anteriormente os mesmos se enquadram na
classificação não dependente sintomático.
Ao analisar o número de exercícios realizado nas três sessões, verifica-se que o
Indivíduo 8 realizou o maior quantitativo (32), seguido pelo Indivíduo 9 (31), enquanto
o Indivíduo 4 teve o menor número (11). Sobre o número de séries, o Indivíduo 8
e 9 ficaram nas duas primeiras posições, com 98 e 89 séries, enquanto 1 e 3 com
o menor quantitativo (38). O Indivíduo 9 realizou uma média de 57 repetições e o
Indivíduo 3 uma média de 20.
Apesar do Indivíduo 9 ter apresentado o menor escore na EDEF, é imaginável
perceber que o comportamento do mesmo durante o treino não é coerente com o
resultado da escala, diferente dos demais. No entanto, observando de modo geral,
há uma relação dos comportamentos durante a prática e o quantitativo de exercícios
realizados.
Contudo, é possível identificar que o grupo como um todo apresenta classificação
de não dependente assintomático e que há outros fatores que podem influenciar na
prática dos exercícios, tal como a sistematização do treinamento, assim como pode
haver determinados fatores que controlam as respostas ao questionário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática de exercícios físico tem a suas vantagens, porém, quando realizada
de forma indiscriminada, sem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar
e, especificamente, de um professor de Educação Física, pode acarretar diversos
problemas e atenuar o desenvolvimento de certos transtornos mentais.
Nesse sentido, é importante refletir que o comportamento humano é complexo,
fator que dificulta a avaliação do mesmo através de alguns instrumentos e que há
a necessidade de analisar mais dimensões a fim de compreender uma totalidade
maior desse ser humano.
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É válido ressaltar a necessidade de mais estudos sobre a temática, utilizando de
instrumentos e/ou métodos que consigam identificar mais dimensões que permeia
o ser humano, contribuindo para a área da Educação Física.
PHYSICAL EXERCISE DEPENDENCE AND THE PRACTICE OF BODYBUILDING
ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the relationship between the number of exercises,
series and repetitions performed during bodybuilding practice and physical exercise dependence. The
Physical Exercise Dependence and direct observations during three bodybuilding sessions were used
as a tool to evaluate. The analyzed group was classified as non-dependent symptomatic, and it was
possible to find a coherent relationship between the scale and the number of exercises performed.
KEYWORDS: Dependency; Physical Exercise; Physical Education.

DEPENDENCIA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y LA PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO
CON PESAS
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre el número de ejercicios, serie
y repeticiones realizadas durante la práctica del culturismo y la dependencia del ejercicio físico.
La Escala de Dependencia del Ejercicio Físico y observaciones directas fue utilizado como una
herramienta para avaluar. El grupo analizado fue clasificado como no dependiente sintomático, y fue
posible encontrar una relación coherente entre la escala y el número de ejercicios realizados.
PALABRAS CLAVES: Dependencia; Ejercicio Físico; Educación Física.
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OBESIDADE MÓRBIDA: QUANDO O PESO VAI ALÉM
DO BIOLÓGICO
Júlio César Couto de Souza1
Rosana de Jesus2
Amanda Maximiano3
Mariléia Mincikiewicz4
RESUMO
Esta pesquisa teve o objetivo investigar a compreensão dos sujeitos sobre sua obesidade mórbida
e quais as principais dificuldades apontadas pelos mesmos, entre elas o olhar da Educação Física.
Trata-se de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Ocorreu
no hospital Regional da cidade de Joinville/SC, com amostra de dez sujeitos. Verificamos entre as
diversas situações apontadas, haver também certo distanciamento entre a Educação Física e os
sujeitos pesquisados, ampliando as dificuldades relatadas pelos sujeitos no que tange ao preconceito
vivido.
PALAVRAS CHAVES: Corpo, Obesidade Mórbida, Educação Física.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da obesidade traz inúmeras consequências para a saúde
das pessoas, pois à ela está associada diversas complicações clínicas. Porém, nosso
tema de pesquisa intitulado “Obesidade Mórbida: quando o peso vai além do
biológico”, tem como foco principal, elaborar algumas reflexões sobre a obesidade
que se estende além da discussão do corpo biológico, pois entendemos que as
preocupações em relação à obesidade vão além das questões somáticas.
A contemporaneidade nos coloca diante de inúmeros desafios. Marcada de
valores controversos, o ser humano se transforma em objeto, mercadoria, aparência
e consumo, influenciados por arquétipos e conceitos, que de alguma forma,
desenham o cenário contemporâneo. Nesse sentido, as indústrias de produção de
marcas, farmacoquímicas, cosméticos, fitness, nutricional etc, tem colocado sobre
o sujeito uma forma de ser/estar no mundo que se adequa a exigências produtivas.
Nossa questão problema se pautou sobre esta obesidade mórbida e suas
nuances, e nosso objetivo direcionou-se a investigar a compreensão dos sujeitos
sobre sua obesidade mórbida, e as principais dificuldades apontadas pelos mesmos
para minimizarem tal situação.
1 Msc. Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), juliocoutofutebol@hotmail.com
2 Msc. Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), rjesus@univali.br
3 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), amanda.maxi@hotmail.com
4 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), mari.educacaofisica@hotmail.com
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A relevância do tema está em poder em algum momento ter dado voz e vez
a alguns sujeitos que dentro deste contexto social, só são percebidos como um
elemento “destoante” dentro do contexto, um “estrangeiro” em que a atração dos
olhares se direciona apenas a comentários jocosos. Como cita Minayo (2014, p.349),
“o silêncio do opressor pode ser uma forma de controle, e o silêncio do oprimido
pode ser uma forma de resistência”.
METODOLOGIA
O presente estudo possui dimensão de natureza qualitativa, tendo uma
insipiente aproximação com fenomenologia enquanto concepção teórico/filosófica
de fundo. Do ponto de vista dos procedimentos das coletas de dados, nos apoiamos
no estudo de caso. Quanto a técnica de coleta de dados, optamos pela entrevista
semiestruturada. Finalmente, quanto a técnica de análise dos dados, utilizamos a
Análise do discurso.
Para a construção desse estudo delimitamos o setor direcionado ao tratamento
de Obesidade Mórbida (OBESIMOR), no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt,
situado na cidade de Joinville / SC. O programa abrange 25 municípios da região
norte e nordeste de Santa Catarina.
Para o desenvolvimento deste estudo foram entrevistados dez (10) sujeitos
considerados obesos mórbidos, sendo dois (2) do gênero masculino e oito (8)
do gênero feminino com idades entre 25 anos a 52 anos de idade. Como critério
de seleção, foram escolhidos os sujeitos que na data referente a coleta de dados,
estavam num processo de triagem e exames na referida clinica, e que apresentavam
Índice de Massa Corpórea (IMC) igual ou maior a 40Kg/m2.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Partindo do pressuposto de que o corpo é elemento de importantes reflexões,
nota-se que quando se trata da obesidade, existe uma questionável, senão falsa
ideia emergente, a de que ou um sujeito é obeso porque simplesmente consome
uma grande quantidade calórica ou porque é extremamente sedentário, quando as
vezes também como um somatório dos dois.
Entendendo a obesidade como um acúmulo excessivo de gordura corporal
em um nível que compromete a saúde dos indivíduos e desta forma é considerada
uma doença crônica, de acordo com os critérios da OMS, tornou-se essencial em
um primeiro momento da pesquisa, identificar se esse sujeitos conhecem a sua
classificação como obesos mórbidos, e além disto, se os mesmo se reconhecem
como tal, e as possíveis doenças decorrentes deste peso elevado. Nesta relação,
boa parte dos sujeitos relataram entender que se encontram na classificação de
obesos mórbidos, porém nota-se que a outra metade não sabia que existia uma
categorização e alguns na tentativa de responder a pergunta relatavam que
obesidade mórbida é a “gordura que cai”, é a “gordura que dói”, ou seja sem a
dimensão do que realmente significa. Quando questionados sobre se os sujeitos
obesos se enxergarem como tal, a grande maioria declara que sim. “Eu só me
vejo como uma pessoa gorda, feia, sem autoestima pra nada, to bem nessa fase.
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A obesidade mexe muito com a pessoa, e eu não acredito naquelas pessoas que
dizem que são felizes gordas, porque eu não consigo mais me ver, me ver bonita,
sexy.” Neste sentido uma baixa autoestima é evidenciada decorrente desses sujeitos
não conseguirem ser magros. Longe de ajudar o sujeito obeso, a mídia reforça ainda
mais a ilusão da sociedade na busca do corpo perfeito. Os meios de comunicação
de massa tem atuado no sentido de “demonstrar”, reiteradamente, aos indivíduos,
a sua carência de saúde/ beleza (SILVA, 2001).
Para o segundo momento questões relacionadas a fatores psicossociais foram
abordadas, na tentativa de descobrir o universo que cerca esses sujeitos. No que
tange a discussão que cerca os fatores psicossociais1, identificou- se nos discursos
da maioria dos sujeitos um alto índice de discriminação, seguido de preconceito, e
constantes constrangimentos.
A obesidade tem início na maioria das vezes entre a infância e a fase adulta,
nessa ótica sujeitos obesos são vítimas de bullyng desde a infância.
Sendo assim um dos sujeitos da pesquisa relata: “Eu no colégio (pausa) no
colégio tinha muita discriminação, desde pequena”. Segundo estudos a escola
traz obstáculos frequentes para crianças obesas (SCHWARTZ e PUHL, 2003 apud
MISHIMA E BARBIERI, 2009).
Neste sentido esses sujeitos são rotulados desde a infância, mais conhecidos
como “baleias”, “rolha de poço”, “elefantes”, “saco de banha” entre outros, e nos
mais carinhosos dos apelidos são conhecidos como “gordinhos”. Estas complicações
evidenciadas na infância podem se traduzir em importantes consequências na fase
adulta.
Por ultimo, levantamos a reflexão de como a Educação Física media este
processo; ou seja, como ela se posiciona. Por iniciativa própria ou por indicação de
algum profissional da área, grande parte de nossos entrevistados dizem procurar
uma possível solução, e acham nos encaminhamentos aos profissionais de saúde uma
“paliativa” solução. É neste cenário que os mesmos nos relatam algumas dificuldades
apresentadas. E em várias delas, a Educação Física e seus “profissionais”, por vezes
não trazem a contribuição que os mesmos esperavam.
A maioria dos entrevistados relataram já terem praticado algum esporte, entre
eles foram citados o futebol, vôlei e judô, além de terem praticado alguns exercícios
físicos, passando por academias, o que desconfigura entre os entrevistados a ideia
remota de que o sujeito é obeso porque é sedentário, afirmação persistente de
nossa área.
Quando indagados sobre se este tipo de local e profissionais encontramse preparados para receberem estes “corpos” /sujeitos de forma confortável e
acolhedora/segura, uma considerável parcela relataram suas experiências vividas
neste meio: “(...)tipo assim o obeso precisa de um acompanhamento especial, que
não é só assim, tu chega lá, explica o exercício e manda o obeso fazer. Não, o obeso
ele não tem músculo, ele só tem gordura, então não dá pra ti chega lá e manda ele
levanta peso e fazer abdominal, fazer isso fazer aquilo, porque o obeso não tem
musculatura, não tem força pra fazer aquilo ali, ai ele se sente desmotivado”.
Alguns ainda relatam sobre as dificuldades que encontram após suas tentativas
de entrarem para o “mundo fitness” “(...) todas as vezes que eu entrei eles me davam
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exercícios demais, deveria ser aos pouquinhos, tive que pegar massagista para parar
a dor”.
Sendo assim, os aspectos apresentados pelos entrevistados apontam para um
despreparo por parte dos profissionais da área da educação física, sendo que esta
se configura atualmente como uma área da saúde: os profissionais da saúde, em
geral, não só parecem despreparados para auxiliar o obeso a perder peso, como
também estão sujeitos a todo padrão estético, preconceitos e estereótipos vigentes
(Coutinho, 1998).
CONCLUSÃO
Observamos durante as entrevistas o preconceito e os constrangimentos que
os obesos mórbidos passam. Ressaltamos que chega a ser desumano o que estas
pessoas vivenciam no seu dia-a-dia.
No decorrer das entrevistas ficou evidente a questão de que todos de alguma
maneira já praticaram alguma modalidade esportiva e/ou alguma atividade física
além de entraram na academia para ter esse ambiente como auxilio na perda de
peso. Porém a maioria acabou desistindo por falta de profissionais capacitados para
trabalharem com este público, pois a maioria saiu insatisfeita, com o atendimento
dos profissionais da área, além de sentirem-se desconfortáveis por conta do cenário
que cerca estes ambientes.
Por fim, acreditamos que estes sujeitos chegaram ao ponto de ter que fazer
uma cirurgia bariátrica (considerada maneira mais fácil em nossa área de atuação
para perder peso), não apenas por saúde, mais diante de tudo discurso durante
e após a entrevista na percepção destes sujeitos, estes precisam passar por
essa transformação pois esse talvez seja o único meio para que eles possam ser
respeitados e tratados com dignidade.
LA OBESIDAD MÓRBIDA: CUANDO EL PESO VA MÁS ALLÁ DEL BIOLÓGICA
RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo investigar cómo la obesidad incluyen la obesidad
mórbida y cuáles son las principales dificultades señaladas por ellos. Se trata de una investigación de
campo, enfoque cualitativo. Se produjo en el hospital regional en Joinville / SC, con una muestra de
diez sujetos. Hemos encontrado que hay una cierta distancia entre la educación física y los sujetos
de investigación, el aumento de las dificultades señaladas por los sujetos en relación a la experiencia
de los prejuicios.
PALABRAS CLAVE: cuerpo, obesidad mórbida, educación física.

MORBID OBESITY: WHEN THE WEIGHT GOES BEYOND THE BIOLOGICAL
ABSTRACT: This research aimed to investigate how the obese understand their morbid obesity and
what are the main difficulties pointed out by them. This is a field research, with a qualitative approach.
It occurred at the Regional Hospital of the city of Joinville / SC, with a sample of ten subjects.
We found that there was a certain distance between Physical Education and the subjects studied,
increasing the difficulties reported by the subjects regarding the prejudice they had experienced.
KEYWORDS: Body, Morbid Obesity, Physical Education.
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ANÁLISE DO NÍVEL DE ANSIEDADE E FADIGA EM
MULHERES SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA1
Rafael Felipe de Moraes2
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Guilherme de Almeida Santos4
Cláudio André Barbosa de Lira5
Rafael Ribeiro Alves6
Carlos Alexandre Vieirab7
RESUMO
O câncer de mama vem se desenhado como um grave problema para a saúde. O objetivo desse
estudo foi analisar os níveis de ansiedade e fadiga em sobreviventes de câncer de mama (SCM).
Participaram do estudo mulheres SCM emhormonioterapia, comidade média 52,6 ± 7,8 anos.O escore
médio de fadiga das mulheres SCM foi de 3,7 ± 2,1 o que é classificado como nível médio de fadiga,
62,5% das mulheres possuem um nível médio de ansiedade traço e 45,8% possuem um nível médio
de ansiedade estado.
PALAVRAS-CHAVE: ansiedade; fadiga; câncer de mama.

1INTRODUÇÃO
O perfil epidemiológico atual do câncer no Brasil vem se desenhando como um
grave problema da saúde. O desenvolvimento do conhecimento sobre essa doença
pode permitir inúmeros avanços e melhoramento nesse cenário da população
brasileira (INCA, 2014).
As principais formas de tratamento, e as mais utilizadas são as cirurgias,
quimioterapias e radioterapias. Os fatores de risco podem ser idade, histórico
familiar, etnia, consumo de álcool, dieta alimentar, peso corporal e nível de atividade
física (VIEIRA, 2014).
O tratamento do câncer de mama impacta diretamente sobre a saúde e a
qualidade de vida dos pacientes. Alterações fisiológicas podem refletir na capacidade
funcional, aumento da fadiga, e maior vulnerabilidade a transtornos de ansiedade e
depressão (WADE; LEE, 2005).
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), rafaelfmmoraes@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), vitor_alvesmarques@hotmail.com
4 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), guilherme.mtb@outlook.com
5 Universidade Federal de Goiás (UFG), andre.claudio@gmail.com.br
6 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), alves.rafael.ribeiro@outlook.com
7 Universidade Federal de Goiás (UFG), vieiraca1@uol.com.br
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Os níveis de fadiga em pessoas com câncer ou sobreviventes de câncer,
geralmente se apresentam mais latentes. A fadiga geralmente impacta diretamente
na capacidade funcional do indivíduo levando a diferentes formas de consequências
para a saúde e qualidade de vida do indivíduo (BATTAGLINI et al, 2004).
A ansiedade é um fenômeno que em diferentes momentos e por várias vezes
se repete na vida de um indivíduo,geralmente é de fácil percepção. Uma “emoção
caracterizada por um alerta tenso e fisicamente exaustivo, focalizado em um perigo
ou emergência iminente e inevitável, embora não objetivamente aparente, com uma
incerteza dolorosa sobre a possibilidade de resolver a situação” (GAMA, 2007, p.
20).
O câncer de mama pode implicar em consequências psicológicas, o que tende
a influenciar em maior ansiedade e risco para depressão(VIEIRA; LOPES; SHIMO,
2007; AMORIM 1999).
O presente estudo por tratar dos níveis de ansiedade e fadiga de mulheres
SCM, pode contribuir para um maior aprofundamento na temática, bem como pode
auxiliar os profissionais ligados à saúde que trabalham com essa população.
2 OBJETIVO
O objetivo do estudo foi analisar os níveis de ansiedade e fadiga em mulheres
SCM.
3 METODOLOGIA
Este é um estudo experimental, com a participação de SCM.A amostra foi
composta por 24 mulheres, com idade média 52,6 ± 7,8 variando de 35 a 68 anos.
Os critérios de inclusão foram: idade 35 anos ou mais, estar na menopausa, ser
sedentária, ter completado todas as terapias relacionadas ao câncer, incluindo,
cirurgia, radioterapia e quimioterapia, estar fazendo hormônio terapia, estar a pelo
menos 6 meses após tratamento. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, e pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Hospital das Clínicas (HC/UFG) conforme exigência da resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a declaração de Helsinque (CAAE:
50717115.4.0000.5083).
Para avaliar o nível de fadiga foi utilizado o instrumento Escala de FadigaRevisada de Piper et al (1998), o qual é composto por 22 itens subdivididos em quatro
diferentes dimensões subjetivas: afetivo, sensorial, cognitivo e comportamental.
Nesse instrumento, os scores podem variar de 0 (zero) à 10 (dez), onde: 0 – representa
ausência de fadiga; 1 a 3 – nível médio de fadiga; 4 a 6 – níveis moderados de fadiga;
7 a 10 – níveis severos de fadiga. O escore total é calculado pela média de todos os
itens do questionário e os escores das dimensões separados são calculados pela
média dos itens contidos em cada dimensão (PIPER et al, 1998).
Para avaliar o Traço e o Estado de Ansiedade utilizou-se o instrumento STAIState Trait Anxiety Inventory, elaborado por Spielberger e colaboradores sendo
conhecido no Brasil como Inventário de Ansiedade Traço (A-traço) e Estado
(A-estado) (IDATE), validado para o português por Biaggio e Natalício (1977). É
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

154

composto por duas partes, cada uma contendo vinte afirmações. O Traço de
Ansiedade avalia como normalmente a mulher se sente em sua vida, medido através
da escala: Quase Sempre = 4, Frequentemente = 3, Às Vezes = 2, Quase Nunca =
1, e o Estado de Ansiedade avalia o estado de ansiedade da mulher no momento
da entrevista, medido na escala: Não= 1, Um Pouco = 2, Bastante = 3, Totalmente
= 4. A pontuação de cada instrumento é variável de vinte a oitenta, e o resultado
é categorizado de acordo com a pontuação. Indica baixo grau de ansiedade os
escores de 20 a 40 pontos,grau médio de 40 a 60 e alto grau de 60 a 80 pontos
(AMORIM, 1999).
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Dentre os resultados obtidos a média geral do nível de fadiga foi de 3,7 ±
2,1 o que é classificado como nível médio de fadiga. Pacientes sobreviventes de
câncer geralmente relatam que a fadiga que sentem difere da fadiga de quando não
apresentavam a doença, enfatizando acontecer de forma mais intensa e contínua,
o que se torna um fator frustrante devido os efeitos não passarem (NCCN, 2014).
Para as dimensões comportamental, sensorial e cognitiva os resultados foram
respectivamente 3,5 ± 2,6; 3,4 ± 2,5; 3,8 ± 1,9referentes a um nível médio de fadiga
de acordo com a classificação prevista para o instrumento. A dimensão afetiva
apresentou o maior escore encontrado, com o valor de 4,0 ± 3,1, que de acordo
coma classificação representa um nível moderado de fadiga.
Quando se relaciona ao câncer, a fadiga desenha uma condição dolorosa e
persistente de extremo cansaço causado pelo próprio câncer ou por um de seus
tratamentos, que não se associa a nenhum outro estímulo cansativo e interfere nas
atividades diárias do paciente (NCCN, 2014).
O estudo de Kluthcovsky (2011) investigou os níveis de fadiga em 202
mulheres SCMe os resultados encontrados são superiores aos achados no estudo
em comparação, onde o escore médio da fadiga total e os escores médios das
dimensões afetiva, comportamental, sensorial e cognitiva indicam fadiga leve.
Assim os resultados encontrados, para os níveis de fadiga, mostram-se
acima do esperado quando comparados a pesquisas com a mesma população
(KLUTHCOVSKY, 2011; BATTAGLINI et al, 2014).
Após aplicação e análise do Inventário de Ansiedade Traço e Estado (IDATE),
encontrou-se que para o traço de ansiedade, 62,5% das mulheres possuem um nível
médio de ansiedade, 12,5% possuem um nível alto de ansiedade e 2,5% possuem um
nível baixo de ansiedade. Quanto ao estado de ansiedade observou-se que 45,8%
possuem um nível médio de ansiedade, 41,7,% possuem um nível baixo de ansiedade
e 12,5% possuem um nível alto de ansiedade.
Com relação ao traço e estado de ansiedade em SCM pesquisas demonstram
que elas reagem com nível elevado de ansiedade a essa fase (AMORIM, 1999).
Estudos como os de Wade e Lee (2005) revelaram que as mulheres SCM são
susceptíveis de serem acometidas com problemas de ordem mental, especialmente
sintomas depressivos e ansiosos, que não são de forma alguma, respostas anormais
aos tratamentos.
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Os dados relativos à ansiedade, que foram encontrados nesse estudo indicam
que as sobreviventes de câncer de mama exibem sintomas ansiosos, evidentemente
maiores, o que é consistente quando comparado a pesquisas anteriores na população
estudada, e também quando comparados com grupos controle, como nos achados
de Wang et al (2014).
A média de ansiedade encontrada para o IDATE foi de 44,7 ± 11,8,ao compararmos
com os estudos de Wang et al (2014) que obteve os escores de 42.34 ± 10.3 para
o grupo caso e 37.01 ± 9.2 para o grupo controle, percebe-se que os níveis de
ansiedade no grupo aqui estudado exigem atenção, pois podem influenciar direta
ou indiretamente na vida dessas mulheres (WADE; LEE, 2005).
Tanto para ansiedade quanto para a fadiga relativa a mulheres sobreviventes
de câncer de mama, existem algumas possibilidades ou alternativas para atenuar ou
estabilizar os quadros destas condições subjetivas. Dentre essas estratégias, a prática
regular de exercícios físicos têm apresentado respostas significativamente favoráveis
para reverter os quadros de ansiedade e fadiga para em mulheres sobreviventes
de câncer de mama (WADE; LEE, 2005; WANG et al, 2014; KLUTHCOVSKY, 2011;
BATTAGLINI et al, 2014 ).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo constatou nível médio de fadiga e grau médio de ansiedade
de forma predominante na amostra das voluntárias sobreviventes de câncer de
mama. Os fatores preditivos para fadiga e ansiedade nas SCM se relacionam com
as consequências multifatoriais tanto da doença quanto do tratamento.A fadiga
e a ansiedade podem ter um grande impacto na qualidade de vida, com piores
prognósticos.
Estudos sobre aos efeitos exercício físico como auxiliar para os sintomas de
ansiedade e fadiga também necessitam de mais pesquisas relacionadas a forma
adequada de prescrição e os principais efeitos dessa prática.
ANÁLISIS DE NIVEL ANSIEDAD Y LA FATIGA EN SOBREVIVIENTES DE CÁNCER
DE MAMA
RESUMEN: El cáncer de mama se ha diseñado como un problema de salud grave. El objetivo de este
estudio fue analizar los niveles de ansiedad y fatiga en los sobrevivientes de cáncer de mama (SCM).
El estudio incluyó a mujeres con una edad media de SMC hormona 52,6 ± 7,8 años. La mujer media
de fatiga puntuación SCM fue 3,7 ± 2,1 que se clasifica como un nivel medio de la fatiga, el 62,5% de
las mujeres tienen un nivel medio de ansiedad rasgo y 45,8% tenían un nivel medio de el estado de
ansiedad.
PALABRAS CLAVE: ansiedad; fatiga; Cáncer de mama

ANALYSIS OF ANXIETY AND FATIGUE LEVEL IN WOMEN BREAST CANCER
SURVIVORS
ABSTRACT: Breast cancer has been designed as a serious health problem. The aim of this study was
to analyze the levels of anxiety and fatigue in breast cancer survivors (SCM). SCM women undergoing
hormone therapy participated in the study, mean age 52.6 ± 7.8 years. The average fatigue score of
the SCM women was 3.7 ± 2.1, which is classified as a mean level of fatigue, 62.5% of the women have
an average level of trait anxiety and 45.8% have a mean level of fatigue anxiety state.
KEYWORDS: anxiety; fatigue; breast cancer.
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PRÁTICAS CORPORAIS E MODOS DE VIDA
DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS EM
REABILITAÇÃO NOS CAPS AD1
Priscilla Pinto Costa da Silva2
Emília Amélia Pinto Costa Rodrigues3
Patricia de Jesus Costa dos Santos4
Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas5
RESUMO
O objetivo do estudo é discutir as práticas corporais no processo de reabilitação de usuários de álcool
e drogas nos CAPS ad como possibilidades de modos de vida. Trata-se se uma pesquisa descritiva,
realizadas em cinco CAPS ad na cidade do Recife/PE. 76 usuários os quais foram entrevistados. Os
dados foram apreciados por meio da análise de conteúdo. Os usuários percebem a importância das
práticas corporais para o processo de reabilitação.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; reabilitação; drogas.

INTRODUÇÃO
A teoria do modo de vida ressalta as formas em que os grupos estão vivendo
e os meios que estes diferentes tipos de vida são desenvolvidos. Højrup (2013)
explana duas vertentes para essa teoria: a primeira consiste na forma de vida a
partir de um ecossistema que comporta complexas formas de vida biológica, que
concerne ao conceito de sobrevivência; e a segunda atribui as relações de modos
de vida cultural. As duas estruturas estão inseridas em um sistema mutuamente
interligadas como forma de vida, embora uma é objeto da evolução biológica e a
outra da história cultural, a qual está sendo trabalhado este estudo.
É importante destacar dois subconjuntos na teoria dos modos de viver proposto
por Gonçalves (2004): a primeira refere à condição de vida, que resulta a partir
de um contexto estrutural onde os seres humanos não conseguem alterar, estão
inseridos de forma inalienável; e a segunda diz respeito aos estilos de vida, que está
diretamente dependente e determinado pelo primeiro.
Compreender como os sujeitos são estruturados em posições sociais contribui
a entender como os comportamentos de consumo são moldados (LUNNAY; WARD;
1 O trabalho contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
2 Universidade Federal do Rio Grande no Norte, laprisci@gmail.com
3 Universidade Federal do Paraná, milapcosta@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco, patriciajcs@gmail.com
5 Universidade de Pernambuco, clarasilvestre@gmail.com
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BORLAGDAN, 2011). Para Featherstone (1991) o sujeito ao adotar um determinado
comportamento, como beber, por exemplo, já está expressando uma afiliação a um
grupo social, ou ainda a rejeição de estilo de vida ou a outros grupos os quais eles
não relacionam, e nem desejam se relacionar. As formas de condutas são complexas,
e apresentam significados distintos da dinâmica social. A partir do exemplo do
consumo do álcool, Lunnay, Ward e Borlagdan (2011) ressaltam que este tipo de
consumo não tem um fim em si mesmo, mas se torna um meio para ativar formas
comportamentais por meio de competências sociais, que podem ser demonstradas
de forma simbólica a partir de ganhos de capital ou até mesmo de poder, de acordo
com os elementos valorizados pelo grupo.
Portando, os modos de vida podem ser usados como forma de classificar
socialmente os sujeitos sobre uma cultura de consumo, que estão articuladas as
transformações de um período pós-industrial, em que a prática de consumo se tornou
um meio de transmitir simbolicamente o estilo de vida pessoal (FEATHERSTONE,
1991).
Neste contexto, as práticas corporais como elemento do modo de vida deve
ser inserida no período de tempo livre, mas que é preciso auxiliar aos praticante
a importância de saber empregar o tempo livre do sujeito. Elias e Dunning (1994)
dividem o tempo em cinco classificações: 1. Trabalho privado e administração
familiar; 2. As necessidades de descanso; 3. Satisfações biológicas; 4. Socialização;
e 5. Miméticas ou práticas de lazer. Os autores criticam que há um desentendimento
epistemológico da sociedade nas questões das opções de lazer, que concerne na
divisão do tempo de trabalho e tempo de lazer, pois o corpo de conhecimento
em áreas de recreação inste de forma errônea que o lazer resulta da esfera do
trabalho, como se o tempo de lazer estivesse subordinado em oposição ao tempo
de trabalho. Tampo o trabalho quanto o lazer faz parte da vida social, contudo cada
um funciona de formas diferentes.
Nessa direção, os Centros de Atenção Psicossociais de álcool e drogas –
CAPS ad, oferecem no tratamento de reabilitação de usuários de álcool e drogas
as práticas corporais, além do tratamento convencional. Assim, o estudo foi
norteado a partir da seguinte questão: em que medida os usuários de álcool e
drogas percebem as práticas corporais como alternativa que auxilia no processo
de reabilitação? O objetivo do estudo é discutir as práticas corporais no processo
de reabilitação de usuários de álcool e drogas nos CAPS ad como possibilidades
de modos de vida.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva, caracterizada por descrever
uma determinada realidade (FLICK, 2009). Participaram do estudo 76 usuários, dos
gêneros masculino e feminino, maiores de 18 anos de idade que estão em processo
de reabilitação pelo uso abusivo de álcool e/ou drogas ilícitas, nos cinco CAPS ad
da cidade do Recife/PE.
Para coleta de dados foi utilizado um questionário, e um roteiro para o grupo
focal em cada CAPS ad. O grupo focal é caracterizado pelo exercício que objetiva
entrevistar um grupo com visão consensual, em que o pesquisador ou moderador
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deve conduzir a discussão e garantir que participantes se integrem e conversem
sobre um determinado assunto (BARBOUR, 2009).
Os dados foram apreciado por meio da análise de conteúdo de Bardin (2002,
p. 38), que trata-se de “um conjunto de técnicas de análise das comunicações
que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens”. Foi utilizado o software GoDiagram Express 2.6.2 para a construção
dos diagramas.
Todos os procedimentos éticos da pesquisa em saúde foram respeitados.
O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Pernambuco, e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os usuário participantes do estudos tem idade entre 19 a 68 anos, 65% eram
do gênero masculino, 41% eram usuários apenas de álcool e 33% faziam tratamento
pela dependência tanto do álcool como de drogas ilícitas. A maioria dos usuários
possuía ensino fundamental incompleto e estavam desempregados.
O diagrama 1 ilustra as atividades mais praticadas apontadas nos grupos focais
pelos usuários de álcool e drogas ilícitas que estão em processo de reabilitação
nos CAPS ad. Destacado na cor cinza está a categoria práticas corporais realizadas
nos CAPS ad, e na cor branca as práticas de maior frequência, de cima para baixo,
informadas pelos participantes.

Diagrama 1: Práticas corporais realizadas nos CAPS ad
Fonte: Elaborado pelos autores

A caminhada e o alongamento também são umas das práticas mais realizadas
nos CAPS ad da Grande Vitória/ES (MACHADO; GOMES; ROMERA, 2016), também
em Porto Alegre, no CAPS, incluindo a prática da ginástica, como aponta o estudo
de Waches e Franga (2009). Essas práticas nos CAPS ad do Recife são realizadas
em consequência das forças de acesso em cada CAPS ad. Em duas unidades é
possível praticar a caminhada por ter espaço, contudo nos demais a caminhada é
realizada em praças e parques próximos das unidades ou como passeio terapêutico,
em que os CAPS ad precisam de transporte para o deslocamento com os usuários.
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O estudo de Alves e Araujo (2012) avaliaram o uso de jogos no controle da
fissura e ansiedade em 30 sujeitos do gênero masculino dependentes de crack
ou cocaína em tratamento, e encontraram diferenças significativas nos sintomas
de ansiedade após o uso de jogos como ferramenta de tratamento. Os usuários
apontam que as práticas corporais auxiliam a ocupar o tempo e ajudam a esquecer
o álcool e as drogas.
Assim, os usuários acreditam que as práticas corporais podem mudar seus
modos de vida. As práticas corporais, incluindo as vivências no tempo e espaço
de lazer, representam uma multiplicidade de atividades que podem desempenhar
função de libertação de tensões da vida (ELIAS; DUNNING, 1992). Tais tensões
podem ser liberadas de maneiras distintas, seja por meio das práticas corporais ou
até mesmo pelo consumo de álcool e drogas ilícitas (ELIAS; DUNNING, 1992; LE
BRETON, 2009), sendo estas últimas, podendo desencadear problemas sociais e de
saúde, causando dependência, e se não tratados a tempo, acarreta a morte. Desta
forma, é necessário que o modo de vida se torne uma “estilização da vida”, para que
o sujeito possa tomar decisões sistemáticas, orientadas e organizadas para as mais
diversas práticas cotidianas (BOURDIEU, 2013, p.6).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas corporais para os usuários de álcool e drogas em processo de
reabilitação nos CAPS ad da cidade do Recife/PE podem auxiliar no processo de
reabilitação. Além disso, os participantes da pesquisa informaram que tais práticas
ajudam a mudar seus modos de vida, acreditando que ao ocupar o tempo com as
práticas corporais, eles esquecem do álcool e das drogas.
CORPORAL PRACTICES AND MODES OF LIFE FOR ALCOHOL AND DRUG USERS
IN CAPACITY REHABILITATION
ABSTRACT: The objective of the study is to discuss the corporal practices in the rehabilitation
process of alcohol and drug users in CAPS ad as possibilities of ways of life. This is a descriptive
research, carried out in five CAPS ad in the city of Recife/PE. 76 users who were interviewed. The
data were assessed through content analysis. Users realize the importance of bodily practices for the
rehabilitation process.
KEY WORDS: educación fisica; rehabilitation; Drugs.

PRÁCTICAS CUERPO Y LA VIDA FORMAS DE ALCOHOL Y DROGAS USUARIOS
EN LA REHABILITACIÓN DE LOS CAPS AD
RESUMEN: El objetivo es analizar las prácticas corporales en el proceso de los usuarios de alcohol y
drogas a la rehabilitación en CAPS ad como possibilidades de modos de vida. O estudio descriptivo
fue realizado en cinco CAPS ad en Recife/PE. 76 usuarios fueron entrevistados. Los datos se analizaron
por medio de análisis de contenido. Los usuarios se dan cuenta de la importancia de las prácticas
corporales para el proceso de rehabilitación.
PALABRAS CLAVE: physical education; rehabilitación; drogas.
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ANÁLISE DE JOGOS SOBRE DROGAS PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS
Heitor Martins Pasquim1
Sheila Aparecida Ferreira Lachtim2
Cassia Baldini Soares3
RESUMO
Objetivo: Analisar jogos sobre drogas para dispositivos móveis. Método: Trata-se de análise crítica,
que se referencia na perspectiva da saúde coletiva.A análise evidenciou a proposta educativa
dos jogos, através da identificação da unidade dialética objeto/ sujeito. Resultados: Identificouse três unidades: droga como inimiga/sujeito como vítima; comportamento arriscado/população
vulnerável; e consumo consciente/população em geral. Conclusão: Os jogos reiteram posições
proibicionistas e liberais criticadas no campo da saúde e, particularmente, no campo da saúde
coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: Usuários de Drogas; Educação em saúde; Redução de dano.

1 INTRODUÇÃO
O avanço da tecnologia e o barateamento dos dispositivos móveis (SORJ,
2003) possibilitaram produzir e acessar enorme quantidade e diversidade de
Apps, de tal forma que eles já não constituem novidade, sendo acessados cada
vez mais amplamente. Nesse sentido, pode-se dizer que os Apps fazem parte das
opções contemporâneas de lazer e constituem recursos de automonitoramento,
especialmente entre jovens, ainda que isso possa variar nas diferentes classes sociais.
O objeto da presente investigação é o jogo educativo em forma de aplicativo,
que aborda centralmente a questão das drogas (álcool, tabaco e/ou drogas ilícitas).
Pergunta-se: Eles têm potencial para serem utilizados como material de apoio
educativo com a finalidade de promoção da crítica sobre o consumo problemático
de drogas na atualidade?
2 MÉTODO
Este estudo é uma revisão crítica, elaborada a partir do campo da saúde coletiva
(LAURELL, 1989; SOARES, CAMPOS, YONEKURA, 2013; SOARES et al, 2011).
Os jogos foram selecionados a partir de levantamento em loja virtual, compondose a amostra por Apps gratuitos no Brasil4, em função da facilidade de acesso dos
1 Universidade de São Paulo, hpasquim@gmail.com
2 Universidade de São Paulo, shamf@usp.br
3 Universidade de São Paulo, cassiaso@usp.br
4 A disponibilização de aplicativos em lojas comerciais difere entre países em função de diferentes
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autores. Foi utilizada a loja online Google Play Store que domina o mercado.
Para proceder à análise dos jogos, eles foram experimentados, em todos os
níveis, registrando-se as informações e impressões em uma planilha. A análise
evidenciou a proposta educativa dos jogos, através da identificação do objeto, o
que se deseja transformar através do processo educativo, e do sujeito, para quem o
jogo se dirige (Santos, Soares, Campos, 2010).
3 RESULTADOS
O levantamento, em julho de 2016, identificou 223 Apps. Entre eles haviam
alguns jogos educativos sobre drogas, mas também Apps que não tinham qualquer
intenção educativa ou que apesar de estarem dentro da subcategoria “jogos”
não eram jogos. Por conta deste critério alguns Apps foram excluídos da análise.
Finalmente, foram selecionados 17 jogos educativos sobre drogas para análise.
Nome do App (País)
i. 向毒品說不 (China)
ii.Pure Rush (Austrália)
iii.BADS (Alemanha)
iv.Aversion (Singapura)
v.Nelzon (Singapura)
vi.Fight For Future 2.0 (Malásia)
vii.TrânsitoConsciente (Brasil)
viii.Os Desafios de Darinho (Brasil)
ix.¿Qué pasa si te pasas? (México)
x.Getting High? (Canadá)
xi.Alejate de las adicciones (México)
xii.Escaleras y toboganes (Chile)
xiii.Lungs vs Cigarettes (Nãoidentificado)
xiv.L’isoladeifumosi (Itália)
xv.Koala kaland! (Hungria)
xvi.Don´t Touch The Drugs (Nãoidentificado)
xvii.Weed Green Rush: legalize it! (Coréia do Sul)

Quadro 1. Jogos selecionados.

Nestes jogos, as mensagens educativas estão quase sempre relacionadas aos
riscos e efeitos do uso de drogas no organismo. As informações pragmáticas podem
ser identificadas, sem que contribuam para entendimentos mais complexos, sendo
que algumas afirmações não apresentam qualquer referência. Não é incomum
encontrar informações exageradamente negativas que pretendem aparentemente
amedrontar para prevenir.
Os jogos não apresentam situações que exijam dos jogadores atitudes criativas
ou que estimulem o pensamento crítico. Um único jogo possibilita respostas abertas
liberações nacionais.
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. Eles também não explicitam os fundamentos teóricos, os objetivos educativos e
os conteúdos que os compõem.
x

A categoria objeto/sujeito está representada nos jogos por meio de três
unidades dialéticas, encontradas pelo processo de análise: droga como inimiga/
sujeito como vítima xiii, xi, viii, iv, i; comportamento arriscado/população vulnerável xvi, xv,
xiv, xii, ix, vii, vi, v, iii, ii
; e consumo consciente/população em geral x, xvii.
Quando a categoria de análise objeto/sujeito está representada pela unidade
droga como inimiga/sujeito como vítima, os jogos atribuem características humanas
às drogas, conferindo a elas personagens inimigos. Assim, o jogador deve fugir
ou lutar contra as drogas para se salvar. A antropomorfização nestes jogos é um
recurso utilizado para transmitir mensagens e valores da guerra às drogas. As
habilidades conferidas à representação virtual das drogas nos jogos privilegiam
aspectos farmacológicos associados aos possíveis danos do seu consumo. Neste
caso, os jogadores assumem o papel de vítima das drogas.
Essa unidade entre objeto e sujeito assenta-se na concepção unicausal de
saúde, que aborda a dependência química como decorrência do uso de drogas. É
condizente com a vertente da saúde pública tradicional, que localiza a droga como
agente etiológico. Contra a droga, as mensagens educativas são transmitidas de
maneira vertical. O que se quer, portanto, é o disciplinamento que tem como fim
único a abstinência (SOARES, 2007; ARRUDA, SOARES, ADORNO, 2013).
A categoria que representa a unidade entre comportamento arriscado e
população vulnerável está apoiada na epidemiologia do risco. O público alvo são
grupos considerados propensos a dependência química, principalmente jovens.
Qualquer contato com as drogas está associado a riscos para o indivíduo e para a
sociedade. Portanto, as mensagens privilegiam informações contra a experimentação
de drogas e anunciam a necessidade de gestão do comportamento.
Essa categoria está ancorada na moderna saúde pública, que considera
o fenômeno do uso de drogas multifatorial, e fragmenta as relações sociais em
variáveis, a fim de evidenciar os fatores de risco e de proteção. Podem acionar
estratégias preventivas focadas na redução pragmática de riscos de populações
expostas (SOARES, 2007; ARRUDA, SOARES, ADORNO, 2013).
Para Pasquim e Soares (2015) a associação entre a epidemiologia do risco e a
ideologia proibicionista tem produzido um lazer viciado na área de drogas.Resultados
similares à revisão integrativa realizada por Pasquim, Soares, Santoro(2016) que
identificou o uso de linguagem alarmista e de generalizações fetichizadas; ausência
de múltiplas possibilidades de resposta, ignorando a diversidade de uso nos
diferentes grupos sociais; desconhecimento das condições de produção, circulação
e consumo da mercadoria droga no regime de acumulação capitalista.
Já a categoria representada pela unidade consumo consciente e população
em geral anuncia que nem todo uso de drogas é problemático e que o sujeito é
um indivíduo livre e autônomo. Pode ainda reconhecer que a criminalização das
drogas produz violência e sofrimento. Neste caso, a ação educativa visa transmitir
informações que auxiliem a população a tomar as melhores decisões, podendo
sugerir mudanças comportamentais e legislativas.
Partindo da perspectiva da saúde coletiva, as mensagens liberais encontradas
nestes jogos também expressam representações ilusórias sobre drogas. São ilusórias
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porque restringem as explicações dos problemas associados às drogas à esfera do
consumo e da escolha individual. Porém, sabe-se que mesmo que cada indivíduo
lide com as agruras e os valores sociais a depender de seus recursos e suas formas
particulares de interpretar as restrições sociais e os constrangimentos estruturais, o
consumo problemático de drogas tem determinação social, pois está associado as
soluções aliviadoras do mal-estar na atualidade(SOARES, 2007).
Os jogos expressam posições sociais aparentemente antagônicas, por um
lado, tendência conservadora a retroalimentar o fracasso da guerra às drogas e do
proibicionismo, e por outro, posição liberal, que reitera o potencial mercadológico da
droga e a retórica de livre escolha do consumidor.Entretanto, todos eles cumprem o
papel restrito de transmitir informações sem produzir questionamentos, estimulando
a rapidez de respostas pré-programadas que não extrapolam a automação e a
memorização.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não foi observada posição crítica, incentivando a reflexão sobre o consumo
problemático de drogas na atualidade.Nesse sentido, apesar da potencialidade
educativa que a ferramenta virtual oferece, a finalidade dos jogos analisados reitera
posições sobre drogas amplamente criticadas no campo da saúde e particularmente
no campo da saúde coletiva.
Os Apps analisados não parecem adequados para a promoção da crítica sobre
a questão das drogas, porém podem ser estrategicamente utilizados para trazer
informações úteis ou para motivar o confronto de ideias, em processos educativos
emancipatórios.
ANÁLISIS DE JUEGOS SOBRE LAS DROGAS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
RESUMEN: Objetivo: Análisis de los problemas relacionados con los dispositivos móviles. Método:
Trata-se de análisis crítico, que se referencia en la perspectiva de la salud colectiva. El análisis puso
de relieve la propuesta educativa de los juegos mediante la identificación de la unidad dialéctica
objeto / sujeto. Resultados: Identifou-se tres unidades: droga como enemigo / sujeito como vítima;
comportamiento arriscado / población vulnerable; y consumo consciente / população en general.
Conclusión: Juegos reiteran posiciones prohibicionistas y liberales criticadas en el campo de la salud
y en particular en el campo de la salud colectiva.
PALABRAS CLAVE: Consumidores de Drogas; Educación en Salud; Reducción del Daño.

ANALYSIS OF GAMES ON DRUGS FOR MOBILE DEVICES
ABSTRACT: Objective: To analyze games on drugs for mobile devices. Method: This is a critical
analysis based on principles of collective health. The analysis evidenced the educational proposal of
the games, through the identification of the dialectical unit object / subject. Results: Three units were
identified: drug as enemy / subject as victim; risky behavior / vulnerable population; and conscious
consumption / population in general. Conclusion: The games reiterate prohibitionist and liberal
positions criticized in the field of health and particularly in the field of collective health.
KEYWORDS: Drug Users; Health Education; Harm Reduction.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que analisou a organização do trabalho dos
profissionais de Educação Física nos CAPS de Goiânia, com duração entre 2012 e 2016. Foi realizada
em oito CAPS com entrevistas e observações da rotina de trabalho de 18 profissionais de Educação
Física. Os resultados indicaram que o trabalho do profissional de Educação Física com a saúde mental
requer grande aproximação com concepções ampliadas de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Educação Física; CAPS.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o campo da Saúde Mental, influenciado pelos princípios da
Reforma Psiquiátrica, busca superar o modelo psiquiátrico tradicional baseado na
hospitalização e na compreensão da pessoa com transtorno mental como irracional
e perigosa. A internação nos manicômios é característica do modelo psiquiátrico
tradicional. Goffman (2001) classifica o manicômio como uma “instituição total”, uma
vez que este se funda na disciplina, controle e vigilância com dispositivos de punição
e repressão. Esse modelo de tratamento com base no isolamento, segregação e
1 Projeto de pesquisa financiado pelo CNPQ, Chamada Pública MCTI/CNPq Nº 14/2013 - Universal /
Universal 14/2013, processo: 476305/2013-6
2 Universidade Federal de Goiás, cremerroberto@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás, weverton_kwk@hotmail.com
4 Universidade Federal de Goiás, paulianny_mirelly@hotmail.com
5 Universidade Federal de Goiás, jessicasgroi@hotmail.com
6 Universidade Federal de Goiás, patricia.santiago.ifg@gmail.com
7 Universidade Federal de Goiás, rlrneves@gmail.com
8 Universidade Federal de Goiás, marcosflavioifg@gmail.com
9 Universidade Federal de Goiás, nichscene@yahoo.com
10 Universidade Federal de Goiás, gleysonrios@gmail.com
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patologização tem suas origens no pensamento de Philippe Pinel, considerado pai
da psiquiatria e da primeira corrente de tratamento do então denominado “doente
mental” conhecida como alienismo. No alienismo, a institucionalização era um
imperativo terapêutico: para consolidar o diagnóstico, permitir isolar a alienação
em seu estado puro, conhecê-la livre de interferências e para proteger a sociedade
e o doente de si mesmo (periculosidade social) (AMARANTE, 2007).
As primeiras “reformas psiquiátricas” no âmbito mundial surgiram após a
segunda Guerra Mundial, quando as condições de vida dentro dos hospícios foram
associadas à realidade dos campos de concentração (AMARANTE, 2007). No Brasil,
o marco inicial da Reforma Psiquiátrica ocorreu na década de 1970, cujo objetivo
inicial era transformar a concepção de tratamento das pessoas com transtornos
mentais por meio da superação do modelo hospitalocêntrico para o modelo de
clínica ampliada, buscando restituir a liberdade, a cidadania e, principalmente, a
autonomia, através do processo de desinstitucionalização (BRASIL, 2005).
A política de saúde mental brasileira organiza-se a partir de serviços substitutivos
aos hospitais psiquiátricos, denominados de Centro de Atenção Psicossociais (CAPS).
Esses serviços são responsáveis pelo atendimento de pessoas com transtornos
mentais ou necessidades decorrentes do uso de álcool ou outras drogas. Os CAPS
são unidades de referência e articulam uma rede complexa e ampliada de atenção
integral em Saúde Mental, aberta e comunitária pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O cuidado em Saúde Mental pressupõe, portanto, a atenção aos conceitos que
alicerçam a política de saúde mental, assim como as necessidades dos usuários e
do serviço. A construção de projetos terapêuticos singulares deve balizar-se pelos
princípios da reforma psiquiátrica que se materializam na lei 10.216/01, a qual garante
a proteção e direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em Saúde Mental (BRASIL, 2001).
Diante desses desafios, o grupo de pesquisa ECOS – Educação Física, Trabalho e
Formação, criado em 2010, vem desde 2012 analisando as características do trabalho
do profissional de Educação Física nos CAPS em um movimento de investigação
científica que articula pesquisadores vinculados à Universidade Federal de Goiás
(UFG), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (de Goiás e São Paulo) com profissionais de Educação
Física que trabalham nos CAPS de Goiânia. Atualmente, o grupo é formado por
oito professores e dois estudantes de Educação Física de quatro instituições de
ensino diferentes. O objetivo deste artigo é compartilhar resultados de pesquisa já
concluída sobre o trabalho do profissional de Educação Física nos CAPS de Goiânia.
2 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA
O projeto de pesquisa “o trabalho do professor de Educação Física nos Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS) de Goiânia: diagnóstico e proposições” iniciou-se
em 2012 e em 2013 foi financiado pelo CNPq. O objetivo da pesquisa foi analisa as
características do trabalho desenvolvido pelos profissionais de Educação Física nos
CAPS, envolvendo aspectos como: analisar a presença das práticas corporais; identificar
as oficinas oferecidas e classificá-las em relação as suas principais características; descrever a rotina do trabalho do professor de Educação Física no CAPS.
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As aproximações iniciais com o objeto de estudo, a construção do projeto e
a coleta de dados piloto foram realizadas entre 2012 e 2013. Em seguida, o projeto
de pesquisa foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG e
a coleta de dados foi desenvolvida em 2014, em 8 CAPS de Goiânia, a partir da
aplicação de entrevistas semiestruturadas e da observação, com roteiro estruturado,
das atividades desenvolvidas nos CAPS pelos profissionais de Educação Física. Na
época da coleta, eram 21 profissionais de Educação Física que trabalhavam nos
CAPS, dos quais 18 participaram da pesquisa. Para a observação, cada profissional
foi acompanhado diariamente durante toda sua jornada de trabalho no período
contínuo de uma semana, de segunda-feira a sexta-feira. Ao final, obtivemos 105
roteiros preenchidos a partir da observação da rotina de trabalho desses profissionais.
Os dados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo.
3 RESULTADOS
Quando analisamos as atividades realizadas pelos profissionais de Educação
Física, percebemos que muitas não estão diretamente relacionadas com o objeto
que dá identidade a esse campo acadêmico e profissional. Isso ocorre porque
os profissionais organizam o trabalho a partir de uma perspectiva coletiva e das
necessidades dos usuários e não apenas naquilo que é imediatamente característico
das respectivas profissões. Nos CAPS, assim como em outros serviços de saúde,
o processo de trabalho é permeado por ações que extrapolam as identidades
profissionais. Devido aos princípios do CAPS, o trabalho não pode ser desenvolvido
de forma fragmentada e restrita a cada campo de conhecimento, mas em um esforço
interdisciplinar (FURTADO et al, 2014).
Através da observação da rotina dos profissionais de Educação Física, foi
possível identificar duas categorias: 1) Cuidado terapêutico e 2) Planejamento,
organização e avaliação do cuidado terapêutico. A primeira compõe 63,8% da rotina
de trabalho dos profissionais de Educação Física. Essa categoria reúne atividades
em que há contato direto com o usuário, sistematizadas a partir de planejamentos
ou assistemáticas e eventuais, sendo atividades que podem ser realizadas por
um profissional ou por equipes multiprofissionais. Em nossas observações, foram
identificadas na rotina de trabalho dos profissionais de Educação Física dos CAPS
de Goiânia as seguintes atividades que envolvem o cuidado terapêutico: a) Oficinas
Terapêuticas; b) Referente dia; c) Acolhimento; d) Consulta conjunta; e) Passeios;
f) Atendimento familiar; g) Visita domiciliar; h) Confraternização. Algumas dessas
atividades fazem parte de uma rotina mais cotidiana de trabalho enquanto outras
são mais específicas e pontuais, como confraternizações e passeios, mas todas elas
constituem o cuidado terapêutico.
Já a segunda categoria, compõe 36,2% da rotina de trabalho dos profissionais
observados. Refere-se a uma série de atividades fundamentais de planejamento,
organização e avaliação do trabalho. Essas atividades são realizadas pelos
profissionais individualmente ou em grupo e, geralmente, são desenvolvidas sem
o contato direto com o usuário do serviço ou com seus familiares. A partir daí,
foram identificadas na rotina de trabalho dos profissionais de Educação Física dos
CAPS de Goiânia, as seguintes atividades: a) Evolução de prontuário; b) Reunião de
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equipe/gestão; c) Reunião de equipe referência; d) Atividades administrativas; e)
Referência terapêutica/elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS).
Em relação aos grupos terapêuticos percebe-se que os CAPS apresentam
abordagens peculiares, o que resulta em diferentes formas de organização das
oficinas, porém, com algumas semelhanças entre si. As oficinas mais frequentadas
são aquelas cujo tema da cultura corporal possibilita abordagens mais lúdicas
e livres, ou seja, atividades mais dinâmicas e, não aquelas mais rigorosamente
sistematizadas e rígidas.
Os profissionais de Educação Física entrevistados, na sua grande maioria,
avaliaram como positivas as oficinas realizadas em espaços que utilizam recursos
do território e as justificaram como sendo atividades motivadoras para os usuários
e que contribuem para a reinserção social. Como principais dificuldades para
realização dessas atividades, as análises apontam para o enfrentamento das precárias
condições de trabalho, a necessidade de fortalecimento do projeto institucional do
CAPS e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assim como da institucionalização
de parcerias intersetoriais. Também identificamos a necessidade de superação de
estigmas, preconceitos e inseguranças na construção do cuidado em saúde mental,
que em certa medida, explicitam a reprodução de práticas manicomiais nos serviços
substitutivos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises dos dados permitem muitas reflexões e apontamentos para se
pensar a atuação profissional nos CAPS, o papel da Educação Física nos usos de
recursos do território, no trato pedagógico e na relação interdisciplinar existente na
construção desse trabalho coletivo. O desenvolvimento do trabalho do profissional
de Educação Física nos CAPS deve pautar-se principalmente por princípios
biomédicos presentes em sua formação ou por princípios mais amplos que envolvem
aspectos socioculturais de sua formação? Os resultados da pesquisa demonstram
que o profissional de Educação Física não deve ficar restrito aos aspectos orgânicos
da saúde humano em suas intervenções nos CAPS, ao contrário, devem avançar
para uma perspectiva de intervenção que dialogue com o campo da Saúde Coletiva.
EDUCACIÓN FÍSICA Y CENTROS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN GOIANIA
RESUMEN: Este artículo presenta los resultados de un estudio que examinó la organización del trabajo
de los profesionales de educación física en el CAPS Goiania, con una duración entre 2012 y 2016 se
llevó a cabo en ocho CAPS entrevistas y observaciones de la rutina de trabajo de 18 profesionales de
la educación física . Los resultados indicaron que el trabajo de la educación física profesional de la
salud mental requiere gran acercamiento con las concepciones ampliadas de la salud.
PALABRAS CLAVE: Salud mental; Educación Física; CAPS.

PHYSICAL EDUCATION AND PSYCHOSOCIAL CARE CENTERS IN GOIÂNIA
ABSTRACT: This article presents the results of a research that analyzed the work organization of
Physical Education professionals in the CAPS of Goiânia, between 2012 and 2016. It was carried
out in eight CAPS with interviews and observations of the work routine of 18 Physical Education
professionals . The results indicated that the work of the Physical Education professional with mental
health requires a great approximation with expanded conceptions of health.
KEYWORDS: Mental health; Physical Education; CAPS.
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A PAGINÁ ED. FÍSICA DA DEPRESSÃO COMO
FOTOGRAFIA DO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA:
ALGUMAS REFLEXÕES
Cesar Felipe Cumim do Nascimento1
Arley Grazziotti Gregório2
Marcela da Silva Brandão3
Michel Binda Beccalli4
RESUMO
Trata-se de uma análise da página “Ed. Física da Depressão” (EFD) que pode ser considerada como
conselheiro e como fotografia do campo da Educação Física (BAUMAN, 2001) e, nesse sentido, lócus
importante para identificação da Educação Física, como campo de produção de conhecimento e de
intervenção, é/ou deve ser. Seu objetivo foi identificar qual(is) entendimento(s) e discurso(s) estão/
são vinculados à página EFD, buscando: (1) identificar nas postagens da EFD elementos que permitam
pensar o campo da Educação Física como campo de intervenção e de produção de conhecimento; (2)
elencar as publicações que buscam fortalecer/privilegiar vertente(s) da Educação Física (3) refletir a
partir das postagens da página sobre os projetos de Educação Física que a página busca fortalecer. Essa
pesquisa, então, se caracteriza como qualitativa e descritiva, se constituindo como estudo de caso. Foi
realizado um mapeamento da página EFD com intuito de entender seus mecanismos de funcionamento
e identificar seu público alvo. A produção de dados dessa pesquisa foi desenvolvida com base na análise
temática e, para isso, foram elencados três temas que nos chamaram atenção: discurso de senso comum
e saber científico se confundem; responsabilização do indivíduo e; culto ao corpo. Foi possível observar
que a página EFD, a partir do que é veiculado, entende e busca fortalecer determinados discursos,
ideologias e propostas, tanto de intervenção como de produção de conhecimento do campo/para o
campo. Em dissonância, enquanto a página EFD fortalece determinadas vertentes da Educação Física,
outras possíveis releituras são deixadas em segundo plano.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física e Treinamento; Comunicação; Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
A mídia, atualmente, faz parte do cotidiano de uma parte significativa das
pessoas. Dentre elas, destacamos a mídia social denominada Facebook que
possibilita o encontro virtual e, também, manifestações pessoais, religiosas, teóricas
e políticas.
No Facebook, podemos observar a página denominada “Ed. Física da depressão”5
(EFD) cuja característica focaliza discussões voltadas para um público específico:
1 Mestrando em Educação Física pelo PPGEF/UFES. Licenciado e Bacharelado em Educação Física
pela Escola Superior São Francisco de Assis - ESFA.
2 Licenciado e Bacharelado em Educação Física pela Escola Superior São Francisco de Assis - ESFA.
3 Licenciada e Bacharelada em Educação Física pela Escola Superior São Francisco de Assis - ESFA.
4 Mestre e doutorando em Educação Física pelo PPGEF/UFES, orientador do trabalho monográfico.
5 Acesso em: www.facebook.com/EducacaoFisicadaDepressao.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

173

“estudantes e Professores de Educação Física que busquem conhecimento sem
abrir mão do bom-humor”.
A EFD se constitui como o que Bauman (2001) chama de conselheiro a partir
do momento em que ela (a página) pode assumir o papel de aconselhar as pessoas
no âmbito privado, por meio de suas postagens (conselhos)6.
Considerando que a constituição de um campo, neste caso, a Educação
Física, se faz através de embates de relações de hegemonia e contra hegemonias,
não é possível atribuir ao campo estaticidade ou solidez. Ou seja, trata-se de um
campo líquido (BAUMAN, 2001) e que está em processo contínuo de construção e
desconstrução.
Assumindo essa perspectiva, partimos do pressuposto de que a EFD faz ou é
uma fotografia do campo. Portanto, compreender a fotografia do campo, pode nos
ajudar a compreender o próprio campo e seu processo de constituição, além de
possibilitar a reflexão sobre o que nele vem sem consolidado/valorizado.
O presente estudo, diante disso, tem a intenção de identificar qual(is)
entendimento(s) e discurso(s) estão/são vinculados à página, visto que há grande
circulação de postagens e possui um grande número de seguidores. A partir desse
objetivo buscamos: (1) identificar nas postagens da EFD elementos que permitam
pensar o campo da Educação Física como campo de intervenção e de produção
de conhecimento; (2) elencar as publicações que buscam fortalecer/privilegiar
vertente(s) da Educação Física (3) refletir a partir das postagens da página sobre
os projetos de Educação Física que a página busca fortalecer.
Algumas discussões aqui apresentadas podem ajudar ao campo acadêmico a
fazer uma leitura crítica sobre os conteúdos veiculados na página em questão.
2 METODOLOGIA
Referimo-nos à pesquisa como qualitativa pois compreendemos que é
necessário “[...] se aprofunda[r] no mundo dos significados [...]” (MINAYO, 2010,
p.22) que são correntes aos entendimentos e discursos presentes na página,
analisada na sequência. Ainda de acordo com a autora, “a pesquisa qualitativa, [...]
se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não
deveria ser quantificado” (2010, p.21).
Frente a proposição deste estudo, a pesquisa se caracteriza como descritiva
porque “[...] têm como objetivo a descrição das características de determinada
população [...]” (GIL, 2010, p.27).
Com relação aos procedimentos utilizados, a pesquisa classifica como estudo
de caso, visto que “consiste no estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...] (GIL,
6 Para Bauman (2001, p.84) os conselheiros “[...] precisam ser contratados e podem ser demitidos
[pelos aconselhados]. [...] os conselheiros podem, na melhor das hipóteses, contar com a boa
vontade do outro de ouvir e prestar atenção. [Eles] cuidam de nunca pisar fora da área fechada do
privado. Doenças são individuais, assim como a terapia; as preocupações são privadas, assim como
os meios de lutar para resolvê-las. Os conselhos que os conselheiros oferecem se referem à políticavida, não a Política com P maiúsculo; eles se referem ao que as pessoas aconselhadas podem fazer
elas mesmas e para si próprias, cada uma para si – não ao que podem realizar em conjunto para cada
uma delas, se unirem forças”.
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2010, p.37). Destacamos aqui, que foi feito um recorte temporal das postagens
feitas pela página, objetivando dar maior qualidade das análises.
Diante disso, a análise utilizada na produção de dados dessa pesquisa foi
desenvolvida com base na análise de temática, já que “[...] o conceito central é o tema.
[Pois] esse comporta um feixe de relações e pode ser graficamente apresentado
através de uma palavra, uma frase, um resumo” (GOMES, 2010, p.86).
Na sequência, optamos por criar categorias com intuito de direcionamento das
análises. Essas categorias são: (1) discurso de senso comum e saber científico se
confundem, (2) responsabilização do indivíduo e; (3) culto ao corpo.
3 ANÁLISE DE DADOS
3.1 DISCURSO DE SENSO COMUM E SABER CIENTÍFICO SE CONFUNDEM

FIGURA 01: Postagem do dia 15 de maio de 2016 (Fonte: Os autores).

A publicação exposta na Figura 01, refere-se ao quadro televisivo “O ideal
para você” que é exibido aos domingos no programa Fantástico7 e diz respeito “a
[uma] nova série [que] vai ajudar você a perder peso e ganhar saúde. Um programa
que junta a dieta perfeita ao exercício mais adequado, a combinação ideal para
você” (Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/quadros/ideal-pra-voce/
noticia/2016/05/nova-serie-com-marcio-atalla-mostra-dieta-e-exercicio-idealpara-voce.html>. Acessado em: 30 de março de 2016)
De forma geral podemos entender o programa como sendo um conselheiro
midiático (GOMES, 2009). Ou seja, o programa apresenta propostas ‘saudáveis’
para um grupo denominado “grupo de risco” e, estas propostas que podem ser
consideradas normatizadoras (pois indicam como o indivíduo deve viver, o que
comer, como devem se vestir, a forma como devem se exercitar, etc.), são subsidiadas
por especialistas científicos.

7 Programa de televisão brasileiro exibido aos domingos pela Rede Globo de Televisão.
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3.2 RESPONSABILIZAÇÃO DO INDIVÍDUO
O papel do Estado é “promover a vida em suas múltiplas dimensões”
(CZERESNIA, 2009, p.50), nesse sentido, uma das estratégias governamentais para
se eximir da responsabilidade de promover saúde é, via de regra, responsabilizar
o indivíduo por cuidar de si próprio. “Este é o mundo em que há muito deixou
de controlar a si mesmo (embora busque obsessivamente controlar os indivíduos),
que não pode responder a seus próprios dilemas nem reduzir as tensões que ele
mesmo semeou” (BAUMAN e DONSKIS, 2014, p.11). Nesse movimento o incentivo a
prática atividade física entra como um artifício bem pertinente, conforme pode ser
observado em algumas publicações da página.

FIGURA 02: Postagem do dia 31 de janeiro de 2016 (Fonte: Os autores).

Uma das possíveis leituras da Figura 02, representa a ideia de que a prática
regular de atividade física é o remédio para quase todos os problemas enfrentados
pelo indivíduo. Na imagem, o médico possui o papel de conselheiro e, sendo assim,
possui o conhecimento científico para aconselhar o sujeito em ações que lhe
propiciem resolver seus problemas. Dito de outro modo e, assumindo que estamos
falando do Sistema Único de Saúde (SUS), a figura do médico representa um
conselheiro fornecido pelo estado para interagir com o sujeito e, instigá-lo a adotar
um estilo de vida ativo e ‘saudável’.
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Em outras palavras, é possível notar que existe uma contínua ação da mídia
para que os sujeitos (tanto os participantes do quadro quanto os telespectadores),
adotem um ‘estilo de vida ativo’ ou ‘um estilo de vida saudável’.
3.3 CULTO AO CORPO
O corpo, geralmente, é visto sob uma perspectiva naturalista, tornando-se,
muitas vezes, necessário ampliar este olhar, pois, uma vez que desnaturalizado, o
corpo, pode ser visto como um construto cultural, histórico e social (GOELLNER,
2013).
A partir disso, e uma vez que, traz imbricado elementos culturais, sociais e
históricos, podemos entender que uma das formas do indivíduo interagir com o
mundo ao seu redor e com as pessoas em seu entorno é por meio do corpo. Ainda,
de acordo com autora, a valorização exacerbada da imagem do “corpo ideal” leva
os indivíduos a perceberem-no como um “local primeiro da identidade”, onde, por
meio do seu próprio corpo cada um diz suas qualidades, defeitos e sua personalidade
(GOELLNER, 2013).

FIGURA 03: Postagem do dia 13 de fevereiro de 2016 (Fonte: Os autores).
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A Figura 03 faz uma crítica à exacerbação do culto ao corpo em detrimento do
treinamento. Em nossa interpretação, a imagem representa um cenário hipotético
onde as pessoas que praticam a musculação possuem a necessidade de ficar frente
ao espelho grande parte do tempo se admirando enquanto a preocupação com o
treinamento é (quase) inexistente. Em seguida, após a autoafirmação do sujeito,
torna-se indispensável ao mesmo divulgar sua imagem em alguma rede social.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante nossa pesquisa, foi possível observar que a página, de certa forma,
privilegia algumas vertentes do campo da Educação Física em detrimento de outras.
Levando-se em consideração o recorte temporal realizado, é possível observar
que a página, veiculou algum material que remetesse ao dito estilo de vida ativo e/
ao incentivo da prática de atividades físicas e repúdio ao sedentarismo.
Atrelado ao sedentarismo e obesidade, observou-se também que a prática de
atividade física é vista, tanto no imaginário social, quanto no imaginário virtual,
como sendo ‘santa’, ‘sagrada’ ou algo ‘milagroso’.
Concordamos até certo momento que a prática de algum tipo exercício físico
pode contribuir para que o indivíduo se torne mais saudável. Contudo, para que se
realizar as atividades prescritas (ou não) é necessário ter um vestuário adequado,
calçados que ofereçam o mínimo de conforto, infraestrutura, segurança, equipamento
adequado dependendo da modalidade (bicicleta, patins, skate, etc.), um profissional
para orientar, dentre vários outros elementos que se tornam necessários para a
realização da vivência. Dito de outro modo, para que se realize atividade física é
necessário consumir, além dos produtos materiais, é necessário também consumir
serviços.
Desta forma, entendemos que essa crescente supervalorização do discurso da
vida ativa, é uma necessidade que vem sendo ‘implantada’ na sociedade atual, pois,
se uma demanda é criada, logo, também é criado um modo de satisfazê-la.
THE PAGE “ED. FÍSICA DA DEPRESSÃO” AS PHOTOGRAPHY OF THE FIELD OF
PHYSICAL EDUCATION: SOME REFLECTIONS
ABSTRACT: This is an analysis of the Facebook page called “Ed. Física da Depressão”(EFD) wich
can be considered as na advisor and as a picture of Physical Education’s field (Bauman, 2001)
it can also be an important locus for identification of physical education, as a field as well as an
intervention intervention, both as it is as how it should be. It was aimed at to identify what is/are the
understanding(s) and discourses linked to EFD page, seeking: (1) to identify, in EFD posts, elements
to think about the field of physical education as a field of intervention and knwoledge production; (2)
to list the publications that seek to strengthen / privileging certain aspect(s) of Physical Education
(3) to reflect over the projects of Physical Education’s field that seeks to strengthen through the EFD
page. This is qualitative descriptive research
KEYWORDS: Physical Education and Training; Comunication; Knowledge.1
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE JOVENS
SOBRE SAÚDE1
Laila Maria Cardoso Zalfa2
Monique Ribeiro de Assis3
RESUMO
O estudo buscou identificar as representações sociais sobre saúde em estudantes do 2° ano do
ensino médio no Rio de Janeiro. Utilizou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici e
a técnica de associação livre de ideias baseada na abordagem do Núcleo Central elaborada por Abric.
Concluiu-se que existe uma dicotomia na percepção do grupo entre a saúde privada e a pública.
PALAVRAS CHAVE: Representação; Saúde; Jovens.

INTRODUÇÃO
A forma como o indivíduo percebe e sente seu corpo reflete os valores do
seu contexto social. Segundo Foucault (1976), as mudanças estruturais ocorridas
na sociedade a partir do século XVIII, em especial, as que se referem à saúde da
nação e a vida biológica, concederam uma nova estrutura de saber e poder sobre a
população. A vida dos indivíduos passou a constituir-se como alvo de poder, num
processo denominado por ele de “estatização do biológico”.
Nesse sentido o corpo como depositário de saúde/doença passou a ser
investigado para além das propostas biológicas, ou seja, configurando-se como
extensão de vitórias ou fracassos (FOUCAULT, 1976). Partindo desse pressuposto
percebe-se que, atualmente, saúde também é determinante de integração na
sociedade, por outro lado, doença é considerada como fator de exclusão. Deste
modo, nota-se que hoje muitas das decisões e hábitos sobre a saúde que os
indivíduos desfrutam no seu cotidiano são julgados dentro de uma ordem de poder.
Segundo Soares (2007) a ordem social se manifesta através de várias maneiras
e uma delas se encontra presente em modelos vinculados à saúde, higiene e à
qualidade de vida realizadas nos próprios ambientes educacionais. Diante disso
entende-se que a escola é a instituição central na vida de jovens na construção das
identidades, pois, nesse espaço os alunos são socializados com variadas normas e
técnicas. Portanto, tratar temas como esse de forma responsável nesse espaço, tornase necessário. É importante formar as novas gerações com saberes e práticas que
auxiliem a manter a saúde dos corpos para além das novas subjetividades forjadas
no século XXI, que acabam se tornando, de algum modo, fonte de angústia, culpa
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), lailazalfa@yahoo.com.br
3 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), monique_assis@uol.com.br
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ou preconceito (SOARES, 2007). Deste modo o objetivo do estudo foi identificar as
representações sociais de jovens sobre saúde tendo como referência os processos
simbólicos que se manifestam na realidade dos indivíduos.
MÉTODO
A pesquisa se caracteriza pela interrogação direta dos indivíduos cujas
representações se pretende investigar. Para a mesma foi utilizada o marco teórico
das Representações Sociais RS formulada por Moscovici (1978) e procedimentos
metodológico da abordagem estrutural desenvolvido por Jean Claude Abric (2001).
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética sob o CAAE: 57851715.0.0000.5259.
Participaram da pesquisa jovens estudantes matriculados no 2° ano do ensino médio
de uma escola particular do Rio de Janeiro no ano de 2016. Para tal constituímos
uma amostra composta de 103 alunos, de ambos os sexos e idades entre 15 e 18
anos.
No estudo foi utilizado a técnica de associação livre de ideias baseada na
abordagem da teoria do núcleo central (ABRIC, 2001). Essa técnica consiste em
uma investigação aberta que se estrutura a partir da evocação de respostas dadas
com base em um estímulo indireto, o que permite colocar em evidência universos
semânticos relacionados a um determinado objeto. No caso em questão consistiu
em pedir aos estudantes que escrevessem as quatro primeiras palavras que lhes
viessem imediatamente à lembrança quando ouvissem o termo indutor Saúde.
Segundo Abric (2001), toda representação se organiza em torno de um núcleo
central e um sistema periférico. O núcleo central é um elemento fundamental da
representação social, é ele quem determina ao mesmo tempo sua significação e
sua organização. Portanto, constitui o elemento mais sólido das representações.
O sistema periférico, ao contrário, é mais flexível, pois suporta as contradições,
protegendo o núcleo central das modificações (SÁ, 2002).
As análises foram agrupadas em categorias de acordo com a equivalência dos
termos, isto é, foram classificadas por meio de um significado comum. Na sequência
foi organizado a estrutura que corresponde a um quadrante, com quatro conjuntos de
elementos que compõem respectivamente, o núcleo central e o sistema periférico. O
cálculo do núcleo central foi determinado pela ocorrência dos elementos associados
à palavra indutora Saúde.
Para análise das palavras construiu-se um gráfico, onde o eixo das ordenadas y
representam a Frequência e o eixo da abscissa x representam a OME ordem média
das evocações. Entendendo que o quadrante foi considerado como se representasse
tal gráfico, onde o eixo da ordenada y é a frequência de ocorrência, e o da abscissa x
a OME. A localização de uma determinada palavra se deu pelo ponto de cruzamento
entre a sua frequência de ocorrência e a sua OME.
O resultado da amostra possibilitou a criação de categorias que foram
analisadas através da Análise do Conteúdo AC proposta por Bardin (1977). Através
desse processo foi possível visualizar os seguintes elementos: Remédio, Doença,
Médico, Hospital, Precariedade, Atividade Física, Bem-Estar, Nutrição, Infraestrutura
e Corpo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise da estrutura da representação da saúde entre o grupo, a partir das
evocações produzidas, pode ser visualizada no quadro de quatro casas através da
Figura1. Para a sua construção foram definidos alguns pontos de corte, a saber:
Frequência Média= 37,45; OME=2,56; Total de evocações=412.
NÚCLEO CENTRAL
Hospital (F=40; OME=2,27), Exercício (F=79;
OME=2,21), Alimentação (F=100; OME=2,4)

1° PERIFERIA
Bem Estar (F=73; OME=2,90)

ZONA DE CONTRASTE
Médico (F=21; OME =2,38), Corpo (F=18; OME=2,5)

2° PERIFERIA
Remédio (F=28; OME=2,64), Doença (F=31;
OME=2,58), Infraestrutura (F=8; OME=2,87),
Precariedade (F=5; OME=2,8)

Figura 1

Observando a distribuição do quadro através da Figura1, um aspecto que chama
atenção refere-se ao fato do elemento Hospital ganhar destaque ao aparecer no
Núcleo Central juntamente com os elementos alimentação e exercício. Considerando
que hospital é um espaço organizador de caráter médico-social destinado em
assegurar assistência médica completa, curativa e preventiva a população, dois
fatores despontam aos olhos: o primeiro diz respeito à associação da saúde com a
presença concreta da doença e a medicina como instância hegemônica para tratála. Por sua vez, a medicina pensa saúde a partir de critérios de mensurabilidade, no
qual saúde e doenças passam a ser diferenciados por variáveis clinicas e fisiológicas
o que torna os discursos científicos impregnados de conceitos objetivos destinados,
na maioria das vezes, a curar doenças, e não a produzir saúde. Assim, a medicina
atende as necessidades do homem moderno ao fornecer-lhe ferramentas que
permitem assegurar a engrenagem dos corpos com a finalidade de oferecer alivio
às suas angústias (GAUDENZI; ORTEGA, 2012).
Segundo Ortega (2004) a saúde perfeita tornou-se o novo ideal de vida na
atualidade e deste modo ela exige do indivíduo a certeza de ser pleno e saudável.
Em razão disso torna-la visível de forma ostentável determina consequentemente
um meio de identidade subjetiva. Para o autor não basta ter saúde para viver, têm
que se viver para a boa saúde, e deste modo restabelecer uma nova moral em razão
de ressignificar a biopolítca da saúde. Nesse sentido o autor aponta que essa moral,
é a do bem comer (Sem colesterol); beber moderadamente um cálice de vinho tinto
(Para o cuidado das artérias); praticar sexo com um único parceiro (Perigo da AIDS),
(ORTEGA, 2004).
Dando sequência às análises, outros elementos, como alimentação e exercício
também aparecem no núcleo central para fortalecer a RS. A esse respeito vale
lembrar que esses elementos representam práticas e ações preventivas que levam a
promoção de um estilo de vida saudável, ou seja, revelam escolhas que influenciam
hábitos de vida que possibilitem gozar de boa saúde.
Outra característica observada na estrutura foi o surgimento do elemento bem
estar na sequência da 1° Periferia. Isso evidencia a concepção ampla de saúde, ou
seja, contextualiza saúde em outros termos (estar bem, viver- bem, qualidade de
vida, etc..). Isso significa que embora o primeiro entendimento de que saúde seria
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ausência de doença já fosse capaz de determina-la, outras perspectivas, tais como
qualidade de vida por exemplo também estão se configurando como indicadoras
de saúde no intuito de demarca-la (BUSS, 2000).
Nesse entorno também ganha espaço a reflexão sobre a presença dos elementos
médico e corpo na Zona de Contraste da Figura1. Se por um lado, esses elementos
representam uma resposta minoritária, por outro, o seu surgimento merece uma
análise mais profunda. Duas alternativas despontam como relevantes: uma delas
significaria que esses elementos seriam apenas um complemento da 1° Periferia e
a outra, que tais elementos poderiam ser identificados como um subgrupo, ou até
mesmo poderiam ser considerados um Núcleo Central distinto (ABRIC, 200).
Gaudenzi e Ortega (2012) ao observar as sociedades modernas constataram
que nos dias de hoje vive–se um processo de crescente “apoderamento” pelo
conhecimento médico, tal prática atende as necessidades do homem moderno ao
fornecer-lhe ferramentas que permitem controlar a engrenagem dos corpos com a
finalidade de oferecer alivio aos seus sofrimentos. Em decorrência disso, transcorre
a “hipertrofia” da medicalização da vida, pois uma vez osujeito identificado
como doente, torna-se vítima e consequentemente consumidor de práticas que
transformam o seu próprio corpo em alvo das questões que, na lógica médica
deveriam ser tratadas individualmente (GAUDENZI; ORTEGA, 2012).
A presença dos elementos doença e remédio na 2°Periferia são praticamente
inexpressivos, pois os termos pertencentes a esse grupo na estrutura representam
respostas minoritárias. Isso significa que, remédio e doença, estão bem longe de
expressar saúde. Os elementos infraestrutura e precariedade resumem a falta de
investimento no setor público da saúde. Isso pode ser observado em razão dos
problemas enfrentados pela população, seja por desproteção orgânica ou social.
Considerado que essa parte revela a estrutura representacional do cotidiano
dos sujeitos, observa-se que existe de um lado um serviço de saúde precarizado e
de outro uma saúde extremamente lucrativa e elitizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se através das representações sociais a respeito da saúde, que as
mesmas estão subordinadas principalmente às condições que submetem o grupo
a uma perspectiva biofisiológica da saúde. Do mesmo modo nota-se que nessa
representação existe uma dicotomia entre a saúde privada e a pública, o que torna
a representação sobre saúde uma questão muito mais de caráter socioeconômico
do que propriamente biológico.
SOCIAL REPRESENTATION OF YOUNG PEOPLE ON HEALTH
ABSTRACT: The study aims to identify the social representations about health in high school students
in Rio de Janeiro. The Theory of Social Representations (TRS) was use for. MOSCOVICI and the
technique of free association of ideas based on the Core Nucleus approach ABRIC. It was concluded
that despite the fact that safe conditions are observed from a biophysiological perspective of health,
a dichotomy exists in the perception of the group between private and public health.
KEYWORDS: Representation; Health; Young.
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SOCIAL DE SALUD PARA LA REPRESENTACIÓN JUVENIL
RESUMEN: El estudio trata de identificar lãs representaciones sociales sobre La salud entre los
estudiantes de la escuela secundaria de 2 en Rio de Janeiro. Fue utilizado teoría de La representación
sócial (TRS) Moscovici y la técnica de la asociación libre de ideas basadasen el enfoque Núcleo Central
ABRIC. Se concluyó que las condiciones de seguridad a pesar de ser identificados biofisiológico una
perspectiva de salud, no es La existencia de una dicotomia en la percepción del grupo entre La salud
pública y privada.
PALABRAS CLAVE: Representación; Salud; Joven.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SAÚDE: A
EXPERIÊNCIA DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
DA REGIÃO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
Arley Grazziotti Gregório1
Cesar Felipe Cumim do Nascimento2
Michel Beccalli3
RESUMO
Tendo como referência o contexto da Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), quando a fluidez da
vida e o acesso rápido a informações relacionam-se com relações de poder, foi investigado como
a saúde é percebida pela escola “Felício Melotti”. Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa e
descritiva, possuindo elementos de pesquisa documental e de estudo de campo. Foi empregada
análise temática. Em função de o Projeto Político Pedagógico da instituição não abordar diretamente
o tema saúde, foram consideradas as percepções de alunos, gestores e professores da escola
sobre o tema, por serem responsáveis, em alguma medida, por operacionalizá-la. Foi observado
que conselheiros midiáticos, conselheiros acadêmicos (GOMES, 2009), relações sujeitos-sujeitos e
a escola influem nas construções das percepções de saúde. Estas apresentam elementos singulares,
pois os sujeitos atribuem à atividade física e à alimentação, significados para além de questões
biológicas/fisiológicas. São considerados também o tempo e trabalho como influenciadores no bemestar, de modo a minimizar momentos de lazer e disposição para as atividades diárias.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Escola; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Derreter os “sólidos deficientes e defeituosos [e substituir] por outro conjunto,
aperfeiçoado e preferivelmente perfeito, e por isso não mais alterável” (BAUMAN
2001, p. 10), retrata a mudança de um sistema muito custoso e de difícil controle,
para outro, de características contrárias a estas. O conceito de “modernidade líquida”
proposto por ZygmuntBauman (2001), relaciona-se com a “leveza” de um sistema
“administrável”, fundamentada na “extraordinária mobilidade dos fluidos” em que
“a velocidade do movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade”, são
agora – na modernidade líquida - os indicadores de poder. Dessa forma, moldam-se
as possibilidades de ações dos sujeitos que passaram a ser flexíveis, no sentido de
dar mobilidade as suas ações, mas dentro de um contínuo controle.
1 Graduado em Educação Física na Escola Superior São Francisco de Assis. Endereço eletrônico:
grazziotti.gregorio@gmail.com.
2 Mestrando pelo PPGEF/CEFD/UFES. Graduado em Educação Física na Escola Superior São
Francisco de Assis. Endereço eletrônico: cesarfelipec@hotmail.com.
3 Ms. Doutorando pelo PPGEF/CEFD/UFES. Professor do curso em Educação Física na Escola Superior
São Francisco de Assis e, orientador do presente estudo. Endereço eletrônico: michelbeccalli@gmail.
com.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

185

No entanto, devemos considerar que dentro desse contexto, tornarse indispensável manter as possibilidades “líquidas e fluidas” e com fim prédeterminados com intencionalidade de evitar que estas petrifiquem-se e, que dessa
forma, contribuam para o funcionamento dos dispositivos de poder. O movimento
dos sujeitos, nesse contexto, se dá por meio do consumo, na medida em que a
identidade se constrói através do ato de consumir (produtos, ideias, comportamentos,
etc.), embora haja uma infinidade de possibilidades disponíveis (BAUMAN, 2001).
Nesse sentido, há diversas possibilidades de escolhas e com elas gera-se a
sensação de “infelicidade” e insegurança inerentes ao imperativo de escolher. Nesse
contexto, emerge a figura do “conselheiro” para assessorar as pessoas, dado que
este detém o conhecimento necessário para auxiliar no âmbito privado, ou seja, o
que “pessoas aconselhadas podem fazer elas mesmas e para si próprias, cada uma
para si” (BAUMAN, 2001).
No que diz respeito ao campo da Saúde, por exemplo, os conselhos tendem a
direcionar as escolhas dos indivíduos na busca pela saúde, em duas perspectivas: a
primeira que visa o “afastamento dos riscos à sobrevida” por meio da perseguição
de uma saúde inalcançável (CASTIEL; DIAZ, 2007); enquanto a segunda destina-se a
promoção da saúde que objetiva aumentar a saúde e bem-estar gerais (CZERESNIA,
2009).
Voltando os olhares especificamente ao campo da Educação Física, uma ideia
bastante difundida neste é a de que as atividades físicas, desde que bem orientadas
e praticadas regularmente, contribuem para a melhoria e manutenção de um estilo
de vida mais saudável, eliminando os fatores de risco à saúde (NAHAS, 2006;
GUEDES; GUEDES, 1997). Partindo desse pressuposto, não seria exagero pensar que
a Educação Física Escolar, muitas vezes, é influenciada pela noção de que quanto
mais exercícios as pessoas praticarem, menor será o risco de desenvolverem doenças
causadas por falta de atividades físicas num futuro próximo. Quando pensamos nos
desdobramentos desse discurso no âmbito da Educação Física Escolar, o professor
assume o papel de aconselhar os alunos a perseguir a saúde4 pelo viés de mudanças
de hábitos relacionados à prática de atividades físicas, responsabilizando-os pela
administração (racional) da saúde e, em última instância, da vida, para além dos
limites físicos da escola. Em contrapartida, existe no campo o movimento de se
pensar uma Educação Física que busque promover saúde, em todos os aspectos e
nuances, para além da dita prevenção de doenças5 (KUNZ, 2007).
Tendo em vista o exposto, analisaremos como a saúde é percebida por essa
comunidade escolar buscando entender de que modo a saúde vem sendo abordada
nas aulas de Educação Física, nesta intervenção.
2 METODOLOGIA
Para que este objetivo fosse alcançado, foi necessário verificar como o Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola aborda o tema saúde; investigar como o diretor,
4 A noção de perseguir saúde está embasada no conceito de saúde persecutória, desenvolvido por
Castiel (2007)
5 Para diferenciação conceitual entre promoção de saúde e prevenção de doenças, sugerimos a
leitura de Czeresnia (2009).
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a coordenadora, a pedagoga, a supervisora, e os (as) professores (as) da escola
compreendem o tema; e analisar a intervenção desenvolvida pela professora de
Educação Física.
Trata-se de um estudo de cunho qualitativo (MINAYO, 2010), descritivo (GIL,
2010) e possui elementos de pesquisa documental (GIL, 2010) e elementos de estudo
de campo (GIL, 1987). Como instrumento de pesquisa foi selecionada a entrevista
semiestrutura, por ser um fenômeno que permite aproximarmos os fatos ocorridos
na realidade da teoria existente sobre o assunto analisado, a partir da combinação
entre ambos (MINAYO, 1996). As análises serão focadas na análise de conteúdo,
mais especificamente na análise temática.
3 ANÁLISE DE DADOS
Gostaríamos de ressaltar de que nesta análise, chama-nos atenção, inicialmente,
o modo com que a liquidez está presente no contexto da escola em questão. De
acordo com o Gestor 2:
[...] Nós, hoje, devido à rapidez e a e essa tecnologia do mundo, nada nos
satisfaz mais. A gente fica muito preso a essas coisas. Hoje uma coisa pode ser
boa pra mim e amanhã posso trocar de opinião facilmente. Então eu acho que
tá muito difícil a gente conseguir dizer o que é ser assim hoje, pois o mundo
nos oferece muitas oportunidades diferentes em um espaço muito rápido de
tempo e a gente não consegue se fixar uma coisa, a gente muda muito. Acho
que isso prejudica, isso prejudica muito. Hoje as pessoas se auto medicam,
porque elas têm muito acesso à internet e tem pessoas que vão ao médico,
falando qual remédio que vão tomar. Hoje eu acho o mundo complicado [...].

A percepção sobre a realidade da escola, decorreu a partir de um bate-papo
sobre a comunidade da EEEFM “Felício Melotti”, pois compreendemos que para
entender os significados das falas dos sujeitos da pesquisa, devemos também
entender a relação sujeito-sujeito e sujeito-sociedade. Nesse sentido, de acordo
com Morin (2002, p. 54):
No nível antropológico, a sociedade vive para o indivíduo, o qual vive para
a sociedade; a sociedade e o indivíduo vivem para a espécie, que vive para
o indivíduo e para a sociedade. Cada um desses termos é ao mesmo tempo
meio e fim: é a cultura e a sociedade que garantem a realização dos indivíduos,
e são as interações

É possível observar que a EEEFM “Felício Melotti” se baseia, majoritariamente,
na dimensão biológica. As falas apontaram, num momento inicial da conversa, sobre
a importância de se ter uma boa alimentação, a ênfase sobre os exercícios físicos e
o bem-estar. Verificamos isso, por exemplo, na fala do Gestor 3: “Saúde para mim...
o corpo, ele tem que estar bem, sem alguma doença. Mas a gente também tem a
questão da alimentação, exercício. Então, saúde pra mim, eu acho que envolve isso
tudo. Pro corpo estar bem”.
Acreditamos ser necessário considerar a escola como um dos fatores que
influenciam nessa construção dos alunos. Podemos observar isso, quando o Aluno
5 nos fala: “[...] a gente vê diariamente [sobre saúde] na escola [...] que a gente
vê e estuda todo dia e acaba seguindo”. Nessa linha de pensamento, as próprias
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disciplinas podem contribuir para uma percepção mais ampliada sobre o tema, a
partir das perspectivas distintas, olhares de posições diferentes e de seus conteúdos.
O Aluno 4 nos indícios sobre influenciadores de sua percepção sobre saúde:
[...] São vários meios de comunicação que te deixam cientes do que está
acontecendo, quais são os problemas e tem também os estudos que a gente
faz que sempre fica, os professores também têm o trabalho de fazer com a
gente se envolva nisso, envolvendo doenças, envolvendo os exercícios, então,
é o conjunto de vários fatores. Eu poderia dizer que foi através de estudos,
assim, notícias, livros que eu acabei fazendo essa opinião [...].

A Escola parece ter abordado o tema saúde de modos diferentes e alguns
elementos aparecem nas falas dos sujeitos como, por exemplo, na fala do Aluno 1
que afirma que a temática já foi desenvolvida pois há uns anos atrás a professora
[de Educação Física, que desenvolveu aulas da 6ª série ao 1º ano], levou a gente pra
se pesar, pra saber a porcentagem de gordura. Aí ela foi explicando, deu a matéria
sobre isso e, nós aprendemos sobre isso aí. [Saúde] é ter o corpo saudável. Pra mim
é ter a forma física ideal, ter o corpo ideal, nenhum tipo de problema.
As falas destacadas nos fazem perceber que essa proposta de aula de Educação
Física pode ter sido um dos influenciadores de percepção de saúde. Essa intervenção,
por exemplo, quiçá, permitiu este aluno desconsiderar da saúde “fatores - sociais,
culturais, psicológicos, ambientais, políticos etc.” (FERREIRA, 2010).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se perceber que existem influenciadores na construção da percepção
de saúde, como por exemplo, conselheiros científicos, conselheiros midiáticos e
relação sujeito-sujeito. Nesse sentido, é possível observar que para construir uma
compreensão sobre saúde, os sujeitos não se baseiam em uma fonte única de
informação, utilizam-se de fontes múltiplas, a partir de múltiplos conselheiros.
Para tanto, durante as entrevistas percebe-se que os entrevistados consideravam
questões mais amplas como influenciadoras da saúde. Pode-se observar que a
extensa jornada de trabalho e, consequentemente a falta de tempo parece indicar
um agravante na saúde, por que, sem tempo, os entrevistados não podem “se
cuidar”. Assim, nota-se uma necessidade de buscar uma utilização de recursos que
agem como dispositivos na “obtenção de saúde”, nessa saúde a ser perseguida.
Salienta-se que a discussão dessa pesquisa se deu a partir da percepção de saúde
de uma localidade específica, entretanto, acreditamos que algumas discussões aqui
apresentadas possam ser estendidas para outros cenários. Pesando nessa pesquisa,
acreditamos ela pode constituir-se como ponto de partida para uma intervenção com
foco na abordagem da saúde, pois, após a identificação da percepção aqui verificada,
há a possibilidade de se pensar caminhos que potencializem a operacionalização de
intervenções voltadas para essa comunidade.
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH: THE EXPERIENCE OF A MIDDLE
SCHOOL MOUNTAIN CENTER REGION OF ESPÍRITO SANTO
ABSTRACT: Referenced in the context of Liquid Modernity (BAUMAN, 2001), when life’s fluidity and
quick access to information relate to power relations, we had investigated how health is perceived
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by “Felicio Melotti” School, which are the meanings given by the subjects that compose the context
of such school. This research is characterized as qualitative and descriptive, using documentary and
filed research elements. Semi-structured interviews were used for data production and thematic
analysis were performed. Since the Pedagogical Political Project of the institution does not approach
the subject health, we considered the perceptions of students, school managers and teachers about
the topic, as they are responsible for its operation. It was observed that media advisors, academic
advisors (GOMES, 2009), subject-subject relationships such as the school, influence the construction
of health perceptions. There are unique elements, as individuals give to physical activity and nutrition,
meanings beyond biological / physiological aspects. They also consider time and work as influencers
on these matters, in order to minimize leisure moments and disposition for daily activities.
KEYWORDS: Health, School, Physical Education
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ANÁLISE DOS ENUNCIADOS DO “MOVIMENTO 21
DIAS POR UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL”1
Leonardo Trápaga Abib2
Ivan Marcelo Gomes3
RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi analisar os enunciados do programa “Movimento 21 Dias Por
Uma Vida Mais Saudável” (M21), do governo do Estado do Espírito Santo. Investigamos os materiais
presentes no site do M21 e os analisamos sob a perspectiva foucaultiana. Nossas análises nos permitiram
compreender que: os enunciados do M21 enfatizam a perspectiva behaviorista e comportamental de
saúde e o processo de medicalização das atividades físicas.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Programas de Promoção da Saúde; Medicalização

1 INTRODUÇÃO
No Estado do Espírito Santo há diversas cidades adotando programas
vinculados à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), seja implantando
academias de ginástica em locais públicos, realizando oficinas e grupos dentro
das Unidades Básicas de Saúde, aumentando o número de equipes do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família, entre outras iniciativas. Na esteira desses programas,
o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), lançou
no dia 16 de outubro de 2015 o Programa Vida Saudável (PVS), “cujo objetivo é
incentivar a população a mudar seu estilo de vida em benefício da própria saúde,
evitando diabetes, hipertensão, obesidade, problemas cardíacos e diversas outras
enfermidades”4.
Em conjunto com o lançamento do PVS, foi anunciado o “Movimento 21 Dias
Por Uma Vida Mais Saudável” (M21), como primeira estratégia desse programa. Nas
palavras do governo estadual, “o Movimento 21 Dias vai ajudar o cidadão a começar
uma mudança de hábitos de forma fácil e divertida. Para tanto, contará com um
site (www.movimento21dias.com.br), que já está no ar”. Em complemento ao site,
o governo estadual disponibilizou em novembro de 2015 um aplicativo do M21 para
smartphones, com o intuito de facilitar o acesso e o engajamento da população
capixaba. No site e no aplicativo encontram-se os desafios propostos pela equipe
do M21, que estão divididos em três grupos: alimentação saudável, atividades físicas
1 Pesquisa financiada pela CAPES.
2 UFES, leoabib@gmail.com
3 UFES, ivanmgomes@hotmail.com
4Disponível em: <http://www.es.gov.br/Noticias/177216/governo-do-estado-lanca-programa- vidasaudavel-.htm>. Acesso em 10 de março de 2016.
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e convívio familiar. Como consta no site, cada grupo tem doze diferentes desafios,
os quais o usuário cadastrado no programa pode escolher um ou mais desses para
tentar seguir por 21 dias seguidos, sendo que a cada desafio cumprido ele ganha
“uma medalha” virtual (as medalhas ficam expostas em um ranking dos usuários
cadastrados no M21).
Seguindo as pistas e rastros deixados por produções do campo da Educação
Física, como os trabalhos de Fraga (2005), Gomes (2008) e Ferreira (2008), que se
debruçaram em analisar programas de promoção da atividade física, como o Agita
São Paulo, e artefatos culturais e científicos sobre saúde, o objetivo do presente
trabalho foi analisar os enunciados do programa M21 a partir dos conteúdos presentes
na sua página oficial, como os desafios (especialmente aqueles relacionados à
atividade física), as imagens, os vídeos, falas de gestores e os tipos de notícias que
estão indexadas no site, com o intuito de compreender as concepções de promoção
da saúde presentes nesse programa em específico, assim como refletir sobre as
formas contemporâneas de governamento e educação dos corpos.
2 METODOLOGIA
A intenção desta pesquisa foi justamente analisar, questionar, colocar sob
suspeitas o ideário passado pelos enunciados do M21 em suas plataformas
digitais para compreender melhor os investimentos políticos para educação dos
corpos por meio de programas de promoção da saúde como esse. De forma geral,
investigar como que esse tipo de política tenta incidir nos corpos dos sujeitos na
contemporaneidade.
Com isso, durante o ano de 2016 passamos a ler e analisar os materiais e
conteúdos presentes no site do M21, como textos, imagens, vídeos, peças publicitárias
e notícias. Feito isso, passamos a tratar o M21 enquanto acontecimento(FOUCAULT,
2002) e a analisá-lo como dispositivo biopolítico (FOUCAULT, 2008).Na próxima
seção, trazemos algumas das problematizações suscitadas por essa pesquisa.
3 DISCUSSÃO
No site do programa M21 é possível encontrar as listas com a apresentação e
descrição dos desafios, o ranking de usuários cadastrados, recomendações, dados
estatísticos, imagens, vídeos, notícias. Para participar é necessário cadastrar-se no site
ou baixar o aplicativo de celular, para receber notícias, aderir aos desafios, relatar se
está realizando ou não as atividades escolhidas. O cadastro é gratuito e até fevereiro
de 2017 existiam 28.942 pessoas cadastradas, 44.962 desafios assumidos e 147.384
medalhas alcançadas pelos usuários. Segundo dados do site do M21, o desafio mais
assumido pelos usuários até esse período foi caminhar ou correr 30 minutos por dia
enquanto que o desafio mais concluído foi reduzir alimentos industrializados.
Ao mapear o site é possível notar que a linguagem da página do M21 é muito
semelhante à utilizada em outros sites e publicações de programas vinculados à
promoção da saúde (FRAGA, 2005; FERREIRA; CASTIEL, 2015), de maneira a instigar
os usuários a assumirem para si a responsabilidade pela adesão e efetividade na
execução dos desafios.
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Assim como em grande parte dos programas de promoção da saúde (CARVALHO,
2004; VERDI; CAPONI, 2005), o site do M21 apresenta um caráter prescritivo de
modos de viver a vida, de como ser saudável, de como conviver em família, como
se exercitar e se alimentar. Os enunciados do programa trazem uma noção bastante
restrita de sujeito e família, hétero, patriarcal, de classe média, inviabilizando outras
formas de ser e estar no mundo que dialoguem com a diversidade da população.
Já nas notícias indexadas no site do M21, podemos perceber, a partir das falas
dos gestores, alguns elementos que norteiam essa proposta, como a noção de risco,
o autocontrole, e responsabilização pelos gastos em saúde (e como a população
deveria modificar seus hábitos para que o setor público gaste menos no setor).
Podemos ver isso no seguinte trecho:“estamos vendo muitos prefeitos tendo
problemas porque a capacidade de resolutividade dos municípios está cada vez
menor. Tem que ter contrapartida da população para otimizarmos os recursos e
fazermos uma Saúde mais resolutiva”5.
Partindo desses enunciados e falas,trazemos para o debate a análise de Deborah
Lupton (2000), cuja argumentação indica que muitas das práticas atuais de promoção
da saúde, além de terem um caráter individualista e que transfere a responsabilidade
para os indivíduos, têm privilegiado um determinado tipo de sujeito, capaz de se
autorregular, pertencendo à classe média, tendo renda e moradia razoáveis, etc. A
autora ainda coloca que tais programas de saúde, sejam patrocinados pelo Estado
ou por outras agências, também privilegiam um determinado tipo de corpo, passível
de ser contido/coibido, autocontrolado.
Nesse sentido consideramos que o M21 pode ser inserido no bojo das ações
biopolíticas (FOUCAULT, 2008; RABINOW; ROSE, 2006) e das práticas de ordem
neoliberal do campo da saúde (FERREIRA; CASTIEL, 2015). Apesar de ser uma
política pública, o programa parece não dialogar com o público em geral, na medida
em que estabelece desafios que, sem alguma contrapartida estrutural, acabam
inculcando a responsabilidade dos cuidados em saúde sobre os próprios sujeitos,
sem levar em consideração os conflitos e problemas ambientais, sociais e políticoeconômicos que os envolvem, fomentando um sentimento de culpa pela não adesão
às práticas aconselhadas pelo programa.
Com relação às análises dos desafios do grupo da atividade física, os
enunciados apresentados pelo M21 trazem uma certa variedade de práticas, que
vão desde andar de bicicleta, praticar esportes, caminhada, até pular corda e subir
escadas. Aparentemente o caráter atribuído à essas práticas tende à medicalização
das mesmas, baseadas numa perspectiva behaviorista/comportamentalista de
promoção da saúde, ou ainda, numa concepção ufanista dogmática (BILIBIO;
DAMICO, 2011).
Além disso, percebemos o atrelamento desses desafios com a noção de risco, sob
um discurso da atividade física como panaceia, estando desconectada de elementos
da vida cotidiana, como trabalho, cultura, etnia, classe social, focando apenas no
gasto e consumo de energias necessários para se ter menores probabilidades de
5 Fala de Dalton Perim, presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo
(Amunes). Disponível em <http://saude.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-lancaprograma-vida-saudavel>. Acessado em 8 de setembro de 2016.
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adquirir alguma doença crônica não transmissível. Tal abordagem nos remete às
ações e prescrições de diversos programas de promoção da atividade física no Brasil
(COELHO; VERDI, 2015; BONFIM; COSTA; MONTEIRO, 2011) como, por exemplo, o
Agita São Paulo (FRAGA, 2005; FERREIRA, 2008).
Quanto às formas de governamento dos sujeitos e da educação dos corpos na
contemporaneidade, a análise do M21 nos permite pensar em como os dispositivos
biopolíticos buscam incidir sobre as vidas das pessoas, agora, também mediante o
uso da tecnologia como propulsora de informações, conselhos, ideias.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos materiais do M21 nos possibilitaram notar mais continuidades
do que rupturas com os demais programas de promoção da saúde estudados por
outros autores. O formato de aplicativo para celular e site, assim como incentivo ao
engajamento e auto responsabilização pela prática de desafios, nos permitiu pensar
nas diferentes estratégias biopolíticas para educação dos corpos.
Os enunciados remetem ao processo de naturalização de conflitos e tensões
da nossa sociedade, minimizando aspectos culturais, políticos e econômicos,
enfatizando uma perspectiva behaviorista e comportamental de promoção da
saúde e induzindo o processo de medicalização das atividades físicas.
Para os próximos trabalhos, seria pertinente realizar a escuta dos sujeitos que
aderem a esse tipo de programa, para poder compreender como são feitos os usos
e apropriações das informações difundidas por esses e assim poder identificar
processos de aceitação, resistência, entre outros.
ANÁLISE DE LOS ENUNCIADOS DEL “MOVIMIENTO 21 DIAS PARA UNA VIDA
MÁS SALUDABLE”
RESUMEN: El objetivo del presente trabajo fue analizar los enunciados del programa “Movimiento 21
Días por una vida más saludable” (M21), del gobierno del Estado de Espíritu Santo. Investigamos los
materiales presentes enel sitio del M21 y los analizamos bajo la perspectiva foucaultiana. Nuestros
análisis nos permitirán compreender que: los enunciados del M21 enfatizan la perspectiva behaviorista
y comportamental de salud y El proceso de medicalización de lãs actividades físicas.
PALABRAS CLAVE: Salud; Programas de Promoción de laSalud; Medicalización

ANALYSIS OF THE STATEMENTS OF THE “MOVEMENT 21 DAYS FOR A
HEALTHIER LIFE”
ABSTRACT: The objective of the present work was to analyze the statements of the program “Movement
21 Days for a Healthier Life” (M21), of the government of the State of Espírito Santo. We investigated
the materials present on the M21 website and analyzed them from the Foucaultian perspective. Our
analyzes allowed us to understand that: the M21 statements emphasize the behavioral perspective of
health and the process of medicalization of physical activities.
KEYWORDS: Health; Promotion Health Programs; Medicalization
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ESTUDO DE REVISÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES DAS
PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS PARA A
PROMOÇÃO DA SAÚDE1
Priscilla de Cesaro Antunes2
Alex Branco Fraga3
RESUMO
Realizamos um scoping review visando compreender as contribuições das práticas corporais
integrativas (PCI) para a promoção da saúde, mencionadas na produção acadêmica sobre Atenção
Básica. Buscamos por “práticas integrativas” e “práticas corporais” e “promoção da saúde” no
Google Acadêmico e selecionamos 15 publicações para análise. Os dados foram unânimes em afirmar
benefícios das PCI para a saúde individual, os quais se expressaram nas dimensões físicas, emocionais
e relacionais dos sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE:Práticas corporais; práticas integrativas de complementares no SUS; promoção
da saúde.

APRESENTAÇÃO
Entendemos práticas corporais integrativas (PCI) como as propostas de
movimentações, toques/manipulações e posições específicas corporais que têm
como características centrais o autoconhecimento, a introspecção e a sensibilização,
tais como yoga, tai chi chuan, antiginástica, etc (ANTUNES, 2017).
As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014), a publicação
da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a presença das
PCI nos serviços de saúde (BRASIL, 2006a) evidenciam seu potencial terapêutico.
A Atenção Básica aparece como lócus privilegiado para sua inserção no SUS, o que
orienta seus saberes e práticas para o objetivo de promover saúde, em acepção
ampliada, conforme a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006b).
Realizamos este estudo visando compreender as contribuições das PCI para a
promoção da saúde, mencionadas na produção acadêmica que tematiza a Atenção
Básica. Utilizamos o scoping review (ARKSEY; O´MALLEY, 2005), uma estratégia
de revisão de literatura adequada ao estudo de temas emergentes e/ou cuja
identificação não se encontra consolidada na forma de descritores, como é o caso
das PCI.
Esta metodologia permite incorporar mais fontes à revisão, pois a busca de
material não se restringe aos dados fornecidos pelo uso de palavras-chave em
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás, pri2602@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, brancofraga@gmail.com
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portais de busca, mas outros recursos possibilitam a ampliação da empiria, bem
como a seleção de estudos pertinentes a uma determinada pergunta norteadora.
Apresentamos este resumo seguindo as cinco etapas previstas nesta
metodologia.
PERGUNTA DE PARTIDA
Quais contribuições das PCI para a promoção da saúde são mencionadas na
produção científica que tematiza a Atenção Básica?
IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDOS RELEVANTES
Combinamos os termos “práticas integrativas” e “práticas corporais” e
“promoção da saúde” no Google Acadêmico, em outubro de 2016. Pela leitura de
título e resumo dos 369 resultados, identificamos os estudos pertinentes à pergunta,
tendo como critério de inclusão textos que indicavam contribuições das PCI para a
promoção da saúde, no total 35:
Trabalhos COM realização de intervenções ou análise de experiências:
no SUS com usuários - Atenção Básica
no SUS com usuários - Saúde Mental
no SUS com usuários - Alta Complexidade
no SUS com profissionais
fora do SUS com pessoas
Trabalhos SEM intervenção
Total

N
15
01
01
02
04
12
35

SELEÇÃO DE ESTUDOS
Consideramos os 15 textos que abordaram as PCI a partir de intervenções ou
análise de experiências com usuários do SUS na Atenção Básica. Lemos na íntegra,
buscando nas referências ou corpo dos textos, outros trabalhos que atendessem ao
critério de inclusão. Nenhuma nova publicação foi localizada.
Podemos afirmar que, do ponto de vista do processo, esta revisão se caracterizou
como um scoping review e, do ponto de vista do produto, equivaleu a uma revisão
sistemática, por não adicionar material além dos resultados da busca por palavrachave.
ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
Apresentamos as publicações selecionadas:

RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

196

Título

Autoria

Ano

Revista, livro ou IES

Artigo 1

Avaliação da saúde física em
usuários praticantes de lian
gong em 18 terapias em uma
ESF do Distrito Federal-DF

Leão et al

2013

Rev. APS

A2

Práticas Corporais/Atividade
Física e Políticas Públicas de
Promoção da Saúde

Moretti et al

2009

Rev. Saúde e Sociedade

A3

Práticas integrativas e
complementares em saúde, uma
nova eficácia para o SUS

Telesi Júnior

2016

Rev. Estudos Avançados

Capítulo de
livro 1

Unidade mente-corpo: A
Análise Bioenergética como um
caminho para o cuidado integral
à saúde

2011

Livro
Integralidade e saúde:
epistemologia, política e
práticas de cuidado

CL 2

Uma contribuição da análise
bioenergética para o cuidado
com hipertensos

2014

Livro
Práticas integrativas em
saúde: proposições teóricas
e experiências na saúde e
educação

Tcc residência 1

Práticas integrativas e
complementares na Atenção
Básica à Saúde: na direção da
autonomia do usuário

TCR 2

Usuários de práticas corporais:
qualidade de vida e motivos de
procura pelas PICS

Cabral

2015

Dissertação 1

Tai Chi Chuan na APS: avaliação
de equilíbrio funcional e do
medo de queda em idosos de
uma unidade de saúde

Fagundes

2011

Influência da atividade física
na autoestima de idosas
participantes do programa
de atividade física orientada
desenvolvido no Centro de
Convivência do idoso Nina Maria
Cruz no Gama-DF

Morais

Análise das Práticas Integrativas
em saúde na Atenção Básica no
Distrito Federal

Sampaio

As práticas corporais no
serviço público de saúde: uma
aproximação entre a educação
física e a saúde coletiva

Marcondes

D2

D3

D4

Barreto et al

Cunha; Lima; Barreto

UFSC
Pereira

2016

FIOCRUZ-PE

PPG Epidemiologia

UCB
2009
PPG Gerontologia

UNB
2013
PPG Ciências da Saúde
USP
2007
PPG Educação Física
UFRGS

D5

Silva

2014

D6

A efetividade do Qigong
associado à cinesioterapia no
alívio da dor lombar crônica em
adultos

Silva

2016

Do espírito na saúde: oferta e
uso de terapias alternativas/
complementares nos serviços
de saúde pública no Brasil

Toniol

A auto formação maternal:
cenários de uma educação
vivencial humanescente

Nelson

T2

Residência multiprofissional
em saúde coletiva
UFRGS

Práticas contemplativas: uma
proposta de educação para o
autocuidado de usuários com
dores crônicas

Tese 1

Residência multiprofissional
em saúde da família

PPG em Ensino na Saúde
(mestrado profissional)
UFTM
PPG Educação Física
UFRGS

2015
PPG Antropologia Social
UFRN
2013
PPG Educação
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Foram estudadas as PCI: lian gong/qi gong, tai chi chuan, meditação, yoga, reiki,
bioenergética, cadeias musculares/método GDS, práticas corporais transdisciplinares/
vivências lúdicas integrativas, massagem e práticas contemplativas. As publicações
são recentes (pós-2007), derivam de instituições de diferentes estados do Brasil e
predominam trabalhos de pós-graduação no estudo da temática.
Na análise dos textos, consideramos as contribuições das PCI para a promoção
da saúde mencionadas nos referenciais teóricos e nos resultados das pesquisas.
SÍNTESES-RESPOSTA À PERGUNTA DE PARTIDA
O conjunto de contribuições das PCI para a promoção da saúde foi diversificado.
Algumas envolveram efeitos físicos e psíquicos. Melhoras de: condicionamento
físico, principalmente alongamento e flexibilidade, e coordenação motora; controle
dos níveis de pressão arterial; equilíbrio funcional; funcionamento de articulações,
órgãos internos e atividade muscular; mobilidade física; qualidade do sono e
evacuação; vitalidade fisiológica. Redução de: agitação; depressão; desconfortos
corporais, dores e sintomas de doenças.
Foram apontadas melhoras nos relacionamentos consigo e interpessoais,
do ponto de vista emocional, com sentimentos de ânimo, alegria, solidariedade,
autoconfiança, autovalorização, independência, vaidade, amorosidade e autoestima,
maior disposição e bem-estar; além de melhor trato com o nervosismo, ansiedade,
raiva, tristeza e desconfortos do adoecimento. A sensação de pertencimento social
e trocas afetivas foram motivadoras para adesão/permanência nas atividades e em
formas de tratamento não medicalizantes.
A ampliação da consciência corporal e sua influência nos modos dos usuários se
relacionarem com os processos saúde-doença foi destacada. O maior conhecimento
do corpo e dos sintomas possibilitou outras formas de lidar com os problemas e a
incorporação de aprendizados sobre as PCI no cotidiano. Foi possível um olhar mais
sensível, lúdico, criativo e reflexivo para si e os outros. E, ainda, foi mencionado uso
racional de medicamentos e menor dependência de consultas médicas.
Identificamos diferentes abordagens científicas e apropriações de conceitos e
do conteúdo das políticas públicas de saúde. Em geral, predominaram concepções
ampliadas de corpo, saúde e doença, embora todas as contribuições citadas não
estejam presentes em um mesmo estudo. Entendendo que a promoção da saúde é
um conceito polissêmico, que envolve desde a dimensão singular dos sujeitos até a
da determinação social dos processos saúde-doença, vimos nos estudos analisados
que as contribuições das PCI se localizaram na esfera da saúde individual e, quando
extrapolaram o sujeito, colocaram-se no plano relacional, com pouca menção ao
componente da ação política.
REVIEW STUDY ON CONTRIBUTIONS OF INTEGRATIVE BODILY PRACTICES
FOR THE HEALTH PROMOTION
This scoping review aimed at understanding the contributions of integrative bodily practices (PCI)
for health promotion, mentioned in the academic production on Primary Health Care. We searched
for “integrative practices” and “bodily practices” and “health promotion” in Portuguese, in Google
Scholar and selected 15 publications for review. The data were unanimous in affirming the benefits of
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PCI for individual health, which were expressed in the physical, emotional and relational dimensions
of the subjects.
KEYWORDS: Bodily practices; integrative and complementary practices; health promotion.

ESTUDIO DE REVISIÓN SOBRE CONTRIBUCIONES DE LAS PRÁCTICAS
CORPORALES INTEGRATÍVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
El propósito de este scoping review es de entender las contribuciones de las prácticas corporales
integratívas (PCI) para la promoción de la salud, que se menciona en la producción académica
en la atención primaria. Buscamos los términos en portugués “prácticas integrativas” y “prácticas
corporales” y “promoción de la salud” en Google Académico y seleccionamos 15 publicaciones para
su análisis. Los datos fueron unánimes en afirmar los beneficios de la PCI para la salud individual los
cuales se expresaron en las dimensiones físicas, emocionales y relacionales de los sujetos.
PALABRAS CLAVES: prácticas corporales; prácticas integratívas y complementarias; promoción de
la salud.
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ANÁLISE SOBRE A PROPAGANDA DO CONFEF PARA
O DIA DE COMBATE AO SEDENTARISMO
Phillipe Augusto Ferreira Rodrigues1
Monique Assis2
Alexandre Palma3

RESUMO
O objetivo do estudo é realizar uma análise do cartaz publicitário do Conselho Federal de Educação
Física (Confef), acerca da tentativa de fazer as pessoas aderirem à prática de atividades físicas no
lazer. Foi analisado o título da propaganda, o ator social a qual a fala é atribuída, o que é dito e a
forma como a mensagem midiática se estabelece frente ao enunciado técnico-científico. A análise do
cartaz publicitário evidenciou características estigmatizantes e culpabilizante.

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE FÍSICA; SEDENTARISMO; SAÚDE.
INTRODUÇÃO
Diferentes esforços têm sido empregados para encorajar as pessoas a
aderirem à prática regular de exercícios físicos (SALLIS et al., 2016).

A

s

campanhas motivacionais em saúde buscam, de certo modo, mostrar às pessoas
a necessidade de adotar determinados comportamentos, que, em última instância,
são considerados pela ciência como saudáveis, uma vez que estariam associados à
menor prevalência de doenças (FINLAY et al., 2005).
Já há alguns anos que o Confef (Conselho Federal de Educação Física) tem
procurado propagar a importância de se realizar atividades físicas, especialmente,
no dia que se proclamou como “Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo” e,
recentemente, divulgou um cartaz publicitário (Figura 1) com esse propósito.
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é realizar uma análise do discurso
enunciado no cartaz publicitário do Confef, bem como, de suas imagens, acerca da
tentativa de fazer as pessoas aderirem à prática de atividades físicas no lazer.
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Figura 1 - Cartaz publicitário divulgado pelo Confef.

MÉTODO
A presente pesquisa se caracteriza como um estudo de natureza qualitativa.
No intuito de tentar compreender as formas de funcionamento, os princípios de
organização e os modos de produção social dos sentidos no cartaz publicitário
selecionado, a investigação teve como base a Teoria da Análise do Discurso proposta
por Orlandi (1996).
A análise da imagem seguiu os pressupostos teóricos propostos por Bauer
e Gaskell (2002) para explorar os sentidos que dela derivaram, além do conteúdo
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textual que nela está ancorado. A ideia central era decifrar os sentidos que a
“naturalização” aparente da imagem e de seu conteúdo textual indica e implica.
Para a análise, à semelhança dos estudos desenvolvidos por Serra e Santos
(2003) e Oliveira et al. (2010), foi desenvolvida uma grade analítica, a qual considerou:
a) o título da propaganda, já que chama a atenção do leitor e funcionam como um
apelo, uma fonte sedutora para a compreensão da comunicação; b) quem fala, na
medida em que dependendo do ator social a qual a fala é atribuída, o discurso
pode adquirir maior ou menor legitimidade e, assim, gerar identificação do leitor;
c) o que é dito, os sentidos e significados explícitos e/ou implícitos nos discursos
produzidos; e d) os modos de dizer do discurso, isto é, a forma como a mensagem
midiática se estabelece frente ao enunciado técnico-científico.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O título da peça publicitária, “o custo do cuidado é sempre menor que o custo
do reparo”, traz à tona elementos relevantes que merecem discussão. O substantivo
“custo” significa, ao mesmo tempo, a quantia que algo custa financeiramente; mas,
também dificuldade ou esforço. Assim, de imediato, o título remete à ideia de que o
indivíduo teria menor custo financeiro se praticasse atividades físicas preventivamente
ao aparecimento de doenças, além de ser mais fácil de realizar. Assumindo assim
que é o indivíduo o responsável por seu cuidado, não importando a sociedade que
se vive, uma vez que não estão em jogo as dificuldades impostas pelas condições
socioeconômicas e culturais. Uma das justificativas mais utilizadas para promover
a reflexão sobre a necessidade de mudar comportamentos faz menção aos custos
que uma sociedade tem com os agravos à saúde. Tal perspectiva, de característica
neoliberal, pressupõe o enfraquecimento do papel do Estado frente ao bem-estar
social dos cidadãos e imputa ao sujeito a responsabilidade por tomar a decisão
considerada “certa” ou assumir os gastos (RODRIGUES et al., 2016; PALMA et al.,
2012).
O título traz, também, uma ideia de coisificação do sujeito, ao se utilizar do
substantivo “reparo”. A palavra “reparar” está muito arraigada como consertar ou
restaurar máquinas ou outros objetos. No dicionário brasileiro de língua portuguesa
Michalis online, reparar significa, entre outras acepções: “Pôr algo que se estragou
ou quebrou em bom estado de funcionamento, consertar, restaurar.”. Por fim, o
título traz, ainda, a ideia de que o cuidado garantirá que não haja “reparo”, em
outras palavras, ao se ter cuidado não se terá “reparo”, o que não é absolutamente
verdadeiro. Castiel (1999) destaca que o aspecto mais atraente das informações em
saúde diz respeito à promessa de previsibilidade, quase sempre, acompanhada de
uma representação positivista da ciência, além de, frequentemente, reproduzirem
narrativas que instituem juízos morais.
Há, ainda, na linguagem escrita a menção ao “Dia Nacional de Combate ao
Sedentarismo”. Com frequência, tanto os baixos níveis de atividades físicas no lazer
quanto a obesidade, tem sido abordados como algo a ser combatido e, portanto,
palavras como “combate”, “guerra” e “luta” são comumente encontradas em artigos
científicos. Contudo, Palma et al. (2014a) destacam que a “guerra” ou “combate”
é, por vezes, contra aqueles que realizam poucas atividades físicas no lazer (e são
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rotulados de sedentários) do que contra as condições que desencadeiam ou facilitam
tal situação. Assim, para os autores (p. 1263), “as mensagens das campanhas de
saúde e dos artigos científicos podem ser percebidas mais como algo que discrimina
e estigmatiza e menos como um aspecto que motiva para alterar hábitos e prevenir
doenças”. O uso do termo “sedentarismo” traz, também, a ideia de preguiça e
indolência, dois pecados mortais para uma sociedade que cultiva a ideia do homem
produtivo (PALMA et al., 2014b).
A peça publicitária tem um sujeito oculto, o Confef, que confere ao discurso
maior legitimidade e, portanto, maior identificação do leitor. É o Confef “quem
fala”. Associações científicas ou conselhos profissionais gozam de prestígio social
e podem ter um papel fundamental na decisão das pessoas (PALMA et al., 2014a).
A análise da imagem permite, ainda, identificar alguns aspectos fundamentais.
A imagem (Figura 1) apresenta três personagens. Uma, mais à esquerda, representa
uma mulher com sobrepeso/obesidade; a do meio apresenta menor corpulência do
que a personagem à esquerda e maior do que a da direita que representa a mulher
magra. De imediato, impressiona o clareamento da personagem da direita (magra).
É possível interpretar o clareamento como a ideia de limpeza, de tal forma que a
personagem mais magra estaria também a mais limpa.
Há, também, uma gritante diferença no tamanho das roupas, de tal forma que
a personagem com sobrepeso/obesidade se apresenta quase que completamente
coberta, como se tivesse a necessidade de esconder seu corpo. Assim, a cobertura
esconde aquilo que a sociedade julga como “imperfeições”, “inadequações” do
corpo. Goldenberg et al. (2002) explicam que há uma construção e aceitação
social da noção da inconveniência de se exibir um corpo fora dos padrões estéticos
considerados adequados.
A personagem mais magra, além disso, apresenta-se mais ágil, feliz (notar o
sorriso no canto dos lábios) e bonita (o cabelo tem mais curvas/vida), enquanto
a personagem com sobrepeso/obesidade está suando, tem postura corporal ruim,
apresenta o cabelo sem vida e denota sofrimento. O modo de se deslocar desta
personagem, ademais, parece descoordenado, com o membro superior direito
avançando junto ao membro inferior direito.
A gordura corporal é tida como um símbolo de codificação social ao longo
da história. O corpo que atualmente é alvo de um processo de culpabilização e
estigmatização, associado com a baixa moralidade, por estar fora dos padrões
de normalidade devido excesso de gordura corporal, já transitou livremente na
sociedade, ao passo que o corpo magro era associado à doença, melancolia e à
esterilidade (CAMPOS et al, 2015).
O processo de estigmatização ocorre a partir da perspectiva dos atores sociais,
de tal modo que a gordura por si só não é boa ou má, tendo seu valor definido
pela atitude dos atores sociais (CAMPOS et al, 2015). Atitudes estigmatizantes e
ações preconceituosas podem ser observadas nos próprios profissionais de saúde
(RODRIGUES et al, 2016)
Cori et al. (2015) realizaram uma pesquisa com o objetivo de analisar a atitude de
profissionais de nutrição em relação aos indivíduos obesos. Os autores encontraram
uma forte tendência à estigmatização e preconceito, sendo os indivíduos obesos
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considerados pelos profissionais como desajeitados, sem determinação, não
atraentes e preguiçosos, além de grande culpabilização, considerando que a
obesidade poderia ser resolvida por maior motivação e força de vontade.
A imagem em questão neste trabalho reforça o estigma em relação a obesidade.
Esta, quando publicada em uma rede social do Confef recebeu mais de dez mil
compartilhamentos, evidenciando a capacidade de alcance. O fato deste cartaz
publicitário estar vinculado à uma instituição como o Confef, que têm a missão de
garantir à sociedade o direito constitucional de ser atendida na área de atividades
físicas e esportivas através do educador físico e que representa uma classe
profissional da área da saúde, deveria atentar-se mais às imagens veiculadas, visto
seu poder de legitimação e confiança, sobretudo quando tem entre seus principais
valores a tolerância, democracia, solidariedade e a responsabilidade social, pois a
estigmatização é um contraponto a tais valores.
CONCLUSÃO
A análise do discurso enunciado no cartaz publicitário e de suas imagens
referentes a promoção da atividade física apresentam um caráter estigmatizante e de
certo modo culpabilizante. Colocam o sujeito obeso como um estado não desejado e
com alto custo relacionado à saúde. Recomenda-se que as publicidades relacionadas
a promoção de atividade física e saúde em geral tenham foco sobre as questões
motivacionais sem que para isso reforce o estigma de determinados grupos.

ANALYSIS ON CONFEF’S PROPAGANDA FOR THE DAY OF COMBATING
SEDENTARIANISM
ABSTRACT: The objective of the study is to carry out an analysis of the publicity poster of the Federal
Council of Physical Education (Confef), about the attempt to make people adhere to the practice
of physical leisure activities. It was analyzed the title of the advertisement, the social actor to which
the speech is attributed, what is said and how the mediatic message establishes itself before the
technical-scientific enunciation. The analysis of the advertising poster showed stigmatizing and
blaming characteristics.
KEYWORD: physical activity; sedentary lifestyle; Health

ESPANHOL ANÁLISIS DE LA PROPAGANDA DE CONFEF POR INACTIVIDAD DÍA
DE LUCHA
RESUMEN: El objetivo del estudio es analizar el cartel publicitario del Consejo Federal de Educación
Física (CONFEF), sobre el intento de hacer que las personas se adhieren a la actividad física en el
ocio. Se analizó el título del anuncio, el actor social que se da el habla, lo que se dice y cómo se
establece el mensaje de los medios de comunicación fuera de la instrucción técnico-científico. El
análisis de la cartelera mostró características de estigmatización y de inductores de culpa.
PALABRAS CLAVE: actividad física; estilo de vida sedentario; salud.
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SAÚDE COLETIVA E EDUCAÇÃO FÍSICA: INSERÇÃO
E ATUAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA ACADEMIA DA
SAÚDE
Sarah Felipe Santos e Freitas1.
Cátia Regina Assis Almeida Leal2
RESUMO
O presente trabalho foi obtido por meio de alunos do curso de Educação Física, da UFG/REJ, que
teve como objetivo apresentar à Academia da Saúde a comunidade. Para isso, utilizamos pesquisa
bibliográfica e documental, na fase interventiva nos baseamos na pesquisa-ação.Os resultados
indicaram avanços com relação à percepção da existência da Academia da Saúde por parte da
comunidade, bem como conhecimento das competências do professor de Educação Física no âmbito
da saúde pública.
PALAVRAS-CHAVE: Academia da Saúde; Política Nacional de Promoção da Saúde; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Como estratégias para combater a inatividade física, foram criados em todo
o território nacional programas para auxiliarem o aumento da prática de atividade
física, criado em 2011 o Programa Academia da Saúde (PAS), veio para fortalecer as
ações de prática corporal e atividade física (MALTA et al, 2014).
O PAS está inserido na Atenção Básica e se articula com a equipe multidisciplinar
do território em que está instalado e com o Núcleo de Atenção à Saúde da Família
(NASF) (BRASIL, 2015). Esse programa contribui para a equidade e tem ações
voltadas para o cuidado dos modos de vida saudáveis da população. Tendo como
eixo central as práticas corporais e atividade física, mas incluindo também as demais
ações de Promoção da Saúde com a preocupação em trabalhar com: a alimentação
saudável, prevenção de violência, prevenção de tabaco, álcool e drogas e outras
(MALTA et al, 2014).
O PAS foi instituído pela Portaria n. 719, de 7 de abril de 2011. Inicialmente tinha
como principal objetivo:
[...] contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação
de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado
para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos
de vida saudáveis (BRASIL, 2011, art. 2º).
1 Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí – Programa de Pós Graduação em Educação.
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Porém no ano de 2013, visando fortalecer ainda mais o Programa como auxílio
na Atenção Básica, foi revogada a portaria 719/2011 e um novo documento gerado
a partir da Portaria 2.681/2013, passando agora a ter como objetivo geral: “[...]
contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida
saudáveis da população a partir da implantação de polos com infraestrutura e
profissionais qualificados” (BRASIL, 2013, art. 1º).
São os novos eixos previstos na Portaria n. 2.681/2013: Práticas corporais e
atividades físicas; Produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; Promoção da
alimentação saudável; Práticas integrativas e complementares; Práticas artísticas e
culturais; Educação em saúde; Planejamento e gestão; Mobilização da comunidade.
O PAS é uma importante ferramenta para o processo de consolidação do
professor de Educação Física dentro do SUS, esse programa vem para potencializar
a atuação desse curso dentro no sistema. O professor de Educação Física que atua
na saúde pública, em especial nas UBS, deve ter suas ações pautadas nos princípios
doutrinários do SUS, a fim de garantir ao sujeito a universalidade, a equidade, a
integralidade e a emancipação.
Portanto, a atuação do professor de Educação Física na saúde pública vai além
do desenvolvimento das habilidades individuais da população, ele é um ator social
que deve trabalhar sobre a perspectiva da promoção da saúde.
2 METODOLOGIA
Inicialmente utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental. Na fase
interventiva baseamos nos parâmetros da pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores
e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos
(THIOLLENT, 2008).
Para intervenções elaboramos um projeto interventivo, dividimos as em dois
módulos: 1º Apresentação da Academia da Saúde, 2º Contribuir para a formação
da autonomia dos usuários, buscando incentivar a prática de atividade física e
conscientizar sobre a sua importância no processo de manutenção e promoção
da saúde. Dentre as atividades físicas trabalhadas estavam à dança e ginástica
funcional.
Ficou definido em nossas reuniões diárias de planejamento que nosso foco
seria a Academia da Saúde, uma vez que a população não tinha ideia do que vinha
a ser ela, e o espaço destinado para o seu funcionamento ficava fechado.
Após as atividades encerrávamos com uma roda de conversa. Esse método
segundo Gatti (2012), oferece uma oportunidade de trocas de informações em um
processo comunicativo flexível entre os participantes.
Ficou definido que três dos cinco estagiários ficariam responsáveis pelo modulo
1 que foi apresentar a Academia da Saúde a população, com isso pensamos para
esse módulo atividades de palestras, seguida de rodas de conversas nos seguintes
locais: Conselho Municipal de Saúde, na própria UBS com os agentes de saúde local,
e com a população com a qual atuamos durante o período de intervenções.
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A escolha por esses locais se deu pelo fato de que eles estão diretamente
ligados à saúde pública, o Conselho, por ser um espaço de discussões pertencentes
à saúde no município, os agentes de saúde local por conhecer o território e por
vivenciar os problemas pertinentes à saúde da população, e a própria população
por ser a maior interessada, ou a maior beneficiada quando esse programa atua de
forma efetiva. É de fundamental importância que estes como gestores e agentes de
saúde local conheçam a Academia da saúde com propriedade.
3 RESULTADOS
Definimos nossas ações a partir de diversas conversas e tencionamentos
com nossa professora e nosso preceptor. As palestras tinham como objetivo geral
apresentar a Academia da Saúde, falar acerca das competências do professor de
Educação Física que atua na saúde pública, e demonstrar a importância da inserção
do professor de Educação Física nos espaços públicos, especificamente nas UBS.
Nossa primeira intervenção foi no Conselho municipal de saúde, durante o
período que cursamos a disciplina de Estagio III acompanhamos as reuniões do
conselho, para entender como era a dinâmica de funcionamento deste órgão, e
também para conhecer um pouco mais sobre as dificuldades no campo da saúde.
Notamos a partir da fala de alguns participantes, que alguns que ali estavam
não sabiam da existência da Academia da Saúde em Jataí, outros não sabiam a
localização da mesma, outros não sabiam o que se pode fazer lá. E só tomaram
conhecimento após nossa exposição.
O segundo espaço destinado para nossa intervenção foi à própria UBS e
seus agentes de saúde. Estavam presentes 15 profissionais que contribuem para o
funcionamento da UBS, dentre eles: a nutricionista e fonoaudióloga do NASF, dois
odontólogos e duas auxiliares de odontologia, uma técnica de enfermagem, dois
enfermeiros, duas médicas, um fisioterapeuta, a responsável pelas vacinas e duas
pessoas responsáveis pela limpeza do local.
Após a nossa exposição, abrimos para o momento de falas e debates. De
maneira geral, eles falaram sobre as dificuldades encontradas no dia a dia no
atendimento a população, e a primeira delas é que “culturalmente somo acostumados
à medicalização”, e que quando eles sugerem práticas alternativas como a atividade
física, os usuários não se dão por satisfeitos. Sobre a Educação Física no SUS, eles
relataram que é essencial a atuação desses profissionais no SUS. O que nos estimulou
foi o fato de reconhecerem os professores de Educação Física como componente
da equipe multiprofissional.
A nossa terceira intervenção aconteceu na Academia da Saúde, durante o horário
das atividades de ginástica funcional e dança. Apresentamos a eles as atividades/
eixos que podem ser desenvolvidos no espaço, a diferença entre Academia da
Saúde e Academia ao Ar Livre, a importância da prática da atividade física com a
orientação de um professor de Educação física, e informamos sobre a existência
dos espaços de participação e controle social e a importância de sua participação
para que aquele espaço conseguisse melhoras.
Por meio das falas dos participantes, nos três espaços, acreditamos que
conseguimos transmitir as atividades/eixos que compõe o Programa Academia da
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Saúde, e também mostrar a importância da consolidação desse espaço como meio
de auxílio na promoção da saúde.
3.1 INTERVENÇÕES NA ACADEMIA DA SAÚDE: GINÁSTICA FUNCIONAL E DANÇA
A nossa atuação se efetivou por meio de atividades relacionadas ao conceito
das Práticas Corporais, pois consideramos que essas vão além de uma visão
predominantemente biologicista. As Práticas Corporais estabelecem um diálogo
com outras áreas numa perspectiva holística, ou seja, vê o indivíduo como um todo
e não como um ser fragmentado, incentivando que os usuários da Academia de
Saúde (re)conquistem sua autoestima e autonomia.
Em nossa atuação como estagiários adotamos o conceito ampliado de saúde,
pois pretendíamos trabalhar na perspectiva de saúde coletiva. É interessante
destacar que as Práticas Corporais não descartam o conceito de atividade física,
tornando possível obter resultados amplos, tanto numa perspectiva, como noutra.
Fizemos 2 grupos de atividades: Ginástica Funcional e Dança. Para exemplificar,
uma mulher durante uma aula das aulas de Ginástica disse: “já estou sentindo
melhoras para realizar alguns movimentos, nas primeiras aulas lembro que não
conseguia fazer direito esse exercício de alongamento”. Outra participante nos
contou “depois que passei a praticar as atividades aqui na academia da saúde
reduzi as medicações antidepressivas”; “melhorei a circulação, sentia dormência nas
pernas e até na cabeça”; “Melhorei a minha disposição no trabalho”. Outro relato
interessante foi: “a gente percebe que o exercício físico feito com regularidade ajuda
muito na nossa saúde”.
Dos resultados destas intervenções é importante destacar: a) o alto número de
participantes que não tinham experimentado as práticas com acompanhamento; b)
a carência de informação e conhecimento relativo ao conteúdo da educação física e
sobre a academia de saúde; c) o serviço público de saúde como espaço interessante
para atuação do profissional específico; e d) a necessidade de incluir no serviço de
saúde saberes e práticas relativas ao ser humano em movimento, voltados para a
população carente, mas também para todos profissionais de saúde que dedicam ao
cuidado do outro.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Registra-se que, em geral, que um dos objetivos do Estágio é aproximar o
estudante do universo do mundo do trabalho. Essa experiência, em particular,
procurou aproximar os alunos do mundo do trabalho relacionado à saúde,
especialmente a pública e a coletiva. A experiência de formação, com essa ênfase,
na Educação Física, é relativamente nova no Brasil, por isso, indicadores de avaliação
são também novos e imprecisos.
A experiência é nova, tanto no que se refere à observação, planejamento,
intervenções quanto à avaliação.Por ter sido a primeira experiência neste formato, os
resultados indicaram avanços com relação à percepção da existência da Academia
da Saúde por parte da comunidade, bem como conhecimento das competências do
professor de Educação Física no âmbito da saúde pública.
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SALUD COLECTIVA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA: INTEGRACIÓN Y APRENDICES DE
LA PRÁCTICA EN SALUD DE LA ACADEMIA
RESUMEN: Este estudio es un informe de la experiencia obtenida por los estudiantes de Educación
Física, UFG / REJ, que tenía como objetivo presentar a la comunidad de la Academia de la Salud. Para
ello, se utiliza bibliográfica y documental de la investigación, la fase de intervención nos basamos
en la investigación-acción. Los resultados indicaron progresos en relación con la percepción de la
existencia de la Academia de la Salud de la comunidad, así como el conocimiento de las habilidades
de un maestro de educación física en el campo de la salud pública.
PALABRAS CLAVE: Academia de la Salud; Política Nacional de Promoción de la Salud; Educación
Física.

COLLECTIVE HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION: INSERTION AND ACTING OF
TRAINEES IN THE HEALTH ACADEMY
ABSTRACT: The present work is an experience report obtained with students of the Physical Education
course, from UFG / REJ, whose objective was to present to the Health Academy the community. For
this, we use bibliographical and documentary research, in the intervention phase we base ourselves
on action research. The results indicated advances in relation to the perception of the existence of
the Health Academy by the community, as well as knowledge of the skills of the Physical Education
teacher in the field of public health.
KEYWORDS: Health Academy; National Policy for Health Promotion; Physical Education.
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PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA
ATENÇÃO BÁSICA1
Lana Gomes Pereira2
Vilmar de Souza3
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Simone Beatriz Pedrozo Viana5
RESUMO
O objetivo foi compreender a percepção dos profissionais de saúde, quanto à participação da
Educação Física na AB- Atenção Básica. Os resultados indicam que ações da EF aliam-se a AB,
mas por terem caráter isolado e pouca relação interpessoal com a equipe de saúde resultam na
desvinculação do profissional de EF no espaço da AB. Esta foi uma pesquisa exploratória que utilizou
a técnica de grupo focal e entrevista semiestruturada, para o tratamento dos dados utilizou-se a
análise do discurso.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Atenção Básica; Profissional de Saúde Pública;

INTRODUÇÃO
Tendo como marco inicial a promulgação da Constituição Federal de 1988,
foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei Federal nº
8.080, de 1990, a qual dispõe sobre atividades dirigidas às pessoas, individual ou
coletivamente, voltadas para promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento
e reabilitação dos agravos, preconizadas por políticas de saúde (BRASIL, 2010).
A evolução destas políticas culminou na criação da Estratégia Saúde da Família
e da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), (GIOVANELLA et al, 2008). Na
ampliação destas em 2006 o Ministério da Saúde implantou a Política Nacional de
Promoção da Saúde (PNPS), visando o aperfeiçoamento no acolhimento. Atendendo
às necessidades e diretrizes desta política, temos a implantação do Pró-saúde e em
2008 e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), inserindo efetivamente o
Profissional de Educação Física (PEF) neste contexto (BRASIL, 2015a). Este estudo
faz parte do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde e Programa de Educação pelo Trabalho - Pró-Pet/Saúde nos eixos Orientação
teórica e Cenários de Pratica a partir do vetor de Pesquisa ajustada a realidade local.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Vale do Itajaí, lanagp77@yahoo.com.br
3 Universidade do Vale do Itajaí, mauricioitj@yahoo.com.br
4 Universidade do Vale do Itajaí, rjesus@univali.br
5 Universidade do Vale do Itajaí, sviana@univali.br
RESUMO EXPANDIDO | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

212

O interesse dos Acadêmicos do Curso de Educação Física/Univali, nos cenários
da saúde coletiva, ampliou-se e culminou na atuação destes, neste contexto, no
entanto, desafios apresentaram-se, justificando a necessidade desta pesquisa, que
teve como objetivo geral compreender a percepção dos profissionais de saúde
quanto à participação da Educação Física na Atenção Básica. Para compreender
este processo questionamos: Qual a percepção dos profissionais de saúde quanto à
participação da Educação Física na Atenção Básica em saúde? Quanto aos objetivos
específicos: a) Descrever as ações realizadas pela Educação Física na Atenção
Básica; b) Conhecer a opinião dos profissionais sobre as ações do Educador Físico
na Atenção Básica; c) Identificar o significado que estas ações têm para comunidade
na perspectiva dos profissionais.
Concluímos que na percepção dos profissionais de saúde, as ações vão ao
encontro do propósito da Atenção Básica, no entanto, consideram as ações de
caráter pontual, isoladas, sem vínculo e pouca relação interpessoal com a equipe.
METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e classificada segundo seus
objetivos gerais como sendo exploratória. Para coleta de dados utilizou-se a técnica
de entrevista semiestruturada através de grupo focal, que se constitui num tipo de
entrevista ou conversa em grupos pequenos e homogêneos. A interpretação dos
dados foi feita através da análise de conteúdo.
A pesquisa ocorreu na cidade de Itajaí-SC, na Unidade Básica de Saúde
Jardim Esperança no bairro Cordeiro. A população pesquisada foi composta por
profissionais de saúde que atuam neste contexto. A amostra é formada de três
profissionais de cada equipe da Estratégia Saúde da Família, perfazendo um total
de doze participantes. O estudo ocorreu durante o período de janeiro a abril de
2016, sendo realizado no próprio ambiente de trabalho dos pesquisados.
Foram criados dois grupos focais, sendo um Grupo Técnico (GT) formado
por profissionais técnicos, ou seja, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem,
odontólogo e recepcionista, e outro denominado Grupo de Agentes de saúde (GA)
formado por agentes comunitários de saúde (ACS). Este grupo focal nos permitiu
maior quantidade e variedade de informações referentes a percepção quanto a
atuação da Educação Física na UBS pesquisada. Este estudo foi submetido ao CEP
e aprovado sob o número 1.355.736.
DISCUSSÃO
Ao tratarmos da percepção dos profissionais de saúde da Unidade Básica de
Saúde Jardim Esperança sobre a participação do profissional de Educação Física
analisamos: 1) Eles identificam a existência de ações realizadas pela Educação
Física relacionadas com promoção e prevenção, educação em saúde, acolhimento e
humanização e as relacionam com os propósitos da Atenção Básica; 2) Consideram
as ações de caráter pontual e na maioria das vezes isoladas, comprometendo o
vínculo e por consequência as relações interpessoais com a equipe de Atenção
Básica. O significado destas percepções distanciam-se das práticas permanentes de
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cuidado e vinculação da profissão ao espaço da Atenção Básica. Possíveis motivos
destas percepções sobre nossa inserção neste contexto dizem respeito: a) Incipiente
inserção do PEF na Atenção Básica; b) Limitada compreensão do processo de
trabalho na AB e a importância do desenvolvimento de ações contínuas e voltadas
aos objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS).
A falta de espaço apropriado para as práticas corporais/atividade física nas
Unidades Básicas de Saúde e a falta de vínculo com ESF distancia a relação entre a
Educação Física e as demais profissões. Dentre os significados das percepções dos
outros profissionais, evidenciou-se a falta de legitimidade e identidade da Educação
Física no contexto da AB, salienta Sandri (2016, p. 37) “no entendimento do Gestor
Federal, a Educação Física não é uma profissão tão legitimada comparada a outras,
talvez pelo fato do educador físico não ser um profissional que faça plantão ou que
consiga ser utilizado em diferentes setores”.
Desta forma a promoção da saúde na Atenção Básica deve ser planejadas de
forma interdisciplinar, num processo multiprofissional de acordo com Guarda et al
(2015) a inexistência de articulação contribui para a fragmentação do cuidado e
compromete a integralidade, neste sentido Sá et al (2016 p. 1856) ressalta: “(...) os
programas ainda pouco incorporam adolescentes, crianças e pessoas em situação
de maior vulnerabilidade (pessoas em situação de rua, quilombolas, ribeirinhos
e outros) em suas atividades, sendo necessário fortalecer e qualificar a oferta de
atividades para esses grupos”. No entendimento de Carvalho e Nogueira (2016) há
necessidade que as equipes de saúde da AB: ESF, NASF, Programa Academia da
Saúde, entre outras, avancem na oferta das Práticas Corporais/Atividade Física numa
concepção ampliada, aumentando os tipos de ações e as modalidades oferecidas e
também a participação social.
É um desafio este avanço, pois ainda impera no Sistema um modelo médicocêntrico onde as ações acabam por partir da prescrição médica, influenciando de
maneira negativa à percepção dos demais profissionais da AB, sobre a importância
da Educação Física. Para além disso a ABENEFS (Associação Brasileira de Ensino
da Educação Física para a Saúde), entre seus objetivos e finalidades cita: “Propor
e apoiar políticas e ações que garantam a articulação entre formação inicial e
continuada em Educação Física com ênfase à Saúde em consonância com a
organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e outras demandas em saúde individual
e coletiva”. (ABENEFS, 2011 apud FONSECA et al, 2012 p. 286). Corroborando com
tal afirmação Costa et al (2012) discursam que a inclusão de disciplinas nos cursos
de graduação em Educação Física, com conteúdos relacionados à Saúde Pública/
Coletiva, é insuficiente, somente 27,9% das instituições pesquisadas apresentaram
em suas grades curriculares disciplinas com este conteúdo. Perante esta realidade
Verenguer (2012) afirma que a formação inicial dará subsídios ao PEF, quando
o mesmo participar de forma efetiva nas atividades da tríade ensino-pesquisaextensão, com o intuito de desenvolver efetivamente capacidades para atuar junto
as gestões.
Todavia, não podemos deixar de citar que para a mudança de percepção
dos outros profissionais da área da saúde quanto a inserção da Educação Física
especialmente na Saúde Coletiva, passa por um estágio de mudanças que devem
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ocorrer em um patamar superior, ocasionando o vínculo, a interação e uma maior
aproximação entre o ensino e o serviço.
CONCLUSÃO
Os resultados revelaram que os demais profissionais da UBS, identificaram a
maior parte das linhas de ação estabelecidas pela EF e tiveram a percepção de que
nestas ações há um processo de humanização, produzindo melhora na relação UBS
x comunidade assistida.
No entanto, apesar da dimensão destas ações serem relativamente abundantes
é imprescindível que as equipes de saúde da AB, progridam na oferta das práticas
corporais/atividade física, numa visão ampliada a partir da multidisciplinariedade,
aumentando o escopo e as modalidades oferecidas, a participação social e o acesso
de populações menos presentes na AB.
Espera–se que este trabalho tenha contribuído como significação para novos
caminhos e estimular os atores envolvidos com a formação de novos profissionais de
Educação Física para discussão e ampliação da percepção dos futuros profissionais
de EF neste cenário conturbado de inserção deste profissional que é a AB.
PERCEPCIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA PARTICIPACIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN ATENCIÓN PRIMARIA
RESUMEN: El objetivo era comprender la percepción de profesionales de la salud, la participación
de la Educación Física en Primaria-Care AB. Los resultados indican que las acciones se combinan
para EF AB, pero se han aislado poco carácter y relación interpersonal con el resultado del equipo
de salud en la desvinculación de la EF profesional dentro de la AB. Este fue un estudio exploratorio
que utiliza la técnica de grupo focal y la entrevista semi-estructurada para el tratamiento de los datos
utilizados para el análisis del discurso.
PALABRAS CLAVE: Educación Física. Atención Primaria. Profesionales de la Salud Pública.

PERCEPTION OF HEALTH PROFESSIONALS ON THE PARTICIPATION OF
PHYSICAL EDUCATION IN BASIC ATTENTION
ABSTRACT: The objective was to understand the perception of health professionals regarding the
participation of Physical Education in AB-Primary Care. The results indicate that EF actions are allied
to AB, but because they are isolated and have little interpersonal relationship with the health team,
they result in the disengagement of the EF professional in AB space. This was an exploratory research
that used the technique of focal group and the semi-structured interview, for the treatment of the
data was used the discourse analysis.
KEY WORDS: Physical Education. Basic Attention. Public Health Professional.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA UNIVERSIDADE: O QUE
ESTUDOS REVELAM?1
Francilene Batista Madeira2
Júlia Aparecida Devidé Nogueira3
RESUMO
Esta revisão de literatura sistematizou estudos sobre o estilo de vida (EV) de universitários dos cursos
de saúde no Brasil e discutiu seus resultados no contexto de Universidades Promotoras de Saúde
(UPS). Poucos estudos foram encontrados, indicando EV não saudáveis. Não discutem, no entanto, o
papel formador da Universidade e sua influencia na construção desses comportamentos.
PALAVRAS-CHAVE: Estilo de vida; Universitários; Ciências da saúde.

1 INTRODUÇÃO
Estudos sobre estilo de vida (EV) de universitários dos cursos de saúde apontam
que seus hábitos não diferem da população em geral (REYNAGA-ORNELAS et al.,
2015; BARBOSA et al, 2015), indicando que as Universidades não vem agregando
valores relativos ao autocuidado em saúde (HADDAD et al, 2010). Como futuros
profissionais, os estudantes de saúde irão desempenhar papéis importantes no
cenário político, social e científico da saúde e novos olhares precisam ser direcionados
para suas vivências (HADDAD et al, 2010).
Embora a maioria dos estudos sobre essa temática sejam descritivos e
quantitativos, é importante destacar que o EV é uma categoria imbricada de
ideologias, sendo relevante considerar os efeitos que o contexto social e as
condições de vida podem exercer sobre o comportamento das pessoas (PALMA;
ABREU; CUNHA, 2007). Nesse sentido, criar ambientes facilitadores de escolhas
saudáveis é uma prerrogativa da Promoção da Saúde (PS) e uma prioridade de
Universidades Promotoras de Saúde (UPS); um movimento que defende a missão
da Universidade para além da formação acadêmica e profissional, favorecendo
a construção de uma cultura saudável mediante vivências de experimentação e
exploração (TSOUROS,1998; MELO, MOYSÉS, MOYSÉS, 2010).
A presente revisão visa sistematizar estudos que abordam o EV de universitários
dos cursos da saúde e discutir seus resultados a partir do referencial teórico das
UPS.
1 EV, Estilo de Vida; AF, Atividade Física.
2 Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade de Brasília (UnB). francilenebmadeira@
gmail.com
3 Universidade de Brasília (UnB). julianogueira@unb.br
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2 METODOLOGIA
A revisão de literatura sobre o EV de universitários de cursos da saúde no Brasil
se deu a partir de artigos científicos publicados entre 2010 a 2016. A busca dos
artigos foi feita nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs BVS, Scielo e Google
Scholar com os descritores: “estilo de vida; ciências da saúde; estudantes; e/ou
universitários” em português e inglês. As referências bibliográficas dos estudos
encontrados foram pesquisadas para localizar mais artigos sobre o tema.
De 98 estudos, onze foram selecionados por atender aos critérios de inclusão:
ser artigo científico disponível na íntegra online; ter amostra de universitários de
cursos da saúde conforme Resolução 287/1998 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS, 1998)4; e pesquisar o EV como uma variável de constructo, contemplando mais
de um indicador. Foram excluídos estudos que abordavam apenas uma dimensão
do EV (e.g.: Atividade Física associada a doenças cardiovasculares); e aqueles
que incluíram amostras de outros cursos mas não apresentaram os resultados
estratificados para a área da saúde.
As características amostrais e metodológicas dos estudos (Quadro 1); e seus
principais objetivos e resultados (Quadro 2) foram tabulados em ordem crescente
do ano de publicação e, a seguir, em ordem alfabética.
3 RESULTADOS
Os onze estudos foram descritivos, com abordagem quantitativa e delineamento
transversal. A maioria (54,5%) utilizou o questionário “Estilo de vida fantástico”,
um instrumento validado no Brasil (RODRIGO ANEZ; PIRES; PETROSKI, 2008).
Quanto aos participantes, a maioria (81,8%) teve amostra de ambos os sexos; 36,4%
foram exclusivamente com estudantes de Educação Física, 27,3% com estudantes
de Medicina e Enfermagem e o restante com outros cursos da saúde. Apenas um
estudo foi realizado em universidade particular; um na região centro-oeste e um na
região norte.

4 Relaciona as seguintes categorias profissionais de saúde de nível superior: Assistentes Sociais;
Biólogos; Biomédicos; Profissionais de Educação Física; Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas;
Fonoaudiólogos; Médicos; Médicos Veterinários; Nutricionistas; Odontólogos; Psicólogos; e
Terapeutas Ocupacionais.
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Tipo de IES;
Local; Região

Amostra (N)
total e por
sexo

01

Paixão, Dias, Prado,
2010

Pública
Recife
Nordeste

253
M=51
F=102

Educação Física,
Ciências Biológicas,
Enfermagem,
Medicina,
Odontologia

QSB,atividade física e
hábito alimentar

02

Alves, 2011

Particular
Maringá
Sul

192
M=39
F=153

Enfermagem

Q autoaplicável (n.e.)

03

Almeida et al., 2011

Pública
Pouso Alegre
Sudeste

425
M=271
F=154

Biológicas, Humanas,
Exatas

Q autoaplicável (n.e.)

04

Leite, Santos, 2011

Pública
São Caetano
do Sul
Sudeste

244
M=66
F=178

Escola de Saúde
(n.e.)

QEVF

05

Rechenchoshy, et
al., 2012

Pública
Goiânia
Centro-Oeste

81
(n.e.)

Educação Física

QSB

06

Silva et al., 2012

Pública
Sergipe
Nordeste

217
M=119
F= 98

-Bacharelado e
Licenciatura em
Educação Física

QEVF

07

Souza et al., 2012

Pública
Botucatu
Sudeste

F=112

Nutrição,
Enfermagem,
Biologia,
Biomedicina

Entrevista, Inquérito
nutricional,
Antropometria

08

Silva, 2012

Pública
Sergipe
Nordeste

217
M=119
F=98

Bacharelado e
Licenciatura em
Educação Física

- QEVF

09

Barbosa et al., 2015

Pública
Vitória
Sul

482
M=208
F=274

-Medicina

- QEVF
- Q estresse e risco
cardiovascular

10

Vargas et al., 2015

Pública
Ponta Grossa
Sul

189
M=96
F=93

-Licenciatura em
Educação Física
(EAD)

- QEVF

11

De Sousa, Borges,
2016

Pública
Amazonas
Norte

51
M=7
F=34

-Enfermagem

- QEVF
- IPAQ

Nº

Autor, ano

Cursos

Instrumentos

Quadro 1 - Características amostrais e metodológicas dos artigos
M; Masculino; F, Feminino; N.E., Não Especificado; EAD, Educação à Distância; QSB, Questionário
Saúde na Boa; QEVF, Questionário Estilo de Vida Fantástico; IPAQ, Questionário internacional de
Atividade Física.

No geral, os estudos buscavam descrever o EV global e algumas associações
com fatores específicos (hábitos alimentares, pressão arterial, atividade física,
consumo de cigarro, período do curso).
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Nº

01

02

03

Objetivos
Avaliar AF, hábitos
alimentares e estado
nutricional
Analisar AF, hábitos
alimentares, padrão de sono/
repouso, e uso de tabaco e
álcool
Avaliar o perfil social, EV,
tabagismo e álcool

04

Avaliar o EV e sua relação
com níveis pressóricos

05

Descrever e comparar o EV
de calouros e formandos

06

Analisar o EV e fatores
associados

07

Avaliar o consumo alimentar
e EV

08

Determinar indicadores
do EV associados à
autoavaliação de saúde

09

Avaliar o EV, estresse
e fatores de risco
cardiovascular

10

Classificação do EV e a
relação com os domínios

11

Verificar a associação
entre EV, nível de AF e
desempenho acadêmico

Principais
Alunos de Educação Física foram mais ativos (51,6%) e de Medicina
(8,8%) menos ativos; -Homens foram mais ativos que Mulheres; -71,5%
apresentaram adequação no consumo de frutas e verduras, sem
diferenças entre cursos; -41% relataram consumo de doces e 24% de
refrigerantes, principalmente mulheres.
54,2% não praticava AF; 42,8% relatou padrão alimentar inadequado;
57,8% dormiam menos de sete horas/dia; 9,9% eram fumantes; 27,1%
consumiam álcool.
Associação entre tabagismo (7,8%) e consumo de álcool (51,7%);52,1%
não praticam AF
92% tem EV muito bom; Diferenças significativas entre sexos para AF,
nutrição e introspecção; Não houve correlação entre EV e pressão
arterial.
21% com EV positivo, 77,8% com EV regular e 1,2% com EV
negativo; V regular na nutrição (58,0%), comportamento preventivo
(48,1%), e controle do stress (42,0%); V positivo na AF (54,3%) e
relacionamento social (66,7%).
96,7% apresentou EV adequado; 57,4% apresentou AF
inadequada; 41,9% teve alimentação inadequada; 50,7% sentiam-se
frequentemente com raiva e hostis; Excesso no consumo de álcool.
83% eram eutróficos; 31,2% sedentários;2,7% fumam e 1,8%;
consomem álcool. Mulheres que praticam AF tem menor % de
gordura.
20% avaliam sua saúde como negativa; saúde negativa associada à
alimentação inadequada (29,7%); problemas no sono, uso de cinto de
segurança, estresse e sexo inseguro (55,6%); comportamento diário
inadequado (26,4%) e introspecção (37,5%).
EV bom e muito bom, sem diferença por sexo;9,2% no meio do curso
apresentam EV inadequado;AF apresentou menor pontuação dos
domínios;34,9% de estresse nos alunos de 5º ao 8º período e 30,7%
nos do 9º ao 12º período.
4,2% apresentou EV inadequado;50,8% não atenderam
recomendações de AF;27,5% tem alimentação inadequada;29,1% se
sentem frequentemente com raiva e hostis ou apresentam problemas
de introspecção; EV inadequado associado a aspectos afetivos
(família), psicológico ou emocional (estresse/satisfação) e trabalho.
7,8% apresentou EV inadequado; 74,5% foram considerados ativos
fisicamente;Não houve diferença entre EV e nível de AF; Não houve
diferenças entre calouros e formandos.

Quadro 2. Principais objetivos e resultados dos artigos

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos seis anos houve poucas publicações sobre o EV de universitários dos
cursos de saúde, com hegemonia do olhar que associa comportamentos individuais
aos riscos de adoecimento. Diversos aspectos do EV não foram promotores da saúde,
com especial destaque para o domínio da atividade física, que não é incorporado
pela maioria dos estudantes.
A despeito de reconhecerem o papel relevante dos futuros profissionais de
saúde na disseminação de comportamentos saudáveis, nenhum estudo apresenta
abordagens inovadoras que contribuam com a discussão sobre ambientes, práticas
e políticas universitárias promotoras de saúde. Embora os estudos reconheçam a
influência das condições de vida sobre EV e saúde, poucos abordaram os contextos
sociais que podem influenciar o EV dos estudantes.
O marco teórico da UPS ajuda a refletir sobre o papel da Universidade
enquanto ambiente de apoio aos universitários para que esses sejam beneficiários
e promotores de EV saudáveis.
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THE HEALTH PROMOTION AT UNIVERSITY: WHAT THE STUDIES REVEAL?
ABSTRACT: This literature review systematized studies about the lifestyle of university students of
health courses in Brazil and discussed their results in the context of Health Promoting Universities.
Few studies were found and indicated unhealthy life styles. However, don’t discuss the formative role
of Universities and its influence on the construction of these behaviors.
KEYWORDS: Lifestyle; Students, Health Sciences.

PROMOCIÓN DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD: LO QUE REVELAN LOS
ESTUDIOS?
RESUMEN: Esta revisión de literatura sistematizo estudios sobre el estilo de vida (EV) de universitarios
de los cursos de salud en Brasil y discutió sus resultados en el contexto de Universidad Promotora de
la Salud. Pocos estudios se han encontrado, indicando EV poco saludables. No discuten sin embargo,
el papel formativo de la Universidad y su influencia en la construcción de estos comportamientos.
PALABRAS CLAVES: Estilo de vida; Universidad; Ciencias de la Salud.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE A
SAÚDE1
Paulo Carlan2
RESUMO
O texto destina-se a refletir sobre a relação existente entre temas Educação Física e Saúde no
contexto da Educação Física escolar. A coleta dos dados foi estruturada a partir da pesquisa do
grupo focal, sendo que a análise do conteúdo permitiu a sua compreensão. O estudo evidenciou
que a compreensão de saúde para os sujeitos da pesquisa está associada à prática regular de uma
atividade física, alimentação saudável e ausência de doenças.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação; Saúde.

INTRODUÇÃO
O tema “saúde” sempre esteve vinculado à Educação Física escolar, seja como
objetivo principal ou secundário. Independente das abordagens teóricas/correntes
de seu desenvolvimento, a saúde, ao longo da sua história, não deixou de ser
contemplada sob o olhar estruturante e pedagógico da Educação Física escolar.
Quanto ao seu entendimento e intervenção, o tema “saúde” se modificou ao longo
das últimas décadas, o que também ocorreu com a Educação Física escolar, que
igualmente passou por um processo de transformação.
Nessa perspectiva, a Educação Física enquanto disciplina curricular se constitui
como uma prática cultural, mediada por uma intenção pedagógica. Elegemos
como principal objetivo de investigação a possibilidade de o conteúdo “saúde” ser
contemplado nas aulas de Educação Física escolar e perceber a compreensão que
os alunos do Ensino Médio de duas escolas privadas do município de Ijuí/RS têm em
relação às categorias Educação e Saúde.
O PROCESSO METODOLÓGICO E O PROCEDIMENTO DOS GRUPOS FOCAIS
Optou-se, para a análise dos dados qualitativos coletados, pela técnica de
pesquisa Grupo Focal, orientada pelo método de Análise de Conteúdo, sistematizado
por Bardin (1979). Participaram da pesquisa duas escolas privadas do município de
Ijuí/RS. Cada grupo focal constou de nove alunos do Ensino Médio, os quais foram
representados por três alunos do primeiro ano, três alunos do segundo ano e três
alunos do terceiro ano. O critério de escolha dos participantes exigiu que os sujeitos
da pesquisa estivessem matriculados há, no mínimo, cinco anos na referida escola.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UNIJUÍ, carlan@unijui.edu.br
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Este critério propiciou uma dimensão mais longitudinal das informações.
Na coleta dos dados optou-se pela pesquisa do grupo focal, mediante a
definição de duas questões que balizaram o debate: O que é saúde? O que é uma
pessoa saudável ou que tenha saúde?
ANÁLISE DOS DADOS
A partir da leitura e análise de conteúdo dos debates dos dois grupos focais,
foram constituídas seis categorias de análise, que são as seguintes: O que é saúde?
corpo e saúde; saúde, prazer e gosto; saúde e Educação Física escolar; saúde e
indivíduo; saúde, políticas públicas e cidadania, as quais serão expostas a seguir.
O QUE É SAÚDE?
A compreensão dos dois grupos participantes quanto à percepção do que é
ser uma pessoa saudável foi muito semelhante entre si e permitiu destacar dois
comportamentos que determinaram a questão, que é a adesão/aderência a uma
atividade física regular e uma alimentação balanceada. Ter uma vida saudável,
portanto, para os dois grupos, é a ausência de doença (modelo patogenético).
Para uma das participantes, ser uma pessoa saudável é
Possuir um organismo físico que funciona bem, às vezes a gente até tem
uma gripe, mas isto é normal [...] eu pratico exercícios físicos, tenho uma
boa alimentação, como verdura, frutas, não como frituras em excesso, me
considero uma pessoa saudável (Água).

Percebe-se o entendimento dos grupos de participantes de que saúde é algo
que se conquista, pois depende do sujeito que vai fazer a sua opção e do grau de
seu envolvimento na adesão ou não de comportamentos considerados saudáveis.
Para os grupos, a opção por uma vida saudável e ter saúde está diretamente
relacionada às suas atitudes, hábitos e costumes de vida, principalmente na sua
adesão a uma atividade física regular e uma alimentação adequada, como refere
uma das participantes da pesquisa:
Uma pessoa que não se cuida, que só come gordura, pessoas que não se
alimentam corretamente, então não são pessoas saudáveis, não é só os
gordos que não têm saúde, os magros também podem não ter saúde (Água).

Foi possível identificar na fala dos jovens dos dois grupos que eles têm
consciência quanto a determinados comportamentos sociais que não são saudáveis.
Explicaram, porém, que são influenciados pelo grupo e que, muitas vezes, fazem
coisas que sabem que não faz bem à saúde.
CORPO E SAÚDE
A relação entre o padrão corporal e a saúde foi bastante destacada pelos dois
grupos participantes, pois a busca por um padrão de estética pode comprometer a
saúde dos jovens. O interessante foi perceber nos grupos que eles têm a consciência
de que este padrão de corpo ditado pela mídia e os segmentos da sociedade é
prejudicial para a saúde das jovens que procuram se adequar a tais exigências de
“estética corporal”.
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O padrão que a sociedade impõe de um estereótipo de corpo e beleza acaba
dizendo quem é bonito e quem é feio(Mar).

Os participantes dos dois grupos demonstraram em suas falas com muita
convicção e consciência que os padrões de beleza e de corpo são impostos pela
indústria cultural, pela mídia, pela indústria da moda.
Corpo saudável é ter o peso e um corpo que tu acha que é bom para ti,
conforme tua altura, só que muitas vezes as outras pessoas não pensam
assim de você e aí a gente sofre (Júpiter).
Às vezes a gente nem se importa com a questão do corpo, a gente acaba se
preocupando mais com os outros, com que os outros vão dizer e vão achar
do nosso corpo (Plutão).

Para Couto (2001, p. 41), a mídia é uma das responsáveis pela difusão dos
padrões de beleza, o que o autor denomina de “ditadura da beleza”, por meio
da qual o indivíduo aprende a perseguir o caráter mutante dos padrões de corpo
perfeito. Segundo os seus ditames, cada um deve cuidar de si mesmo, proteger
o seu corpo das doenças, do desgaste do tempo e construir uma aparência de
vitalidade e longevidade. Este investimento na busca por um padrão de corpo e
saúde converte-se, segundo o autor, em valor primordial da excepcionalidade do
potencial humano, na lógica da “felicidade”, associada diretamente à lógica do
mercado e do consumo.
SAÚDE, PRAZER E GOSTO
Nos dois grupos foi recorrente a relação das categorias “prazer” e “gosto”
como fundamentais na aquisição da saúde. Destacam-se aqui algumas das falas
que expressam esse entendimento:
A saúde vai além do que você faz, mexe com teu corpo, mexe com a mente,
se vai fazer alguma coisa, faça algo que vai ser bom para sua mente (Romã).
Lá em casa a gente tem muito contato com a natureza, o pátio, os bichos, isto
foi muito incentivado pelos meus pais, para mim, além disso, eles incentivaram
ler, para mim saúde também é ter livros e ler (Água).

Segundo Lovisolo (1997, p. 92), é mediante a linguagem do gosto e do prazer que
o indivíduo expressa a sua personalidade, o que também revela a sua sensibilidade,
os seus sentimentos. Ao expressar os seus gostos individuais, o indivíduo está
criando um canal de aproximação com o coletivo, com os seus pares, ou seja, as
opções do gosto individual, e passa a construir as identidades coletivas.
Para os dois grupos participantes as categorias “prazer” e “gosto” foram citadas
com ênfase na perspectiva das escolhas das atividades físicas e das amizades
que, quando mediadas pelo gosto e prazer, revelam um aspecto que determina a
condição de saúde.
SAÚDE E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
A disciplina de Educação Física na escola, para os dois grupos de participantes,
surgiu com a função de ampliar as experiências e aprendizagens corporais, bem
como seus conhecimentos teóricos.
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A Educação Física na escola cria o hábito de praticar esporte, tem gente que
só faz as aulas de Educação Física na escola, então eu acho que a Educação
Física pode desenvolver este hábito de se mexer, além disso, na escola
trabalha-se não só a prática, mas os conceitos, o porquê estamos fazendo tal
atividade física (Videira).

Fica evidente que os conteúdos da Educação Física na escola têm a expectativa
de que além da experiência prática, há preocupação em desenvolver os conceitos
das atividades vivenciadas, relacionando-os à saúde e seus benefícios. Alguns
participantes destacaram que despertaram para a adesão a uma atividade física
regular pela influência e insistência dos seus pais.
Os dois grupos focal destacaram que em relação à temática “saúde”, esta é
pouco abordada nas aulas de Educação Física. Para a compreensão dos alunos,
a saúde é tratada de forma indireta por meio do ensino e estímulo às práticas
esportivas. Quanto aos conteúdos teóricos a Educação Física tem se restringido ao
ensino das regras, história e evolução dos esportes, não desenvolvendo conteúdos
mais específicos e pontuais sobre a saúde.
A fala de uma participante do grupo focal 2 expressa esta situação:
Na outra escola que eu estudava, a gente aprendia sobre os desvios de coluna
(Figueira).

Para Devide (2003, p. 145), o professor de Educação Física escolar deve
contextualizar os conteúdos de forma a tornar o grupo de alunos crítico frente
às suas condições de vida, bem como discutir os fatores relacionados às práticas
corporais e sua influência na saúde, ampliando, dessa forma, o compromisso da
Educação Física escolar como um “veículo” de educação para a saúde.
SAÚDE E INDIVÍDUO
Foi possível identificar que a ideia de saúde e vida saudável para os dois
grupos focais é algo que pode ser conquistado pelo indivíduo, só depende dele
próprio almejar e adotar um perfil de vida saudável, um estilo de vida mediado por
comportamentos saudáveis.
Uma pessoa que não se cuida, que só come gordura, pessoa que não pratica
atividade física, não é uma pessoa saudável (Laranjeira).

Esta condição individual é construída histórica e socialmente. Segundo
Fensterseifer (2007), o cidadão é uma categoria política herdada da modernidade,
e que se transformou em consumidor (categoria econômica). Para o autor, não se
fala mais em direito do cidadão, mas em direito do consumidor; não se luta mais
para conquistar direitos, mas para ter acesso ao livre mercado, onde tudo está à
venda, inclusive o estilo de vida, a qualidade de vida, a saúde, a felicidade.
SAÚDE: POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA
Os participantes dos dois grupos expressaram que existem outros fatores além
da atividade física, alimentação balanceada, comportamentos saudáveis ou estilo
de vida, os quais contribuem para a condição de saúde ou para tornar o indivíduo
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uma pessoa saudável. Entre outros aspectos sociais, culturais e educacionais, os
participantes destacaram a importância do cuidado com o ambiente natural:
Não adianta as pessoas fazerem atividade física regularmente na escola e fora
dela, se elas vivem em locais sem saneamento básico, esgoto, água potável, ela
pode estar fisicamente saudável, mas ela pode pegar um monte de doenças,
vai viver sempre no hospital, daí essa pessoa não é saudável (Sol).

Compreender o trinômio Educação, Saúde e Cidadania no âmbito da escola,
segundo Fensterseifer (2007), passa pelo resgate do sentido de sujeito enquanto
ser político, condição que deve ser reconquistada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise e interpretação das respostas dos entrevistados, percebeu-se
que para os dois grupos focais o entendimento inicial de saúde está vinculado ao
binômio “atividade física regular” e “alimentação” (paradigma patogenético), não
reconhecendo os aspectos sociais, políticos, educacionais e culturais que interferem
na concepção e nas ações de saúde (paradigma salutogenético). Desta forma,
identificou-se uma marca comum no discurso dos dois grupos focais que, em geral,
estabelece uma relação de causa-efeito entre a prática corporal e ou as aulas de
Educação Física com o desenvolvimento de uma saúde plena.
PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL: A LOOK OVER HEALTH
ABSTRACT: The text is intended to reflect on the relationship between Physical Education and Health
in the context of Physical School Education. The data collection was structured based on the focus
group research, and the analysis of the content allowed for its comprehension. The study evidenced
that the understanding of health for the research subjects is associated with regular practice of
physical activity, healthy eating and absence of diseases.
KEYWORDS: Physical Education; Education; Health.

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UNA MIRADA SOBRE LA SALUD
RESUMEN: El texto está destinado a reflexionar sobre la relación entre las cuestiones de educación y
de salud física en el contexto de la educación física escolar. La recolección de datos se estructuró a
partir del grupo foco de la investigación y el análisis de contenido permitido de entender. El estudio
mostró que la comprensión de la salud de los sujetos de investigación se asocia con la práctica
regular de la actividad física, la alimentación saludable y la ausencia de enfermedad.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación; Salud.
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OS EFEITOS DE UM PROGRAMA INTERATIVO DE
EXERCÍCIOS FÍSICOS NO TEMPO DE REAÇÃO DE
CRIANÇAS COM TDAH
Fabrício Bruno Cardoso1
Patricia Luciene de Carvalho2
Alisson Padilha de Lima3
Alfred Sholl Franco4
RESUMO
Oestudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um programa interativo de exercícios físicos (IPEP)
no tempo de reação motora de crianças com TDAH, com idade entre 6 e 7 anos. Os participantes
foram divididos em quatro grupos com 20 crianças cada, sendo dois grupos de crianças com TDAH
e dois grupos de crianças sem TDAH, destes dois grupos foram submetidos ao IPEP. Os resultados
mostram que as crianças com TDAH que foram submetidas ao IPEP apresentaram uma redução de
38,40% no tempo de reação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física e Treinamento; Transtorno do Deficit de Atenção com
Hiperatividade; Desenvolvimento Humano.

INTRODUÇÃO
Estudos mostram que indivíduos com TDAH apresentam uma desorganização
quando da produção de respostas perceptivo-motoras. Quando comparados
a indivíduos sem o transtorno, verifica-se que eles apresentam maior lentidão e
menor atenção para a tarefa com a perda progressiva de atenção sustentada e
prontidão de resposta (PIRRIE; LODWYK, 2012; HEAD; HELTON, 2013; WANG et al.,
2012). Segundo Barkley (2003), chega a 50% o índice de crianças com TDAH que
apresentam alterações quando da realização de tarefas de natureza perceptivomotora. Alguns estudiosos relacionam tais problemas ao acometimento do córtex
pré-frontal e parietal, no giro cingulado e, ainda, do cerebelo, dos núcleos da base e
de outros circuitos associados, o que pode ser resultado de alterações do controle
inibitório, da memória operacional e do tempo de reação (BUSH et al., 2005; VALERA
et al., 2007; SEIDMAN et al., 2006; MAKRIS et al., 2007; SHAW et al., 2007).
Preocupados em reduzir as dificuldades descritas anteriormente e seus impactos
na vida das crianças com TDAH, estudiosos indicam que crianças estimuladas de
forma contextualizada, através de programas ludomotores. Uma das formas de
1 FSF/CENSUPEG, IBCCF/UFRJ, fabricio@censupeg.com.br
2 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), patriciacarvalhoms@gmail.com
3 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), alisson.lima@ielusc.br
4 IBCCF/UFRJ, alfredsholl@gmail.com
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estimulação ludomotora que vem ganhando destaque nos dias atuais, graças aos
avanços da tecnologia, são os exergames (EXG), os quais compreendem atividades
que combinam movimento humano com a realidade virtual proporcionada por jogos
eletrônicos. Isto poderá facilitar a antecipação da resposta e, consequentemente,
melhorar a “performance” de uma pessoa durante a realização de uma tarefa
perceptivo-motora (MELLECKER; MCMANUS, 2014).
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa interativo de
exercícios físicos (IPEP) no tempo de reação motora de crianças com TDAH, com
idade entre 6 e 7 anos.
METODOLOGIA
Os participantes foram divididos em quatro grupos (A1 – 20 crianças que não
apresentem TDAH e que realizaram o IPEP; A2 – 20 crianças sem TDAH que não
realizaram o IPEP; B1 - 20 crianças que apresentem TDAH e que realizaram o IPEP;
B2 – 20 crianças com TDAH que não realizaram o IPEP), sendo o IPEP composto
por um conjunto de três jogos realizados com o equipamento Wii Fit Plus, em três
sessões semanais, com duração de 15 minutos cada (total de 12 sessões).
Para cada grupo de crianças (com e sem TDAH) que foi submetido aos
processos experimentais, foi criado grupos controles.
Os critérios de inclusão para a seleção dos sujeitos experimentais nos grupos
que apresentam TDAH foram:
• Ter idade entre 6 e 7 anos;
• Apresentar diagnóstico médico de TDAH baseado no roteiro de entrevista
proposto pelo DSM-IV, tem sido diagnosticado por neuropediatra através de
um trabalho multidisciplinar;
• estar em acompanhamento médico-ambulatorial por equipe multidisciplinar
há pelo menos um ano e meio;
• não apresentar comorbidades.
Os critérios de inclusão para as crianças que não apresentam o referido
transtorno são:
• Ter idade entre 6 e 7 anos;
• Não apresentar sintomas expressivos de desatenção, hiperatividade ou
impulsividade através da avaliação do SNAP IV (18 itens) proposto por Pina e
colaboradores (2010), ou com base em seu desempenho físico ou acadêmico.
Ou seja, não poderão ser os melhores nem os piores alunos da turma, mas
sim os medianos.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para a avaliação do tempo de reação motora, foi utilizado Teste de
processamento mental de dupla escolha (DMCPT) que tem como intuito de avaliar
o tempo que decorre da apresentação de um estímulo não-antecipado ao início
da resposta. Ambos os grupos foram avaliados em 5 momentos: a) antes do IPEP;
b) após o IPEP; c) Follow up após 4 meses do IPEP; d) Follow up após 8 meses do
IPEP; e) Follow up após 12 meses do IPEP.
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PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO
O programa interativo de exercícios físicos (IPEP) consiste num conjunto de
atividades motoras, expressas pela prática de três jogos lúdicos do Wii Fit Plus
(NITENDO WII©®) que enfatizam o controle no movimento, ao invés do esforço
excessivo, sendo estes: Futebol, Sempre 10, HulaHoop.
Foram realizadas 12 sessões de Wii Fit Plus através da palataforma de interação
Balance Board, com 15 minutos de duração cada uma, no próprio ambiente escolar,
com iluminação adequada, na frequência de 3 vezes por semana.
A ordem das atividades foià mesma para todos.
RESULTADOS
AS Características Sociodemográficas e Clínicas (idade, altura, peso, diagnóstico,
escolaridade) das crianças com TDAH e das crianças sem TDHA, foram semelhantes.
Os resultados mostram que na primeira avaliação as crianças sem TDAH do
grupo controle, apresentaram um escore variando entre 0,886 segundos e 1,423
segundos com desempenho médio igual a 1,069 segundos. Já a as crianças que
foram submetidas ao IPEP apresentaram um escore variando entre 0,611 segundos
e 1,572 segundos com um desempenho médio igual 1,030 segundos. Avaliados
novamente após 12 sessões de intervenções as crianças que foram submetidas ao
IPEP apresentaram uma redução de 25,44% no tempo de reação motora, redução
está que através do teste de análise de variância para um F= 31,14 revelou p <0,001.
A melhora obtida foi mantida ao longo dos follow upspois quando comparado
através da análise de variância o desempenho dessas crianças após 12 meses de
intervenção com a segunda avaliação, obteve-se para um F= 37,66 um p < 0,05. Os
resultados das crianças do grupo controle não tiveram diferenças significativas, ou
seja, a simples repetição da tarefa não é capaz de alterar a resposta comportamental.
Quando avaliados no follow up após 12 meses do termino do IPEP foi percebido
uma redução de 20,71% no desempenho médio (1,555 segundos) em relação ao
resultado obtido na segunda avaliação, redução esta que quando analisada através
da análise de variância mostrou ser significante estatisticamente (F=45,85 p<0,001)
evidenciando a melhora no tempo de resposta das crianças que foram submetidas
ao IPEP não foi por acaso e, sim, por conta dos efeitos positivos que a referida
intervenção proporcionou. Cabe ressaltar que, assim como ocorreu para as crianças
sem TDAH que não foram submetidas ao IPEP, o mesmo foi percebido nas crianças
com TDAH que não foram submetidas ao IPEP, não tivemos diferenças significativas
nos resultados obtidos nas cinco avaliações realizadas por estas crianças.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos nos permitem sugerir que o IPEP, utilizando jogos do tipo
EXG, conforme proposto neste estudo, pode aumentar a capacidade de atenção
e, consecutivamente, a discriminação intrasensorial. A diferença obtida entre as
crianças portadoras de TDAH foi maior para o DMCPT do que para o MCT, indicando
melhores resultados no parâmetro atencional do que na coordenação motora,
embora em ambos os casos a redução foi maior do que aquelas observadas para
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as crianças sem TDAH. Cabe ressaltar que já foi descrita na literatura a existência
da relação entre a melhoria em funções cognitivas e um maior tempo de prática de
atividades motoras (CHANG, KLATZKY & POLLARD, 2010), o que é resultado do
trabalho com a única etapa treinável (tempo de elaboração da resposta) relacionada
com o processo de tomada de decisão cognitiva e perceptiva durante a preparação
do movimento em tarefas de reações complexas (LIMA et al., 2011).
Ao analisar os resultados das crianças que realizaram o IPEP, com ou sem TDAH,
podemos observar que a intervenção facilitou o desenvolvimento da capacidade
de seleção e elaboração da resposta durante a execução do ato motor (ALEIXO;
TEIXEIRA; VIEIRA, 2012). Dessa forma, as crianças se tornam capazes de combinar
as estimativas da localização de um objeto com uma reação motora específica,
melhorando assim sua performance (ROSA NETO et al., 2007).
A intervenção desenvolvida neste estudo refinou, em um curto período de
tempo, as habilidades perceptivo-motoras e a velocidade de processamento de
informação dos alunos, definindo melhor suas dimensões temporais, o que se
refletiu no desenvolvimento do controle da antecipação para execução da tarefa
motora (LIMA, et. al., 2011), o que torna de extrema importância a ampliação destes
dados iniciais. Primeiro, com o aumento no número de crianças utilizadas em cada
experimento, de forma a aumentar a confiabilidade dos dados por contar com um
número maior de intervenções a serem desenvolvidas e, depois, com a realização
dos registros de atividade cortical para os testes DMCPT.
THE EFFECTS OF AN INTERACTIVE PROGRAM OF PHYSICAL EXERCISES IN THE
REACTION TIME OF CHILDREN WITH ADHD
ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the effects of an interactive physical exercise
program (IPEP) on the motor reaction time of children with ADHD, aged 6 to 7 years. The participants
were divided into four groups with 20 children each, two groups of children with ADHD and two
groups of children without ADHD, of which only two groups were submitted to IPEP. The results show
that children with ADHD who underwent IPEP showed a reduction of 38.40% in reaction time.
KEY WORDS: Physical Education and Training; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Human
development.

LOS EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO DEL TIEMPO DE
REACCIÓN INTERACTIVE NIÑOS CON ADHD
RESUMEN: El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de un programa de ejercicios interactivos
(ISPA) en el tiempo de reacción del motor de los niños con TDAH, de entre 6 y 7 años. Los participantes
se dividieron en cuatro grupos de 20 niños cada una, dos grupos de niños con TDAH y los dos grupos
de niños sin TDAH, estos dos únicos grupos fueron sometidos a ISPA. Los resultados muestran que
los niños con TDAH que se presentaron a la ISPA cayeron un 38,40% en el tiempo de reacción.
PALABRAS CLAVES: Educación y Entrenamiento Físico; Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad; Desarrollo humano.
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DEBATENDO VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Luciana Santos Collier2
Juliana Pelluso Fernandes da Cunha3
RESUMO
Com o objetivo de discutir de que forma os temas Violência e Promoção da Saúde se relacionam e
atravessam o conteúdo da Educação Física escolar, apresentamos, neste artigo, os resultados da fase
exploratória, de uma pesquisa participante, de abordagem qualitativa, que está sendo desenvolvida
em uma escola de Niterói/RJ. A partir do debate realizado numa aula de Educação Física, pudemos
perceber que a violência tem interferido de forma significativa na saúde dos discentes investigados.
PALAVRAS-CHAVE: violência, promoção da saúde, educação física escolar.

1 INTRODUÇÃO
A ampliação do debate sobre a saúde, situando-a não como um análogo
inverso à doença, mas como um conceito a ser socialmente construído, inaugurou
no final do século XIX a discussão sobre a Promoção da Saúde (FINKELMAN, 2002),
incluindo-a como parte do elenco de responsabilidades do Estado. A compreensão
da saúde de forma ampliada, e não apenas como estado de ausência de doença,
nos permitiu perceber a importância de priorizarmos a sua promoção.
Seguindo esta lógica, o modelo da determinação social da saúde/doença
(DSS) surgiu da necessidade em se construir um novo marco explicativo, que
superasse a concepção biologicista linear de causa-efeito, buscando articular
diferentes dimensões da vida envolvidas no processo saúde/doença (aspectos
históricos, econômicos, sociais, culturais, biológicos, ambientais e psicológicos), que
configuram uma determinada realidade sanitária (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).
Um importante fator interveniente nas condições de saúde dos sujeitos na
contemporaneidade é a violência. Encarada enquanto problema de saúde pública,
a violência necessita de abordagem e ação coletivas, cooptando diversos setores –
saúde, educação, serviços sociais, justiça e política – onde cada setor tem um papel
importante a desempenhar e, coletivamente, tem potencial para produzir redução
importante na violência (OMS, 2002).
Neste estudo, nosso foco será a Educação Física escolar enquanto campo
propício à educação para a saúde e sua promoção. Sabemos que, além de ser
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI-UFF), lucianacollier@gmail.com
3 Residência Multiprofissional em Saúde, Hospital Antônio Pedro/UFF (RMS/HUAP-UFF), jupelluso@
gmail.com
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uma disciplina do currículo escolar, a Educação Física está inserida no conjunto de
conhecimentos que compõe a área da saúde. Vários autores identificam relações
históricas entre Educação Física e a saúde, mas alertam que, esta relação foi
construída com base na concepção de que o exercício físico é um fator inequívoco
de Promoção da Saúde dos indivíduos, desconsiderando aspectos como: políticas
públicas, cultura, contexto social, etc. (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1998; SOARES, 1994;
CARVALHO, 2001). Acreditamos que, para além da experimentação e incentivo à
prática de atividades físicas, as aulas de Educação Física devem se constituir num
espaço para o diálogo e reflexões sobre os temas da saúde, incluindo a violência.
O presente estudo tem o objetivo de discutir, de que forma os temas Violência
e Promoção da Saúde se relacionam e atravessam o conteúdo da Educação Física
escolar, compreendendo a escola e seus sujeitos como ambiente e atores propícios
para uma educação para a saúde.
2 METODOLOGIA
Neste artigo apresentamos os resultados da fase exploratória de uma pesquisa
participante, de abordagem qualitativa, que está sendo desenvolvida no Colégio
Universitário Geraldo Reis (COLUNI/UFF) por uma residente da Residência
Multiprofissional em Saúde (RMS) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP),
da área de concentração de Saúde da mulher, da criança e do adolescente (SAMUCA).
A investigação se concentrou no grupo de alunos do Ensino Médio composto
por 89 discentes, sendo 39 alunos e 50 alunas, distribuídos nas turmas de 1ª, 2ª e 3ª
série do ensino médio. A maioria dos(as) discentes reside nas cidades de Niterói e
São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
A fase exploratória iniciou no último trimestre de 2015, através da observação,
pela residente, das aulas da disciplina Educação Física, nas turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries
do Ensino Médio. O período de observação possibilitou uma maior aproximação
entre a residente, os alunos e a escola, condição indispensável à realização da
pesquisa participante.
Ao longo das observações, durante os meses de março, abril e maio de 2016,
o tema da Promoção da Saúde mostrou-se demasiadamente amplo, sobretudo
considerando o tempo para execução da pesquisa. Assim, procurou-se afunilar o
tópico de investigação, de acordo com o surgimento de temas emergentes durante
as aulas observadas, procurando eleger o mais latente como tópico da pesquisa.
A escolha do tópico ocorreu a partir da observação de um debate sobre o tema
“violência”, escolhido para ser trabalhado de forma transversal durante as aulas do
Ensino Médio. O debate aconteceu no horário da aula de cada turma, com os alunos
divididos em três grupos de 8 a 10 componentes, com uma professora medidora
para cada grupo.
O debate foi suscitado pela leitura de duas notícias de jornal onde o lazer, a
saúde e a violência estavam presentes em uma mesma situação. Uma sobre a queda
da ciclovia da Avenida Niemayer, na cidade do Rio de Janeiro, com imagem dos
corpos das vítimas, na praia de São Conrado, enquanto, ao lado, banhistas jogavam
“altinho” (jogo de futebol recreativo comum nas praias do Rio de Janeiro). Outra
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relatava uma execução brutal ocorrida durante um churrasco de confraternização,
num bar, em uma comunidade no subúrbio da mesma cidade.
Na atividade foi possível perceber o tema da violência atravessando o cotidiano
dos/as discentes, caracterizando o assunto como socialmente relevante. Reações
de desabafo, choro, indiferença, conformação, indignação, etc. foram percebidas
nas três turmas. Vimos, portanto, a urgência em tratas esta temática com os/as
discentes. Assim, a fase exploratória da pesquisa permitiu que o ‘problema’ não
fosse determinado a priori, mas que ele emergisse de forma espontânea.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Compreendendo saúde em sua multifatorialidade, foi possível construir o
diálogo sobre como os/as discentes vivenciam e percebem os diferentes tipos de
violência e como isto influencia a sua saúde. Buscamos desenvolver com os alunos a
ideia de que a Promoção da Saúde não se restringe a um estilo de vida saudável, mas
se aproxima da percepção de bem-estar global, deixando de ser responsabilidade
exclusiva do setor saúde (BRASIL, 2002).
Percebemos que no caminho da Promoção da Saúde está a violência, em suas
inúmeras formas de manifestação, afetando negativamente a saúde de inúmeras
pessoas, principalmente aquelas economicamente desfavorecidas. Em 1996 a
49ª Assembleia Mundial de Saúde declarou a violência como um dos principais
problemas mundiais de Saúde Pública (OMS, 2002). Segundo o Relatório Mundial
sobre Violência e Saúde (OMS, 2002), a violência encontra-se entre as principais
causas de morte de pessoas na faixa etária de 15 a 44 anos e a cada ano, mais de
um milhão de pessoas perdem suas vidas e muitas outras sofrem lesões não fatais,
resultantes da violência.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), a violência se caracteriza
pelo uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, podendo
ser utilizada contra si próprio; contra outra pessoa; ou contra um grupo ou uma
comunidade. A ação violenta resulta ou tem grande possibilidade de resultar em
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Esta
definição preocupa-se com as consequências da violência de forma ampliada e não
apenas aquela que resulta em lesões ou morte, visto que definir somente em termos
de lesões ou mortes limita a compreensão da totalidade do impacto da violência
sobre as pessoas, as comunidades e a sociedade como um todo.
O debate que realizamos vai ao encontro destes apontamentos, na medida
em que os (as) alunos(as) foram unânimes em dizer que a violência era o ponto de
convergência das reportagens. O descaso e desresponsabilização do poder público,
presentes nas reportagens, foram considerados como situações de violência. No caso
da queda da ciclovia o governo foi duramente atacado, pela forma irresponsável com
que realizou a obra. Também condenaram o fato dos corpos terem sido “largados”
na areia da praia, enquanto continuavam a buscar outras vítimas. Já no que tange a
banalização da morte pelos banhistas que jogavam futebol ao lado dos corpos, as
opiniões divergiram. Alguns apontaram que não pode ser normal ignorar a morte,
outros argumentam que a morte já é uma situação banal na vida da população.
Na tentativa de estabelecer uma relação entre as reportagens e os temas lazer
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e saúde, alguns lembraram que a violência e a falta de segurança se transformaram
em um problema tão grande, que atividades cotidianas como ir à escola, já colocam
a vida em risco. Neste caso o lazer ao ar livre acaba sendo uma ‘atividade supérflua’.
Alguns responderam que deixam de fazer algumas atividades ao ar livre por medo.
Alegaram que não tem confiança, vontade, segurança, nem tempo para usufruir de
atividades de lazer, ao ar livre. Outros, porém acham que é melhor não pensar no
perigo, senão vão ficar somente em casa.
Quando o debate se direcionou para as consequências que a violência vem
trazendo para os(as) adolescentes e jovens de nosso país, as reações foram bem
diversas: da indignação veemente, à comoção de um grupo inteiro, a partir do relato
de um componente. Pudemos perceber o quanto a violência vem interferindo no
bem estar deles. Situações inusitadas de violência vieram à tona, atravessando o
debate.
As falas demonstram que a violência nos diferentes âmbitos do cotidiano
dos(as) adolescentes e jovens investigados tem interferido de forma significativa
em sua saúde. Nas ruas se sentem expostos a toda sorte de perigo. Na escola
sofrem pressão e são punidos a todo momento. No tempo livre para o lazer estão
exaustos ou tem medo de sair. No sistema de saúde percebem que não podem
confiar. Os relatos foram acompanhados de reações emocionadas, como indício de
sua insegurança com o momento presente e futuro. A violência e o sentimento de
insegurança por ela despertado são fatores que interferem de forma desigual na
saúde da população. Nas escolas é fundamental despertar nas crianças, adolescentes
e jovens, o interesse em compreender as causas das iniquidades em saúde, não
restringindo o tema da saúde a falar sobre doenças.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O debate relatado neste estudo foi fundamental para percebermos como a
violência vem interferindo de forma aguda na vida e na saúde dos(as) alunos(as)
investigados(as). Embora o tema apareça com frequência nas atividades que
desenvolvemos regularmente em nossas aulas, a abordagem não foi suficientemente
aprofundada. Desta forma, entendemos ser urgente trazer para o ambiente escolar,
mais especificamente para as aulas de Educação Física, o debate da Promoção da
Saúde, abordando temas como violência, desigualdade social, políticas públicas,
etc.
Acreditamos que o espaço escolar, bem como os diálogos ali realizados,
possibilitam a construção e transformação dos sujeitos, tornando-os (mais) críticos
em relação à realidade em que vivem. Assim, acreditamos ser extremamente
importante, jamais desconsiderar o aspecto da busca por modificação nas condições
de vida, veiculado pela ideia de Promoção da Saúde.
DEBATIENDO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
RESUMEN: Con el fin de analizar cómo se relacionan los temas Violencia y Promoción de la Salud a
través de los contenidos de Educación Física, es presentado en este artículo, los resultados de la fase
exploratoria de una investigación participativa, enfoque cualitativo, que se desarrolla en una escuela
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de Niterói / RJ. Desde el debate en una clase de gimnasia, nos damos cuenta de que la violencia ha
interferido de manera significativa con la salud de los estudiantes investigados.
PALABRAS CLAVE: violencia, promoción de la salud, educación física.

DEBATING VIOLENCE AND PROMOTION OF HEALTH IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: In order to analyze how the themes Violence and Health Promotion are related through
the contents of Physical Education, it is presented in this article, the results of the exploratory phase
of a participatory research, qualitative approach, which is developed in a School of Niterói / RJ. From
the debate in a gym class, we realize that violence has significantly interfered with the health of the
students investigated.
KEYWORDS: violence, health promotion, physical education.
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COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO NOS MOMENTOS
INICIAIS E FINAIS EM UNIVERSITÁRIOS DO CURSO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Maria Clara Elias Polo2
Giselle Helena Tavares3
Solange Rodovalho Lima4
RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento sedentário de universitários do curso de
Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. Participaram do estudo, 185 universitários
com média de idade de 22 anos (DP=5). Utilizou-se para a coleta de dados, o instrumento The
Sedentary Behavior Questionnaire e “Monisa”. Os resultados apontaram que os alunos em final de
curso apresentam maior comportamento sedentário (p<0,05) em uma semana regular (650,84: IC95%
contagem/min), quando comparados com alunos do início do curso (519,09: IC95% contagem/min).
Constatou-se que, embora seja um curso que dissemina informações e evidências científicas sobre o
papel da atividade física na promoção da saúde, estes conhecimentos parecem não possuir grande
influência sobre as mudanças comportamentais dos universitários. Concluiu-se que é imperioso
identificar qual a incidência de comportamentos sedentários, levando em consideração que este é
causador de doenças crônicas não transmissíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento sedentário; Universitários; Saúde

1 INTRODUÇÃO
Muito se tem falado sobre mudanças recorrentes nos comportamentos da
sociedade atual devido principalmente ao surgimento e desenvolvimento de novas
tecnologias e facilidades, urbanização acelerada e ao processo de industrialização
com mudanças no padrão alimentar. As mudanças contemporâneas nos transportes,
ocupações/trabalho, tarefas domésticas e atividades no contexto do lazer tiveram
efeitos negativos no dispêndio energético diário, contribuindo consequentemente
para um estilo de vida menos ativo, mais exposto à comportamentos sedentários e
influenciando negativamente na qualidade de vida da população.
A população universitária está sujeita a uma série de mudanças constantes, tanto
por aspectos biológicos quanto por condições sociais. De acordo com Anderson et
al (2003) à medida que os universitários avançam na universidade, seus hábitos não
saudáveis tendem a aumentar, havendo menor prevalência de atividades físicas,
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico(CNPq) para sua realização.
2 Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), mcepolo@gmail.com
3 Universidade Federal de Uberlândia (UFU),gi_htavares@yahoo.com.br
4 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), rodovalho@ufu.br
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o que provoca efeitos deletérios às condições de saúde. Da mesma forma, Silva e
Pereira (2010) em um estudo com estudantes de diferentes cursos de graduação e
que não envolveu alunos do curso de Educação física, constataram que apenas 20%
deles eram ativos fisicamente.
Estudos epidemiológicos demonstraram que apesar da frequência da prática
de atividade física ter aumentado nos últimos anos, o número de indivíduos
fisicamente ativos ainda é pequeno, aumentando as chances de a população estar
exposta ao comportamento sedentário, ou seja, independentemente do nível
de atividade física torna-se relevante investigar os fatores que interferem neste
comportamento(SHIROMA et al., 2012; HAMILTON et al., 2007; HALLAL, 2012,
BRASIL, 2010; 2015)
Sendo assim, o presente estudo objetivou analisar e comparar o comportamento
sedentário nos momentos iniciais e finais do curso de universitários do curso de
Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia.
2 METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como pesquisa quantitativa, descritiva com
delineamento transversal.
Foram considerados elegíveis os acadêmicos regularmente matriculados do
primeiro ao nono período do curso de Educação Física, totalizando 432 acadêmicos.
Os alunos que não estão recorrentes, ou que estão apenas matriculados porém não
comparecem às aulas, foram excluídos da pesquisa. A amostra mínima estimada
utilizando um erro de cinco pontos percentuais, com prevalência de 50%, foi de
286. Foram acrescentados 10% para perdas amostrais, totalizando 314 acadêmicos
(LUIZ, MAGNANINI, 2000).
Devido à suspensão das aulas na Universidade Federal de Uberlândia durante
o período da coleta de dados não foi possível atingir o tamanho amostral calculado.
Da amostra calculada (n=314), foi obtida taxa de resposta de 59,0% (n=185). Aqueles
que estavam presentes em sala de aula no momento da coleta de dados e que
aceitarem participar voluntariamente assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Para a coleta de dados, foi utilizado o instrumento “Monitoramento dos
indicadores de saúde e qualidade de vida em acadêmicos” (Monisa) (SOUZA, 2011) a
fim de analisar a sessão informações sobre o curso e indicadores sociodemográficos.
Utilizou-se também, o instrumento PACE - The Sedentary Behaviour
Questionnaire (SBQ) o qual foi designado para descobrir a quantidade de tempo
sentado despendido em nove comportamentos. Estes nove itens são completamente
separados no instrumento em “dias da semana” e “finais de semana” (ROSENBERG,
2010).
A coleta de dados do presente estudo foi realizada nos mês de outubro de
2016, na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia.
Inicialmente foi verificada a normalidade dos dados pelo teste KolmogorovSmirnov. A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva e
estatística inferencial com os dados não-paramétricos pelo Teste de Wilcoxon
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Mann-Whitney para amostras independentes. Foi adotado o nível de significância
de p<0,05. Os testes foram realizados por meio do software SPSS 20.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a análise do problema de pesquisa, a amostra foi dividia em dois grupos,
sendo Grupo 1 – àqueles matriculados do primeiro ao quarto período, e Grupo 2 –
alunos matriculados do quinto ao nono período do curso. O grupo de início de curso
foi composto por 51,3% da amostra, e o grupo de final de curso, por 48,6% da amostra.
Após considerar todos os critérios de exclusão e inclusão, bem como, a suspensão
de algumas aulas, foram analisados 185 universitários, sendo 79 do sexo feminino
(42,7%) e 106 do sexo masculino (57,2%). Para caracterizar a amostra, foi utilizado o
domínio “Fatores Sociodemográficos” do questionário Monisa (2011), contendo os
indicadores: sexo e idade. No presente estudo, a média de idade foi de 22 anos (DP=5).
Foi observado (Quadro 1) que os alunos em final de curso (grupo 2) - apresentam
maior comportamento sedentário (p<0,05) em uma semana regular (650,84: IC95%
572,45- 729,23 contagem/min), quando comparados com alunos do início do curso
(grupo 1) (519,09: IC95% 446,49-591,69 contagem/min).

Quadro 1: Momento do Curso e Comportamento Sedentário
Legenda: G1: Início do curso (1º ao 4º períodos). G2: Final do curso (5º ao 9º períodos) * Teste
Wilcoxon Mann-Whitney: IC 95% - Intervalo de Confiança 95%.

Em relação ao curso de educação física, a expectativa de que haja uma menor
frequência de comportamentos sedentários e práticas não saudáveis é maior se
comparada com outros cursos da área de saúde, pois possuem disciplinas que
tratam de exercícios físicos e outros conceitos de saúde em sua grade curricular,
além do perfil e histórico esportivo dos ingressantes (SILVA; PEREIRA, 2010). Um
dos possíveis motivos para o acontecimento de maior comportamento sedentário
em uma semana regular nos períodos finais do curso de educação física, seria a
aquisição de novas responsabilidades, como estágios supervisionados remunerados
e não remunerados, acúmulo de disciplinas.Diferentemente do dado supracitado,
o comportamento sedentário analisado nos finais de semana, não diferiu (p=0,2)
entre o grupo 1 (570,42 IC95% 492,7 – 648,14 contagem/min) e grupo 2 (626,56:
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IC95% 548,28 – 704,84 contagem/min). Podendo concluir que não há diferença
entre o tempo despendido sentado em comportamento sedentário nos finais de
semana, entre os alunos que cursam os períodos iniciais e os alunos que cursam os
períodos finais do curso.
Em relação aos cursos da área da saúde, Franca e Colares (2008) relataram
diferenças significativas no que tange ao estilo de vida de universitários, abrangendo
consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, e hábitos nocivos, sendo estes
comportamentos prevalentes em universitários em final de curso.
É curial que universitários de cursos da saúde, independentemente se é
início ou final de curso, apresentem condutas relacionadas à práticas saudáveis.
Contudo, este estudo demonstra, com a análise do comportamento sedentário,
que principalmente alunos em períodos finais do curso de educação física, adotam
posturas que não condizem com a profissão, como promotores de saúde.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir, a partir dos dados coletados com uma amostra de n=185
universitários, que os alunos em final de curso, apresentam maior comportamento
sedentário (p<0,05) em uma semana regular quando comparados com alunos do
início do curso. Ainda partiu-se da premissa, de que as condutas saudáveis, favoráveis
à promoção de saúde, prevalecessem ao final de um curso na área de saúde, em
específico, curso de Educação Física, o qual apresenta conhecimentos sobre a
promoção e manutenção de um estilo de vida ativo. No entanto, o comportamento
sedentário, sendo um hábito nocivo à saúde, apresentou maiores percentuais entre
os estudantes em final de curso.
É imperioso que haja uma mudança de paradigma, refletindo acerca do
equilíbrio entre o comportamento sedentário e a atividade em todos os domínios
da vida como: transportes, ocupações, trabalho doméstico, lazer.
COMPORTAMIENTO SEDENTARIO DE ESTUDIANTES EN LAS ETAPAS INICIALES
E FINALES DEL CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue analizar el comportamiento sedentario de los estudiantes
de Educación Física de la Universidad Federal de Uberlândia. El estudio incluyó a 185 estudiantes con
una edad media de 22 años (SD = 5). Como instrumento de recopilación de datos se utilizó “Monisa”,
y The Sedentary Behaviour Questionnaire. Los resultados muestran que los estudiantes en el final del
curso, tienen un comportamiento sedentario mayor (p <0,05) en una semana normal (650,84: IC 95%
cuentas/min) en comparación con los estudiantes del los períodos iniciales del curso (519,09:IC 95%
cuentas/min). Se encontró que, a pesar de que es un curso que difunde información y datos científicos
sobre el papel de la actividad física en la promoción de la salud, este conocimiento no parecen tener
gran influencia en el comportamiento de los estudiantes. Se concluyó que es importante identificar
la incidencia de las conductas sedentárias, teniendo em cuenta que el comportamiento sedentário es
un importante causante de las enfermedades cronicas no transmissible.
PALABRAS CLAVE: Comportamiento sedentário; estudiantes; salud

SEDENTARY BEHAVIOUR OF UNIVERSITY STUDENTSAT THE BEGINNING AND
END OF THE PHYSICAL EDUCATION COURSE
ABSTRACT: The purpose of this study was to analyze the sedentary behaviour of university students
of the Physical Education course of the Federal University of Uberlândia. 185 university students with
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a mean age of 22 years (SD = 5) participated in the study. For the data collection, were used the
instruments “Monisa”, and The Sedentary Behavior Questionnaire. The results of the study show that
students at the end of the course had a higher sedentary behavior (p <0.05) in a regular week (650.84:
95% counts / min), when compared with students from the beginning of the course (519.09: 95%
counts / min). It was found that, although it is a course that disseminates information and scientific
evidence about the role of physical activity to promote the health promotion for the society, this
knowledge does not seem to have a great influence on the behavioral changes of university student.
It was concluded that it is important to identify the incidence of sedentary behavior considering
thatis an important cause of chronic non-communicable diseases.
KEYWORDS: Sedentary Behaviour; University students; health.
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O SIGNIFICADO DA PRÁTICA DE TREINAMENTO
RESISTIDO POR IDOSOS DE UMA ACADEMIA DE
GOIÂNIA1
Pedro Paulo Pereira Braga2
Ismaley Santos Lacerda3
Diego Alves da Silva4
Renata Carvalho dos Santos5
RESUMO
Identificar os motivos de adoção e permanência na prática de Treinamento Resistido (TR) por idosos.
Participaram 16 idosos, entre homens e mulheres. Sob a orientação teórica qualitativa, utilizou-se:
entrevista semiestruturada, roteiro de observação e diário de campo. Concluiu-se que a manutenção
da saúde e indicação médica são os principais motivos de adesão ao TR por idosos, contudo, a
permanência depende de condições favoráveis, relações sociais consistentes e o sentimento de
acolhimento.
PALAVRAS-CHAVE: Velhice; Treinamento Resistido; Significado.

1 INTRODUÇÃO
Em decorrência de inúmeras transformações socioeconômicas, ambientais
e avanços tecnológicos, a população brasileira vem estabelecendo importantes
aumentos na expectativa de vida. Segundo os dados do Censo Demográfico 2010,
o Brasil registrou que os indivíduos acima de 60 anos correspondem a 10,8% da
população, cerca de 20 milhões de habitantes (IBGE, 2013).
Em muitos casos, a velhice é precipitadamente reduzida a uma fase de instalação
de doenças crônico-degenerativas acompanhadas de incapacidade funcional e
social. Nesse sentido, ao buscar a literatura acadêmico-científica, encontram-se
vários estudos que justificam a prática de exercício físico para sanar ou amenizar
disfunções fisiológicas, morfológicas e funcionais advindas do envelhecimento
(LOUREIRO, 2000). Entretanto, ainda são escassos os estudos que buscam investigar
as variáveis socioambientais que tangenciam a prática de exercícios físicos, como,
por exemplo a percepção do indivíduo. Em contrapartida, nos últimos anos, muitas
discussões têm apontado o exercício físico pela potencialidade de proporcionar ao
seu praticante uma participação social mais ativa, contribuindo importantemente
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), pdo.braga@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), ismaley@live.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), diego-a.silva@hotmail.com
5 Universidade Estadual de Goiás (UEG), renathacarvalho@hotmail.com
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para a melhora da qualidade de vida (CHEIK, 2003). Dentre as modalidades de
exercícios físicos, o Treinamento Resistido (TR) tem se estendido em grandes
proporções para a população idosa (FLECK; KRAEMER, 1999).
Buscando analisar as influências e demandas externas que permeiam os adeptos
das academias de ginástica, este trabalho busca entender o significado da prática
do TR por idosos, estabelecendo o seguinte questionamento: Quais os motivos que
levam o indivíduo idoso a adotar e permanecer na prática de TR?
Tendo este problema em vista, o presente estudo teve como objetivo identificar
e compreender o significado, assim como os motivos de adoção e permanência na
prática de TR por idosos de uma academia especializada para o público em Goiânia.
2 METODOLOGIA
Adotou-se a orientação teórica da pesquisa qualitativa. O tipo de pesquisa é a
exploratória e descritiva. O campo investigado é uma academia de musculação na
cidade de Goiânia (GO), especializada no atendimento ao público idoso.
Para a pesquisa, contou-se com 16 idosos, entre homens e mulheres. Para
compor o grupo amostral, os critérios de inclusão foram: idade igual ou superior a
65 anos de idade e prática de ao menos doze meses de TR.
Como instrumentos de coleta dos dados, utilizou-se: diário de campo e roteiro
de observação, para identificar a rotina e o funcionamento do campo; e a entrevista
semiestruturada individual, utilizando de sala privativa e gravador de áudio.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para preservar a identidade dos entrevistados, foi adotado o uso de
pseudônimos de deuses relacionados à mitologia grega, tanto para homens quanto
para as mulheres.
Tomando em vista o perfil do campo de investigação é possível constatar a
maior participação de mulheres matriculadas em relação aos homens, o que também
foi evidenciado na composição entre os sexos desta pesquisa (Tabela 1).
Tabela 1 – Distribuição dos idosos participantes por sexo e faixa etária
Faixa Etária (em anos)
65-70
70-75
75-80
80-85
Total

n(11)
1
3
4
3
11

Mulheres

%
9,0
27,2
36,3
27,2
100

n(5)
2
2
1
0
5

Homens

%
40
40
20
0
100

Ao serem questionados quanto a prática de exercícios físicos, poucos
entrevistados alegaram frequentar outra modalidade de treinamento em
concomitância com a academia investigada, correspondendo à 37,5 %.
Apenas musculação e aeróbio. Melhora demais e ajuda muito. (Ismênia, 85)
Só a musculação e aeróbica, no caso a esteira e a bicicleta. (Zeus, 68)

Dentre os participantes que alegaram praticar outras modalidades de
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forma sistematizada ou não, destacam-se as práticas aquáticas e a caminhada,
correspondendo à 33,3% e 66,6% respectivamente.
Tem os exercícios que eu faço aqui na academia, a musculação, ergometria e
alongamento. Faço hidroginástica e caminho no meu condomínio, mas não é
sempre não. (Deméter, 73)
Musculação e, de vez em quando, uma caminhada. (Dionísio, 76)

Quando questionados acerca dos motivos que levaram os participantes a
adotarem a prática de TR, destaca-se a prevalência da indicação médica, conforme
apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição dos idosos por sexo e os motivos de adoção à prática sistematizada de
treinamento resistido.
Motivos de adoção
Indicação pessoal
Indicação familiar
Indicação médica
Total

n(11)
4
2
5
11

Mulheres

%
36,3
18,1
45,4
100

n(5)
2
1
2
5

Homens

%
40
20
40
100

Tomando estes dados, o presente estudo corrobora com grande parte da
literatura encontrada. Como, por exemplo, o resultado de pesquisas envolvendo
idosos praticantes de ginástica (CARDOSO et al. 2008) e de hidroginástica (CERRI
e SIMÕES, 2007), onde a indicação médica também prevaleceu como principal
motivo de adoção.
Foi o médico que mandou, porque eu tava com a musculatura fraca e ele
queria que eu fortalecesse os músculos. (Deméter, 66)
Eu comecei por indicação do Cardiologista. Ele achava que eu precisava.
(Hera, 78)

Quando questionados acerca dos objetivos que esperam alcançar com a
prática de TR, os participantes elegeram a promoção da saúde com unanimidade,
enfatizando a minimização dos sintomas de doenças acarretadas pelo avanço da
idade, assim como, a melhora da aptidão física e da capacidade funcional.
Meu objetivo é ter mais saúde mesmo, depois que a gente fica velho aparece
um monte de doença. (Íris, 81)
O objetivo é melhorar o meu nível de saúde e qualidade de vida, com vista
na estabilização da saúde. Pois eu tenho uma saúde boa e eu pretendo que
continue assim. (Zeus, 68)

Contudo, a permanência no programa de treinamento não parece estar
relacionada apenas aos aspectos clínicos. Assim como verificado ao questionar
experiências anteriores de TR, onde 31,2% dos entrevistados alegaram ter frequentado
outras academias de ginástica. E destes, todos apontaram que a incompatibilidade
com o ambiente foi uma barreira para a permanência.
Frequentei a MJ há muitos anos atrás. Eu sai de lá porque era horrível, eu
não conseguia fazer os exercícios direito, tinha nem atendimento direito, os
professores fingiam que eu nem existia e tinha dia que nem tinha professor.
(Íris, 81)
Eu fiz uma vez, na F. Lá a estrutura não é muito adequada pra pessoas assim
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como eu. Por exemplo, o alongamento você faz no chão, não é igual aqui que
tem um banco apropriado pra isso, se eu deitar no chão, eu travo e fico lá
mesmo. (Deméter, 73)

Corroborando com estes posicionamentos, ao serem questionados sobre a
percepção do espaço da academia investigada (restrita ao público idoso), todos
entrevistados alegaram o acolhimento do grupo com um fator determinando para
a permanência.
Eu me sinto acolhida, como se estivesse na família mesmo. Isso aqui é muito
bom, muito melhor do que outras academias. (Atena, 72)

Assim, observa-se que não basta que o ambiente forneça as condições
estruturais básicas para o desenvolvimento das atividades, mas todo um cenário
favorável para que esta última possa ocorrer de forma agradável, o que também
reflete no tempo de permanência (Tabela 3).
Me sinto muito à vontade. Tanto assim, que eu estou aqui a 9 anos, né? (Zeus,
68)
Me sinto muito bem acolhida aqui. Todos me tratam muito bem. Se não fosse
assim, eu nem viria. Pois, demoro cerca de 2 horas de carro pra chegar da
minha casa até aqui. (Deméter, 73)
Tabela 3 – Distribuição dos participantes por sexo e período (em anos) de prática de treinamento
resistido no campo pesquisado.
Período de tempo (em anos)
2à4
4à6
6à8
8 à 10
Total

Mulheres
n(11)
5
4
0
2
11

Homens
%
45,4
36,3
0
18,1
100

n(5)
2
1
1
1
5

%
40
20
20
20
100

Comumente faz-se a associação da permanência de idosos em modalidades
exercício físico por conta de fatores biológicos na tentativa de combater os sintomas
advindos da velhice, o que não é falso. Contudo, também é importante tangenciar
outras variáveis, assim como o ambiente.
Tudo influenciou pra mim ficar aqui. O ambiente é muito agradável, o contato
com os professores e colegas colaborou muito. Aqui é muito diferente dos
outros lugares, tem mais coisas pra fazer além dos exercícios. (Deméter, 73)

Em concomitância às discussões abordadas, questionou-se aos participantes
sobre a percepção acerca da autoestima, tomando como relação a prática do TR.
Onde a ampla maioria dos entrevistados (81,2%) alegaram que o TR influencia
diretamente sobre a sua percepção da autoestima.
Ah, melhorou! Agora eu sinto aquela vontade de sair e participar das coisas
com mais entusiasmo, a gente sente que tem valor, aprendendo a se valorizar
mesmo. (Atena, 72)
A academia tem preenchido grande parte da ausência que eu sinto. (Hebe,
79)
Eu acho que melhorou, com toda a certeza. Só pelo fato de estar aqui e a
gente sempre recebe elogio das pessoas, isso tudo melhora a autoestima.
(Zeus, 68)
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Eu me sinto bem com os professores e com os alunos, aqui eu me sinto
importante. (Afrodite, 85)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultado, encontramos que a maioria dos idosos busca o TR com
intuito de sanar limitações de ordem fisiológica e funcional, muitas vezes motivado
pela indicação médica. Entretanto, avançando nas discussões, tem-se que a sua
permanência não depende apenas dos fatores de cunho biológico, mas de todo um
ambiente favorável para que essa prática se desenvolva de forma com que o idoso
se sinta socialmente acolhido, o que acreditamos ser o resultado mais relevante da
pesquisa.
EL SIGNIFICADO DE LA PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA
PARA LAS PERSONAS MAYORES DE UNA ACADEMIA EN GOIÂNIA
RESUMEN; Identificar la razones de adopción y permanencia en práctica de Entrenamiento de
Resistencia (TR) para las personas mayores. Participaron 16, hombres y mujeres. Bajo la orientación
cualitativa, se utilizó: entrevista, observación y diario de campo. Se concluyó que el mantenimiento
de la salud y la asistencia médica son los principales motivos de la adhesión a la TR para los viejos,
sin embargo, siguen dependiendo de las condiciones favorables, las relaciones sociales y la sensación
de bienvenida.
PALABRAS CLAVE: La vejez; Entrenamiento de la resistencia; Significado.

THE MEANING OF THE PRACTICE OF WEATHERED TRAINING BY ELDERLY
PEOPLE FROM A ACADEMY IN GOIÂNIA
ABSTRACT; Identify the reasons for adoption and permanence in the practice of Resistance Training
(TR) by the elderly. Sixteen elderly men and women participated. Under the qualitative orientation,
we used: semi-structured interview, observation script and field diary. It was concluded that the
maintenance of health and medical indication are the main reasons for adherence to TR by the elderly,
however, the permanence depends on favorable conditions, consistent social relations and the feeling
of welcome.
KEYWORDS: Old age; Resistance Training; Meaning.
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EFEITO DO DESTREINAMENTO NA CAPACIDADE
CARDIORRESPIRATÓRIA DE PESSOAS VIVENDO
COM HIV/AIDS1
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RESUMO
Estudo de caráter experimental, com amostra composta por 11 pessoas vivendo com HIV/Aids e 10
pessoas sem infecção, que teve por objetivo avaliar os efeitos do destreinamento na capacidade
cardiorrespiratória da população supracitada. Para isso, foram submetidos a avaliação no
Ergoespirômetro pré e pós destreinamento, após realizarem intervenção com treinamento combinado,
durante 15 semanas. Dessarte, no público-alvo, o destreinamento promoveu maiores prejuízos na
capacidade cardiorrespiratória.
PALAVRAS-CHAVE: Destreino; Capacidade Cardiorrespiratória; HIV.

1 INTRODUÇÃO
O vírus da imunodeficiência humana (HIV – Human imunnodeficiency Vírus), é
o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS – Adquired Immune
Deficiency Syndrome), o qual caracteriza-se, principalmente, por atacar as células do
sistema imunológico deixando-o comprometido e exposto às doenças oportunistas
(Somarriba, 2010).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Mestra em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF/UFRN).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), julianysa@hotmail.com
3 Graduando em Educação Física (DEF-UFRN). Bolsista FAEX/UFRN. Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), carlosjeangoes@hotmail.com
4 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCSa/UFRN). Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), rafaelacath@hotmail.com
5 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCSa/UFRN). Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tatianeandreza@yahoo.com.br
6 Graduanda em Educação Física (DEF/UFRN). Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), anny.
karolayne@live.com
7 Professor do Departamento de Educação Física da UFRN. Coordenador da Base de Pesquisa e
Extensão Atividade Física e Saúde (AFISA/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), pgdantas@terra.com.br
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Concomitantemente ao tratamento/acompanhamento medicamentoso,
nutricional e psicológico, faz-se necessário a adesão à prática de exercícios físicos
pelas Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA), desenvolvendo, assim, seus níveis
de aptidão física e funcional, e reduzindo os riscos de doenças cardiovasculares
(FARINATTI, 2010).
Contudo, a capacidade cardiorrespiratória, que é classificada por processos
adaptativos do sistema cardiológico, respiratório e metabólico para a captação,
transporte e utilização de energia e oxigênio para trabalho muscular, mede a função
aeróbica e anaeróbica do indivíduo e é predita pelo consumo máximo de oxigênio
(VO2máx).
A PVHA apresenta déficit dessa capacidade em função das alterações
morfofuncionais acometidas pela ação do vírus e das medicações antirretrovirais
no corpo. Não obstante, os exercícios físicos têm sido indicados para amenizar e
retardar estes efeitos adversos advindos da ação do vírus e terapia antirretroviral.
Desta forma, o destreinamento foi definido como a perda parcial ou completa das
adaptações anatômicas, fisiológicas e de desempenho induzidas pelo treinamento,
como consequência da redução ou interrupção do treinamento (MUJIKA, 2001).
Nesse contexto, é de suma importância avaliar o efeito do destreinamento na
capacidade cardiorrespiratória de pessoas com HIV/Aids visto que essa população
apresenta alterações que podem contribuir para aumento do risco à saúde.
2 METODOLOGIA
Estudo de caráter experimental com amostra composta por Grupo Experimental
(GE) com 11 pessoas vivendo com HIV/Aids, sob terapia antirretroviral, e Grupo Controle
(GC) com 10 pessoas sem a infeção; todos os indivíduos apresentaram liberação
médica e foram classificados como insuficientemente ativos por meio do questionário
internacional de atividade física (IPAQ – International Physical Activity Questionnaire).
Foi avaliado aptidão cardiorrespiratória pelo Ergoespirômetro - que consiste na
associação de um teste ergométrico convencional com análise do ar espirado pelo
sujeito - por um protocolo de rampa individualizado com duração de 8 a 12 minutos,
com incremento gradativo de velocidade e inclinação até exaustão voluntária
ou atingir 90% frequência cardíaca máxima (FCmáx) e/ou o volume de oxigênio
máximo atingir o platô.
Ambos os grupos realizaram intervenção com treinamento combinado composto pela prática de exercícios aeróbicos e resistidos na mesma sessão de
treinamento - durante 15 semanas.
O treinamento aeróbico com duração de 20 minutos com intensidade de 40
a 50% FCmáx monitorada pela Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) de 4-5 na
escala de BORG; os exercícios resistidos com duração de 60 a 80 minutos por
periodização ondulatória semanal que consistiu de estímulos de resistência (40 a
60% FCmáx monitorada pela PSE OMINI-Res de 4-6), hipertrofia (70 a 80% FCmáx
monitorado pela PSE OMNI-Res de 7-8) e força (80 a 100% FCmáx monitorado na
PSE OMNI-Res 8-10); em seguida foram orientados a suspensão de exercício físico
por 5 semanas avaliando, após interrupção, o destreinamento.
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Após a análise de normalidade dos dados pelo teste de Shapiro Wilk foi utilizado
teste Wilcoxon para avaliar diferença entre os parâmetros avaliados antes e após o
tempo de destreino, e para avaliar magnitude do destreino entre os grupos utilizouse o delta de variação.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme descrito na tabela 1, os indivíduos do GE apresentaram redução
significativa nos limiares 1, 2 e VO2 pico, enquanto no GC apresentaram apenas
no limiar 2 e VO2 pico. Isso demonstra que as pessoas vivendo com HIV/AIDS,
apresentam maior perda da função aeróbica com destreino.
Tabela 1: Aptidão cardiorrespiratória do grupo experimental e controle nos momentos pré
destreino e pós destreino.

VO2 L1
VO2 L2

Pré destreino
18,7 (8,5-28,1)
30,6 (15,6-44,1)

GE
Pós destreino
14,0 (9,2-24,1)*
24,0 (13,2-33,9)

∆
-25,1%
-21,5%

VO2 PICO

33,7 (22,3-47,0)

30,0 (24,9-41,6)*

-10,9%

Pré destreino
13,7 (11,0-22,9)
27,2 (14,7-33,6)
31,5 (25,442,8)

GC
Pós destreino
12,4 (10,5-28,2)
22,0 (16,8-41,8)*

∆
-9,4%
-19,1%

28,5 (13,8-40,6)*

-9,5%

Legenda: L1-consumo de oxigênio no limiar 1; L2-consumo de oxigênio no limiar 2; VO2 PICOmaior consumo de oxigênio atingido; * diferença significativa.

Isso se deve, provavelmente, à acidose metabólica aumentada que acomete
esses indivíduos. Quando analisamos o delta de variação entre os grupos vemos
que o GE atingiu valores percentuais de perda maior em todos os parâmetros que
o GC, o que demonstra que o grupo HIV/Aids tem maiores prejuízos na capacidade
cardiorrespiratória. Outra provável explicação se deve ao efeito da lipoatrofia nesses
indivíduos que acarreta em diminuição no desempenho de esforço.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O destreinamento promoveu maiores prejuízos na capacidade cardiorrespiratória
das pessoas vivendo com HIV/Aids quando observado as pessoas sem infecção.
Desta forma podemos afirmar, que a suspenção de programas de treinamentos com
exercícios físicos deve ser evitada, a fim de minimizar os prejuízos causados pela
inatividade física, efeitos adversos do vírus HIV e terapia antirretroviral, que tornam
PVHA susceptíveis às doenças cardiovasculares.
EFFECT OF DETRAINING ON THE CARDIORRESPIRATORY CAPACITY OF
PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS
ABSTRACT: An experimental study was carried out with a sample composed of 11 people living with
HIV / AIDS and 10 people without infection. The objective was to evaluate the effects of detraining
in the cardiorespiratory capacity of the aforementioned population. For this, they underwent
evaluation in the Ergo-Sphygmometer before and after detraining, after performing intervention with
combined training, for 15 weeks. Thus, in the target audience, detraining promoted greater losses in
cardiorespiratory capacity.
KEYWORDS: Detraining; Cardiorespiratory Capacity; HIV;

EFECTO DEL DESENTRENAMIENTO EN LA CARDIORRESPIRATORIA APACIDAD
DE LAS PERSONAS VIVA CON VIH/SIDA
RESUMEN: Estudio experimental con una muestra de 11 personas que viven con el VIH / SIDA y 10
personas no infectadas, lo que fue evaluar los efectos cardíacos de desentrenamiento en la población
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capacidad anteriormente. Para ello, se sometieron a evaluación antes y después de ergoespirómetro
desentrenamiento después de realizar la intervención con el entrenamiento combinado durante 15
semanas. De este modo se enfrenta en la audiencia, desentrenamiento mayores pérdidas producidas
en la capacidad cardiorrespiratoria.
PALABRAS CLAVES: Desentrenamiento; Cardiorrespiratoria Capacidad; VIH;
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RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar o Estilo de Vida (EV) e o Estado Nutricional (EN) de 77 universitários
ingressantes e concluintes em um curso de Educação Física. O estudo foi descritivo correlacional,
e utilizou como instrumentos de coleta uma ficha sociodemográfica, o questionário Perfil do Estilo
de Vida Individual (Nahas et al, 2000) e medidas antropométricas de massa corporal e estatura.
Concluiu-se que o EN dos acadêmicos está adequado enquanto o EV se apresenta em situação
regular.
PALAVRAS-CHAVE: Estado Nutricional; Estilo de Vida; Universitários.

1 OBJETIVO
Analisar o Estilo de Vida e o Estado Nutricional de ingressantes e concluintes
de um curso de Educação Física.
2 METODOLOGIA
A pesquisa teve caráter descritivo correlacional, quantitativa, composta por
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Goiás (UEG/ESEFFEGO); Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde da
Criança, Adolescente e Jovem (GESCAJ), andressamouracosta@hotmail.com
3 Universidade Estadual de Goiás (UEG/ESEFFEGO), guilhermesilva_11@hotmail.com
4 Universidade Estadual de Goiás (UEG/ESEFFEGO), luishenrique.1211@outlook.com
5 Universidade Estadual de Goiás (UEG/ESEFFEGO), natix_cms@hotmail.com
6 Me. Universidade Estadual de Goiás (UEG/ESEFFEGO); Faculdade Evangélica de Ceres
(UniEVANGÉLICA/FAECER); Faculdade Araguaia (FARA), Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde
da Criança, Adolescente e Jovem (GESCAJ). lidia.acyole@gmail.com
7 Me. Universidade Estadual de Goiás (UEG/ESEFFEGO); Universidade Salgado de Oliveira
(UNIVERSO), Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde da Criança, Adolescente e Jovem (GESCAJ),
samantagarciaef@yahoo.com.br
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universitários ingressantes e concluintes de um curso de Licenciatura em Educação
Física de uma universidade de ensino público em Goiânia, Goiás. Inicialmente, foi
utilizada uma ficha sócio demográfica para coleta de informações de identificação
pessoal, informações de moradia, hábitos de vida e consumo de tabaco e álcool.
Para a avaliação do Estilo de Vida (EV) foi utilizado o questionário Perfil do Estilo
de Vida Individual (NAHAS et al., 2000). O questionário é composto por 15 questões
envolvendo os 05 componentes: Nutrição, Atividade Física, Comportamentos
Preventivos, Relacionamentos e Controle do Estresse. Para a avaliação do Estado
Nutricional (EN), foram realizadas medidas antropométricas por uma balança digital
e Estatura (cm) através de um estadiômetro. Os dados foram analisados e tabulados
com auxílio do pacote SPSS versão 22.0, e apresentados em média e desvio padrão.
Verificadas as classificações, foi utilizado o teste t para amostras independentes e o
teste qui-quadrado para analisar associações.
3 RESULTADOS
O estudo contou com a participação de 77 universitários, com média de idade
de 20,10 ± 1,3, nos quais 49 eram ingressantes e 28 eram concluintes. Quanto à
avaliação do Perfil Individual do Estilo de Vida (PEVI), o componente Relacionamentos
apresentou resultados positivos, enquanto o componente Nutrição apresentou os
piores resultados.
Tabela 1. Avaliação do Estilo de Vida (n=77).
Nutrição
Atividade Física
Comportamentos preventivos
Relacionamentos
Controle do Estresse
Estilo de vida geral

Mínimo
0,33
0
0
0
0,33
0,73

Máximo
3
3
3
3
3
2,73

Média
1,57
1,88
1,67
2,10
1,58
1,76

DP
0,61
0,73
0,58
0,60
0,67
0,33

Quanto aos achados no componente Nutrição, a literatura aponta que desde
os primeiros momentos da vida, a alimentação está ligada às emoções, simbolismos
e influências socioeconômicas e culturais (EISENSTEIN et al., 2000). Tal afirmação
fica evidente nestes avaliados ao compreender que o ingresso na universidade traz
a necessidade de atender aos novos costumes e se adequar à rotina podem gerar
prejuízos nos hábitos alimentares; comer demais ou não comer pode significar
formas inconscientes de satisfazer faltas, recusar controles externos ou estar na
moda (RECHENCHOSKY et al., 2012).
Uma pesquisa de Martins et al. (2012) investigou o Estilo de Vida de universitários
do Noroeste do Paraná, utilizando o Questionário de Perfil Individual de Estilo de
Vida (PEVI), e encontraram no componente Nutrição o pior resultado e o melhor
em Relacionamentos Sociais, justificando que bons relacionamentos sociais são
aspectos positivos quando estimada a criação da identidade social do indivíduo.Já
os resultados encontrados nos Relacionamentos Socais remetem uma fase na qual
novos laços de amizade são estabelecidos, tratando-se de relacionamentos entre
pessoas que não são familiares, parentes ou parceiros sexuais (FEHR, 1996).
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No que refere aos Relacionamentos Sociais, Ferraz e Pereira (2002) observam
que assim como a falta, os excessos dos Relacionamentos Sociais podem prejudicar
o desempenho dos acadêmicos, associando com outros comportamentos
inadequados, como a violência, o consumo excessivo de álcool, tabaco etc. Segundo
Mendes (2003) bons relacionamentos são características de uma identidade social
bem desenvolvida. Desta forma, é através dos laços de amizade que o indivíduo
passa a compreender seu meio social, sendo mais flexível frente as problemáticas
que surgem em sociedade.
A partir disso, é possível avaliar o Estado Nutricional, a partir da média do peso,
estatura e IMC dos participantes do estudo.
Tabela 2. Avaliação do Estado Nutricional (n=77).
Peso (kg)
Estatura (m)
IMC (kg/m2)

Mínimo
65,80
1,50
14,70

Máximo
96,40
1,74
34,80

Média
64,84
1,64
22,87

DP
14,88
0,75
3,91

O Índice de Massa Corporal é utilizado para classificar o Estado Nutricional
de indivíduos adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Dentro da classificação do
Estado Nutricional de adultos, a avaliação é realizada a partir do valor bruto do IMC.
Nesse caso, são definidos três pontos de corte para o indicador de IMC, permitindo a
seguinte classificação: valores de IMC abaixo de 18,5: adulto com baixo peso; valores
de IMC maior ou igual a 18,5 e menor que 25,0: adulto com peso adequado (eutrófico);
valores de IMC maior ou igual a 25,0 e menor que 30,0: adulto com sobrepeso e
valores de IMC maior ou igual a 30,0 indicam adulto com obesidade (BRASIL, 2004).
Para adultos, ou seja, indivíduos com 20 anos ou mais e menores de 60 anos de idade,
não são necessários cálculos adicionais para a interpretação do indicador de IMC.
Portanto, o Estado Nutricional foi fixado a partir do valor bruto de IMC.
Assim, podemos observar conforme os dados apresentados na tabela 2, que os
acadêmicos estão com média de peso adequado. Este resultado apresenta extrema
relevância, pois os acadêmicos avaliados cursam Educação Física, sendo este, um
curso da área da saúde, e que, apesar de não terem uma boa alimentação de acordo
com o resultado do Perfil de Estilo de Vida Individual (tabela 1), os participantes
mantêm o peso adequado, o que reduz riscos de problemas relacionados à saúde
ligados à alimentação.
Tabela 3. Comparação entre Estilo de Vida e Estado Nutricional de ingressantes e
concluintes (n=77).
Estilo de vida
Nutrição
Atividade Física
Comportamentos Preventivos
Relacionamentos Sociais
Controle do Estresse
Estilo de vida geral
Estado nutricional
Peso (kg)
Estatura (m)
IMC (kg/m2)

Ingressantes

Concluintes

P

1,50 ± 0,62
1,80 ± 0,77
1,77 ± 0,60
2,05 ± 0,63
1,67 ± 0,70
1,76 ± 0,35

1,77 ± 0,49
2,11 ± 0,51
1,40 ± 0,35
2,24 ± 0,44
1,25 ± 0,45
1,75 ± 0,21

0,07
0,06
0,03*
0,17
0,00*
0,92

64,08 ± 16,03
3,06 ± 8,59
22,65 ± 4,27

67,31 ± 10,23
1,69 ± 0,09
23,56 ± 2,34

0,316
0,224
0,251
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Não foi encontrada diferença significativa para as variáveis do Estado Nutricional,
apenas nas variáveis Comportamentos Preventivos (CP) e Controle de Estresse
(CE), no qual os acadêmicos ingressantes apresentaram melhores resultados que
os concluintes, pois a graduação interferiu nos CP e CE. A questão relacionada
a CP diz respeito a três perguntas relacionadas respectivamente a condição de
saúde, consumo de drogas e respeito a normas de segurança. Cursos na área
da saúde podem proporcionar melhores escores no que refere ao componente
Comportamentos Preventivos, uma vez que essa área oferece um número maior de
informações aos graduandos sobre saúde e cuidados para com esta, remetendo a
melhores condições de prevenção e saúde.Em um estudo realizado por Conceição e
Duzzioni (2008), com acadêmicos de um curso de Educação Física, no componente
Comportamentos Preventivos, foi verificado que os universitários se mantém atentos
aos riscos à saúde e buscam prevenir-se contra doenças, devido as informações
adquiridas no decorrer da graduação.
Atividades do meio acadêmico, como provas, estágios e emprego, podem tornarse fontes de estresse para o universitário, isso por que o estresse é considerado um
grande problema para os acadêmicos por poderem gerar problemas físicos e mentais,
como o consumo excessivo de álcool, tabaco, drogas, má alimentação, refletindo no
baixo rendimento acadêmico (MOURA, 2016). Para além dos resultados descritos,
estudos tem mostrado que na fase universitária o estresse pode desencadear uma
adoção negativa de comportamentos preventivos, principalmente relacionado ao
consumo de diferentes drogas (SILVA et al., 2006).
Observa-se então que a graduação interfere de modo negativo nos componentes
CP e CE, gerando riscos para os concluintes, pois na graduação recebem agentes
estressores e há muita modificação em ambos comportamentos. Entende-se,
portanto, que, devido à sobrecarga gerada pelo decorrer da graduação, os alunos
concluintes priorizam alguns componentes e podem acabar deixando de lado outras
questões relacionadas à saúde, podendo iniciar o consumo excessivo de álcool,
tabaco e drogas, bem como vir a infligir diversos Comportamentos Preventivos.
Estes dados são preocupantes, pois sabe-se que os comportamentos adquiridos na
fase universitária podem ser adotados por toda a vida (ARAÚJO e BLANK, 2008).
Tabela 4. Associação entre Estilo de Vida e Estado Nutricional de ingressantes e
concluintes (n=77).
Positivo
Regular
Negativo

Baixo peso
16,7% (2)a
66,7% (8)a
16,6% (2)

Saudável
26,7% (12)a
73,3% (33)a
0% (0)

Sobrepeso
40% (6)a
60% (9)a
0% (0)

Obesidade
25% (1)a
75% (3)a
0% (0)

Conforme os dados apresentados na tabela acima, não houve associação
significativa entre Estilo de Vida e Estado Nutricional, isso significa que, nesta
amostra estudada, um indivíduo pode ter um Estilo de Vida adequado, mas não
necessariamente um Estado Nutricional, uma vez que o Estado Nutricional engloba
outros componentes. Nesta amostra, a maioria dos participantes apresentou o
Estado Nutricional regular, e foi identificado um perfil negativo apenas em alunos
com baixo peso. Em casos distintos, uma alimentação equilibrada não é suficiente
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para manter a saúde de um indivíduo, o que é necessário ser relacionada a outros
aspectos, como a prática constante de exercício físico e melhores comportamentos.
4 CONCLUSÃO
Mudanças no Estilo de Vida são típicos na fase acadêmica e podem gerar riscos
à saúde dos universitários. Quanto à associação entre Estado Nutricional e Estilo de
Vida dos acadêmicos pesquisados os resultados foram regulares. Isso por que o
pior componente avaliado foi Nutrição e Comportamentos Preventivos, alertando
para os riscos que uma má alimentação e o descaso com a saúde pode promover a
longo prazo.
Quando comparados alunos ingressantes e concluintes não foram identificadas
diferenças significativas entre as variáveis Estilo de Vida e Estado Nutricional. No
componente Estresse e Comportamentos Preventivos, os acadêmicos ingressantes
apresentaram melhor perfil, quando comparados aos concluintes, entretanto, esse
dado não é suficiente para afirmar que o Estilo de Vida deste grupo é melhor. Nesse
sentido, são necessários mais estudos na área para avaliar a fundo a temática, tanto
para diagnosticar quanto para a prevenção de riscos à saúde desta população.
EVALUACIÓN DEL ESTILO DE VIDA Y ESTADO NUTRICIONAL DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE GRADUARSE DE UN CURSO DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El objetivo del estudio fue analizar el estilo de vida (EV) y el estado nutricional (EN) de
77 estudiantes de primer año y se graduó en un curso de Educación Física. El estudio fue descriptivo
correlacional, y se utiliza como instrumentos de recolección de una forma sociodemográfico, el Perfil
cuestionario estilo de vida individual (Nahas et al, 2000) y las medidas antropométricas de peso
corporal y la altura. Se concluyó que los académicos ES es apropiado mientras que el EV se presenta
en buen estado.
PALABRAS CLAVE: El estado nutricional; Estilo de vida; Universidad.

EVALUATION OF THE LIFESTYLE AND NUTRITIONAL STATUS OF UNIVERSITY
RECORDS AND CONCLUSIONS OF A PHYSICAL EDUCATION COURSE
ABSTRACT: The objective of the study was to analyze the Lifestyle and the Nutritional Status of
77 university students and graduates in a Physical Education course. The study was descriptive
correlation, and used as a collection instruments a socio-demographic record, the questionnaire
Individual Lifestyle Profile (Nahas et al, 2000) and anthropometric measures of body mass and height.
It was concluded that the EN of the academics is adequate while the EV is in a regular situation.
KEYWORDS: Nutritional status; Lifestyle; University students.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ATIVIDADE
FÍSICA, CAPACIDADE FUNCIONAL E COMPOSIÇÃO
CORPORAL DE PACIENTES DE HEMODIÁLISE
Lorena Cristina Curado Lopes1
Maria do Rosário Gondim Peixoto2
João Felipe Mota3

RESUMO
Introdução: Pacientes em hemodiálise (HD) apresentam baixo nível de atividade física, o que afeta
negativamente a massa muscular e a força destes pacientes. Objetivo: avaliar o nível de atividade
física e identificar possíveis associações com a capacidade funcional e composição corporal de
pacientes em tratamento de hemodiálise.Metodologia: 50 pacientes com média de idade 54±12,4
foram avaliados quanto a composição corporal por meio de Absormetria por Dupla Emissão de Raios-X
(DEXA), a avaliação do nível de atividade física foi feita por meio do questionário internacional de
atividade física (IPAQ), e a capacidade funcional foi avaliada por meio do time up and go test. Análise
estatística foi feita por meio de correlação de Pearson e o nível de significância adotado foi de 5%.
Resultados: Foi encontrado alta prevalência de sedentarismo e insuficientemente ativos e o tempo
de sedentarismo foi associado à maior gordura corporal, enquanto o tempo em atividade física foi
relacionado com menor gordura androide.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física, hemodiálise, sedentarismo.

INTRODUÇÃO
Um estilo de vida sedentário tem sido identificado como importante fator de
risco para efeitos adversos em pacientes de hemodiálise (HD) (O´HARE; TAWNEY;
JOHANSEN, 2003). Apesar disso, a prevalência de sedentarismo é muito elevada
neste grupo de pacientes. Avesani et al. (2012) avaliaram, por meio de pedômetro, o
nível de atividade física de pacientes em tratamento de HD de cinco países, incluindo
o Brasil e encontraram que 64% dos pacientes tinham baixíssimo nível de atividade
física.
No estudo de Tentori et al. (2010) foi relatado que pacientes diariamente
que se exercitam diariamente tem 27% menor taxa de mortalidade, sugerindo
uma associação entre o nível de atividade física e a sobrevida destes pacientes. O
exercício regular tem sido associado ainda a uma melhor qualidade do sono, redução
dos sintomas depressivos e das dores no corpo, melhora doapetite (TENTORI et al.,
2010), melhora da percepção da QV(SONG; SONGH,2012) e aumento da capacidade
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), lorenalopes.edfisica@hotmail.com
2 mrg.peixoto@uol.com.br
3 jfemota@gmail.com
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de funcional (MOLSTED et al., 2013; WU et al., 2014). Em vista dos efeitos benéficos
à saúde atribuidos ao exercício nesta população, recomendações internacionais
recentes aconselham que as pessoas com DRC sejam encorajadas a realizar atividade
física compatível com a sua saúde cardiovascular e tolerância, por pelo menos 30
minutos, cinco vezes por semana (KDIGO, 2012).
Assim, o objetivo do presente estudo é avaliar o nível de atividade física e
identificar possíveis associações com a capacidade funcional e composição corporal
de pacientes em tratamento de hemodiálise.
METODOLOGIA
Participaram do estudo 50 pacientes (62% sexo masculino) de duas clinicas de
HD da cidade de Goiânia, com média de idade de 54,2±12,4 que faziam tratamento por
no mínimo três meses, acesso vascular por fístula arteriovenosa e que deambulavam
independentemente. A avaliação da composição corporal foi feita por meio de
Absormetria por Dupla Emissão de Raios-X (DEXA). Para avaliar o nível de atividade
física foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ, 2005)
versão curta, validado no Brasil por Matsudo e colaboradores (2001). A avaliação
leva em consideração a duração e frequência das atividades físicas realizadas em
uma semana normal, considerando-se apenas sessões com durações superiores a
10 minutos contínuos. A capacidade funcional foi avaliada por meio do Time up and
Go (TUG) que consiste em levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, andar
a uma distância de três metros, dar a volta e retornar. No início do teste, o paciente
deve estar com o dorso apoiado no encosto da cadeira e, ao final, deve encostar
novamente.
As análises foram feitas no software Statistical Package for the Social Sciences.
Para identificar as associações entre nível de atividade física, composição corporal
e capacidade funcional foi feito o correlação de Pearson. O nível de significância
adotado foi de p <0,05.
RESULTADOS
Quanto ao nível de atividade física, 36% dos pacientes foram classificados como
fisicamente ativos, 38% como insuficientemente ativos e 26% como sedentários
conforme ilustrado na figura 1. O tempo sentado foi positivamente associado com a
idade (r=0.3, P=0.02) e com a massa gorda (r=0.29; P=0.04). Sugerindo associação
entre atividades sedentárias e uma pior composição corporal. Estes dados estão
de acordo com McCormack et al. (2016) que mostraram que o comportamento
sedentário é preditor de maior gordura corporal avaliada por DXA.
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Figura 1. Nível de atividade física de pacientes em tratamento de hemodiálise da cidade de Goiânia.

Em relação ao tempo de caminhada foi demonstrado que os pacientes que
caminhavam maior tempo semanal apresentavam menor gordura androide (r=-0.43;
P=0.02) Sugerindo um efeito protetor da atividade física, uma vez que o acúmulo
da gordura androide aumenta o risco de doenças cardiovasculares (SAMSELL et al.
2014).
Uma maior capacidade funcional foi encontrada nos pacientes com maior nível
de atividade física (r= 0.31; P= 0.04). Estes dados apresentam relevância clínica,
pois a capacidade funcional é uma preditora de mortalidade nessa população mais
importante do que a massa muscular (ISOYAMA et al. 2014)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pacientes de HD com maior o nível de atividade física apresentam maior
capacidade funcional e menor gordura visceral, e o comportamento sedentário é
associado com maior gordura corporal e maior idade. Dessa forma, é importante
incentivar que estes pacientes aumentem o nível de atividade física e diminuam o
tempo em atividades sedentárias afim de melhorar o status geral de saúde.

PHYSICAL ACTIVITY LEVEL, FUNCTIONAL CAPACITY AND BODY
COMPOSITION ON HAEMODYALISYS PATIENTS
ABSTRACT: Introduction: Patients on hemodyalis (HD) have low level of physical activity, wich
negativily afects the muscle mass and strength of these patients. Main: To evaluate the physical
activity and identify possibles associations with functional capacity and body composition of patients
on haemodi alysis treatment. Metodology : 50 patients with mean of age 54±12, there was assessed
the body composition by DEXA, and assessment of the level of physical activity developed through
the International Physical Activity Questionnaire, and the evaluation capacity was assessed over time
and tested. Statistical analysis was done using Pearson’s correlation and adopted level of significance
of 5%. Results. It was found a high prevalence of sedentary lifestyle and insufficiently active and the
time of sedentarism was associated to the greater body fat, while the time in physical activity was
related to lower fat android.
KEYWORDS: Physical activity, sedentary behavior, Hemodialysis.

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA, CAPACIDAD FUNCIONAL Y COMPOSICIÓN
CORPORAL EN PACIENTES HAEMODIÁLICOS
RESUMEN: Introducción: Los pacientes con hemodiálisis (HD) tienen un bajo nivel de actividad física,
lo que afecta negativamente la masa muscular y la fuerza de estos pacientes. Principales: Evaluar
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la actividad física e identificar posibles asociaciones con la capacidad funcional y la composición
corporal de los pacientes en tratamiento hemodiálisis. Metodología: 50 pacientes con edad media
de 54 ± 12 años, se evaluó la composición corporal por DEXA y se evaluó el nivel de actividad física
desarrollado a través del Cuestionario Internacional de Actividad Física, y se evaluó la capacidad de
evaluación a lo largo del tiempo. El análisis estadístico se realizó utilizando la correlación de Pearson y
adoptó un nivel de significación del 5%. Resultados. Se encontró una alta prevalencia de sedentarismo
e insuficientemente activa y el tiempo de sedentarismo se asoció a la mayor grasa corporal, mientras
que el tiempo en actividad física se relacionó con menor contenido de grasa androide.
PALABRAS CLAVES: Actividad física, comportamiento sedentario, Hemodiálisis.
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE
EM PACIENTES COM TRANSTORNO BIPOLAR NA
CIDADE DE SALVADOR1
Karine Miranda Pettersen2
Severino Bezerra Filho3
Ângela Miranda-Scippa4
RESUMO
O objetivo foi apresentar a prevalência de sobrepeso e obesidade numa população de adultos com
Transtorno Bipolar, em Salvador.Trata-se de um estudo observacional que analisou 159 pacientes, cuja
prevalência conjunta de sobrepeso e obesidade foi de 67%. Sendo que homens apresentaram taxas de
prevalência de sobrepeso e obesidade de 68,8%, com igual prevalência para as duas classificações e as
mulheres apresentaram taxa de sobrepeso de 33,3% e obesidade de 36,7%, que somadas chegam a 70%.
PALAVRAS-CHAVE: Sobrepeso; Obesidade; Transtorno Bipolar.

1 INTRODUÇÃO
O Transtorno Bipolar (TB) é uma condição crônica que afeta gravemente a
qualidade de vida dos pacientes por provocar episódios depressivos, alternados
com episódios de mania. Indivíduos com TB apresentam um risco aumentado para
uma série de doenças clínicas, tendo em vista o caráter sistêmico desta enfermidade.
Estudos sugerem que indivíduos com essa patologia apresentam ainda um estilo de
vida pouco saudável com uso de cigarro e outras substâncias, dieta inadequada e
comportamento sedentário, que são fatores de risco relevantes para uma série de
outros agravos à saúde, como obesidade, diabetes, síndrome metabólica (SM) e
doenças cardiovasculares (THOMSON. et al., 2015).
Uma dessas doenças clínicas que apresenta altas taxas de associação com o TB
é a SM. Estudos apontam para uma prevalência de 28,6% de síndrome metabólica
e 35,7% de obesidade em pacientes com TB, no Brasil (DE ALMEIDA et al., 2009).
A SM trata-se da associação de fatores de risco clínicos e sócio demográficos,
que predispõem o indivíduo ao aumento do risco de doenças cardiovasculares,
diabetes mellitus e morte prematura. Esta associação aumenta a complexidade da
doença psiquiátrica, promove uma resposta menos favorável ao tratamento, piora o
prognóstico, aumenta o risco de sintomas e de episódios depressivos, assim como
eleva o risco de suicídio (CZEPIELEWSKI et al. 2012; Mc INTYRE et al., 2010).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), kamirandas@yahoo.com.br
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), sevbezerrafilho@yahoo.com
4 Universidade Federal da Bahia (UFBA), amscippa@gmail.com
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A análise atual da literatura aponta que poucos estudos têm examinado os
potenciais efeitos terapêuticos da atividade física no TB, ainda que seus benefícios já
tenham sido apresentados, assim como o fato de apresentar poucos efeitos adversos
(STANTON et al., 2014). Entretanto, esses estudos mostram algumas limitações, tais
como tamanho pequeno da amostra, grupos heterogêneos de pacientes, ausência
de grupos controle e falta de diferenciação entre atividade física e exercício físico,
dentre outros (THOMSON et al., 2015).
A ampliação no número de estudos sobre o tema pode contribuir para o
tratamento do TB e da SM associada, com melhora na qualidade de vida e diminuição
dos fatores de riscos das comorbidades médicas associadas. Para tanto, torna-se
necessário conhecer a prevalência de sobrepeso e obesidade, assim como o nível
de atividade física desses indivíduos, avaliando-o através de medidas específicas
para este fim, o que permitirá informações mais precisas e adequadas para futuras
intervenções.Este trabalho possui como objetivo principal apresentar a prevalência
de sobrepeso e obesidade em uma população de indivíduos adultos com transtorno
bipolar (TB), acompanhados em um centro de referência na cidade de Salvador, BA.
2 METODOLOGIA
Este estudo é caracterizado como observacional de corte transversal e possui
como casuística a avaliação consecutiva de 159 pacientes diagnosticados com TB,
matriculados e acompanhados nos Ambulatórios de Humor (CETHA) do Complexo
Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Comp-HUPES) – Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Como critério de inclusão, estabeleceu-se a necessidade
do sujeito apresentar idade superior a 18 anos; apresentar-se em fase de eutimia no
momento da coleta; e concordar em participar do estudo, após leitura e assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Pré-Esclarecido (TCLE). O critério de exclusão
é a incapacidade cognitiva para responder ao protocolo de pesquisa.
O protocolo de pesquisa foi composto por um questionário de dados sócio
demográficos e clínicos. Os pacientes com diagnóstico clínico de TB, identificados
como potenciais candidatos à pesquisa foram convidados e receberam explicações
sobre os objetivos da pesquisa. Após a concordância em participar do estudo, os
mesmos foram conduzidos a uma sala para a aplicação do protocolo.As medidas de
peso e altura foram aferidas com uma balança profissional mecânica antropométrica
com estadiômetro para adultos até 150 kg e utilizadas para o cálculo do Índice de
Massa Corporal (IMC), a partir da fórmula Kg/m2e classificada de acordo com a
tabela proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Esta pesquisa é considerada de Classe I de Risco, ou seja, de baixo risco
individual e para a coletividade e segue as Diretrizes e Normas da Resolução 196/96
como também da Declaração de Helsinki de 1989 sobre Pesquisas Envolvendo Seres
Humanos.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Foram avaliados 159 pacientes com TB ao longo de dois anos de pesquisa.
A média de idade dos indivíduos avaliados foi de 43,60 (DP: 12,73) anos. A renda
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individual mensal é de R$736,10(DP: R$922,56). Indivíduos acompanhados neste
ambulatório de TB apresentam uma média de 12,4 (DP: 3,9) anos de estudos
completos. Outros dados sócio demográficos estão dispostos na tabela 1.
Tabela 1 – Dados sócio demográficos dos pacientes
Variável

Gênero
Masc
Fem
Tabagismo atual
Sim
Não
Ocupação
Estudante
Com ocupação remunerada
Sem ocupação
Remunerado (Aposentados e Pensionistas)
Não remunerado
Etnia
Branco
Negro
Pardo

Frequência (Percentual %)
36 (22,6 %)
123 (77,4%)
27 (17,0)
132 (83,0)
13 (8,2)
41 (25,8)
45 (28,3)
60 (37,7)
41 (25,8)
35 (22,0)
83 (52,2)

A média geral do IMC da amostra avaliada foi de 28,54 (DP: 6,17), o que a
caracteriza como um grupo com sobrepeso. A prevalência conjunta de sobrepeso e
obesidade na amostra estudada foi de 67%. Sendo que homens apresentaram taxas
de prevalência de sobrepeso e obesidade de 68,8%, com igual prevalência para
as duas classificações e as mulheres apresentaram taxa de sobrepeso de 33,3% e
obesidade de 36,7%, que somadas chegam a 70%. Esses valores são maiores dos
que foram apresentados em estudo realizado na população geral por Gigante,
Moura e Sardinha (2009), que apresentaram uma prevalência de excesso de peso
de 47% para os homens e 39% para as mulheres, e de obesidade de 11% para ambos
os sexos.
A prática de atividade física auto referida acima de 150 minutos semanais foi de
29%, o que implica numa prevalência de sedentarismo de 71% na amostra estudada.
A atividade física é um dos principais métodos preventivos e de tratamento para
a SM e outras doenças clínicas crônicas. Ademais, vem sendo apontado como um
tratamento efetivo para depressão e ansiedade, sendo considerado um tratamento
de primeira linha para depressão de intensidade leve a moderada(THOMSON. et al.,
2015). A prática de atividade física também está associada à melhora da interação
social e de características pessoais, tais como a proatividade e o sentimento de
propriedade do autocuidado (NG, DODD, BERK, 2007).
Além dos benefícios físicos já amplamente apontados à prática de atividade
física, benefícios relacionados à saúde mental também podem ser destacados,
como uma influência favorável na plasticidade neuronal, possivelmente mediada por
fatores neurotróficos, aumento das funções cognitivas e redução das atividades de
estresse dos circuitos neuronais. Um mecanismo importante de benefício observado
em pacientes com TB é a relação causal entre o aumento de atividade física e a
neurogênese. Vários estudos estão investigando os efeitos benéficos do exercício
sobre a saúde cerebral, com um enfoque particular na relação entre o exercício
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voluntário e fatores de crescimento, resultando em aumento da neurogênese, do
metabolismo, função vascular e alívio de humor deprimido(THOMSON. et al., 2015;
COTMAN, BERCHTOLD, CHRISTIE, 2007).
Um recente estudo de revisão de literatura Thomson. et al. (2015) apresentou
dados recentes sobre a pouca disponibilidade de estudos que examinam, de forma
bem estruturada, os potenciais efeitos terapêuticos da atividade física no TB.
Melhoras nos domínios de depressão, ansiedade e estresse foram encontrados a
partir de programas de intervenção com grupos de caminhadas. Outro programa de
intervenção com prática de atividade física, apresentado nesta revisão, promoveu
a melhora no funcionamento da saúde mental e dos sintomas negativos da doença
em pacientes com TB.
De acordo com estudos realizados por Wright et al. (2012), pacientes com TB
encontraram na prática de exercícios ajuda para lidar com o excesso de energia da
fase de mania, assim como descreveram que algumas formas de exercícios promovem
um tipo de efeito calmante que facilita a regulação do humor. Em contrapartida,
exercícios de mais intensidade poderiam estar relacionados a uma potencialização
de alguns sintomas de mania, colocando o paciente em risco nesta fase. Este agravo
de sintomas de mania pode ser mediado tanto por efeitos diretos no humor, como
indiretamente, no estabelecimento de metas extremamente elevadas e realização
de esforços excessivos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até onde é de conhecimento dos autores, este é o primeiro estudo brasileiro a
analisar a prevalência do sobrepeso e obesidade de indivíduos com TB. Este estudo
corrobora dados da literatura que afirma que indivíduos com TB apresentam índices
elevados de sobrepeso e obesidade, assim como altas taxas de sedentarismo. Por
tratar-se de um estudo descritivo, a análise estatística utilizada não permite inferências
sobre associações, nem o esclarecimento sobre a interferência das variáveis sócio
demográficas sobre o fenômeno estudado. Vale ressaltar, no entanto, que este é um
estudo inicial, que traz informações de grande relevância para trabalhos futuros.
A partir da apreciação da literatura e dos resultados apresentados neste estudo,
percebe-se a grande necessidade de compreender os níveis de atividade física e
as variáveis envolvidas, assim como as diferenças entre a prática de exercícios e
atividades físicas por pacientes com TB. Também são necessários novos estudos
que analisem o efeito do exercício físico sobre o TB, para um maior esclarecimento
de seus reais benefícios.
PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN PACIENTES CON TRASTORNO
BIPOLAR EN LA CIUDADDE SALVADOR
RESUMEN: El objetivo era presentar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en una población de
adultos con trastorno bipolar en Salvador. Este es un estudio observacional que analizó 159 pacientes,
cuyas combinado prevalencia del sobrepeso y la obesidad fue del 67%. Dado que los hombres tenían
tasas de sobrepeso y obesidad del 68,8%, con una prevalencia igual para ambas clasificaciones y las
mujeres fueron la tasa de sobrepeso del 33,3% y 36,7% obesidad, que en su conjunto ascienden a
70% .
PALABRAS CLAVE: Sobrepeso;Obesidad;Trastorno Bipolar.
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PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN PATIENTS WITH BIPOLAR
DISORDERS IN THE CITY OF SALVADOR
ABSTRACT: The objective was to present the prevalence of overweight and obesity in a population of
adults with Bipolar Disorder in Salvador. It is an observational study that analyzed 159 patients, whose
combined prevalence of overweight and obesity was 67%. Being that men presented prevalence rates
of overweight and obesity of 68.8%, with equal prevalence for the two classifications, and women
presented a rate of overweight of 33.3% and obesity of 36.7%, which together reached 70% .
KEYWORDS: Overweight; Obesity; Bipolar Disorder.
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PERFIL DA FORÇA MUSCULAR EM MULHERES
SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA: UM
ESTUDO PILOTO1
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Claudio Andre Barbosa de Lira5
Carlos Alexandre Vieira6
PALAVRAS-CHAVE:Câncer; Câncer de mama; Força muscular.

1 INTRODUÇÃO
O termo câncer refere-se a um conjunto de mais de 100 doenças e segundo
a International Agency for Researchon Cancer(IARC, 2014) é a segunda causa
de morbidade e mortalidade no mundo com incidência estimada em 14,1 milhões
de novos casos e 8,2 milhões de mortes em 2012. O câncer de mama (CM) é
omais diagnosticado entre as mulheres na maioria dos países, inclusive no Brasil
(INCA, 2015).Considerando que a força muscular é inversamente associada com a
mortalidade por qualquer causa e câncer (RUIZ et al., 2008),avaliar o desempenho
muscular em sobrevivente de CM é fundamental. Desse modo, o presente estudo
teve como objetivo avaliar o nível de força muscular dos membros superiores e
inferiores em mulheres sobreviventes de câncer de mama (SCM).
2 METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo transversal, realizado com 16 mulheres SCM (idade:
51,63 ± 7,86 anos; massa corporal: 72,40 ± 13,49 kg; estatura: 1,57 ± 0,05 m; índice
de massa corpórea (IMC): 29,54 ± 5,22 kg.m-2) recrutadas no Ambulatório de
Oncologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). Os
critérios de elegibilidade para participar do estudo foram: não estar envolvida em
nenhum programa regular de exercícios nos últimos 6 meses; ter completado todas
as terapias relacionadas ao câncer, incluindo, cirurgia, radioterapia e quimioterapia;
1 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), wanderson.nilo@gmail.com
2 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), paulogentil@hotmail.com
3 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), deinhafiuza@gmail.com
4 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), efmorbek@yahoo.com.br
5 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), andre.claudio@gmail.com
6 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), vieiraca1@uol.com.br
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estar há pelo menos 6 meses pós tratamento e ter liberação médica para realização
de exercício físico.
As avaliações do desempenho muscular para membros inferiores e superiores
foram: teste de 10 repetições máximas (RM) para o legpress (Rocha Equipamentos,
Brasil); uma repetição máxima (1 RM) predito (BRZYCKI, 1993); índice de força
máxima relativa (IFMR) de membros inferires (peso de 1RM/ massa corporal)e
força isométrica de preensão manual (FPM) do membro dominante (modelo EH101,
E.clear®).
Os dados estão apresentados sob a forma de média ± desvio padrão.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado da FPM obtido nas voluntárias analisadas (27,73 ± 5,18 kg) foi
maior que o presente na literatura para mulheres SCM (~22,8 kg) e semelhante a de
mulheres saudáveis para faixa etária semelhante (~27,7 kg)(NEIL-SZTRAMKO et al.,
2014).
A carga de trabalho correspondente a 10 RM e a 1 RM no legpress foi de
87,13 ±33,24 e 116,20±44,33 kg, respectivamente. Novamente estes resultados são
superiores quando comparado a mulheres SCM (~95.8 kg)(NEIL-SZTRAMKO et al.,
2014). O IFMR encontramos o valor de 1,58 ± 0,53, valores caracterizados como bem
acima da média para a população de mulheres SCM de 50 a 59 anos (>1,37) (NEILSZTRAMKO et al., 2014).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desempenho muscular das mulheres SCM avaliadas no presente estudo foi
semelhante ao da população saudável para a mesma idade.Provavelmente, este
resultado é decorrente do atendimento ambulatorial multiprofissional fornecido
pelo HC-UFG. Considerando que a força muscular é inversamente proporcional
à mortalidade por qualquer causa e câncer, podemos especular que o risco de
mortalidade das mulheres avaliadas seja semelhante da população em geral.
Entretanto, mais estudos são necessários com o intuito de descrever o efeito do
tempo de tratamento e gravidade da doença sobre o desempenho muscular.
REFERÊNCIAS
BRZYCKI, M. Strength testing - Predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. Journal of
Physical Education, Recreation & Dance, Reston, v. 64, p. 88–90, set. 1993.
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. World Cancer Report 2014.
Lyon-Fr: IARC, 2014. 630p. (WHO Technical Report Series, n. 224).
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (Brasil).
Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro-RJ: INCA, 2015. 122p.
NEIL-SZTRAMKO, S. E. et al. Aerobic capacity and upper limb strength are reduced in
women diagnosed with breast cancer: a systematic review. Journal of physiotherapy,
Hawthorn, v. 60, n. 4, p. 189–200, dez. 2014.
RUIZ, J. R. et al. Association between muscular strength and mortality in men: prospective
cohort study. BMJ (Clinical research ed.), London, v. 337, p. a439, jul. 2008.
RESUMO SIMPLES | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

270

IMPACTO DO GÊNERO NA PERCEPÇÃO SUBJETIVA
DE ESFORÇO DURANTE UMA SESSÃO DE
TREINAMENTO ISOMÉTRICO DE PREENSÃO MANUAL
Luiza M. Mascarenhas1
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Lauro C. Vianna3
PALAVRAS-CHAVE: Exercício isométrico; Treinamento; Percepção de esforço.

INTRODUÇÃO
O exercício isométrico de preensão manual (handgrip – IHG) se mostrou efetivo
na redução da pressão arterial de repouso tanto em indivíduos normotensos quanto
em indivíduos hipertensos (MILLAR et al., 2014, p. 345–356; CORNELISSEN; SMART,
2013, p. e004473). A maioria dos estudos utiliza o protocolo de IHG que consiste
em quatro séries bilaterais (duas para cada membro) de contrações isométricas
durante dois minutos a 30% da contração voluntária máxima (CVM) com um minuto
de intervalo entre as séries, independente do sexo. Há evidências de que as mulheres
possuem uma maior resistência à fadiga quando comparadas aos homens (HICKS;
KENT-BRAUN; DITOR, 2001, p 109-112), com isso, especula-se a possibilidade de que
a percepção subjetiva de esforço (PSE) durante uma sessão de IHG seja diferente
entre homens e mulheres.
METODOLOGIA
Participaram do presente estudo 15 homens (23 ± 3 anos; 75,0 ± 3,1 kg; 1,8 ± 0
m) e 23 mulheres (24 ± 4 anos; 60,3 ± 1,5 kg; 1,6 ± 0 m). Como critério de inclusão os
voluntários deveriam ser aparentemente saudáveis e fisicamente ativos. Além disso,
as mulheres não deveriam utilizar contraceptivos orais por um período mínimo de seis
meses e todas realizaram os testes na fase folicular do ciclo menstrual (4 ± 2 dias após
o início da menstruação). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas
envolvendo seres humanos na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de
Brasília (CAAE: 38922414.7.0000.0030). Todos realizaram de maneira randomizada
duas visitas ao laboratório: experimental ou sham. Inicialmente foi realizado o
teste de CVM no IHG, na qual foram realizadas três tentativas sendo considerado
como valor representativo da CVM o maior valor alcançado. Posteriormente, os
1 Universidade de Brasília (UnB), mascarenhaslms@gmail.com
2 Universidade de Brasília (UnB), andre_teixeira@ymail.com
3 Universidade de Brasília (UnB), lcvianna@gmail.com
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voluntários realizaram o protocolo de exercício que consistiu em quatro séries
bilaterais (duas para cada membro) de contrações estáticas durante dois minutos a
30% (experimental) ou 3% (sham) da CVM e um minuto de intervalo entre as séries.
Imediatamente após o protocolo de IHG (experimental ou sham), a escala de OMNIRES (ROBERTSON et al., 2003, p. 333-341), na qual zero corresponde a nenhum
esforço e dez a esforço máximo, foi apresentada aos voluntários onde os mesmos
foram solicitados que indicassem a percepção de esforço. Como analise estatística
foi utilizado teste t independente com nível de significância de α<0,05.
RESULTADOS
Os valores da CVM foram significativamente maiores nos homens (46,3 ± 1,8
N) do que nas mulheres (29,9 ± 1,1 N) (P<0,05). Houve diferença significativa na
força relativa entre homens e mulheres (0,62 ± 0,02 N/kg vs. 0,50 ± 0,02 N/kg,
respectivamente, P<0,05). Não houve diferença significativa na PSE entre homens
e mulheres durante a sessão de IHG, tanto no protocolo sham (1,1 ± 0,3 vs. 1,6 ± 0,3,
respectivamente, P=0,32), quanto no protocolo experimental (8,3 ± 0,4 vs. 8,7 ± 0,2,
respectivamente, P=0,42).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos conclui-se que não há diferença entre homens
e mulheres na PSE durante uma sessão IHG.
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EFEITO DO EXERCÍCIO COMBINADO NA FORÇA
MUSCULAR DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS1
EFFECT OF COMBINED EXERCISE ON THE MUSCLE
STRENGTH OF PEOPLE LIVING WITH HIV / AIDS
EFECTO DEL EJERCICIO COMBINADO EN LA FUERZA
MUSCULAR DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH/SIDA
Juliany Souza Araújo2
Anny Karolayne Soares3
Jason Azevedo Medeiros4
Ricardo Souza Andrade5
Carlos Jean Damasceno de Goes6
Paulo Moreira Silva Dantas7
PALAVRAS-CHAVE: Sorodiagnóstico da AIDS; Treinamento combinado; Força muscular.

INTRODUÇÃO
As pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), ou seja, que possuem o
sorodiagnóstico da AIDS, são acometidas por exaustão e declínio da funcionalidade
física, proveniente da perda muscular e acúmulo de gordura causada pelos efeitos
adversos dos medicamentos antirretrovirais, que causam prejuízos a aptidão física,
que está relacionada as capacidades musculares para realização de esforços físicos
(RASO et al., 2013). Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito
do treinamento combinado na força muscular de pessoas vivendo com HIV/ Aids.
METODOLOGIA
O Estudo é de caráter experimental com amostra composta por 11 Pessoas
vivendo com HIV/Aids, sob terapia antirretroviral com número célula TCD4 > 500 mm3
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), julianysa@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), anny.karolayne@live.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jason.medeiros1@hotmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ricardodandrade@hotmail.com
6 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), carlosjeangoes@hotmail.com
7 Professor do Departamento de Educação Física da UFRN. Coordenador da Base de Pesquisa e
Extensão Atividade Física e Saúde (AFISA/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), pgdantas@terra.com.br
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e liberação médica. Foram avaliados a força de membros superiores e inferiores por
dinamômetro isocinético, antes e após a intervenção com treinamento combinado e
periodização ondulatória por 15 semanas. Após a análise de normalidade dos dados
pelo teste de Shapiro Wilk foi utilizado teste Wilcoxon para avaliar diferença após
treinamento.
RESULTADOS
Houve um aumento significativo da força de preensão manual do braço
dominante, o qual no período do pré treinamento obteve o valor de 35,3 (26,37 - 42,1)
já no período de pós treinamento o valor aumentou para 39,2 (19,8 - 54,9). Assim
como na força da flexão e extensão da perna dominante, que obteve a variação
nos valores, respectivamente, no pré treinamento de 12,9 (10,0 – 16,8) e 37,4 (29,0
– 40,7) para 18,5 (10-7 – 25,1) e 42,0 (29,3 – 59,6) no período de pós treinamento.
Com isso, notou-se um aumento nas diferentes forças musculares com o auxílio do
treinamento combinado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O programa de treinamento combinado produziu resultados positivos na
capacidade física força de membros inferiores e superiores, mostrando ser um
parâmetro importante na melhora da capacidade funcional de PVHA e na prevenção
de doenças hipocinéticas. Diante dessa conclusão, sugere-se que o exercício físico
seja priorizado no cotidiano desses indivíduos para a manutenção de sua saúde,
pois o mesmo, apresenta-se como terapia coadjuvante que auxilia diretamente
no funcionamento geral do corpo, melhora a qualidade de vida, e principalmente,
minimiza os efeitos adversos dos atuais tratamentos para HIV (ACSM, 2004).
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1 INTRODUÇÃO
A capacidade cardiorrespiratória, que é classificada por processos adaptativos
do sistema cardiológico, respiratório e metabólico para a captação, transporte e
utilização de energia e oxigênio para trabalho muscular, mede a função aeróbica e
anaeróbica do indivíduo e é predita pelo consumo máximo de oxigênio (VO2máx).
A Pessoa Vivendo com HIV/Aids (PVHA) apresenta déficit dessa capacidade
em função das alterações morfofuncionais acometidas pela ação do vírus e das
medicações antirretrovirais no corpo.
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do
treinamento combinado – composto por exercícios aeróbicos e resistidos na mesma
sessão de treinamento - na capacidade cardiorrespiratória de pessoas vivendo com
HIV/Aids.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Graduando em Educação Física. Bolsista FAEX/UFRN. Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), carlosjeangoes@hotmail.com
3 Mestra em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF/UFRN).
Centro Universitário Facex (UNIFACEX), danicoutinho84@hotmail.com
4 Graduando em Educação Física. Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN),
phelipewilde97@hotmail.com.
5 Mestrando em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF/
UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) alan-daniel.18@hotmail.com
6 Graduanda em Educação Física. Bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), anny.karolayne@
live.com
7 Professor do Departamento de Educação Física da UFRN. Coordenador da Base de Pesquisa e
Extensão Atividade Física e Saúde (AFISA/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), pgdantas@terra.com.br
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2 METODOLOGIA
Estudo de caráter experimental, com amostra composta por 11 pessoas vivendo
com HIV/Aids, sob terapia antirretroviral com número de células TCD4 > 500 mm3.
Todos os participantes apresentaram atestado de liberação médica.
Foi avaliada a aptidão cardiorrespiratória pelo Ergoespirômetro – que consiste
na associação de um teste ergométrico convencional com análise do ar espirado
pelo sujeito - por um protocolo de rampa individualizado, antes e após a intervenção
com treinamento combinado e periodização ondulatória que teve duração de 15
semanas.
Após a análise de normalidade dos dados pelo teste de Shapiro Wilk foi utilizado
teste Wilcoxon para avaliar diferença após treinamento.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com as avaliações da Capacidade Cardiorrespiratória realizadas pré
e pós treinamento, podemos observar, respectivamente: o consumo de oxigênio no
limiar 1 passou de 15,0 (12,7-16,3) a 16,5 (8,5-28,1); o consumo de oxigênio no limiar 2
aumentou de 25,0 (20,9-29,2) para 26,1 (15,6-44,1); e o maior consumo de oxigênio
atingido (VO2 PICO) passou de 29,0 (26,4-33,1) para (31,1 (22,3-44,0).
Houve aumento significativo nos limiares 1, 2 e VO2 PICO após protocolo
de treinamento, demonstrando melhora da função aeróbica e anaeróbica desses
indivíduos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exercício combinado (aeróbico e resistência) melhora a capacidade
cardiorrespiratória, contribuindo para o domínios de função física e da saúde e deve
ser considerado como um componente de cuidados de indivíduos infectados pelo
HIV e prevenção de doenças cardiovasculares.
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RELAÇÃO ENTRE A VARIABILIDADE DA
FRENQUÊNCIA CARDÍACA E ÍNDICES
ANTROPOMÉTRICOS RELACIONADOS AO RISCO DE
DOENÇAS CARDIOVASCULAR
RELATION BETWEEN HEART RATE VARIABILITY
AND ANTHROPOMETRICS INDEXES RELATED OF
CARDIOVASCULAR DISEASES RISK
LA RELACIÓN ENTRE VARIABILIDAD DE FRECUENCIA
CARDIACA Y LOS INDECES ANTROPOMETRICOS RIESGO DE
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
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Quadril; Índice de Conicidade.

1 INTRODUÇÃO
A Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), que corresponde ao intervalo de
tempo entre os batimentos cardíacos consecutivos (RR), é uma ferramenta simples
e eficiente para avaliar as flutuações do sistema nervoso autônomo cardíaco(TASK
FORCE, 1996). Vários estudos tem demonstrado o poder prognóstico da VFC para
o risco de doenças cardiovasculares(HADASE et al., 2004).
Ainda mais simples, os índices derivados das medidas antropométricas
1 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), alexandre.amaro@mackenzie.br
2 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), camila.landi@mackenzie.br
3 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), marcia.nacif@mackenzie.br
4 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), anapaula.costa@mackenzie.br
5 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), arceniojose.ferreira@email.com
6 Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), sonia.correa@mackenzie.br
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predizem satisfatoriamente o risco para doenças cardiovasculares. Os índices mais
populares são o índice de massa corporal (IMC), a razão cintura quadril (RCQ) e o
índice de conicidade (IC)(PITANGA; LESSA, 2005)with sample consisting of 968
adults, between 30 and 74 years old, being 391 (40.4%.
A relação entre estes métodos, VFC e antropométricos, tem sido pouco
explorada até o momento.Assim, para contribuir com as discussões à cerca do tema,
o objetivo do presente estudo é avaliar a relação entre a VFC e os índices derivados
das medidas antropométricas.
2 METODOLOGIA
Participaram deste estudo 103 colaboradores da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM), de ambos os sexos (73M/30H) e com idade entre 18 e 74 anos
(39,66±10,21). O protocolo de avaliação consistia de questionário sociodemográfico,
avaliação antropométrica e de composição corporal, aferição da pressão arterial e
avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). As medidas antropométricas
e porcentagem de gordura corporal (protocolo de 3 dobras) foram aferidas seguindo
as recomendações da ACSM (2014). A Pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica
(PAD) foi aferida no início e após a avaliação da VFC utilizando o equipamento da
G-TECH, modelo ACMNP-1. Para a avaliação da VFC, foram utilizados os dispositivos
de telemetria H7 e o monitor de frequência cardíaca V800, ambos da Polar®(GILES;
DRAPER; NEIL, 2016)Estaris, Lille, France. A VFC foi aferida por 15 minutos com o
participante repousando em decúbito dorsal (TASK FORCE, 1996).Os dados coletados
foram transferidos para o software Polar Flow (Polar®)e posteriormente,os últimos
5 minutos dos dados coletados foram analisados no software Kubios (TARVAINEN
et al., 2014)trend removal and analysis sample selection. The software computes
all the commonly used time-domain and frequency-domain HRV parameters and
several nonlinear parameters. There are several adjustable analysis settings through
which the analysis methods can be optimized for different data. The ECG derived
respiratory frequency is also computed, which is important for reliable interpretation
of the analysis results. The analysis results can be saved as an ASCII text file (easy
to import into MS Excel or SPSS. Foram analisados os índices do domínio do tempo
(frequência cardíaca média [FCm], intervalo RR, SDNN, rMSSD, NN50 e pNN50) e
da frequência (LF, HF, Potência Total e LF/HF)(TASK FORCE, 1996).
O software da IBM, SPSS versão 21 foi utilizado para a análise estatística. Foi
computado o valor médio da PAS e PAD. Os índices que apresentaram distribuição
assimétrica (skewness, < -1 e > 1) (SDNN, rMSSD, NN50, pNN50, LF, HF, Potência
Total, LF/HF e PAS) foram transformados em log natural (Ln).Diferenças entre
sexo foi avaliada com o Teste t para amostra independente.Teste de correlação de
Pearson foi utilizado para avaliar a relação entre as variáveis. Nível de significância
foi acento quanto p < 0,05.
3 RESULTADOS
O teste t para amostras independentes revelou diferenças significativas (p <
0,03 foi o maior valor alcançado)entre sexo em quase todas as variáveis analisadas,
exceção ao IMC [t (101) = - 0,240; p = 0,811], HF Ln [t(101) = 1,62; p = 0,108], à PAS
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Ln [t(98) = 1,783; p = 0,78] e àPAD[t(98) = 0,96; p = 0,924].As mulheres tinham
maior pGC que os homens [M = 34,8±14,59; H = 10,98±6,6; t(96,9) = - 11,27; p <
0,001]. Os participantes com maior grau de escolaridade (≥ à formação superior)
apresentavam mais alta FCm [t(101) = - 2,041; p = 0,044]) e menor intervalo RR
[t(101) = 2,153; p = 0,034].
Teste de correlação de Pearson relevou que o IMC apresentava relação negativa
com o intervalo RR (r = - 0, 262; p = 0,008), o SDNN Ln(r = - 0,204; p = 0,039), o
rMSSD Ln (r = - 0,222; p = 0,024), o LF Ln (r = - 0,219; p = 0,026), o HF Ln (r = 0,226; p = 0,022), a Potência Total Ln (r = - 0,212; p = 0,031) e correlação positiva
com PAD (r = 0,312; p = 0,002) e PAS Ln (r = 0,253; p = 0,011). A RCQ apresentou
correlação positiva com a PAD (r = 0,329; p = 0,001) e PAS Ln (r = 0,360; p <0,001).
O IC apresentou correlação positiva com a PAD (r = 0,357; p < 0,001) e PAS Ln (r =
0,313; p = 0,002). O pGC apresentou correlação negativa com ointervalo RR (r = 0,446; p < 0,001), o SDNN Ln (r = - 0,335; p = 0,001), o rMSSD Ln (r = - 0,300; p =
0,002), a pNN50 (r = - 0,437; p < 0,001), a HF Ln (r = - 0,262; p < 0,009), a LF Ln (r
= - 0,358; p < 0,001), Potência Total Ln (r = - 0,301; p < 0,002) e correlação positiva
com aFCm (r = 0,438; p < 0,001) ePAD (r = 0,242; p = 0,017).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pGC e o IMC foram os índices que mais apresentaram correlação com os
índices da VFC (reduzido SDNN, rMSSD, Potência Total, LF, HF eelevada PAS e
PAD), demonstrando o efeito deletério do acúmulo de gordura sobre a atividade
autonômica cardíaca. Diferente do esperado, oIC apresentou correlação positiva
somente com a PAS e PAD. Nesteestudo, as mulheres são o grupo de maior risco de
desenvolver doenças cardiovasculares.
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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA COM
POSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES ATIVAS
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1 INTRODUÇÃO
O treinamento resistido é um grande aliado no controle dos níveis de gordura
corporal. Além do aumento da massa corporal, os exercícios com pesos estimulam
a redução de gordura corporal e o aumento de massa óssea, levando a mudanças
extremamente favoráveis na composição corporal.
2 METODOLOGIA
Participaram do estudo 40 mulheres que realizaram duas visitas antes do
começo do protocolo de exercícios. Na primeira visita foi realizado o teste de 10RM,
72 horas após foi realizado o re-teste para confirmação da carga, uma semana após
o re-teste, iniciou-se o protocolo de exercícios. Os exercícios escolhidos foram puxada
frontal, leg press, supino com barra, flexor de joelhos deitado e abdominal completo
no solo. Os treinos foram realizados três vezes por semana durante 8 semanas.
As participantes realizavam 3 séries até a sua falha concêntrica com 1 minuto de
recuperação entre as séries. Foram analisados a massa corporal, o percentual de
gordura, a massa magra e a massa gorda. Foi utilizado para verificar os níveis de
normalidade dos dados, o teste de Shapiro-wilk, para a análise dos dados foi utilizado
o teste t de amostras pareadas.
3 RESULTADOS
A massa corporal houve diferença muito significativa (75,03 +/- 13,81 x 74,10
+/- 12,86 p<0,028) e altamente significativa na massa magra (55,78 +/- 12,20 x 57,12
+/- 11,83 p<0,00), massa gorda (19,13 +/- 7,61 x 16,89 +/- 6,94 p<0,00), percentual de
gordura (25,46 +/- 8,98 x 22,84 +/- 8,53 p<0,00).
1 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação Fisica e Dança(FEFD-U FG), guia.
guilhermetorres@hotmail.com
2 Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GO), felippepc@gm ail.com
3 Faculdade União de Goyases (FUG), marcosvf85@o utlook.co m
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o treinamento resistido submetido até a falha concêntrica,
apresentou melhoras na massa corporal, na massa magra, na massa gorda e no
percentual de gordura.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o envelhecimento é
um processo que provoca alterações e desgastes que ocorrem de forma progressiva
(OMS, 2005), e com isto, se não forem tomadas algumas precauções durante toda
a vida, sua capacidade funcional se reduz expressivamente durante este processo.
Um importante recurso para atender às pessoas nesta fase da vida são as
instituições de longa permanência para idosos (IL PI), que se caracterizam como
residências coletivas que atendem aos idosos com carência financeira e/ou famíliar,
ou mesmo aqueles que têm família, mas que precisam de ajuda para o desempenho
de atividades diárias (CAMARANO; KANSO, 2010). As ILPI, além de receber
idosos de baixa renda e/ou problemas familiares, passam a ter uma nova função:
“cuidar de idosos necessitados de várias modalidades de serviços, em face das
perdas funcionais que tornaram problemática a vida a sós ou com a família” (TIER;
FONTANA; SOARES, 2004, p. 333).
Nestas ILPI é necessário oferecer, além do atendimento básico, a intervenção por
parte de profissionais qualificados, com cuidados fisioterapêuticos, psicológicos,
médicos, nutricionais, etc., e, dentre estes, programas de atividades que trabalhem
aspectos físicos, mentais e morais.
O projeto “Atividades recreativas para idosos institucionalizados” é desenvolvido
1 Projeto de Extensão desenvolvido em Jataí-Goiás, com bolsa do Programa de Bolsa de Extensão e
Cultura da Universidade Federal de Goiás (Probec/UFG).
2 Bolsista Probec, acadêmica do curso de licenciatura em Educação Física/UFG/REJ. Universidade
Federal de Goiás-Regional Jataí (UFG/REJ), laryssapaiva15@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí (UFG/REJ), brunavieira-12@hotmail.com
4 Regional Jataí (U FG/REJ), alicamonisa96@gmail.com
5 Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí (UFG/REJ), loloborges97@outlook.com
6 Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí (UFG/REJ), gabi025jti@gmail.com
7 Orientadora do projeto de extensão, docente dos cursos de Educação Física e do Programa de PósGraduação em Educação da UFG/REJ. Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí (U FG/REJ),
renatafef@hotmail.com
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em uma ILPI na cidade de Jataí-Goiás, e oferece atividades recreativas, lúdicas e de
interação entre os idosos, com o objetivo de propiciar melhores condições de vida
a este público, no que se refere aos benefícios psicossociais, físicos, cognitivos e
afetivos e consequente melhoria da sua qualidade de vida. Participam do projeto
estudantes e professores dos cursos de Educação Física, com apoio de professoras
do curso de Fisioterapia e coordenação externa da fisioterapeuta da instituição. As
aulas ocorrem duas vezes por semana, com aproximadamente uma hora de duração.
Todas as intervenções são planejadas, desenvolvidas e avaliadas, com base em
estudos teóricos e na experiência desenvolvida, visando observar os erros e acertos
para reformular a prática.
Os idosos, de início, mostravam-se um pouco acomodados, mas não
encontraram muitas dificuldades em relação às atividades propostas. Isso se
equipara ao estudo de Ferreira (2011), que relata que os idosos se adaptam bem
às atividades deste tipo, assemelhando-se às crianças, por terem a mente mais
aberta às proposições durante a aula. Com os alunos que encontraram dificuldades,
realizávamos atividades individualizadas e buscávamos interagir mais para que eles
pudessem se desenvolver. Depois de alguns meses de aula, optamos por dividi-los
em duas turmas, uma de cadeirantes e outra com alunos que têm mobilidade física
(conseguem andar sozinhos).
Na instituição escolhida para o projeto, há em média setenta institucionalizados,
com cerca de 70% dos idosos acamados e/ou cadeirantes e grande parte sofre
de alguns distúrbios mentais. Diante desse público, uma das maiores dificuldades
enfrentadas é conseguir repassar o que foi planejado de forma que eles entendam.
Em relação aos idosos com limitações mentais, alguns autores, dentre eles Santos
(2015), apoiam-se na ideia de que o convívio social manifesta-se positivamente.
No entender desta autora, “quanto mais relações satisfatórias o idoso estabelece,
maior é o afeto positivo de octagenários e centenários; equanto maior a percepção
das disponibilidades de apoio social, menos relatos de afeto negativo e solidão
entre centenários aparecem” (p. 27).
Considerando o efeito que o projeto gerou durante todo o processo de iniciação
até nos dias atuais, podem-se notar diferenças expressivamente agradáveis em
relação ao desenvolvimento dos idosos com as atividades realizadas. Durante
as intervenções muitos encontram dificuldades em entender e realizar o que foi
solicitado, devido à sua pouca capacidade física e/ou mental/cognitiva de entender
o solicitado. E ainda, quando compreendem o comando de voz dos professores,
nem sempre conseguem se expressar corporalmente como desejam. No entanto, de
acordo com as observações realizadas, percebe-se que muitos dos participantes que
não conseguiam se movimentar estão melhorando, a partir de seu esforço pessoal e
da vontade de se desenvolver, pois se mostram a cada dia mais capacitados no tocante
aos aspectos físicos-motores, psicológicos e sociais. Essa realidade se assemelha aos
resultados encontrados por Ferreira (2011), de que ao fim do programa instituído
todos os idosos que continuaram até o final se mostraram firmes e interessados,
bem como apresentaram melhoras.
Por fim, é notável a necessidade de se introduzir amplamente projetos e
programas que buscarão trabalhar aspectos considerados tão carentes junto aos
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idosos institucionalizados, contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida e
tornando-os menos dependentes.
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ATIVOS E SEDENTÁRIOS
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ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, AUTONOMÍA
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Francis Natally de Almeida Anacleto4
José Henrique5
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1 INTRODUÇÃO
No século XXI, um dos grandes temas que têm merecido discussão é o
envelhecimento humano (LAUSSEN et al., 2016). A literatura enuncia que os fatores
mais restritivos à independência do idoso são a incapacidade física e mental, as
quais limitam em alto grau as possibilidades de autogestão e autocuidado, bem
como o potencial de socialização do idoso, acabando por isolá-lo e submetê-lo
ao risco de institucionalização clínica (YOSHIDA et al., 2015). Estudos empíricos
evidenciam os efeitos positivos da prática de atividade física (AF) para o bem-estar
físico, psicológico e social do idoso, que acrescentam à sua longevidade (CHOU;
HWANG; WU, 2012). Destarte, o objetivo do estudo foi caracterizar e compvarar o
nível AF, de autonomia funcional e depressão, em idosos ativos e sedentários.
2 METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo comparativa. A amostra, conveniente, foi de 42 idosos,
com idade igual ou superior a 60 anos de ambos os sexos, sendo 35 ativos e sete
sedentários. Foram excluídos da pesquisa indivíduos com deficiências de locomoção,
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq.
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), fabiobrumt@gmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), diegocosta5648@live.com
4 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), francisnatally@yahoo.com.br
5 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), henriquejoe@hotmail.com
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cognição, com doenças crônicas de carácter físico, mental, cardiorespiratório e/ou
metabólico que impedissem a realização dos Testes.
O nível de AF foi avaliado por meio do Questionário Internacional de Atividade
Física - IPAQ (formato longo e adaptado para idosos). A Depressão foi mensurada
por meio da Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15). O protocolo GDLAM foi
aplicado para avaliar a autonomia funcional.
Para a comparação dos grupos foi utilizado o teste não-paramétrico U de
Mann-Whitney, adotando o nível de significância de P≤.05.
3 RESULTADOS
Os grupos de idosos ativos e sedentários apresentaram diferenças significativas
no total de AF (Mann-Whitney, p=.000), tendo prevalecido as de intensidade
moderada (Mann-Whitney, p=.000). Dentre os diversos componentes das AF, a
AF Doméstica (Mann-Whitney, P=.000) e o total de AF de Lazer (Mann-Whitney,
p=.002), foram os que diferenciaram significativamente os grupos de idosos, com
os ativos tendo logrado os maiores valores. O grupo de idosos ativos alcançou os
melhores resultados em todos os testes do protocolo GDLAM mas, significativamente,
nos testes Caminhar 10m (Mann-Whitney, p=.013) e Levantar da Posição Sentado
(Mann-Whitney, p=.003). Não houve diferença significativa na média dos scores
da depressão entre o grupo de idosos ativos e sedentários. Estudos apontam
que indivíduos classificados como ativos apresentaram maior indepêndencia
funcional (BOGGIO et al., 2015), ao passo que sujeitos sedentários, apresentaram
declínio acentuado na capacidade de autonomia funcional (ALENCAR et al., 2010),
repercutindo em maiores dificuldades em desempenhar atividades da vida diária.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados mostram a importância das atividades domésticas e de lazer para a
manutenção de um estilo de vida ativo entre os idosos. Implicam, ainda, na necessidade
de promoção de políticas públicas voltadas às atividades físicas, de lazer e sociais
visando promover maior engajamento dessa população, de modo a proporcionar
melhores condições de vida à coletividade em processo de envelhecimento.
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PERCEPÇÃO DE IDOSOS SOBRE A SAÚDE E AS
PRÁTICAS CORPORAIS
PERCEPTION OF ELDERLY PERSONS ON HEALTH AND
CORPORATE PRACTICES
PERCEPCIÓN DE ANCIANO EN SALUD Y PRÁCTICAS
CUERPO
Nayara Queiroz de Santana1
Tadeu João Ribeiro Baptista2
PALAVRAS-CHAVE: saúde 1; práticas corporais 2; idosos 3.

INTRODUÇÃO
As práticas corporais têm se mostrado uma contribuição interessante para
a vida de idosos, considerando, não apenas os componentes biológicos, mas,
também, as condições psicossociais. Dessa forma, fizemos a pesquisa com idosos
que pertencem a um grupo de Práticas Corporais (PC), em uma Unidade de Atenção
Básica da Saúde da Família, que prioriza atendimento primário e secundário, e
que tem a formatação de atendimento em grupo, como extensão do atendimento
ambulatorial, dando prioridade para promoção da saúde, através das PC em um
grupo de convivência.
BREVE CONCEITO DE SAÚDE E PRÁTICAS CORPORAIS
A saúde muitas vezes é visualizada de forma simples e reduzida, como somente
ausência de doença, voltada para o lado biológico, porém, esse conceito vem se
destrinchando e se faz como o “o completo bem-estar bio-psico social” segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS) (MERHY, 2006; FARINATTI; FERREIRA,
2006). Todavia, esta forma levanta outras questões que envolve a saúde do sujeito,
desconsiderando que a vida não seja linear.
Com o avanço de estudos, e revendo as conceitualização, VIII Conferência
Nacional da Saúde, saúde “[...] é a resultante das condições de alimentação,
habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer,
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviço de saúde” (BRASIL, 1986, p.4),
1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), nayaraqueiroz_go@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), tadeujrbaptista@yahoo.com
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pode-se ver as possibilidades das determinações sociais na obtenção da saúde,
em um complexo de vertentes que envolvem o sujeito e/ou comunidade. Além
disso, Farinatti e Ferreira (2006), apresentam a ideia de uma saúde positiva, a qual
permite o sujeito executar suas tarefas e atividades no seu cotidiano com máximo
de autonomia. Por outro lado, a saúde negativa, é aquela que o ser não tem qualquer
autonomia, e precisa de terceiros para executar qualquer demanda.
Um dos fatores intervenientes neste processo é a realização de práticas corporais
(PC). A definição de Práticas Corporais envolve aspectos culturais diretamente
envolvidos na construção de grupos e de sua cultura, atribuindo a elas sentidos
e significados, sendo contextualizada no cotidiano do sujeito e/ou comunidade
(LAZZAROTTI et al, 2010).
METODOLOGIA
Foram realizados 6 encontros de observação de um grupo de idosos, que
resultaram em diário de campo e um grupo focal (MINAYO, 2013). O grupo existe há
12 anos, acontece todas sextas-feiras numa quadra poliesportiva da comunidade que
fica próxima à UABFS, e fazem parte desse grupo em média 30 idosos, em que todos
foram convidados para participar do grupo focal. Porém, somente 5 compareceram
e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O grupo focal durou 1
hora e 6 minutos e posteriormente os dados foram transcritos e analisados.
DISCUSSÃO
Iniciamos perguntando o que seria saúde para os idosos, e eles responderam
“Uai, a saúde é uma coisa muito importante, porque a saúde que nos ajuda a trabalhar,
ajuda a gente como diz o outro [...] alegria, a gente tem alegria porque tem saúde”
(H67); “[...] a saúde pra mim é muito especial, porque tendo saúde, você consegue
fazer tudo dentro de casa [...]”. Nessas falas, percebemos que para os idosos a
saúde é positiva (FARINATTI; FERREIRA, 2006), pois é através dela que eles têm
autonomia para fazer as suas atividades cotidianas.
Foi perguntado se as PC interferem na condição de saúde, e as respostas
foram: “Ah, esse negócio da atividade pela saúde, tenho problema de diabetes,
tenho problema de pressão [...]” (M67); “[...] eu não sinto tonteira, eu sinto muito
bem [...]. Me sinto tão bem quando faço minha física” (M63), aqui podemos levantar
a questão, eles entendem que as PC sejam um “estimulo biológico” (MIRA, 2003).
Perguntamos a eles, se no envelhecimento houve algumas alterações na saúde
deles “[...] minha saúde foi depois dos 50 que deu uns probleminhas” (M67); “[...] ah!
Só esses problemas dessas doençadas [sic!], antes eu não tinha nada” (diabetes e
hipertensão) (M63), através das falas dos idosos, percebemos o quanto é determinante
o discurso biológico do processo saúde-doença (FARINATTI; FERREIRA, 2006), e
que o processo de envelhecer trouxe modificações negativas para a saúde.
CONCLUSÃO
Por mais que as políticas públicas estejam voltadas à saúde ampliada, os idosos
participantes, não demonstram clareza sobre a mesma, mas apontam elementos
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importantes para pensar essa concepção de saúde, como a alimentação, o convívio
social. Destaca-se no discurso dos idosos uma saúde positiva, pelo fato deles
perceberem que tendo minimamente a saúde, eles conseguem efetuar as atividades
do cotidiano.
Porém as PC são visualizadas com atividade física, que interfere na sua
condição física, contundo, é necessário que as intervenções com as PC possam ainda
mais enriquecer o dia a dia desses idosos, com discursos ampliados e relevantes,
considerando os aspectos culturais do grupo e das pessoas, para surtir efeito
qualitativo e transformador na vida desses idosos.
REFERENCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório Final da 8ª conferência Nacional de Saúde.
Brasília: Ministério da Saúde, 1986.
LAZZAROTTI FILHO, Ari (et al) O termo práticas corporais na literatura científica brasileira
e sua repercussão no campo da Educação Física. Movimento (Porto Alegre), v. 16, n. 01,
p. 11-29, janeiro/março de 2010. Disponível em: < http://seer.ufrgs.br/Movimento/article/
view/9000> acesso em: 14/06/2016
MALTA, D.C et al. A Promoção da Saúde e da Atividade Física no Sistema Único de Saúde.
Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. v. 13, n. 1, p. 24-27, 2008. Disponível em <
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBAFS/article/view/779/788 > acesso em
01/03/2014 ;
MERHY, Emerson Elias (organizador). O trabalho em saúde: olhando e experienciando o
SUS no cotidiano. São Paulo: Hucitec, 2006.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento – Pesquisa Qualitativa em
Saúde, 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2013.
MIRA, C. M. Exercício Físico e Saúde: da crítica prudente. In: BAGRICHEVSKY, M; PALMA,
A; ESTEVÃO, A. (Orgs.). A Saúde em debate na educação física. Blumenau: Edibes, 2003,
p. 169-191, v. 1.

RESUMO SIMPLES | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

289

O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NO PROJETO DE EXTENSÃO UATI: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Cíntia Barreto de Araújo1
Jamille Santos Lôla2
Josimere Silva Almeida3
Maíra de Souza Barreto4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Terceira Idade; Ginástica.

INTRODUÇÃO
A Universidade Aberta à Terceira Idade- UATI é um programa de extensão que
atende pessoas de ambos os sexos, de qualquer nível sócio-educacional, cuja faixa
etária seja igual ou superior a 60 anos. Formada por uma equipe multidisciplinar, a
UATI dispõe de profissionais das mais variadas áreas como: Educação Física, Direito,
Pedagogia, Nutrição, Psicologia, etc.Os trabalhos são concretizados por meio de
oficinas relacionadas a vivências corporais e socioeducativas no período de março
a dezembro, período letivo da instituição. Tais oficinas são distribuídas em quatro
núcleos com diferentes atividades: Núcleo Teórico, Núcleo de Vivências Corporais,
Núcleo de Trabalhos Manuais e Núcleo de Tecnologia e Informação.A Educação
Física engloba um vasto campo de atuação desde o esporte até exercícios físicos,
bem como todo conhecimento científico essencial a tais práticas. Diante disso,
fica evidente que o profissional de Educação Física é o principal responsável pela
orientação física dos mais distintos esportes e da execução de todo e qualquer
exercício físico (OLIVEIRA, SILVA, 2005).
MÉTODOS
Através das observações realizadas no projeto de extensão da UATI
(Universidade Aberta a Terceira Idade), constatou-se que as atividades são
sistematizadas uma vez na semana, às quintas-feiras, no período da tarde a partir
das 16:00 com o término às 17:00.A atividade desenvolvida na oficina consiste em
Ginástica Aeróbica, que segundo Oliveira (1993), é uma atividade que excede o
tempo de 20 minutos. Deve ser realizada no ritmo de músicas, podendo conter
1 Universidade do Estado da Bahia, araujo.barreto1@outlook.com
2 Universidade do Estado da Bahia, jamille_caem@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia, josyalmeida11@hotmail.com
4 Universidade do Estado da Bahia, maira.uni@hotmail.com
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passos de dança com junção de exercícios. As aulas dividem-se em quatro etapas,
sendo estas: alongamento, aquecimento, ginástica aeróbica e ginástica localizada.
Constatou-se também a predominância de mulheres dentro da oficina observada,
isso se deve ao fato de que estas se preocupam mais com fatores determinantes
relacionados à saúde, em contrapartida, os homens ainda são “preconceituosos” em
relação a pratica da atividade física por medo da exposição e opinião de terceiros
ao seu respeito. Diante desse fato é notório que as mulheres vivem mais e possuem
uma longevidade maior que a dos homens (TRINDADE, 2001).
DISCUSSÃO
Ainda são necessárias algumas reflexões acerca deste projeto de extensão
da Uneb Campus IV, visto que o Laboratório onde são realizadas as atividades
deste projeto dispõe de um espaço considerado pequeno, pouco arejado e pouco
espelhado, tendo em vista que as atividades realizadas na oficina abrangem
movimentos de deslocamento coletivo e exercícios que exigem cuidados
relacionados a posturas adequadas. Porém, apesar das dificuldades, a oficina é de
extrema importância, visto que são diversos os benefícios constatados na prática
da ginástica, tais como: expansão dos pulmões; fortalecimento do miocárdio,
bombeando assim, mais sangue com menos batidas; melhora no volume total do
sangue e consequentemente contribuições positivas no bem-estar e aspectos
da realização pessoal (BREGOLATO, 2008). Dessa maneira, o projeto é de suma
importância para o público alvo, afinal Rodrigues (2009) ressalta que a atividade
física pode ser uma alternativa de solucionar o problema de isolamento que afasta o
idoso da sociedade. Tais atividades buscam além da melhora fisiológica, a socialização
colocando o idoso ao lado de outros que possuem características semelhantes a
ele. Tal socialização trás reconhecimento do idoso como peça fundamental para
sociedade.
CONCLUSÃO
O processo de observação se mostra um importante instrumento para fazermos
uma correlação entre o que nos é mostrado de teoria aliado a prática. Porém, não
alcançamos um nível satisfatório de observações, visto que o nosso processo de
observação foi prejudicado por paralisações. Assim não foi possível atingir por
completo o solicitado pela disciplina. No entanto é perceptível que adquirimos
experiência no que diz respeito a um conhecimento de nível pessoal como, por
exemplo, o aprendizado em lidar com pessoas diferentes no que diz respeito à idade,
nível escolar e sócio econômico, o que não seria possível obter em sala de aula.
REFERÊNCIAS
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ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS
ANTROPOMÉTRICAS E CARDIOVASCULARES
ASSOCIATION BETWEEN ANTHROPOMETRIC AND
CARDIOVASCULAR VARIABLES
ASSOCIACIÓN ENTRE ANTROPOMETRICOS Y
CARDIOVASCULAR VARIABLE
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Alexandre Mesquita Escarassatti2
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Wonder Passoni Higino4
PALAVRAS-CHAVE: variáveis antropométricas; variáveis cardiovasculares; correlação.

O estilo de vida do homem moderno não contribui para uma vida saudável, haja
vista as pessoas serem mais inativas e se alimentarem inadequadamente, tanto em
quantidade, quanto em qualidade. Segundo Tosseto e Junior (2008), nos últimos
anos a quantidade de pessoas com obesidade, independente do gênero, condições
intelectuais, nível socioeconômico e idade, aumentou de forma preocupante no
mundo, sendo considerado como uma doença crônica e epidemiológica.
Estudar a obesidade e sua prevalência é de suma importância para a criação
de ferramentas de controle e combate a esta epidemia, mesmo porque, a mesma
está associada à outras patologias, dentre as quais, aquelas relacionadas ao sistema
cardiovascular (FEIJÃO et al., 2005).
Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo correlacionar variáveis
antropométricas com variáveis cardiovasculares dos associados e praticantes de
atividade física de um clube social e esportivo do interior do estado de Minas Gerais.
Para a presente pesquisa, foram recrutados 536 associados/alunos (254 homens
e 282 mulheres) de um clube social e esportivo, com idade entre 15 e 77 anos. O
1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Campus Muzambinho (Ifsuldeminas),
alencarhenrique99@yahoo.com.br
2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Campus Muzambinho (Ifsuldeminas),
aleescarassatti@gmail.com
3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Campus Muzambinho (Ifsuldeminas), matheus.
roncon3@gmail.com
4 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Campus Muzambinho (Ifsuldeminas),
wonderhigino@gmail.com
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recrutamento e avaliação ocorreram entre os meses de janeiro e setembro de 2016.
Até mesmo pela característica do clube, seus associados, de forma geral, podem ser
considerados como de classe econômica média/alta do município que pertenciam.
Todos os voluntários foram submetidos à uma bateria de testes físicos e
antropométricos. Nesta, foram determinadas as variáveis peso corporal total (PCT)
e estatura (E), que proporcionaram o cálculo do índice de massa corporal (IMC)
e, em situação de repouso de pelo menos cinco minutos na posição supina, em
todos os voluntários foi aferida a pressão arterial, sistólica (PAS) e diastólica (PAD)
e a frequência cardíaca de repouso (FCrep) que multiplicada pela PAS, forneceu
o duplo produto (DP). Essas variáveis permitiram a análise de correlação entre as
variáveis antropométricas (PCT e IMC) com as variáveis cardiovasculares (PAS, PAD
e DP), através do teste de correlação de Pearson (BioEstat 5.0) com p≤0,05.
Diante dessas análises, observou-se uma fraca a moderada correlação entre
o PCT e as variáveis cardiovasculares PAS, PAD e DP (r = 0,42; r = 0,31; r = 0,44),
respectivamente, o mesmo não ocorrendo entre o IMC e as variáveis cardiovasculares,
que não apresentaram correlação significante.
Feijão et al. (2005), relata que o aumento da preção arterial esta diretamente
relacionado com o aumento do IMC, contrapondo os resultados encontrados neste
trabalho onde, essas variáveis não se correlacionaram. Da mesma forma, Bloch et
al. (1993), verificaram correlação positiva entre variáveis antropométricas (PCT e
IMC) com variáveis cardiovasculares. Contudo, da mesma forma que a presente
investigação, não encontraram correlação significante entre IMC e PAD.
Diferente dos estudos supracitados, a amostra da presente investigação foi
composta por pessoas de diferentes idades e sexo o que, de certa forma, até mesmo
pelo tamanho da amostra pode ter acarretado, resultados diferentes daqueles
encontrados por Feijão et al. (2005) e Bloch et al. (1993).
Dessa forma, conclui-se que, das variáveis antropométricas estudadas, apenas
o PCT apresentou fraca a moderada correlação com as variáveis cardiovasculares e
que, o aumento da pressão arterial ou sobrecarga cardiovascular, não esta associada
apenas ao PCT e ao IMC. Acredita-se que outras variáveis possam ser intervenientes,
como idade e sexo.
REFERÊNCIAS
BLOCH, K. V. et al. Blood Pressure, Capilar Glucose and Anthropometric Measures in a
Yanomámi Population.Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (4): 428-438, oct/dec, 1993.
BLOCH, K. V. et al. Hipertensão Arterial e Obesidade na Ilha do Governador, Rio deJaneiro.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 62, n.1, p. 17-22, 1994.
FEIJÃO, A. M. M. et al. Prevalência de Excesso de Peso e Hipertensão Arterial, em
População Urbana de baixa Renda. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 84,
n.1, p. 29-33, 2005.
TOSETTO A. P.; JÚNIOR, C. A. S. Obesidade e sintomas de depressão, ansiedade e
desesperança em mulheres sedentárias e não sedentárias. Revista de Medicina. Ribeirão
Preto. n.4, p. 497-507, 2008.

RESUMO SIMPLES | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

293
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ATRAVÉS DAS PRÁTICAS CORPORAIS: ESCOLHAS
POSSÍVEIS NO COTIDIANO QUE SE REVELA NA
INTERGERACIONALIDADE
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Nunes (2012, p.23), quando se fala da velhice e do envelhecimento, é
inevitável não imaginar o corpo que envelhece associado aos estigmas que agregam
a velhice,
ao aparecimento de doenças, as limitações físicas, a necessidade de cuidado e a
interrupção dos relacionamentos sociais. Permanecer jovem e saudável é qualidade
que permeia um imaginário coletivo, de uma sociedade capitalista, que valoriza
essencialmente o belo.
Telles (2015, p.82) diz que, a busca pela beleza e jovialidade atendendo aos
padrõesestéticos, conduziu a todos, inclusive os idosos, a um modo de vida que
valoriza as atividades físicas, na busca de uma vida saudável. Assim passou-se a
valorizar a prática da atividade física no envelhecimento como mais uma forma de
garantir saúde.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa exploratória com elementos da pesquisa participante,
de caráter qualitativo, utilizando-se como referencial teórico as teses elaboradas
por Michel de Certeau (2014) quando aborda a invenção do cotidiano.
As observações foram acompanhadas de registros fotográficos realizados na
casa de práticas integrativas, localizada no município da cidade do Rio de Janeiro, na
Área Programática 4.0, no bairro de Curicica, - Rio de Janeiro. A Unidade elencada
se caracteriza por manter 18 grupos trazendo interação entre idosos, adultos e
adolescentes. Esses grupos de pessoas realizam além das atividades corporais,
1 Universidade Gama Filho, tcacamargo@uol.com.br
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, telles.ntg@terra.com.br
3 Universidade Gama Filho, clau@fiocruz.br
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artesanato, convivência, atividades lúdicas, horticultura, práticas integrativas.
Além disso, realizaram-se entrevistas semi-estruturada, utilizando um roteiro com
questões relacionadas aos objetivos da pesquisa, permitindo a explanação livre dos
sujeitos em relação aos tópicos.
Na análise dos dados utilizamos a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES.
O cotidiano ganha sentido no envelhecimento, quando é revelador de
possibilidades, de diversidades e de maneiras de se estabelecer relações.
Estudos apontam o benefício da atividade física como forma de liberar
tensões, irritabilidade e ansiedade, além de constituir um dos fatores de inclusão
social, diversão, socialização e troca de experiências entre gerações. Exercitar-se
fisicamente, estar engajado em eventos sociais, e ter projetos de vida enquanto
ocorre o envelhecimento, foi um dos discursos revelados nas falas dos sujeitos,
além da (re) invenção de um cotidiano desvelado através de escolhas autônomas e
conscientes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evidenciou-se nos estudos que os participantes esperamenvelhecer com
saúde e não se deparar com o sofrimento. As pesquisas mostram que muitos
tentam ocupar o tempo livre, se disponibilizando para as atividades que envolvem
convivência, socialização, continuar trabalhando e ações que traduzem qualidade
de vida. Abordamos aqui a palavra renovação, como forma de reelaboração de
um novo modo de vivercapaz de trazer prazer e gratificação pessoal, traduzindo
qualidade de vida.
REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo natural do ser humano. Para Franchi e
Montenegro (2005) “O envelhecimento refere-se a uma função fisiológica e de
comportamento social, comum a todos os seres vivos, influenciado por fatores
genéticos, estilo de vida e características sócio e psicoemocional.”.
Por conseguinte, a vida é uma construção diária, desta maneira a velhice
não é igual para todos, é consequência de tudo realizado no passado, portanto,
é necessário se cuidar para quando atingir a velhice poder gozar de qualidade de
vida. Segundo a OMS (2005), a qualidade de vida engloba o estado de saúde física
do indivíduo, psicológico, as relações sociais, a autonomia e independência.
Com isso, é de fundamental importância a atividade física, para que o idoso
interaja com o ambiente vivido, mantendo a cognição preservada. Para tanto,
existem programas de atividades que contribuem na longevidade, estimulando a
autonomia, trazendo participação social, políticas e cognitivas.
2 METODOLOGIA
Diante desse contexto, trabalhando com idosos no estágio da graduação,
tivemos a necessidade de pesquisar sobre a qualidade de vida proporcionada através
da atividade física em grupo de acordo com o que observamos, então elaboramos
o objetivo geral que foi, identificar quais os benefícios da atividade física em grupo
para a qualidade de vida dos idosos. E o objetivo específico foi conhecer quais as
atividades físicas melhor proporciona o bem estar para os idosos.
Realizamos a pesquisa de campo em uma academia localizada no centro
da cidade de Castanhal-Pará. O estudo tratou-se de uma pesquisa descritiva,
qualitativa, realizada por meio de observações e conversas informais com 25 idosos
que frequentavam a academia.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Formada pelo CEDEF/UEPA, deborah_pantoja@hotmail.com
3 Formado pelo CEDEF/UEPA, tc.carrera@hotmail.com
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3 AUTONOMIA E COMPANHEIRISMO
De acordo com relatos, os idosos a partir do momento que decidiram praticar
atividade física, a fim de buscar qualidade de vida, relataram que possuem melhor
capacidade física, diminuíram os quadros de enfermidades, além disso, melhoram o
estado de ânimo e a disposição. Ao serem perguntados por qual o motivo levaram
a buscar atividade física em grupo, a resposta mais recorrente foi por conta da
socialização, pois para eles, um idoso sedentário iniciar uma atividade física não é
fácil, então os grupos tornam a aceitação da atividade física maior, pois possibilita
fazer novas amizades, tornando as atividades prazerosas, alguns disseram que antes
já haviam feito exercício físico só, mas não passaram muito tempo, pois a monotonia
e solidão faziam com que logo desistissem.
Diante de uma academia com aulas em grupo de alongamentos, jump, step,
dança, treino funcional, lutas, a atividade física que é mais praticada pelos idosos
é a dança, incluindo homens e mulheres, pois segundo eles a dança transcende
gerações, eleva a autoestima, fazendo com que os idosos ao terminarem a aula já
esperando o outro dia.
O relato mais marcante foi de uma idosa revelando que a dança fez com que
ela voltasse a viver depois de um avançado quadro de depressão, onde ela achava
que o melhor caminho era o da morte para a fuga do grande sofrimento e então
uma filha convidou ela para ir fazer uma aula experimental, ela negou várias vezes,
mas diante da insistência resolveu acompanha-la, ao chegar, ela não se sentiu bem,
mas ao decorrer da aula ela foi se desenvolvendo e a partir desse momento ela
obteve um motivo para viver e hoje ela viaja o Brasil inteiro dançando em bailes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o que foi observado e das falas, chegamos a seguinte conclusão,
o exercício físico realizado em grupo, além de melhorar os aspectos físicos, ele
trabalha o cognitivo e psicológico, revelando a melhor adesão e permanência em
determinado exercício. A atividade física mais procurada por eles é a dança, na qual
eles se sentem mais felizes em pratica-los.
Porém a atividade física na velhice ainda se restringe a uma pequena parcela
da sociedade, por diversas questões, uma delas financeiras, portanto é necessário
que o governo invista em políticas públicas para esse público, principalmente para
melhorar a qualidade de vida dos idosos e diminuir a entrada de idosos nas redes
públicas hospitalares.
REFERÊNCIAS
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1 INTRODUÇÃO
A população idosa brasileira encontra-se em crescimento, estando associado
a uma maior incidência de doenças crônicas (COSTA, J., 2002), especialmente
hipertensão, diabetes, colesterol alto e depressão (MINISTÉRIO DA SÁUDE; IBGE,
2014). A depressão é marcada por diversos fatores: idade, estado civil, imagem
corporal, influências genéticas, psicológicas e socioculturais, que retratam uma
relação positiva entre essa doença e o público idoso (CAMARANO A., 1999). Alguns
desses são preditores para a depressão no gênero feminino, como a imagem
corporal. O tratamento dessa doença tem por finalidade melhorar a qualidade de
vida, podendo ser utilizadas estratégias, como: intervenção psicofarmacológica,
psicoterapia e atividade física (F. STELLA et. al, 2002). A Atividade Física é
uma ferramenta terapêutica não farmacológica para o tratamento da depressão
(BLUMENTHAL ET AL, 1999). Nosso objetivo é apresentar e discutir de que maneira
a atividade física pode ser utilizada como efeito aditivo no tratamento da depressão
em mulheres idosas.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de Revisão Sistemática, o qual visa abordar de quais
formas a atividade física pode ser utilizada como efeito aditivo no tratamento de
mulheres idosas com depressão. A busca dos artigos foi realizada nas bases de
dados científicos: PubMed e SciELO, empregando os descritores “physical activity”,
“ depression”, “ elderly”. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados
nos últimos cinco anos, idiomas em inglês, espanhol e português, estudos com
seres humanos, indivíduos com idade acima de 60 anos (foram usados três faixas
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), diogoesef5@gmail.com
3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), jhs_rec@hotmail.com
4 Faculdade Maurício de Nassau daniel07_felipe@hotmail.com
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de idade, 45-65 anos; média de 65 anos; acima de 80 anos) e gênero feminino. A
seleção dos artigos foi segmentada em três etapas, realizadas separadamente, nos
quais, a primeira correspondeu à leitura dos títulos, a segunda à leitura dos resumos
e a terceira à leitura dos textos por completos.
3 RESULTADOS
A busca inicial resultou em 5215 estudos. Após aplicação dos critérios de
inclusão restaram 210. Na leitura dos títulos fez-se necessário agrupar a leitura dos
resumos, culminando em 65. Na leitura dos textos completos restaram 4 artigos
que compuseram a amostra final do presente estudo, ou seja os descartados não
possuíam dados conclusivos sobre o efeito da atividade física nos sintomas de
depressão e/ou não apresentaram dados do público feminino separadamente, ou
mesmo não tratavam desse gênero. As modalidades de atividade física apresentadas
nos estudos foram: exercício resistido, jogos pré-desportivos e exercícios cognitivos,
os quais revelaram redução nos níveis da depressão, ansiedade e um retardo nas
percas de qualidade de vida e saúde mental (condições inerentes à doença de
Alzheimer) nos grupos intervenção, sendo o exercício resistido a atividade física
mais presente nos estudos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há uma relação positiva entre a prática regular de atividade física com a
redução nos sintomas de depressão em mulheres idosas, evidenciando o exercício
resistido como a atividade física mais apresentada, haja visto revelados resultados
mais significativos em detrimento à outros tipos de atividade física estudada. Vale
ressaltar a importância de mais estudos seres realizados com este público, já que a
incidência da depressão é muito maior em indivíduos do sexo feminino.
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1 INTRODUÇÃO
A historicidade da corrida de rua se fundamenta na existência do homem
(SILVA, 2009), e sua origem se encontra na pré-história, quando os indivíduos
se utilizavam desse movimento para caçar e/ou fugir de predadores, sendo uma
atividade individual ou em grupo (OLIVEIRA, 2010). Ao decorrer do avanço das
civilizações, notou-se também um desenvolvimento desse movimento pelo ser
humano. A corrida de rua chegou ao Brasil no ano de 1918, onde houve a primeira
prova, acontecida em São Paulo (SILVA, 2009), período no qual se iniciou a busca
dessa prática por meios dos indivíduos. Neste sentido, benefícios físicos e psíquicos
são buscados por meio da corrida de rua, porém os físicos são mais evidenciados
(WILLIAMS, 1996; THOMPSON, 2009; MASSARELA; WINTERSTEIN, 2009), o que
nos faz refletir, por que os benefícios psíquicos ainda não são tão enfatizados?
O objetivo desse estudo foi levantar e descrever de acordo com os achados da
literatura cientifica as emoções e os sentimentos apresentados pelos corredores
de rua, com o intuito de revelar se essas sensações estão dispostas de forma mais
positiva ou mais negativa.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma Revisão Sistemática acerca das emoções e sentimentos
sentidos por corredores através da prática de corrida de rua. A busca dos artigos
foi realizada nas bases de dados científicos: PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em
Saúde, empregando os descritores “emotion”, “feeling”, “running”. Os critérios de
inclusão a partir dos filtros foram: artigos publicados nos últimos dez anos, idiomas
em inglês, espanhol e português, estudos com seres humanos e artigos completos
(dissertações, teses), por outro lado os exclusos foram os artigos de revisão e
meta-analise. A seleção dos artigos foi segmentada em três etapas, realizadas
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), diogoesef5@gmail.com
3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), jhs_rec@hotmail.com
4 Faculdade Maurício de Nassau, daniel07_felipe@hotmail.com
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separadamente, nos quais, a primeira correspondeu à leitura dos títulos, a segunda
à leitura dos resumos e a terceira à leitura dos textos por completos.
3 RESULTADOS
A busca dos artigos nas bases de dados científicos a partir dos filtros resultou
em 127 estudos. Após a leitura dos títulos foram selecionados 16 artigos para a leitura
dos resumos. Em sequência, com os resumos lidos, 6 artigos foram selecionados para
a leitura completa, no qual os mesmos foram eleitos para composição da amostra
final. Os estudos que foram descartados não possuíam dados conclusivos sobre
as emoções e os sentimentos sentidos pelos corredores, bem como apresentavam
apenas resultados referentes aos benefícios físicos da corrida de rua, deixando
obscura a esfera psíquica. Ao nos debruçarmos sobre os resultados dos estudos,
percebemos que a maioria evidenciaram as emoções de caráter negativo, ou seja,
os sentimentos apresentados revelaram que os corredores possuíam mais foco em
metas e conseguiam aumentar sua intensidade a partir de emoções desagradáveis.
Por outro lado, houve estudos que mostraram a relação inversa, no qual maiores
tempos de prática geram mais calma e tranquilidade, proporcionando assim
sensações de relaxamento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos perceber que grande parte dos estudos revelaram
emoções e sentimentos de ordem negativa, no que diz respeito à prática dos
corredores, ou seja, esses praticantes atribuem ser mais estimulados a corrida por
sensações negativas, podendo dessa forma a realizarem em maiores distâncias,
e até mesmo em maiores intensidades. Por outro lado, foi também apresentada
uma relação positiva, haja visto a obtenção de clama e tranquilidade por parte dos
praticantes em detrimento do tempo de prática. Com isso, destaca-se a necessidade
de mais estudos com esta abordagem, para que torne mais clara a relação psíquica
com a corrida de rua.
REFERÊNCIAS
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ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇA
COM CÂNCER: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICOMETODOLÓGICAS1
LÚDICAS ACTIVITIES FOR CHILDREN WITH CANCER:
THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONTRIBUTIONS
LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA NIÑOS
CON CÁNCER: LAS CONTRIBUCIONES TEÓRICOMETODOLÓGICAS
Marcela Natalia Lima de Figueirêdo2
Brunelly Brito Cândido3
Marcelo Soares Tavares de Melo4
PALAVRAS-CHAVE: Crianças com Câncer; Ludicidade; Contribuições Teórico-Metodológicas.

INTRODUÇÃO
Este estudo esteve vinculado ao programa institucional de bolsa de extensão
de uma Universidade pública, com objetivo de analisar a vivência do trato do Jogo
com base na Ludicidade junto com as Crianças com Câncer de um Centro de
Oncohematologia Pediátrica em um Hospital Universitário Público. A ludicidade teve
um papel relevante, pois origina-se da palavra ludus que significa jogo, caracterizado
pela espontaneidade e prazer de quem pratica (HUIZINGA, 2000). Desenvolver
estes sentimentos em crianças com câncer que se deparam com uma realidade de
dor e sofrimento é desafiante, porque as práticas dos jogos propiciam a alegria e
possibilita melhoria na qualidade da vida (CAMPELLO, 2006).
METODOLOGIA
O estudo tomou por base uma abordagem qualitativa (MINAYO,2013) por meio
da observação participante (LUDKE E ANDRÉ, 1986). Inicialmente foram estudadas
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro de um Programa de Fortalecimento Acadêmico
de uma Universidade Estadual Pública para sua realização.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), marcelanlf@gmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), brunellycandido@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), mmelo19@hotmail.com
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referências do jogo enquanto elemento da Ludicidade (BRUNER, 1978; CAILLOIS,
1990; ELKONIN, 2009; HUIZINGA, 2000)e do câncer por meio da Medicina de
caráter Humanizado (CAMPELLO, 2006). Em seguida, foi elaborado um programa
de ação para dez meses com aulas planejadas para as crianças com câncer, as
quais vivenciaram durante uma hora, dois dias na semana, sob a orientação de
uma estudante, acompanhada por duas observadoras e do professor orientador
do estudo, com base no diário de campo para descrição das aulas observadas
(FALKEMBACH, 1987). Após coletados os dados a partir dos diários de campo foi
realizada uma análise de conteúdo do tipo categoria por temática identificando as
categorias conclusivas do estudo (BARDIN, 2011).
RESULTADOS
As vivências dos jogos com base na Ludicidade possibilitaram as crianças se
concentrarem no mundo da fantasia e imaginação o que favoreceu a uma minimização
do estresse, ansiedade em fator dos tratamentos de combate ao câncer.
Além disso, uma vez que eram levadas a resolverem situações-problema
durante o jogo e tomarem decisões, suas capacidades cognitivas eram estimuladas,
o que provocou por tomadas de decisões o que permitiu uma melhora no humor e
relacionamento social entre as crianças.
Diante disso, as crianças se sentiram mais dispostas, o que ajudou a reduzir a
tristeza, fadiga e repouso em excesso. Ou seja, a vivencia da atividade lúdica jogo
teve efeito terapêutico ao possibilitar uma melhora na qualidade de vida destas
crianças, considerando terapêutico tudo aquilo que promove bem-estar (MOTTA;
ENUMO,2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, concluímos que a vivência dos jogos com base na
Ludicidade permitiu as crianças uma minimização do estresse, ansiedade em
fator dos tratamentos de combate ao câncer, estímulo as capacidades cognitivas,
melhora no humor e relacionamento social, disposição e bem-estar. Nesse sentido,
a atividade lúdica jogo foi um recurso terapêutico enriquecedor, contribuindo para
a melhoria no tratamento da doença e na qualidade de vida das crianças.
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PSICOLOGIA DO ESPORTE NO CONTEXTO ESCOLAR:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

1

SPORT PSYCHOLOGY IN THE SCHOOL CONTEXT:
EXPERIENCE REPORT
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN EL CONTEXTO ESCOLAR:
RELATO DE EXPERIENCIA
Ana Kariny Cabral Araújo2
Lívia Fernandes de Queiroz3
Raphael Moura Rolim4
PALAVRAS-CHAVE: psicologia; esporte; basquete.

INTRODUÇÃO
Partindo da ideia de promoção do bem-estar psicológico, o trabalho da
psicologia do esporte busca auxiliar o atleta a alcançar um rendimento satisfatório
através do equilíbrio entre o físico e emocional, considerando a grande influência
que a cognição exerce sobre as funções motoras, e assim, atuando diretamente nos
resultados em competições.
O trabalho em questão se faz relevante pela proposta de realizar intervenções
com as temáticas da psicologia do esporte para atletas escolares, que vivenciam
conflitos emocionais e se apresentam como uma demanda em potencial. As
intervenções previam como objetivos, a preparação psicológica diante de situações
estressoras no esporte, o estabelecimento e cumprimento de metas e a coesão de
grupo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
De acordo com Buceta (2013 apud Lavoura 2015, p. 116), a psicologia do esporte
não trabalha apenas com problemas emocionais advindos dos atletas, mas também
como uma preparação semelhante ao treino físico. Mesmo tendo o rendimento do
atleta como foco principal, é necessário compreendê-lo de uma forma mais ampla,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), anacabrall_@outlook.com
3 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), livia.fernandes.psi@hotmail.com
4 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), raphaelmoura_@hotmail.com
RESUMO SIMPLES | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

305

auxiliando no enfrentamento dos problemas psicológicos que podem ser iniciados
a partir das exigências do esporte de competição, trabalhando também a promoção
de saúde através do equilíbrio e satisfação sem haver desvios do alto rendimento,
que é o objetivo principal.
Segundo Machado (2009, p. 2), “[...] a psicologia do Esporte tem entrada em
todo e qualquer local em que se trabalha o movimento humano. Mesmo assim,
ainda se desconhece o verdadeiro valor da Psicologia do Esporte e de sua atuação
e importância”.
METODOLOGIA
O presente relato se refere a uma experiência de intervenções em Psicologia
do Esporte realizada no Colégio Facex, localizado na cidade de Natal/RN, com
uma equipe de Basquete Masculino categoria Juvenil, com média de 15,53 anos. As
atividades foram desenvolvidas ao longo de quatro meses. O trabalho foi realizado
em três etapas.
No primeiro momento, observação dos treinos, onde foi possível conhecer
melhor a equipe e os comportamentos de cada atleta dentro da quadra e a relação
destes com o treinador.
A segunda etapa refere-se às intervenções realizadas com os atletas, devidamente
autorizadas pelos responsáveis por meio de declarações, nas dependências do
colégio, constando de um encontro semanal, onde se trabalhou com rodas de
conversa, dinâmicas, questionários de autoconhecimento, estabelecimento de
metas, discussões de vídeos e treino psicológico para demandas de ansiedade e
motivação.
A terceira e última etapa, compreendeu o acompanhamento nos jogos e
competições, realizando um trabalho de orientação, ativação e relaxamento com a
equipe antes das partidas, colaborando para que os atletas colocassem em prática
as habilidades de controle emocional aprendidas durante as intervenções.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A manutenção do equilíbrio emocional proporciona ao atleta segurança
e autocontrole para execução das atividades esportivas sem prejuízos. Então
potencializa a parte técnica através da confiança e segurança emocional para
execução dos movimentos, assim garantindo resultados satisfatório no rendimento
esportivo e no bem-estar psicológico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode ser considerado, portanto, que o trabalho realizado foi de suma importância
para os envolvidos: atletas, treinador e instituição. Ficou evidente que este contexto
tem suas dificuldades, por se tratar de um trabalho realizado em conjunto com
outros profissionais da área esportiva e depende de diversos fatores para acontecer,
como a permissão dos treinadores, responsáveis e até a aceitação dos atletas, por
isso precisa-se da colaboração de todos. Neste sentido, a experiência realizada
foi conduzida assegurando os participantes do sigilo com as informações obtidas
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nos encontros, preservando os valores e responsabilidades necessárias para que o
trabalho do Psicólogo do Esporte seja realizado.
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ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA PRÁTICA ESPORTIVA:
UM LEVANTAMENTO COM UNIVERSITÁRIOS
ESPORTISTAS DE NATAL/RN
Ana Kariny Cabral Araújo1
Gustavo Henrique Gonçalves e Silva2
Lílian Pereira da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Aspectos Psicossociais; Esporte Universitário; Psicologia do Esporte.

INTRODUÇÃO
Cada vez mais, estudos têm sido realizados para suprir as limitações de
instrumentos de cunho teórico/prático para se trabalhar o avanço e controle dos
aspectos psicológicos no esporte. De acordo com Campão e Cecconello (2008), o
desenvolvimento humano dá-se nos aspectos: cognitivo, físico e psicossocial, que
se referem às alterações corporais, mentais e sobre a capacidade que o indivíduo
possui para interagir com o meio através das relações sociais.
No esporte, os indivíduos sempre lidam com questões relativas à convivência,
personalidade e com a obtenção de traços próprios. E os efeitos destes conflitos
podem fortalecê-los ou deixá-los mais frágeis, assim, intervindo em sua ação durante
qualquer atividade.
Por isso, focamos a importância da identificação dos aspectos psicossociais
vistos no dia a dia do esportista, para a elaboração de ações que causem a melhoria
máxima do mesmo e, também possa facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos.
OBJETIVOS
Analisar os aspectos psicossociais em esportistas universitários, a partir da
teoria do desenvolvimento de Erikson (1976), a fim de identificar a influência desses
aspectos nos mesmos.
METODOLOGIA
O estudo se define por ser uma pesquisa de levantamento com esportistas
universitários de Natal/RN. A amostra foi formada por 33 universitários, com faixa
etária compatível aos estágios “Intimidade versus Isolamento” e “Geratividade
versus Estagnação” da teoria psicossocial de Erik Erikson. Aplicamos o Questionário
1 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), anacabrall_@outlook.com
2 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte de Natal (LEPPEN/RN), gugahgsef@
gmail.com
3 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte de Natal (LEPPEN/RN), pereira.
liliansil@gmail.com
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de Avaliação Psicossocial do Atleta (SAMULSKI; NOCE, 2000), para entendermos
melhor os aspectos psicossociais da amostra. O questionário consiste em 28
questões de múltipla escolha, onde pode ser selecionado mais de um item. Para a
análise, utilizamos método quantitativo baseado na frequência das respostas e, uma
análise qualitativa, para a interpretação e discussão das mesmas.
ANÁLISE DOS DADOS
Ao indagarmos a amostra do estudo sobre quais tipos de apoio eles receberam
da família para praticar esporte, o item “apoio financeiro” foi o mais escolhido (71,9%)
e o menos escolhido “conversa sobre problemas gerais” (34,4%). Osório (1996),
afirma que a família tem a função de suporte para as ansiedades existenciais dos
seres humanos durante a sua vida, auxiliando-os na superação das “crises vitais”
pelas quais todos os indivíduos passam. O sucesso da carreira de um esportista
pode ser atrelado ao apoio familiar, uma vez que, eles ajudam no desenvolvimento
da autoestima, identidade e na aquisição de valores
Já os motivos que facilitam a amostra a praticar esportes, o item mais escolhido
foi “força de vontade” (90,6%). Quando desenvolvida em níveis ideais pelo atleta, a
autoconfiança auxilia no desempenho esportivo, reforçando as emoções positivas,
aumentando a concentração, estabelecendo metas mais desafiadoras, aumentando
o esforço e desenvolvendo estratégias efetivas (MACHADO, 2006). Sabemos que
os obstáculos diários são inevitáveis, sobretudo quando é preciso conciliar a rotina
acadêmica com a esportiva, mais o trabalho e outros compromissos. As razões
que podem dificultar a prática são inúmeras, porém, se o esportista estiver com o
nível de motivação, foco e satisfação elevados, certamente, será mais fácil manter
a atividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Relacionando estes conceitos com o esporte, podemos perceber que os aspectos
psicossociais estão ligados à prática esportiva e, possuem grande significado na
carreira de um atleta. De acordo com o estudo, verificamos que grande parte dos
motivos possui ligação com fatores sociais, podendo se apresentar com fator
determinante para o progresso da prática.
Estes aspectos nem sempre determinam a permanência ou o abandono do
atleta na atividade, mas certamente revelam-se com um dos pontos que merecem
atenção ao se trabalhar com o esporte.
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O FUTEBOL E O HUMOR: O CASO DA AABB
GOIÂNIA1
FOOTBALL AND HUMOR: THE CASE OF AABB GOIÂNIA
EL FÚTBOL Y EL HUMOR: EL CASO DE LA AABB GOIÂNIA1
André Luiz Rodrigues e Silva2
Mariana Pereira Maia3
Gustavo de Conti Teixeira Costa4
PALAVRAS-CHAVE: Pelada, Atividade física, Humor.

1 INTRODUÇÃO
Segundo Silva e Chaveiro (2007) a pelada é entendi da como um episódio de
relevância social que não escolhe paisagens e ocorre principalmente nas periferias.
A pelada tem, na maioria das vezes, objetivo lúdico de divertimento entre amigos,
colegas ou desconhecidos que tem como interesse comum uma atividade futebolista
amadora (SILVA; CHAVEIRO, 2007). A atividade física se relaciona com a melhoria
do bem-estar psicológico dos seus praticantes em várias vertentes como, por
exemplo, na ansiedade, nas variações do estado de humor e no estresse (MATSUDO;
MATSUDO; NETO, 2001). Segundo Duarte (2004) os perfis dos praticantes e não
praticantes de atividade física têm diferenças, sendo que o praticante demonstra um
estado de humor mais positivo em relação ao não praticante. Neste contexto, o
objetivo do estudo foi analisar como a atividade física, especificamente o futebol,
pode influenciar nos níveis de humor dos seus praticantes.
2 METODOLOGIA
A amostra foi constituída por 85 sujeitos do sexo masculino praticantes de
futebol no clube AABB de Goiânia, com idades entre 40 e 75 anos, com idade média
de 53±7,3 anos e os praticantes responderam ao questionário BRUMS antes e após
a prática do futebol. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS 20.0
e o nível de significância adotado foi o de 5% (p≤0,05).
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), andreluizresilva@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), maia.mp@outlook.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), conti02@hotmail.com
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3 RESULTADOS
Os resultados mostraram que houve diferença ao comparar-se o pré e o pósteste. A análise descritiva dos dados mostrou que os jogadores ficaram menos
animados, mais esgotados, mais exaustos, menos ansiosos, com menos disposição,
com menos energia, mais cansados e em menos estado de alerta após a pelada.
Neste contexto, observou-se que a atividade física influencia na percepção do
bem estar corporal e mental. A análise dos resultados inferenciais mostrou que os
participantes não alteraram os fatores depressão, tensão e confusão mental após a
prática do futebol. Contudo os fatores fadiga, vigor e raiva mostraram alterações
após a prática do futebol, indicando que a atividade física acarreta em alterações do
humor, principalmente nos fatores que se mostram interligados ao condicionamento
físico dos participantes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, o estudo mostrou que a atividade física possibilitou alterações
psicológicas, especificamente no humor, de seus praticantes. Além disso, foi
possível inferir que os benefícios psicológicos da atividade física refletem sobre a
melhoria do bem-estar físico e mental, o monitoramento dos níveis de estresse e
o progresso e melhoria de alguns dos estados de humor. Como perspectivas para
novos estudos, sugere-se que as pesquisas busquem analisar alterações no humor
de forma aprofundada, no intuito de compreender como as atividades físicas podem
influenciar na alteração dos estados de humor à longo prazo.
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OS SIGNIFICADOS DE ESPORTE E SAÚDE PARA
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ATUANTES
NUMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES1
John Koumantareas2
Rogério Cruz de Oliveira3
PALAVRAS-CHAVE: esporte; saúde; prática pedagógica;

INTRODUÇÃO
Esporte e Saúde permeiam os conteúdos da Educação Física (BRACHT, 2005;
KUNZ, 2016). Tal discurso serviu como ferramenta de legitimação social (BRACHT,
2005), principalmente, sobre sua obrigatoriedade curricular e na prática da
atividade física na sociedade. Logo, compreender como se dá essa intersecção na
atuação profissional da Educação Física torna-se latente. Considerando a saúde em
sua concepção ampliada - como uma experimentação do indivíduo em sua relação
com a sociedade (PALMA, ESTEVÃO E BAGRICHEVSKY, 2003), o estudo tem por
objetivo compreender os significados de esporte e saúde para profissionais de
Educação Física atuantes numa Secretaria Municipal de Esportes de um município
da Baixada Santista.
METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva que, segundo Triviños (2008)
descreve os fatos e fenômenos de determinada realidade. Participaram do estudo
9 profissionais de Educação Física efetivos há 2 anos numa Secretaria Municipal
de Esportes num município da Baixada Santista. A entrevista semiestruturada foi o
instrumento de coleta de dados, tendo como roteiro questões afetas ao objeto de
estudo. A análise de dados se deu por categorias não apriorísticas, as quais surgem
por meio da leitura sistemática dos dados obtidos (CAMPOS, 2004).
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Quanto ao conceito de esporte, obtivemos as seguintes categorias:
“movimento”; “ferramenta de convívio social”; “fenômeno sociocultural complexo”
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Mestrando em Ciências da Saúde, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, johnny.metal82@gmail.com
3 Doutor em Educação Física, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, rogerio.unifesp@
gmail.com
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e “rendimento”. Na categoria “movimento”, as respostas foram ao encontro da
perspectiva de compreensão do esporte num sentido amplo, ao qual Kunz (2016) se
pronuncia. Na categoria “ferramenta de convívio social”, as respostas se assentaram
no discurso da promoção do bem-estar físico e sociabilização da prática esportiva
como conteúdo do lazer, já sinalizados por Paes e Balbino, (2005). Na categoria
“fenômeno sociocultural complexo”, as respostas também foram ao encontro de
Paes e Balbino (2005), para os quais o esporte perpassa modalidades, cenários,
personagens e significados da prática esportiva de forma integrada. Na categoria
“rendimento” notou-se que os voluntários alinharam suas respostas nos pressupostos
do rendimento físico desportivo e institucionalizado, criticado por Bracht (2005) e
Kunz (2016).
Em relação ao conceito de saúde, as categorias foram: “prevenção e
manutenção”; “concepção ampliada”; “concepção biomédica”. Na categoria
“prevenção e manutenção” a saúde foi significada numa perspectiva reducionista,
influenciada pelo discurso midiático acerca da atividade física. Na categoria
“concepção ampliada”, as respostas se assentaram na ideia em que a saúde está para
além da dimensão física, integrando outros aspectos, indo ao encontro de Minayo
(1992). Na categoria “concepção biomédica” notou-se que os voluntários alinharam
suas respostas ao discurso da ausência de doenças crônico-degenerativas, criticada
em Minayo (1992).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os significados de esporte e saúde para profissionais de Educação Física
atuantes numa Secretaria Municipal de Esportes num município da Baixada Santista
oscilam entre perspectivas ampliadas e restritas, o que pode gerar incongruências
com as políticas de promoção da saúde na atuação profissional.
REFERÊNCIAS
BRACHT, V. Educação Física e Aprendizagem Social 2.ed. Porto Alegre: Magister,
2005.
CAMPOS, J.G.C. Método de Análise de Conteúdo: ferramenta para análise de
dados qualitativos no campo da saúde. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília,
v.5, n.57, p.611-614, 2004.
KUNZ, E. Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. 8.ed. Ijuí: Unijuí, 2016.
MINAYO, M.C.S. A saúde em estado de choque. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992.
PAES, R.R.; BALBINO, H.F. (Orgs.). Pedagogia do Esporte: contextos e
perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
PALMA, A.; ESTEVÃO, A.; BAGRICHEVSKY, M.; Considerações teóricas acerca das
questões relacionadas à promoção da saúde. In: BAGRICHEVSKY, M.; PALMA, A.
ESTEVÃO, A.; (orgs). A saúde em debate na Educação Física. Blumenau: Edibes,
2003, p. 15-32.
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A CAPOEIRA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA NO MUNÍCIPIO DE
CAMAÇARI-BA1
Ábia Lima de França2
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; Estratégia Saúde da Família; Relato de Experiência.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de intervenções com
a capoeira na Estratégia Saúde da Família em Camaçari-Ba. A escrita em questão
integrou o Trabalho de Conclusão da Residência do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família e da Comunidade, coordenado pela Fundação
Estatal em Saúde da Família e Fundação Oswaldo Cruz.
O programa de residência estava alocado nas Unidades de Saúde da Família
(USF)de Piaçaveiras, Parque das Mangabas, Nova Aliança, Projeto Habitacional
Organizado de Camaçari (PHOC)e PHOC III em Camaçari. As equipes da USF
tinham diversos profissionais como: médicos, enfermeiros,Agentes Comunitários de
Saúde, Auxiliar de Saúde Bucal, técnicos de enfermagem, dentistas; além de uma
equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) composta por nutricionistas,
fisioterapeutas e professores de Educação Física.
Justifico a implicação na temática pela descoberta da minha atuação no
campo da Saúde Pública, bem como a possibilidade de utilizar a capoeira numa
perspectiva inovadora, pois minhas vivências se davam no campo educacional. Foi
constatada também, uma escassez de estudos sobre a capoeira no âmbito da Saúde
Coletiva, após realizar um levantamento bibliográfico nos espaços representativos
da Educação Física/ Ciências do Esporte (FRANÇA; LEIRO, 2016).
A capoeira é uma mistura de luta, dança, jogo, expressão corporal, brincadeira
e malícia, que cumpre função social relevante na vida do povo brasileiro.Ela passou
por inúmeras transformações, em suas práticas e nos significados sociais, foi
rigorosamente reprimida e marginalizada pela sociedade.Dias (2015) afirma que
depois de 2000, começou o processo de sua legitimação e afirmação social, e em
2008, foi tombada como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional(FRANÇA; LEIRO, 2016).
2 METODOLOGIA
A pesquisa teve método qualitativo,pois para se transformar a realidade, se faz
1 A presente pesquisa não contou com nenhum apoio financeiro para sua realização.
2 Mestranda em Educação (UFBA), abialimadefranca@hotmail.com.
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necessário conhecer os processos contextuais, dinâmicos e complexos da localidade
nos quais se inserem as práticas (TRIVIÑOS, 1987).O estudo de natureza descritiva
tipo relato de experiência, realizada em três USF e uma escola, ocorreram de agosto
de 2015 a novembro de 2016.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
As intervenções com a capoeira ocorreram nas USF de Parque das Mangabas,
Nova Aliança e PHOC III, além da Escola Maria Sônia Regina pertencente a este
território. As atividades foram planejadas no momento de reunião do NASF, na qual
havia troca de compartilhamento entre todos os integrantes que acrescentavam e
refletiam sobre a importância da capoeira para a promoção da saúde e qualidade
de vida dos usuários do SUS.
A demanda pela capoeira surgiu de diversas formas, pois foi desejo individual e
coletivo de que sua prática acontecesse em alguns momentos pontuais.A capoeira
foi utilizada como um meio para trabalhar a consciência corporal, as valências físicas,
as relações interpessoais, os saberes, os vínculos, a inclusão social, a superação, o
protagonismo, os valores sociais como: tolerância, respeito, solidariedade e lealdade;
além da historicidade, musicalidade e ancestralidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que, foi crucial a discussão multidisciplinar acerca dos
planejamentos e das execuções de aulas com a capoeira. Com isso, foi levada em
consideração além dos interesses pessoais e vivências corporais, também o contexto
socioeconômico, cultural e histórico que interferem no processo saúde/doença do
indivíduo.
Por fim, baseada em observações, discussões e avaliações coletivas, percebi
que havia estigmas e estereótipos, traduzidos em formas de preconceitos, na qual
a capoeira era considerada prática “masculinizada” e do “candomblé”. Mas, depois
de discussões sobre o significado e relevância da capoeira, todos os participantes
vivenciaram de forma consciente essa prática, relatavam que se sentiram bem,
compreenderam os movimentos que estavam realizando, assim como superaram o
medo de executar os golpes.
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O PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE NO CONTEXTO
DO SUDOESTE DE GOIÁS1
Deynner Moraes Resende2
Cátia Regina Assis Almeida Leal3
PALAVRAS-CHAVE: Programa Academia da Saúde; Promoção da Saúde; Atenção Básica.

INTRODUÇÃO
O Programa Academia da Saúde (PAS) foi instituído pelo Ministério da Saúdepor
meio da portaria GM/MS 719, de 07 de abril de 2011 como estratégia de promoção
da saúde e produção do cuidado nos municípios brasileiros.O programa tem como
objetivos promoção de práticas corporais e atividade física, da alimentação saudável,
da educação em saúde, entre outros, além de contribuir para produção do cuidado
e de modos de vida saudáveis e sustentáveis da população, por meio da inserção
de polos da academia da saúde, que são espaços públicos com infraestrutura
necessária, que englobam equipamentos adequados e equipe multiprofissional para
intermediar e orientar os usuários (CONASS, 2011).
Os polos variam de tamanho de acordo com a modalidade, podendo ser de
três tipos: modalidade básica, intermediária ou avançada (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2015), e são considerados componente da Atenção Básica. Neles são desenvolvidas
atividades por profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Estratégia de
Saúde da Família e das Unidades Básicas de Saúde. Para assegurar seu funcionamento
com as ações previstas pelo PAS é necessário o cadastramento de pelo menos um
profissional em cada um desses estabelecimentos de saúde.
OBJETIVOS
Esse artigo tem como objetivo apresentar os resultados alcançados de uma
pesquisa que analisa os nexos constitutivos que permeia a criação, estruturação
e desenvolvimento das ações do Programa Academia da Saúde na Microrregião
Sudoeste do Estado de Goiás.
METODOLOGIA
A proposta do estudo teve como foco a realização de um levantamento
detalhado de todos os documentos pertinentes ao contexto histórico da criação,
1O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás.
2 Universidade Federal de Goiás, deynner.oi@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás, catiaassisleal@gmail.com
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estruturação e implementação do Programa Academia da Saúde, especialmente no
contexto do Sudoeste de Goiás. Esses documentos são de domínio público e foram
acessados nas páginas do Ministério da Saúde ou de suas respectivas políticas e
programas.
Utilizou-se ainda de dados públicos disponibilizados nas bases de dados do
Sistema Único de Saúde (SUS)como o Portal da Saúde e a Sala de Apoio à Gestão
Estratégica (SAGE). Todos esses documentos e dados foram lidos e analisados à luz
dos princípios do SUS e da saúde pública e coletiva e serão apresentados a seguir.
RESULTADOS
O estado de Goiás, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)no Censo Demográfico de 2010,possuía 6.003.788 milhões de
habitantes, sendo considerado o Estado mais populoso da região Centro-Oeste,
habitando uma área de 340.110Km (ARRIEL, 2011). O estado é composto por 246
municípios, 124 deles participam do PAS com 147 propostas aprovadas e vigentes.
Em relação às propostas vigentes temos 99 concluídas, 37 estão em execução, 5 em
licitação e 6 em ação preparatória. (SAGE, 2016).
Por intermédio da Resolução N° 11, de 5 de junho de 1990 o IBGE divide o Estado
de Goiás em 18 microrregiões geográficas. Essa resolução define os municípios
pertencentes a uma mesma unidade federativa, com características similares do
âmbito natural, da sistematização vinculada à produção e da sua inserção/integração
(IMB, 2016).
A partir de dados coletados do censo de 2010 do IBGE aMicrorregião do
Sudoeste de Goiás contém 446.583 habitantes, possuindo 56.111,874 km de área
total, e é constituída por 18 municípios (OLIVEIRA JUNIOR, et al., 2014). Dentre os
18 municípios desta microrregião, 8 participam do Programa Academia da Saúde:
Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Rio Verde, Santo Antônio da
Barra e Serranópoliscom 10 polos, 2 destes municípios possuem dois polos cada
(Mineiros e Rio Verde), os demais apenas um. Em relação ao tipo de modalidade dos
10 polos do PAS na Microrregião Sudoeste de Goiás, 7 são de modalidade ampliada,
2 de modalidade intermediária e 1 de modalidade básica (SAGE, 2016).
Os polos do PAS são de suma importância para a população das cidades da
Microrregião Sudoeste de Goiás, pois o programa tem como objetivo estratégias
de promoção da saúde e modos de vida saudáveis, com finalidade de reduzir o
crescimento de doenças crônicas não transmissíveis.
CONCLUSÃO
Dados da pesquisa indicam que o PAS apresenta uma proposta concreta
em condições de atuar na Promoção da Saúde e no enfrentamento das Doenças
Crônicas não Transmissíveis.
O estado de Goiás possui 246 municípios, onde 124 deles participam do PAS,
ou seja, mais de 50% dos municípios do estado são contemplados com atividades
do programa tendo impacto direto na qualidade de vida e na saúde dos usuários
das academias da saúde da Microrregião Sudoeste de Goiás.
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PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE: ENTRE O
PARADIGMA DA APTIDÃO FÍSICA E DA SAÚDE COLETIVA1
Deynner Moraes Resende2
Cátia Regina Assis Almeida Leal3
PALAVRAS-CHAVE: Academia da Saúde; Atenção Básica; Promoção da Saúde.

INTRODUÇÃO
O Programa intitulado “Academia da Saúde” (PAS) foi fundado e embasado
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) em intermédio da portaria GM/MS
719, de 07 de abril de 2011, visando previamente à promoção da saúde e tendo
como finalidade contribuir com a população por meio da inserção de polos com
infraestrutura necessária, aos quais englobam equipamentos adequados e equipe
multiprofissional para intermediar e orientar os usuários (CONASS, 2011).
Os constituintes da equipe do PAS devem exercer suas atribuições perante
a coordenação da atenção primária e em conjunto com outros serviços de saúde,
favorecendo a integralidade e correspondendo aos princípios e diretrizes das
Políticas Nacionais de Promoção da Saúde (PNPS) visando reduzir a vulnerabilidade
e riscos ao indivíduo e bem como seguir os princípios da Atenção Básica à Saúde
(PNAB). No Brasil a Atenção Básica (AB) é regida através dos municípios tornando
se mais próxima da população a partir de ações que visam à autonomia embasada
em um contexto de vida, aspecto cultural, social e da coletividade em equipe
interdisciplinar (CONASS, 2011; DE SÁ, 2016).
Dentre os mecanismos de promoção e atenção a saúde o PAS esta
automaticamente relacionada à atenção básica em decorrência da modificação
do perfil dos brasileiros perante a saúde, sendo assim o principal eixo temático
desenvolvido no programa esta relacionado às atividades físicas ou praticas corporais
com finalidade de reduzir o crescimento de doenças crônicas não transmissíveis
(DE PRASS, 2016).
OBJETIVO GERAL
Analisar os nexos constitutivos que permeia a criação, estruturação e
desenvolvimento das ações do Programa Academia da Saúde na microrregião
sudoeste do Estado de Goiás.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás, para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), deynner.oi@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), catiaassisleal@gmail.com
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pesquisar e analisar os documentos referentes às bases de criação,
estruturação e efetivação do Programa; Realizar o mapeamento da atual situação
da implementação desse programa/política.
METODOLOGIA
A proposta do estudo teve como foco a realização de um levantamento detalhado
de todos os documentos pertinentes ao contexto histórico da criação, estruturação
e implementação do Programa Academia da Saúde, que desencadeou na leitura e
análise dos mesmos. Por se tratar de um Programa do SUS foi realizada uma análise
crítica dos princípios do SUS em relação aos princípios adotados no Programa para
compreensão da base teórico-ideológica. A perspectiva de investigação abrange o
conhecimento pela busca de informações da implementação do Programa Academia
da Saúde na microrregião Sudoeste de Goiás.
RESULTADOS
No estado de Goiás temos um total de 246 municípios, onde 124 deles são
participantes do PAS possuindo 148 propostas aprovadas, dentre eles apenas um
município manifestou desistência pelo gestor municipal, totalizando então 147
propostas vigentes. Em relação às propostas vigentes das obras do PAS, temos 99
concluídas, 37 estão em execução, 5 em licitação e 6 em ação preparatória. Das 99
obras concluídas, 7 informaram que estão em funcionamento, duas que não estão, e
90 não informaram sobre o funcionamento das mesmas (SAGE, 2016).
Dentre os 18 municípios da microrregião do sudoeste Goiano, 8 participam do
Programa Academia da Saúde (PAS); com 10 polos, apenas 2 destes municípios
possuem dois polos cada, os demais apenas um (SAGE, 2016).
CONCLUSÃO
De acordo com a abordagem referente ao PAS, nota-se que este programa
apresenta uma proposta íntegra embasada em implementações que visam à
promoção da saúde em articulação com a atenção primária, cujas questões são
amplamente demonstradas em diversos estudos.
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A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA EM EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DA SAÚDE
PÚBLICA E PRIVADA
Rafael Spiller Pacheco
Maria Cecília L.Bonacelli1
PALAVRAS-CHAVE: profissional de educação física; serviço de saúde; atividades físicas.

RESUMO
A restrita área de atuação do profissional de educação física nas escolas e
academias vem sendo quebrada pela qualidade e importância que este profissional
adquiriu com os anos, principalmente no campo da saúde. Ainda que este profissional
seja pouco valorizado dentro do serviço de saúde, ele pode atuar de forma
preventiva no combate a diversas enfermidades. Este estudo teve como objetivo
principal analisar a atuação do profissional de Educação Física e sua importância
na equipe multidisciplinar da saúde, nas redes públicas ou privadas de saúde. A
pesquisa exploratória foi realizada nas cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes,
ambas localizadas no estado de São Paulo, nas Unidades Básicas de Saúde (PSF
Centro, PSF Jequitibas, PSF Parque Industrial e PSF São Joaquim) e hospitais da rede
privada (UNIMED Rio Claro, São Rafael e Hospital Santa Filomena) dos municípios,
sendo desenvolvida no mês de julho à setembro do ano de 2014. Este estudo, de
natureza qualitativa, foi realizado por união de pesquisa bibliográfica e exploratória.
A pesquisa bibliográfica constou de busca de informações em fontes secundárias,
como livros, artigos, teses e dissertações. A pesquisa exploratória (utilizada com
o objetivo de conseguir informações/ conhecimento acerca de um problema) foi
desenvolvida por meio de entrevista estruturada, contendo perguntas abertas e
fechadas. O presente estudo foi realizado com 18 (dezoito) profissionais de saúde
(médicos e enfermeiros), e 5 (cinco) Profissionais de Educação Física (PEF) que
responderam a uma entrevista estruturada contendo perguntas abertas e fechadas,
sendo selecionados por conveniência. Os voluntários tiveram que assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram selecionados profissionais tanto
da rede pública de saúde quanto em hospitais particulares e também profissionais de
Educação Física que trabalham junto às equipes multidisciplinares nestas unidades
de saúde. Após coletados, os dados foram analisados descritivamente, por meio
da Técnica de Análise de conteúdo temático (BARDIN, 2010). Os dados foram
categorizados em 5 (cinco) eixos, para que se pudesse realizar a discussão dos
mesmos. As categorias foram estabelecidas a posteriori, como propõe Bardin (2010),
1 Claretiano Faculdades – Rio Claro, ceciliab@terra.com.br
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a partir da recorrência dos dados. De acordo com os resultados coletados, pudemos
perceber que o profissional de educação física está capacitado para trabalhar junto
às equipes multidisciplinares de saúde, pois as ações de práticas corporais podem
reduzir os agravos e os danos decorrentes das doenças não transmissíveis, beneficiar
a redução do consumo de medicamentos, favorecer a formação de organizações
sociais e incentivar a interdisciplinaridade. Poucas equipes organizam a prática da
atividade física e na maioria das vezes não é o profissional de educação física que
cuida das atividades propostas aos usuários. Se tratando de exercícios físicos o
profissional da Educação Física é o único profissional habilitado para trabalhar com
os pacientes, pois, além de ser um agente de saúde, esse profissional mostra com
base científica os benefícios dos exercícios físicos para os pacientes, o que pode
representar um grande papel na prevenção de doenças e promoção da saúde. Sendo
assim, parece ser possível confirmar a extrema importância do PEF trabalhando
junto a equipe multidisciplinar da saúde pública e privada, devido a sua atuação
e formação, onde o mesmo tem conhecimento para trabalhar com os usuários do
sistema de saúde. Apesar disso, nota-se que o profissional na saúde privada é muitas
vezes visto como professor ou monitor de ginastica laboral.
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INTRODUÇÃO
A recente inserção do Profissional de Educação Física (PEF) na Atenção
primária à Saúde (APS) traz à tona o debate sobre a atual estrutura dos cursos
de graduação e o paradigma médico-higienista ainda vigente na categoria e seus
reflexos acerca do real papel deste profissional no campo.
Luz (2007) ressalta a complexidade da Educação Física como área de
conhecimento, buscando, durante o século XX, legitimação científica através do
campo biomédico. Esse movimento busca estabelecer uma relação de causa e efeito
da atividade física e saúde, tendo como alavanca o estudo realizado por Morris et al.
(1953), seguido por outros trabalhos de destaque Blair et al. (1993), Pate et al. (1995)
entre outros. O processo de superação desse tipo de formação no Brasil, passa pelo
debate do que é saúde para a Educação Física. Nesse cenário, alguns autores como
Palma (2001), Carvalho (2001) e Fraga (2006), entre outros, o fomentam.
Por outro lado, as políticas de saúde no Brasil acompanham alguns vieses
internacionais, como a exemplo da primeira Conferência Internacional de Promoção
da Saúde, em 1986, que foi a base para a publicação da Política Nacional de
1 Este resumo foi produzido pelos integrantes do Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq:
Observatório de Práticas Corporais e Saúde
2 Prof. Esp. Centro Universitário Augusto Motta. franklinranieryedf@gmail.com
3 Profa. Centro Universitário Augusto Motta, carlaconceicao33@hotmail.com
4 Prof. Ms. Universidade Federal do Rio de Janeiro, prof.diogo.oliveira@hotmail.com
5 Profa. Esp. Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, patriciaxedf@gmail.com
6 Prof. Mst. Centro Universitário Augusto Motta, coord.luizacosta@gmail.com
7 Profa. Dda. Universidade Federal Fluminense, philipperohan@id.uff.br
8 Fundação Oswaldo Cruz. Renatavv04@gmail.com
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Promoção da Saúde (PNPS), em 2006. A PNPS trouxe sete eixos temáticos, sendo
um deles a Prática Corporal e Atividade Física, propiciando uma maior abertura para
a Educação Física no Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente na atenção
primária à saúde (APS).
Em 2008 é publicada a portaria 1549, com a criação do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF) para a ampliação e abrangência da atuação em apoio às
equipes de saúde da família. O PEF é um dos componentes do NASF.
Em 2009 houve a publicação das Diretrizes do NASF, que apresentam as
atribuições do PEF, devendo transcender o caráter biológico da sua intervenção
e considerar os múltiplos determinantes e condicionantes da saúde, através do
trabalho em equipe (BRASIL, 2009).
Fraga, Carvalho e Gomes (2012) evidenciam que pensar a formação da
Educação Física no que tange à saúde coletiva é bem complexo e pouco explorado,
demonstrando a necessidade de uma rede colaborativa para sua ampliação.
A formação na Educação Física voltada para o SUS ainda está se constituindo
dentro deste cenário. O Conselho Federal de Educação Física (2010/2017, p. 4610)
aponta que, “ao intervir na saúde o profissional de Educação Física deve atuar
em áreas/funções para as quais possua conhecimento técnico e capacidades
específicas”, o que de acordo com Resolução nº 046/2002/CONFEF11 referindo-se
aquele que realiza a graduação em Educação Física (bacharel). Entretanto de acordo
com Portaria Nº 256 DO Ministério da Saúde, de 11 de março de 201312, O “profissional de
Educação Física na saúde é o profissional de nível superior, graduado em quaisquer
das duas modalidades: licenciatura e bacharelado em Educação Física”. Tendo por
base a relevância do entendimento desse processo, este estudo tem como objetivo
apresentar o quantitativo de instituições de ensino superior (IES) públicas com os
cursos (licenciatura/bacharelado), relacionando as possibilidades de atuação no
SUS de acordo com a realidade de formação em cada estado brasileiro, ressalta-se
que este estudo é a primeira etapa de uma análise mais aprofundada da formação
pública em Educação Física voltada para o SUS.
MÉTODO
Foi realizado no primeiro momento um levantamento no portal do Ministério
da Educação (e-MEC) em todas as IES públicas brasileiras. Em um segundo momento
verificou-se a predominância dos cursos por estado.
RESULTADOS
A partir do levantamento no e-MEC foi possível evidenciar um maior número
de IES com formação em licenciatura. Em alguns estados só possuem a formação
9 Disponível em: http://dab.saude.gov.br/docs/legislacao/portaria154_24_01_08.pdf Acesso em: 20
mar. 2009.
10 Disponível em: http://www.listasconfef.org.br/arquivos/Livro_Recomendacoes.pdf Acesso em: 20
jan. 2017.
11 Disponível em: http://www.confef.org.br/extra/resolucoes/conteudo.asp?cd_resol=82 Acesso em:
20 jan. 2017.
12 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2013/prt0256_11_03_2013.html
Acesso em: 12 jan. 2017.
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pública em licenciatura.
Quadro 1: Dados por região
Região
Região
Região
Região
Região

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

Licenciatura
49
96
35
62
30

Fonte: e-MEC

Bacharelado
18
13
04
35
15

A região que possui o maior número de cursos de bacharelado é a sudeste
(35). É interessante destacar que a região nordeste apresenta o maior número de
cursos de Educação Física (109), mas com apenas 13 de bacharelado.
Acre, Rondônia, Roraima13, Amapá, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí e Bahia
não possuem curso de bacharelado em IES públicas. Bahia, entretanto, é o estado
que possui o maior número de cursos de Educação Física em IES públicas no Brasil
(41).
Os estados do Pará, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo possuem
apenas um curso de bacharelado. Goiás, Paraíba e Rio Grande do Norte, também
têm pouca oferta (2).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reserva mercadológica pretendida pelo CONFEF não está coadunando
com a formação pública existente na maioria dos estados brasileiros. Além disso, a
atuação na atenção primária à saúde tem o seu pilar na educação em saúde, o que
revela uma importante contribuição da formação em licenciatura, demonstrando
ainda que a Educação Física precisa repensar sua formação disciplinar e buscar
a abordagem temática, como propõe Santos (2003, p. 46), quando aborda o
encaminhamento para um paradigma emergente, onde o saber se constitui de
maneira não fragmentada, pois “procede pela diferenciação e pelo alastramento
das raízes em busca de novas e mais variadas interfaces”.
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O TEMA DA SAÚDE NA FORMAÇÃO SUPERIOR EM
EDUCAÇÃO FÍSICA1
HEALTH THEME IN HIGHER EDUCATION IN PHYSICAL
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TEMA DE SALUD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
EDUCACIÓN FÍSICA
Victor José Machado de Oliveira2
Ivan Marcelo Gomes3
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1 INTRODUÇÃO
A Educação Física (EF), criada na modernidade, resguardou relações com a
questão da saúde, inclusive, via a influência dos médicos higienistas (GÓIS JÚNIOR,
2013). Se, inicialmente, a EF tematizou o trato da saúde nas relações pedagógicas
escolares, hoje, vemos a emergência de outros campos de atuação, por exemplo, o
Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, há apontamentos para uma espécie de
insuficiência da formação para a atuação no campo da saúde pública (COSTA et al.,
2012). Somado a isso, o fenômeno se complexifica num instante que o próprio campo
vem convivendo com a divisão dos currículos de formação. Diante desse quadro,
o presente estudo tem por objetivo investigar as presenças do tema da saúde na
formação inicial em EF de cursos de licenciatura e bacharelado da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES).
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter documental (GIL, 2008). Após
autorização da direção e dos colegiados dos cursos de bacharelado e licenciatura,
foram acessados os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de duas formações em EF
da UFES.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo, modalidade bolsa de Doutorado e está no escopo do projeto “A educação do
corpo e em saúde nos projetos, práticas e narrativas identitárias na região metropolitana de Vitória”
(Edital FAPES nº 04/2015).
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), oliveiravjm@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ivanmgomes@hotmail.com
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Da licenciatura foram acessados os PPC’s de 1991, 2002, 2006, 2011 e o relatório
que altera esse último – fornecidos pelo colegiado. Do bacharelado foi acessado o
PPC de 20164 disponível no sítio eletrônico da instituição. Focou-se na leitura dos
títulos e ementas das disciplinas que apresentavam relações com o tema da saúde
com vista a compreender como se elaborou as presenças do mesmo nos currículos
de formação inicial em EF.
3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Foram encontradas referências ao tema da saúde nos currículos acessados.
As perspectivas de saúde decorrem desde as biofisiológicas, orientadas por um
entendimento restrito de saúde (ausência de doença), até compreensões humanísticas
e sociais do fenômeno saúde a partir de um conceito ampliado.
Por exemplo, há um divisor de águas no curso de licenciatura entre os PPC’s de
1991 e 2006. Esse último assume a formação voltada para a identidade docente e
alarga a compreensão de saúde a partir da perspectiva de uma saúde ampliada e não
apenas a equação: atividade física=saúde (CARVALHO, 1998).
A partir desse currículo a saúde, na licenciatura, passa a se voltar para o ambiente
escolar. Por outro lado, nesse período é constituído o bacharelado que se voltava para
a formação de um profissional para os campos do esporte/lazer e saúde.
No PPC de 2011 (licenciatura) fortalecem-se as discussões relativas à saúde
para espaços de intervenção pedagógica com a inclusão de novos componentes
curriculares. Porém, em 2012, ambiguamente, apesar do estabelecimento de
uma disciplina exclusivamente para discutir a relação EF escolar e saúde, outros
componentes curriculares são excluídos comprometendo a presença que fora
conquistada no currículo anterior.
Já no bacharelado observa-se a presença de duas disciplinas obrigatórias, sete
optativas e o estágio em saúde, ambas voltadas, exclusivamente, para a formação
para o campo da saúde pública. Há, porém, distintas perspectivas que vão desde
aspectos biofisiológicos até discussões a partir da Saúde Coletiva.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde o PPC/1991, o tema da saúde ganha força e fôlego na licenciatura com
distintas perspectivas. Inclusive, a partir das perspectivas de formação docente vai
ganhando o foco para o ambiente escolar. Diferentemente, o bacharelado apresenta
apenas um PPC, não possibilitando visualizar essa trajetória. Mas esse tema aparece
de formas distintas, prevalecendo um enfoque biofisiológico.
REFERÊNCIAS
CARVALHO, Y. M. O mito da atividade física. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1998.
COSTA, L. C. et al. Formação profissional e produtividade em saúde coletiva do profissional
de educação física. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Pelotas, v. 17, n. 2, p. 107113, abr. 2012.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GÓIS JÚNIOR, E. Ginástica, higiene e eugenia no projeto de nação brasileira: Rio de Janeiro,
século XIX e início do século XX. Movimento, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 139-159, jan/mar 2013.
4 O colegiado não nos informou se há versões anteriores do PPC, somente orientando a acessar o
sítio eletrônico para acessar a versão atualizada.
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PRÁTICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS
DESENVOLVIDAS POR PROFESSORES/AS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA NO SUS: UM ESTUDO EM
UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE DE GOIÂNIA/GO
Heloísa Maria de Souza1
Priscilla de Cesaro Antunes2
PALAVRAS CHAVE: Práticas corporais; práticas integrativas e complementares; SUS.

As práticas corporais integrativas podem ser entendidas como propostas de
toques/manipulações, movimentos e posições corporais que têm como característica
central o convite ao autoconhecimento, à sensibilização e à introspecção, como, por
exemplo, yoga, tai chi chuan, bioenergética, eutonia, etc.
No campo da saúde, estas práticas tem ganhado visibilidade com a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, a qual incentiva o
uso de recursos terapêuticos diferentes da biomedicina ocidental na abordagem
dos processos saúde-doença, incluindo práticas em saúde que extrapolam o olhar
biologicista, medicamentoso e curativo, estabelecem relação com a natureza e
consideram o sujeito em sua totalidade a partir de uma visão holística.
As práticas corporais integrativas não são de domínio exclusivo de nenhuma
profissão e as políticas públicas admitem que diferentes profissionais atuem com
elas no SUS, inclusive a Educação Física. Estas vêm sendo ofertadas nos serviços
de saúde em razão de seu potencial terapêutico, mas seu desenvolvimento e
ampliação do acesso demanda investimento, realização de pesquisas científicas,
além do enfrentamento de uma série de tensões que estabelecem com a medicina
hegemônica.
Esta pesquisa teve como objeto de estudo as ações com práticas corporais
integrativas desenvolvidas por professores/as de Educação Física em unidades
públicas de saúde da cidade de Goiânia/GO, buscando identificar quais são as
práticas abordadas, em quais unidades de saúde estão presentes e com quais
objetivos e formatos os professores/as têm organizado o trabalho.
Para isso, observou-se no ano de 2015 o mapeamento das unidades públicas de
saúde de Goiânia/GO onde estão lotados professores/as de Educação Física e foram
identificados 30 profissionais. Realizou-se contato telefônico com as unidades para
identificar quais professores/as desenvolveram atividades com práticas corporais
1 Universidade Federal de Goiás, hello_maria1@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás, pri2602@hotmail.com
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integrativas. O passo seguinte foi visitar as unidades e realizar uma entrevista semiestruturada com o/a professor/a de Educação Física que abordou tais práticas.
Os resultados indicaram que seis professores/as trabalharam com as seguintes
práticas corporais integrativas no SUS de Goiânia/GO: yoga, relaxamento, respiração,
massagem, tai chi chuan e meditação. Os locais de inserção destas práticas foram
um Centro de Referência de Atenção a Saúde da Pessoa Idosa e quatro Centros de
Atenção Psicossocial para atendimento de pessoas com transtorno mental ou em
situação de abuso de álcool e outras drogas.
Os objetivos das ações mencionados pelos profissionais foram: ajudar no
tratamento de depressão dos idosos e benefícios sócio afetivos e físicos; melhorar o
bem-estar; desenvolver o relaxamento do tônus muscular, o equilíbrio, a autoestima,
a oxigenação no cérebro; diminuir a ansiedade; aumentar o autocontrole, a atenção,
a concentração; promover uma conexão entre corpo e mente; eliminar as tensões;
melhorar o sono e a circulação sanguínea.
Os profissionais afirmaram fazer uso destas práticas em virtude de tais
contribuições que mencionam haver para a saúde dos usuários. Observou-se que
estas intenções se colocam no plano físico e emocional dos sujeitos e que variam
conforme a função social e o perfil dos usuários de cada espaço.
As atividades foram organizadas de diferentes maneiras pelos/as professores/
as: alguns apostaram na experiência corporal com as práticas e alguns incluíram
momentos de diálogo e reflexão sobre as vivências. Alguns fizeram uso de materiais
didáticos (textos e vídeos) ou materiais de auxílio (músicas e colchonetes).
Houve profissionais que dedicaram uma oficina específica para as práticas
corporais integrativas, com durações variadas, e outros que dedicaram apenas um
momento da oficina (início ou final), objetivando melhorar as condições do grupo
para conduzir outra atividade. Viu-se que todos os professores/as realizavam as
atividades com a presença de profissionais de outras áreas.
Com relação à formação para atuar com práticas corporais integrativas,
dois professores mencionaram ter realizado cursos específicos, um aprendeu no
convívio com outros profissionais e os demais se apropriaram dos elementos da
Educação Física para basear as ações. Eles/as reconheceram que sua formação
inicial foi insuficiente com relação a estes temas, sendo que alguns tiveram pouco
contato com estas práticas na graduação e outros disseram não ter tido nenhuma
oportunidade.
Os dados mostraram que, embora as práticas corporais integrativas não
venham sendo contempladas nos cursos de formação em Educação Física, alguns
professores/as tem desenvolvido estas práticas no SUS, na saúde mental e com
idosos, em virtude de contribuições físicas e emocionais que evidenciam para a
saúde dos usuários.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE MENTAL:
DIFICULDADES ENCONTRADAS EM UM CENTRO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS
Elizabeth Campos da Silva1
Lígia Barcelos2
Felipe Wachs3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Saúde Mental; Prática Profissional

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um relato de experiência que se pretende reflexivo sobre
as dificuldades encontradas por profissionais de Educação Física em sua atuação em
um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPSad). É sustentado
na experiência de estágio e monitoria da primeira autora, nas experiências de prática
profissional da segunda e nas experiências de supervisão do terceiro.
SOBRE O CAPSAD
Atualmente, dentre as políticas públicas de saúde mental no Brasil, é oferecido
tratamento gratuito em CAPSad a população com problemas decorrentes do uso
abusivo de substâncias psicoativas. É um serviço considerado estratégico para
mudança do modelo de atenção à saúde mental, e foge ao modelo de tratamento
centrado na reclusão que caracteriza internações hospitalares e comunidades
terapêuticas.
O CAPSad é um serviço de atenção psicossocial para atendimento de
pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias
psicoativas [...]. Constitui-se em serviço ambulatorial de atenção diária, de
referência para área de abrangência populacional definida pelo gestor local.
(BRASIL, 2002)

SOBRE AS DIFICULDADES
O profissional de Educação Física costuma estar presente nas equipes
multidisciplinares dos CAPSad. A partir das experiências dos autores, foi possível
levantar algumas dificuldades que os profissionais de Educação Física encontram
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), elizabethcamposdasilva@hotmail.com
2 Prefeitura Municipal de Goiânia, ligia.ef@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), felipewachs@hotmail.com
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em sua atuação no CAPSad. Destacamos algumas delas: rotatividade dos usuários;
sistematização das atividades na proposta de grupos terapêuticos abertos;
dificuldade em realizar exercício físico decorrente de complicações clínicas crônicas;
estrutura física limitada no próprio serviço; grande número de usuários decorrente
da não observação da regionalização no município; baixa adesão dos usuários às
atividades propostas. Em relação às complicações clínicas, frequentemente os
usuários apresentam quadro clínico de hipertensão e diabetes, comum em usuários
de álcool. Além disso, algumas das medicações comumente prescritas podem gerar
um ganho considerável de peso corporal e comprometimento na marcha.
DISCUSSÕES
De acordo com Figlie e Bordin (2010) o usuário perpassa diferentes estágios em
sua relação com as drogas, quais sejam: motivação, contemplação e ação. É possível
associar a baixa adesão dos usuários ao tratamento e às atividades oferecidas
pela Educação Física com os estágios iniciais dessa relação. Muitos profissionais
entendem que, nesse percurso, o paciente já estaria no estágio de ação, o que pode
ser considerado um erro, pois os pacientes precisam de suporte e encorajamento
para não descontinuarem os seus tratamentos.
Para lidar com as dificuldades apresentadas buscamos compreender o que
as motiva e construir estratégias para lidar com elas ou as superar. Um bom ponto
de partida é revisar a forma como o profissional de Educação Física e a prática
de atividade física podem contribuir terapeuticamente no tratamento de usuários
de drogas. Algumas vezes, os usuários têm dificuldade em atribuir sentido para
realização das atividades propostas. Entre as estratégias adotadas para lidar com
as dificuldades estão a oferta de atendimento individualizado, o desenvolvimento
de atividades em outros espaços fora do CAPSad, o encaminhamento e estímulo
para realização de atividades físicas ofertadas através de outras políticas públicas no
município, intervenções breves ou entrelaçadas ao longo de grupos terapêuticos cuja
temática central não sejam práticas corporais, o reforço da importância em chegar no
horário, manter-se no grupo e se ater às demais combinações feitas coletivamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho do profissional de Educação Física em CAPSad está em construção.
Nesse sentido, ainda há necessidade de compreender melhor a contribuição desse
profissional e da atividade física no processo de tratamento de usuários de drogas.
Muitas das dificuldades experimentadas pela Educação Física são partilhadas pelas
outras profissões, pois a baixa adesão e a descontinuidade do tratamento são
características na atenção a usuários de drogas. Lidar com a frustração decorrente de
recaídas, reinventar suas práticas de trabalho e apostar no recomeço do tratamento
são necessidades para quem trabalha com esse público.
REFERÊNCIAS
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM n.336, de 19 de fevereiro de 2002.
Define e estabelece diretrizes para o funcionamento dos Centros de Atenção
Psicossocial. 2002.
FIGLIE, N.B, BORDIN. S. Aconselhamento em Dependencia Quimica. 2.ed. São
Paulo: Roca, 2010.
RESUMO SIMPLES | GTT 01 - ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

333

NARRATIVA PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO FÍSICA EM
CAPS DA SERRA-ES
PROFESSIONAL NARRATIVE: PHYSICAL EDUCATION IN
CAPS FROM SERRA-ES
NARRATIVA PROFESIONAL: EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CAPS
DE LA CIUDAD DEL SERRA-ES
Gabriela Linhares Daltio1
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; CAPS;Narrativa profissional.

1 INTRODUÇÃO
O movimento denominado reforma psiquiátrica (RP)2 (MESQUITA et al, 2010),
que culminou na Lei 10.216/01 garantindo dispositivos substitutivos ao modelo hospital
ocêntrico3, tal como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)4, para cuidado de
pessoas com intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves
e persistentes5, tem como base fortalecer ações que transcenda mas medidas da
psiquiatria clássica, tais como as oficinas terapêuticas da Educação Física (EF). No
entanto ainda é necessário compreender melhor a atuação do profissional da EFem
CAPS. O objetivo desse relato é descrever a minha experiência na inserção como
profissional de um CAPS, como foram construídas e desenvolvidas essas atividades
pertinentes à atuação profissional.
2 METODOLOGIA
A recuperação do processo vivido se dará a partir de minha narrativa sobre
o processo de experiência de inserção profissional na área da saúde mental desde
quando tomo posse na Prefeitura Municipal da Serra-ES no cargo de Professora
de EF em CAPS (abril/2014 até março/2017). Experiência desenvolvida a partir de
oficinas terapêuticas tematizaram algumas práticas corporais que serão comentadas
a seguir.
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), gabrieladaltio@hotmail.com
2 Fomenta desinstitucionalizara loucura e implementar serviço substitutivo extra-hospitalar.
3 Modelo centrado na internação e no atendimento em hospitais gerais.
4 Regulamentado a partir da portaria nº 336/GM/MS, de 19 de fevereiro de 2002.
5 Diretrizes Assistenciais em Saúde Mental na Saúde Suplementar, 2008.
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3 NARRATIVAS
Aventuro-me então nas atividades próprias da EF no CAPS, e tomo como
referência para pensar as práticas corporais6o conceito de Cultura Corporal (COLETIVO
DE AUTORES, 1992), condizente aos objetivos7 das oficinas do Projeto Terapêutico do
CAPS. Esse olhar privilegia ações de ressocialização coerentes com discussão da RP.
Por desconhecer a estrutura e funcionamento do CAPS e o papel da atuação
profissional da EF,busquei informações através de diversos atores sociais (profissionais
de CAPS, usuários e familiares de usuários do serviço e com busca em banco de
dados de artigos científicos e diversas obras).
Após essa primeira aproximação, com algumas informações pertinentes às
atividades pertencentes a EF, decidi manter algumas que já aconteciam, reorganizandoas, e propus outras. Segundo o relato dos usuários, a única atividade realizada era
caminhar até a praça do bairro, que ocorria de terça a sexta pela manhã. Atualmente,
outras atividades estão em andamento: 1) a caminhada agora é planejada junto aos
usuários e tem destino outros pontos (ex.: o Ginásio e a Área de Proteção Ambiental
Lagoa Jacuném); 2)jogos coletivos (futsal, queimada, vôlei, piques, rugby e capoeira)
adaptados às necessidades do contexto (regras, duração, volume e intensidade); 3)
Atividade com o Programa de Orientação ao Exercício Físico da Serra; 4) passeio
com atividades lúdicas.
Poucos recursos materiais, impossibilidade de apoio nas atividades extra CAPS,
ginásio em péssimas condições e fatores climáticos, são limitações enfrentadas.Já a
parceria com a Associação de moradores, apoio da equipe CAPS, motivação pessoal
e profissional, a participação dos usuários e a oportunidade de se manter contato
com a sociedade são fatores positivos que considero importante às atividades.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desalinhamento entre formação/suporte teórico e a função social que se
espera da EFna saúde mental pode ser um fator importante no desajuste e nos
desafios enfrentados na formulação e realização das atividades no CAPS.Porém, o
ajuste das atividades teve a preocupação de alinhar a aposta de trabalho com uma
postura que caminhe junto às ideias da RP. A partir de mais pesquisas sobre o tema
e mais trocas de experiências profissionais, possivelmente, poder-se-á desenvolver
mais ações pertinentes ao tema.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Diretrizes Assistenciais em Saúde Mental na Saúde Suplementar. Agência
Nacional de Saúde Suplementar, Rio de Janeiro: ANS, p.75, 2008.
COLETIVO DE AUTORES, Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez,
1992.
MESQUITA, J.F.; NOVELLINO , M.S.F.; CAVALCANTI, M.T. A reforma psiquiátrica no brasil:
um novo olhar sobre o paradigma da saúde mental. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DE
ESTUDOS POPULACIONAIS, 17, 2010. Anais... Caxambu – MG,ABEP, 2010. Disponível
em:<http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/eixo_4/abep2010_2526.
pdf>. Acesso em: 11de abril de 2017.
6 Atividades que dão sentido ao praticante, pois nessa perspectiva podem ser um espaço de convívio
e sociabilidade, e de promoção da recuperação familiar e social.
7 Promover a socialização e a reinserção social.
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GEFEL VÁRZEA DO POÇO ATIVA IV: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA1
Laura Emmanuela Lima Costa2
Karoline Olivia da Silva Carneiro3
Claudemir Araujo Santos4
PALAVRAS-CHAVE: Extensão; Grupo de Estudo; Comunidade.

INTRODUÇÃO
O Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação Física, Esporte e Lazer,
com 10 anos de existência, tem projetos de iniciação cientifica e trabalhos em
Congressos,e atividades permanentes como Ciclo de Debates em sua quarta edição
com comunicação de pesquisas e na na extensão com o GEFEL ATIVO (Jacobina
Ativa e Várzea do Poço Ativa). Este relato de experiência é sobre o desenvolvimento
do IV GEFEL ATIVO realizado no município de Várzea do Poço no mês de março
de 2016, que teve como objetivobeneficiar a comunidade oferecendo informações
e atividades orientadas no cuidado com a saúde, prática regular de atividade física
aliada com a alimentação saudável.
Os projetos de extensão do grupo Gefel prima em promover o bem-estar da
comunidade local, sensibilizando a população da importância da prática regular
de atividade física além de promover o resgate da ludicidade com a prática de
atividades recreativas e articular a prática aprendida em sala de aula com a sua
aplicabilidade na sociedade.
METODOLOGIA
Buscando como referências Darido (2008), quando trata do modelo de
saúde renovada, que por objetivosinformar, mudar atitudes e promover a prática
sistemática de exercícios físicos, a comunidade de Várzea do Poço, com 9.000
habitantes, vivenciou momentos de integração, através de diálogo interativo. O
diálogo interativo é o fundamento da metodologia desenvolvida neste projeto a
fim de estabelecermosuma verdadeira relação democrática que dialeticamente
transformará a todos os envolvidos.
As atividades desenvolvidas foram antecedidas pela seleção dos alunos
que participaram como monitores, estudos do referencial teórico, treinamentos
1 DCH IV Jacobina-BA e Prefeitura Municipal de Várzea do Poço
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB),manuela.jacobina@gmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), karolineolivia@hotmail.com
4 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), kau.araujo25@gmail.com
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nas diversas modalidades propostas e divulgação do evento nas redes sociais,
rádios,jornais impressos, blogslocais e regionais.
No IV GEFEL Ativo em Várzea do Poço – BA, foram ofertadas oficinas de dança
com axé music, samba, rodas de capoeira, ginástica aeróbica, massoterapia, medidas
antopométircas, aferição de pressão arterial, medidas de glicemia, samba de roda,
além de brinquedoteca e leitura para crianças.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS
Após a realização do IV GEFEL Ativo em Várzea do Poço – BA, onde foram
atendidas 200 pessoas,os estudantes membros do grupo e participantes do evento
e os parceiros da Prefeitura Municipal, avaliaram o mesmo de forma positiva. A
comunidade relatou que deveria acontecer mais vezes, pois isto diminuiria o
uso de medicamentos e a procura pelo hospital. Houve, portanto, interação e
reconhecimento.
É necessário que exista essa inter-relação entre a Universidade e a comunidade
na qual está inserida. A extensão universitária faz com que os discentes ultrapassem
os muros universitários, ocorrendo assim uma troca de conhecimentos e experiências,
em que a universidade aprende com a própria comunidade sobre os valores e a
cultura da mesma.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos propostos no GEFEL ATIVO desenvolvido em Várzea do Poço
foram alcançados, promovendo o bem-estar da população local, aproximando
assim o curso de Educação Física-UNEB da sociedade.Notamos a necessidade de
projetos desta natureza quando recebemos o convite de outros municípios, onde
concluímos que cada vez mais precisamos estreitar os laços da formação com a
prática, dando o devido retorno a sociedade que é mantedora da Educação Pública.
REFERÊNCIAS
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A ATIVIDADE FÍSICA NO COMBATE E CONTROLE DA
SÍNDROME METABÓLICA1
Rodrigo Coutinho Santos2
Carlos Wagner Ferreira Farias3
Naiana Roberta Dias Rodrigues4
Demilto Yamaguchi da Pureza5
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Síndrome Metabólica; Saúde.

INTRODUÇÃO
Os distúrbios referentes a Síndrome Metabólica (SM) são plenamente
estudados e debatidos, seu diagnóstico é identificado pela presença de pelo menos
3 dos componentes:obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial,hiperglicemia e
hiperinsulinemia. Esse distúrbio se apresentava com frequência em pessoas com
idade avançada, mas atualmente percebe-se cada vez mais nas idades iniciais,
devido ao descontrole alimentar e pela inatividade física.Esse distúrbio está ligado
diretamente ao aumento das doenças cardiovasculares.
O objetivo desse trabalho foi fazer um levantamento da produção recente de
conhecimento que envolve-se os tipos diferentes de prática de Atividade Física
(AF), suas metodologias,identificando os efeitos da mesma no controle e regulação
da SM, pois já está pautada a importância da AF no tratamento da SM, mas pouco
se estudou os diferentes tipos de atividade e seus protocolos.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se por uma revisão bibliográfica, através de pesquisas
que envolvam a prática de AF na regulação e controle da SM. Teve como foco
artigos publicados nos últimos 5 anos (Jan. 2012 à Jan. 2017) em sites de busca
especializados, e utilizou-se como busca as palavras, “síndrome metabólica/
metabolic syndrome” e “atividade física/physical exercise”, nos sites: BVS – LILACS
(36); SciELO (05) e PUBMED (96).Identificou-se 137 artigos falando sobre o tema,
sendoque 24 enquadrados no objetivo da pesquisa (análise da prática de atividade
física como diminuição e regulação da SM), tendo apenas 11 demonstrando
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), rodrigo_personal1@hotmail.com
3 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), carloswagnerfarias@gmail.com
4 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), naiana-dias@hotmail.com
5 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), demilto@unifap.br
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diretamente os protocolos e procedimentos técnicos utilizados para a realização da
prática da AF.
RESULTADOS
Identificou-se que a grande maioria dos estudos não utilizam protocolos
fechados de treinamento, havendo melhoras das taxas metabólicas em quase todos
os tipos de treinos propostos pelos estudos, tendo em alguns uma melhora maior
do que em outros. Apenas 11 estudos demonstram os procedimentos técnicos da
prática de AF catalogando as melhoras dos índices e componentes da SM, mas
sempre em conjunto com o controle alimentar.
Identificou-se que para a atividade aeróbica de caminhada/corrida é a mais
amplamente utilizada para a realização de estudos, sendo que as com características
de intensidade de moderada à intensa (70% a 85% FCmáx),com frequência de no
mínimo 3 vezes por semana com os resultados: grande redução da hiperglicemia
após os treinos;diminuição da obesidade; regulariza da hipertensão arterial (PA),
tendo alterações substanciais em alguns estudos.Esse tipo de treino estimula a
capacidade metabólica das organelas citoplasmáticas, incitando a homeostase
corporal, causando melhoras substanciais na absorção de hormônios, proteínas,
glicose e lipídios.
Estudos utilizando os métodos mistos de treinamento aeróbio e anaeróbio
(caminhadas/corrida com treinamento resistido) de 3 a 5 vezes por semana
apresentaram resultados como: melhora da dislipidemia, principalmente com o
aumento da Lipoproteína de Alta Densidade(HDL) e a diminuição da Lipoproteína de
Baixa Densidade (LDL), melhorando o sistema lipídico do corpo, evitando doenças
como aterosclerose; melhora substancial da hiperinsulinemia; melhora dos índices
da hiperglicemia; mas sem grandes alterações da PA.Os dados demonstraram que
esse treino diminuiu a resistência à insulina, aumentando substancialmente sua
absorção tempos depois de uma seção de treino.
Estudos recentes demonstraram que os métodos de treinamento intervalado –
HIIT ,apresentam: redução da obesidade; melhora substancial nos índices ligados a
hiperglicemia, tendo apresentado maior redução dessa taxa em dados percentuais;
assim como a regulação da hiperinsulinemia.Identificou-se que a atividade mista e o
HIIT foram os que causaram melhoras substanciais nessas taxas metabólicas, tendo
como resultado a diminuição a resistência à insulina, aumentando substancialmente
sua absorção depois de uma seção de treino, o que inibe o surgimento da “Diabetes
Tipo 2”, e controla a do “Tipo 1”.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificou-se que a grande maioria dos estudos é voltada a prática do
treinamento aeróbico, sendo a maior em quantidades de estudos devido a facilidade
da realização dos mesmos e sendo o único com melhora dos índices ligados a PA.
Entretanto práticas mais atuais como o HIIT e o treino misto apresentaram grande
melhora nos componentes metabólicas(obesidade, dislipidemia, hiperglicemia e
hiperinsulinemia), mas ainda com pouco índices de publicações e estudos.
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Percebeu-se que não há uma catalogação de protocolo para a estipulação da
prática da atividade física, sendo que os treinos com intensidade moderada a intensa
obtiveram melhores resultados na regulação e controle dos índices metabólicos.
Mas ainda há uma carêncianos estudos que busquem demonstrar o grau de
melhora desses dados metabólicos com diferentes modalidades de atividades
físicas, o que ainda necessita de mais elucidação e estudos.
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FUTEBOL DE CINCO NA UNIVERSIDADE: UMA
PRÁTICA EXTENSIONISTA11.
FOOTBALL 5-A-SIDE IN THE UNIVERSITY: AN EXTENSIONIST
PRACTICE.
FÚTBOL CINCO NA UNIVERSIDAD: UNA PRÁCTICA
EXTENSIÓN.
Cláudia Barsand de Leucas2
Larissa de Oliveira e Silva3
Lucas Peixoto Fernandes Guimarães4
PALAVRAS-CHAVE: Extensão Universitária; Paradesporto; Futebol de cinco.

INTRODUÇÃO
Com o intuito de integrar a vivência de pessoas com deficiência visual com
o paradesporto, o projeto Educação Esportiva visa aproximar os alunos do curso
de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ao público
atendido por meio da modalidade futebol de cinco. Nesse sentido, no primeiro
semestre de 2015 foi incluído a esse projeto o eixo paralímpico (futebol de cinco).
Os outros eixos temáticos são: dança de salão, lutas, esportes de raquete, tiro com
arco, paralímpico (futebol de cinco) e educação esportiva (eixo).
O projeto Educação Esportiva visa oferecer a comunidade acadêmica e a
comunidade em geral um espaço de conhecimento, prática e estudo da cultura do
movimento.
O objetivo deste resumo é apresentar a relevância das possibilidades de um
projeto de extensão universitário na promoção da prática do paradesporto.
METODOLOGIA
As intervenções do eixo paralímpico ocorrem todos os sábados de 12:00 às
15:00 na quadra 1 do complexo esportivo e as reuniões científicas às quartas feiras
de15:00 as 16:40. Atualmente o projeto possui 12 alunos com deficiência visual
(parcial ou total) inscritos, frequentes, com idade entre 11 e 50 anos, sendo 98% do
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Docente do curso de Educação Física da PUC Minas cbarsand@gmail.com
3 Graduanda do 10° período de Fisioterapia da PUC Minas - larissadeoliveiraesilva@hotmail.com
4 Graduando do 6° período de Educação Física da PUC Minas, lucaspexoto@hotmail.com.
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sexo masculino. Além da atividade extensionista no futebol de cinco, acadêmicos do
6° período de Educação Física têm a possibilidade de realizar o estágio obrigatório
curricular da disciplina Estágio de Bacharelado: pessoas com deficiência. Com essa
prática, os acadêmicos envolvidos passam a compreender que as limitações da
deficiência dão lugar às potencialidades.
DISCUSSÃO
O futebol de 5 é uma modalidade complexa que sugere metodologia
diferenciada para se ensinar, além de detectar a bola, os colegas e os adversários é
necessário descodificar as informações dadas pelo treinador, goleiro e chamador. As
capacidades de orientação, lateralidade, espaço-temporal, mobilidade, percepção
e descrição auditiva devem ser bem trabalhadas nas aulas/treinos para que o aluno
consiga utilizá-las tanto no esporte quanto em seu cotidiano (MOREIRA, 2006).
Para estimular a motricidade e a sensibilidade dos alunos, as aulas são
organizadas com exercícios de orientação espacial/lateralidade; estímulos sonoros
ao realizar o chute, condução e passe; o drible é de acordo com a marcação do
adversário, para possibilitar a criatividade de cada aluno para resolver a determinada
situação problema.
Capitanio (2003) completa que a primazia da iniciação esportiva não está
nas habilidades específicas e sim na amplitude de possibilidades de estímulos
para o desenvolvimento e crescimento físico, fisiológico, desenvolvimento motor,
aprendizagem motora, desenvolvimento cognitivo e afetivo-social.
CONCLUSÃO
A vivência da comunidade acadêmica com pessoas com deficiência visual tem
permitido uma troca de conhecimentos entre o público atendido e os acadêmicos
(extensionistas/estagiários) onde os dois lados são beneficiados e têm oportunidade
de aprender. As pessoas com deficiência visual tem encontrado no projeto um local
para prática de atividade física e lazer orientados por acadêmicos vinculados à
extensão universitária enquanto os acadêmicos têm tido oportunidade de ampliar
suas experiências qualificando-se com uma formação profissional diferenciada.
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RELAÇÃO DA APTIDÃO CARDIORRESPITÓRIA E A
ATENÇÃO DE CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AMARGOSA-BA
Gleiciane Santos de Jesus1
Cintia Mota Cardeal2
PALAVRAS-CHAVE: Atenção; Educação Física; Aptidão cardiorrespiratória.

1 INTRODUÇÃO
A infância é um período marcante no desenvolvimento do indivíduo, boa parte
ocorre sob a estimulação da/na escola e é nesse espaço, que muitos passam a
ter oportunidades de praticar atividades físicas. Entretanto, não se pode esquecer
que ao mesmo tempo em que ocorrem alterações no sistema de aquisição da
aptidão física o sistema cognitivo também está se modificando, ou seja ambos se
desenvolvem ao mesmo tempo. Apoiados nessa hipótese, alguns pesquisadores
passaram a investigar a relação dos níveis de aptidão física da criança e o seu
processo de aprendizagem. Assim, Hillman et. al. (2003) e Castelli et.al. (2007)
encontram uma relação positiva entre a aptidão e desenvolvimento acadêmico em
crianças. Um outro estudo, Budde et al., (2008), mostrou que sessões agudas de
exercício físico tanto em aulas de desporto em educação Física, quanto em aulas
de exercícios coordenativos intensificou a atenção e a concentração em escolares.
Diante disto, o objetivo do nosso trabalho é analisar a relação entre a capacidade
cardiorrespiratória e a atenção em escolares da cidade de Amargosa-BA.
2 METODOLOGIA
Foram analisadas 11 crianças do ensino fundamental municipal, dessas, 7
meninas e 4 meninos, com média de idade de 8,4 (+1,2). Todos os responsáveis
assinaram o TCLE e as crianças o Termo de Assentimento.
Os testes aplicados foram: 1-aptidão cardiorrespiratória: em um local amplo da
escola, foi aplicado o shuttle-run,que consiste em correr uma distância de 20m em
vai e vem até a fadiga, o objetivo é estimar o VO2máx. 2- atenção seletiva: numa sala
isolada foi aplicado o ANT Test, o estímulo foi dado através do notebook, a criança
deveria responder o mais rápido e assertivo possível, através do botão do mouse,
duração de 8min.
1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), gleiciane_11.2006@hotmail.com
2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), cintia@ufrb.edu.br
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Ainda há controvérsias sobre a relação da aptidão cardiorrespiratória e os
processos atencionais na infância. Os nossos resultados mostraram que há uma
relação positiva entre o VO2máx e números de respostas certas (r(11)= 0,869, p<
0,001). Desse modo esses achados corroboram com as pesquisas feitas por Hillman
et. al (2009), França et. al. (2014), que também obtiveram resultados semelhantes.
Essa relação se confirma ao verificar os resultados entre a acurácia e o tempo
de reação para os estímulos neutros (r(11)= -0,715, p =0,015), bem como para os
estímulos incongruentes (r(11) = -0,823, p = 0,002), ou seja, as crianças que tinha
melhor aptidão física acertaram mais e tiveram um tempo de reação mais rápido
nos estímulos neutros e incongruentes. O que não difere dos achados de Chaddock
(2010). Observamos também, que houve uma relação negativa entre o VO2máx e o
conflito (r(11)= -0,788, p = ≥ 0,004), assim, a partir desses achados, inferimos que,
quanto maior a capacidade aeróbica da criança, menor é a dificuldade encontrada
em resolver os problemas encontrados na tarefa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desse quadro, entendemos que a oferta de uma Educação Física
escolar que possibilita a criança vivenciar e exercitar o corpo em todas as suas
possibilidades, de uma maneira prática e intensa poderá trazer benefícios a elas, não
somente no que se diz respeito a aptidão cardiorrespiratória, mas também ajuda e
estimula a manutenção do processo atencional. Essa oferta de movimentos, que
podem tornar as crianças mais fisicamente ativas, podem também, auxiliar tanto no
desenvolvimento de uma criança mais saudável, quanto nos aspectos cognitivos,
como foi o caso de um aspecto mais especifico, a atenção, que foi observado em
nossa pesquisa.
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PRÁTICAS CORPORAIS PARA A SAÚDE DO
TRABALHADOR DA SEDUCE-GO: A EXPERIÊNCIA NA
PERSPECTIVA BIOPSICOSSOCIAL
Max Santana Cananéia1
Rafael Vieira de Araújo2
Cristina Ramos Silva3
PALAVRAS-CHAVE: práticas corporais; saúde do trabalhador; biopsicossocial.

INTRODUÇÃO
O relato de experiência compreende sobre os avanços, os obstáculos e as
experiências de uma intervenção no ambiente de trabalho de servidores públicos
da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - Seduce do Estado de
Goiás, tendo as práticas corporais como estratégia de promoção e prevenção da
saúde.
A Seduce identificou uma alta incidência de afastamentos dos profissionais da
Educação. Neste cenário, em março de 2013 implantou o Programa de Prevenção
Biopsicossocial para a Qualidade de Vida e de Saúde do Trabalhador em Educação
do Estado de Goiás, voltado para a atenção à Saúde desses profissionais. O referido
Programa constitui uma das ações da Equipe de Prevenção Biopsicossocial – Eprebi.
É um projeto que visa a interação social, o fortalecimento da corporeidade
(corpo consciente), o combate ao sedentarismo, a diminuição do estresse, a
prevenção de doenças crônico-degenerativas e a promoção saúde dos servidores
da Seduce por meio de práticas corporais integrativas. Conforme Freire (2013,
p.132) ao definir corpo consciente discorre que [...] “é, como totalidade – razão,
sentimentos, emoções, desejos, que meu corpo consciente no mundo e de mim
capta o mundo a que se intenciona”.
A definição de saúde que a Eprebi segue é conforme Brasil (1986, p.4) “A
saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada
sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento.” Assim, para que um
sujeito seja considerado saudável, dependerá não apenas dos fatores biológicos,
mas, também, dos aspectos psicossociais, espirituais, econômicos, políticos e
religiosos. Nesse sentido, a perspectiva biopsicossocial, é uma perspectiva que
compreende as dimensões física, psicológica e social, proporcionando assim uma
1 Acadêmico da Universidade Estadual de Goiás - ESEFFEGO (UEG). maxcananeia03@gmail.com
2 Prof. Ms. Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce-Go), rafael.araujo@seduc.
go.gov.br
3 Graduada em Educação Física (UEG) e em Psicologia (PUC-GO) Psicóloga efetiva da Seduce GO
e da SMS (Cerest) Goiânia. cristinaramos23@hotmail.com
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visão integral do sujeito (DE MARCO, 2006).
METODOLOGIA
O projeto das práticas corporais foi implementado no primeiro semestre de
2013. Vale ressaltar, que as mesmas foram planejadas por meio de sequenciador
de aulas, elaboração do plano de treinamento macrociclo e microciclo, diagnóstico
(anamnese), a utilização do protocolo IPAQ (Questionário Internacional de Atividade
Física), com exigência do atestado médico.
Foram realizadas aulas de: Caminhada Orientada, Ginástica Laboral, Treinamento
Funcional e Voleibol. As aulas de Treinamento funcional ocorrem três vezes por
semana, com duração de 1 hora, as aulas de voleibol são ministradas duas vezes por
semana, com duração de 1 hora e a caminhada orientada duas vezes por semana,
com duração de 1 hora.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Vale mencionar, que desde 2013 até o mês de abril de 2017 ocorreram 862
aulas de práticas corporais sendo essas: Caminhada orientada-265 aulas; Ginástica
Laboral – 300; Treinamento Funcional- 227 aulas; voleibol-70 aulas.
Um dos obstáculos encontrados no decorrer do processo metodológico
diz respeito à resistência de um grupo de gestores em liberar os servidores para
participarem das aulas, durante o horário de trabalho. Porém, tendo em vista que
estes são respaldados pela (Lei nº 19.145, 2015) foi realizado contato com tais
gestores, a fim de conscientizar os mesmos da lei que corrobora com a Política de
Segurança e de Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que, apesar do desinteresse e/ou até mesmo da dificuldade
de grande parte dos servidores em participar das práticas corporais oferecidas,
a cada ano o projeto vem se expandindo. As mesmas se evidenciam tanto nos
aspectos biológicos, como na ruptura com o sedentarismo, o controle do estresse, a
recuperação e a quebra da homeostase corporal, quanto nos aspectos psicossociais,
como a socialização, a capacidade de enfrentamento e a ressignificação da
autoimagem e da autoestima.
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM DOCENTES: ESTUDO
EXPLORATÓRIO
FUNCTIONAL EVALUATION IN TEACHERS: EXPLORATORY
STUDY
EVALUACIÓN FUNCIONAL EN PROFESORES: ESTUDIO
EXPLORATORIO
José Cristiano Paes Leme da Silva1
Carlos Marcelo de Oliveira Klein2
Ana Paula Cunha Pereira3
PALAVRAS-CHAVE: Antropometria; Avaliação; Docente

INTRODUÇÃO
O mundo do trabalho exige longa carga horária semanal provocando
sedentarismo que, associado à dieta hipercalórica causa sobrepeso/ obesidade.
Objetivo: reunir dados referentes à: faixa etária (FE), carga horária semanal de
trabalho (CHST), exercício/atividade e física (EAF), Índice de massa corpórea (IMC)
e Perímetro abdominal (PAB) em docentes.
METODOLOGIA
Estudo transversal e nível exploratório. 39 homens (29 a 65 anos) professores.
Foram usados: Para E estadiômetro portátil. Para MC balança portátil digital e para
PAB trena antropométrica e questionário.
RESULTADOS
Entre os docentes 30,8% dos docentes estavam com 50 anos e acima, fato
que preocupa na medida em que é extensa a lista de patologias derivadas do
avanço da idade. Em 28,2% a CHST variou entre 50 a até 70 ou mais horas o que
constitui agravo à saúde do trabalhador. Para EAF, foram mais citadas: musculação
(28,3%), caminhada (18,9%), corrida (9,4%) e futebol (7,5%). Para IMC, 74,4% foram
1 Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), cristiano1964@gmail.com
2 Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), carlosmarceloklein@gmail.com
3 Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), acunhapereiraa@gmail.com
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classificados como ‘pré obeso’ e acima, o que compromete, dentre vários aspectos, a
cadeia cinética, altura fisiológica do arco do pé, fascíte plantar e valguismo. O PAB foi
de ‘Risco aumentado’ (48,7%) e ‘Risco muito aumentado’ (20,5%) reconhecidamente
associados à sobrepeso/obesidade e prevalência de morbidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação à condição morfológica do grupo, para IMC e PAB os dados são
preocupantes para um grupo fisicamente ativo. Para FE os 30,8% docentes com 50
anos e acima compõem um grupo no qual a combinação idade e excesso de CHST
(28,2% entre 50 a até 70 ou mais horas) constitui risco de estresse, morbidade
dentre outros distúrbios orgânicos combinados. Para EAF, foram mais citadas:
musculação (28,3%), caminhada (18,9%), corrida (9,4%) e futebol (7,5%). Contra o
impacto negativo do sedentarismo o EAF é uma estratégia pertinente.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS
SERVIDORES DO IFMA CAMPUS AÇAILANDIA-MA1
EVALUATION OF THE PHYSICAL ACTIVITY LEVEL OF THE
SERVERS OF IFMA CAMPUSAÇAILÂNDIA-MA
EVALUACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS
SERVIDORES IFMA CAMPUS AÇAILÂNDIA-MA
Cristiane Pinheiro Maia de Araújo2
Ywry Crystiano da Silva Magalhães3
Karinne Oliveira Coelho4
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Sedentarismo; Saúde.

1 INTRODUÇÃO
A atividade física regular é vista como importante elemento na promoção da
saúde e qualidade de vida da população, pois, proporciona a melhora da autoestima,
diminuição do estresse e da ansiedade, melhora das funções cognitivas e da
socialização. Já o comportamento sedentário é um fator de risco para desencadear
o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, em toda a população.
No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2005),
83% das pessoas não praticam nenhum tipo de exercício físico, o que aumenta a
probabilidade de doenças como a obesidade, diabetes tipo II, hipertensão, entre
outras (VESPAZIANO; DIAS; CORREA; 2012).
Apesar da existência de pesquisas no Brasil que monitoram o nível de atividade
física, sobretudo na população de adultos, não existia nenhuma pesquisa dessa
natureza na população adulta no município de Açailandia-MA.
O estudo teve como objetivo avaliar os níveis de atividades físicas (NAF’s)
dos servidores do IFMA Campus Açailandia-MA, conhecendo as atividades físicas
realizadas ou não, no ambiente de trabalho, doméstico, no lazer e como meio de
transporte dos servidores, identificando a frequência das atividades físicas realizadas
pelos servidores.
1 Trabalho aprovado em edital de iniciação científica PIBIC JUNIOR 2016, financiado pelo IFMA.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), cristiane.araujo@ifma.
edu.br
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão(IFMA), ywry.magalhaes@ifma.
edu.br
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL), karinnefisioedf@gmail.com
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2 METODOLOGIA
O presente estudo foi uma pesquisa de campo, do tipo descritiva, com
abordagem quantitativa, realizado em cinco etapas: revisão bibliográfica, coleta
de dados,tabulação dos dados, análise dos resultados e entrega de relatório de
pesquisa (conclusão).
Foi utilizado o questionário internacional de atividade física (IPAQ) na versão
curta, em abordagem de entrevista, contendo perguntas em relação à frequência e
duração da realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e de caminhada,
e também incluindo aquelas realizadas no ambiente de trabalho, locomoção, lazer,
esportes (MATSUDO, 2001).
A pesquisa baseou-se na Resolução 466/12, que conduz as pesquisas com
seres humanos, atendendo a fundamentos éticos científicos. Foi utilizado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)para assegurar a liberdade de
participação, informações sobre a pesquisa e seus responsáveis.
3 RESULTADOS
Foi entrevistado um total de 83 servidores, sendo 45 do sexo masculino e 38
do sexo feminino, com faixa etária entre 23 a 54 anos de idade.Constatou-se que a
porcentagem somada de servidores irregularmente ativos A e B e sedentários foi de
56% quando comparado aos ativos e muito ativos, que foi de 44%.
Corroborando com os achados dessa pesquisa, estudos como o de Costa
et al (2014) realizado na cidade de Terezina-PI observou um número elevado de
sedentários entre os servidores do administrativo da Universidade Federal do Piauí.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo mostrou que o percentual dos NAF’s nos servidores de ambos os
sexos foi maior nos grupos de risco, irregularmente ativos A, B e sedentarismo.
Porém, a prevalência de indivíduos ativos e muito ativos foi maior no sexo masculino.
Espera-se com os resultados da pesquisa,subsidiar possíveis ações de promoção
da saúde desses trabalhadores, tais como programas de combate ao sedentarismo,
palestras educativas sobre atividades físicas e alimentação saudável, dentre outras.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DOCENTE NO
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA-BAHIA: UMA ANÁLISE
DA SAÚDE DOS PROFESSORES1
CONDITIONS OF TEACHING WORK IN THE MUNICIPALITY OF
SERROLANDIA-BAHIA: A TEACHER HEALTH ANALYSIS
CONDICIONES DE TRABAJO EN SERROLÂNDIA MAESTROSBAHIA CONDADO: UN ANÁLISIS DE PROFESOR DE LA
SALUD
Carolina Maia de Araújo2
Jéssica Pinho dos Santos3
Michael Daian Pacheco Ramos4
PALAVRAS-CHAVE: condições de trabalho docente; saúde; educação básica.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo é um recorte da pesquisa de final de curso vinculada ao curso
de Educação Física da Universidade do Estado da Bahia. Neste trabalho iremos
apresentar e discutir sobre alguns aspectos da saúde dos docentes da educação
básica do ensino público da rede municipal da zona rural e urbana na cidade de
Serrolândia-Bahia. Trataremos principalmente da prática de exercício físico, o
consumo ideal de água e afastamento por licença médica. Portanto, discutir sobre
a saúde dos professores(as) torna-se latente tendo em vista o agravamento das
condições de trabalho e consequentemente a interferência nas condições de saúde
dos docentes.
2 METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa de campo, com uma abordagem quantitativa através
da aplicação de um Survey (BABBIE, 1999).Utilizamos como técnica de coleta de
dados um questionário semi-estruturado (BOGDAN; BIKLEN, 1994) como perguntas
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), carol_maia29@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Jessicapinho2008@hotmail.com
4 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), michaeluneb@gmail.com
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abertas e fechadas composto de 75 questões. Os sujeitos da pesquisa foram os
docentes da rede municipal do meio urbano e rural do município de SerrolândiaBahia. Coletamos dados de 81 docentes. Estabelecemos uma análise descritiva
(BOGDAN; BIKLEN, 1994).
3 DESCRIÇÕES E RESULTADOS
Identificamos na análise de nossos dados que 42% dos docentes afirmaram
não praticar nenhum exercício regularmente, 48,1% afirmaram praticar exercício
regularmente por até 3 (três) vezes por semana, 7,4% afirmaram praticar acima de
3 vezes na semana e 2,5% não responderam a essa pergunta.
Ao serem questionados sobre o consumo suficiente de água durante o dia,
69,7% (55) dos docentes entrevistados afirmaram que consomem água suficiente e
32,1% (26) afirmaram que não.
Ao questionarmos os docentes sobre a solicitação de afastamento do trabalho
por licença médica nos últimos 24 meses, percebemos um baixo índice de professores
que necessitaram de afastamento, correspondendo um total de apenas 14,8% (12),
81,5% (66) afirmou não ter necessitado de afastamento e 3,7% (3) não responderam.
Entre os motivos mais frequentes do afastamento, com 16,7% do total de
cada variável, está o estresse, doença músculo esqueléticas e problemas de voz.
41,6% destacaram a opção outros, uma vez que nenhuma das opções fornecidas
justificava o motivo do afastamento, por último com 8,3% dos que necessitaram de
afastamento por depressão, ansiedade ou nervosismo.
No que diz respeito ao tempo em que ficou afastado os resultados variam
entre 1 dia a 6 meses de acordo com cada especificidade do problema.É importante
destacar que do total de professores afastados, 41,7% (5), tiveram redução na sua
remuneração no período de afastamento e em 58,3% (7) não houve redução.
De acordo com Gasparini, Barreto e Assunção (2005), os resultados de
afastamento não podem caracterizar os problemas de saúde vividos pelos docentes,
assim como estabelecer associações diretas desses problemas com os trabalhos
por eles desenvolvidos. Entretanto, os indicadores colaboram para a elaboração de
hipóteses que visem identificar associações do adoecimento com as características
das escolas e as condições de trabalho vividas em suas dependências.
Nesse sentido, encontramos semelhanças entre nossos dados e a pesquisa
desenvolvida no Brasil por Oliveira e Vieira (2010) apontando a pouca frequência
dos docentes na realização de atividade física e consumo de água, bem como um
número significativo de professores que solicitam o afastamento por motivo de
saúde.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, diante dos dados e implicações apontadas, percebemos que
à saúde dos docentes da cidade de Serrolândia- Bahia apresentam dados que
convergem com os resultados nacionais e isto exige a continuidade de estudos
quem consigam desenvolver uma reflexão mais profunda sobre o tema.
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INATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS EM
ADULTOS1
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INTRODUÇÃO
A prática regular de atividade física representa um componente importante
do estilo de vida saudável e na promoção da saúde, atuando principalmente na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (VEIGA et al., 2009). No entanto,
estudo de tendência temporal tem mostrado aumento dos índices de inatividade
física em nível populacional (KNUTH et al., 2010).
Por conseguinte, este estudo objetivou estimar a prevalência de inatividade
física em funcionários técnicos-administrativos da Universidade Federal do Amapá,
bem como identificar alguns fatores associados.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo realizado com 40 servidores
técnicos-administrativos da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), de ambos
os sexos, com faixa etária entre 40 e 58 anos de idade, no ano de 2014.
O nível de inatividade física (variável dependente) foi obtido pelo Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ versão 8 curta). Foram classificados como
fisicamente inativos, os servidores de ambos os sexos que não realizaram atividade física
≥150 min/semana. Os fatores associados à inatividade física (variáveis independentes)
foram o sexo (masculino e feminino); idade e; estado antropométrico (IMC).
A análise estatística foi realizada de maneira descritiva e por medidas da
associação (teste de Fisher) por meio do software R versão 3.0.1, com nível de
significância de 5%.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do presente estudo demonstraram que 56,2% da amostra não
realiza atividade física suficiente, corroborando com dados descritos por Pitanga
1 Não houve apoio financeiro de nenhuma instituição para realização deste estudo.
2 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), luciclea@unifap.br
3 Prefeitura Municipal de Macapá (PMM), profkatia@oi.com.br
4 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), alvarod@ig.com.br
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et al., (2014) e Costa et al., (2014). Estes achados podem ser justificados em função
do estilo de vida das populações, principalmente nos países economicamente
emergentes, demonstrando aumento nos níveis inatividade física.
Quanto aos fatores associados contatou-se que os servidores do sexo feminino
apresentaram índices de inatividade física mais elevados (54%) em comparação
aos do sexo masculino (52%), corroborando com resultados encontrados em outros
estudos (PITANGA et al., 2014; CAMPOS; MACIEL; RODRIGUES NETO, 2012). Estes
resultados podem ser explicados pelos fatores socioculturais que direcionam o tipo
de atividade física para cada sexo.
Verificou-se tendência de aumento dos níveis de inatividade física com o passar
da idade, assemelhando-se a resultados encontrados nos estudos de Pitanga et al.,
(2014) e Campos; Maciel; Rodrigues Neto, (2012). Este fato pode estar na redução
da capacidade funcional com o aumento da idade, que limita a autonomia para a
realização de atividades da vida diária e de lazer.
Os níveis de inatividade física também estão associados ao sobrepeso,
corroborando com resultados apontados por Simão; Nahas; Oliveira, (2006).
Acredita-se que essa associação ocorra por hábitos alimentares pouco saudáveis,
com maior consumo regular de alimentos ricos em gorduras e açúcar do que de
frutas e verduras.
CONCLUSÕES
Concluiu-se que a proporção de servidores técnicos-administrativos da UNIFAP
de ambos os sexos inativos fisicamente se mostra preocupante.
O sexo feminino, idades avançadas e, sobrepeso corporal, são as variáveis
que mais se associam à inatividade física em servidores. Neste sentido, essas
informações podem ajudar na elaboração de programas de promoção da atividade
física, principalmente em ambientes laborais.
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPOSIÇÃO DE
PESCADORES EM COLÔNIAS PESQUEIRAS NO
ESTADO DO TOCANTINS
Thaizi Campos Barbosa1
Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma2
Erika da Silva Maciel3
Fernando Adami4
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador; Atividade Física; Composição Corporal

INTRODUÇÃO
A pesca artesanal é praticada de maneira simples e com meios de produção
próprios e é reconhecida pelo impacto positivo na geração de emprego e renda
para população de pescadores (TOGNI, 2013). Doenças relacionadas ao trabalho,
hipertensão e diabetes, estão presentes nas comunidades pesqueiras, seja pelo
excesso na carga horária de trabalho ou pelos maus hábitos de vida (CORREIA,
2008; ROSA; MATOS, 2010).
Dessa maneira, a prática regular de atividade física pode prevenir o surgimento
precoce e auxiliar no tratamento de diversas doenças causadas pelo trabalho, na
melhoria da composição corporal, melhoria do perfil lipídico, o aumento da massa e
da força muscular, da capacidade cardiorrespiratória, da flexibilidade, entre outros
(COELHO; BURINI, 2009).
Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é avaliar o Nível de Atividade
Física e Composição Corporal de Pescadores em Colônias Pesqueiras no Estado do
Tocantins.
METODOLOGIA
O estudo foi do tipo descritivo com corte transversal, de caráter quantitativo
com coleta de dados em Pescadores de duas colônias do Estado do Tocantins.
1 Mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP – thaizi@
gmail.com
2 Doutorando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, SP,
ferodriguesto@gmail.com
3 Pós-Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Docente da Universidade Federal do
Tocantins, Miracema, TO, erikasmaciel@gmail.com
4 Doutor em Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, SP. Coordenador
do Laboratório de Epidemiologia e Análise de Dados da FMABC, Santo André, SP - adamifernando@
uol.com.br
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Foram convidados para participar do estudo 183 pescadores de duas colônias do
Tocantins. Foram excluídos da amostra familiares de pescadores, pescadores que não
participaram de todas as etapas e/ou que não responderam algum questionário por
completo e aqueles que não aceitaram e não assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Foram avaliadas as características demográficas através de
um questionário Sócio-demográfico, o Nível de Atividade Física foi avaliado pelo
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta, validado no
Brasil por Matsudo et al. (2001), a Composição Corporal foi avaliada pelo Índice de
Massa Corporal (IMC) através da antropometria, Perímetro Abdominal e Percentual
de Gordura através da Bioimpedância Tetrapolar, respeitando os critérios da ABESO
(2009).
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Dos 183 pescadores convidados a participarem do estudo, 28 não participaram
de todas as etapas ou não responderam os questionários por completo e 123 não
aceitaram a participação. Apenas 47 participaram por completo, constituindo em
76,6% do sexo masculino e com média de idade de 49 anos (±7,4). Em relação
ao tempo de serviço como Pescador, 29,79% relataram ter mais de um vínculo
empregatício, sendo que 70,21% trabalham mais de 12 horas semanais, com renda
mensal média de 1.248,51 reais e 44,48% considerados como classe D-E.
Referente ao nível de atividade física, a maioria (85,11%) foram classificados
como ativos e muito ativos enquanto 14,89% entre insuficientemente ativos e
sedentários
Em relação ao estado nutricional, 38,30% foram classificados pré-obesos
e 31,92% entre Obesidade tipo I, II e III pelo IMC. Quanto a composição corporal,
55,32% da amostra apresentou um risco aumentado (23,40%) e aumentado
substancialmente (31,92%) pelo Perímetro Abdominal e em relação ao Percentual
de Gordura, 97,87% foram considerados como acima do ideal, sendo 61,70% como
Muito Alto.
É possível verificar que a atividade física realizada não é o suficiente para
melhorar os índices de composição corporal dos Pescadores.
CONCLUSÕES
Apesar do excelente nível de atividade física, a composição corporal apresentou
resultados elevados de gordura corporal e perímetro abdominal, o que faz esse
grupo de pescadores apresentem fatores de riscos para saúde.
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INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS RELACIONADOS
À COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ACADÊMICAS DO
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA INSTITUIÇÃO
PRIVADA1
ANTHROPOMETRIC INDICATORS RELATED TO THE
CORPORAL COMPOSITION OF ACADEMICS OF THE
PHYSICAL EDUCATION COURSE OF A PRIVATE INSTITUTION
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS RELACIONADOS CON
LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE LOS ESTUDIANTES CURSO
DE EDUCACIÓN FÍSICA DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA
Augusto Cesar Vilela Gama2
Georgia Cristina Lehnen3
Gilberto Reis Agostinho Silva4
PALAVRAS-CHAVE: Acadêmicas; Composição Corporal; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O estudo dos diversos componentes do corpo humano é de fundamental
importância, uma vez que a composição corporal está diretamente relacionada com
o desempenho motor, capacidade de trabalho, qualidade de vida e principalmente
saúde dos indivíduos (QUEIROGA, 2005). Pesquisas confirmam a relação de medidas
antropométricas com o risco de doenças metabólicas, e ainda que o sobrepeso está
diretamente relacionado com desenvolvimento da diabetes e hipertensão (NAHAS,
2010).
Como o período acadêmico é um momento de transição na vida das pessoas,
essa fase contribui bastante para o aumento dos níveis de estresse, alterações dos
hábitos alimentares e redução da atividade física, refletindo assim no aumento do
percentual de gordura corporal. Portanto este estudo objetivou-se em mensurar
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), efpesquisador@outlook.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), georgialehnen@hotmail.com
4 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), gilbertorasilva@hotmail.com
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os índices antropométricos relacionados à composição corporal de acadêmicas do
curso de educação física de uma universidade privada de Goiânia-GO.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa é descritiva quantitativa transversal, composta por uma
amostragem de 17 mulheres adultas, acadêmicas de educação física, com idade
entre 20 e 45 anos, sendo coletadas as medidas das dobras cutâneas, o Índice
de Massa Corporal (IMC), a Circunferência da Cintura (CC) e a Circunferência do
Quadril (CQ), seguindo os métodos propostos por Queiroga (2005).
3 RESULTADOS
O IMC apresentou classificação de baixo peso para 6,1%, saudável para 75,5%,
sobrepeso para 11,6% e obesidade grau I para 11,6% da amostragem. A Relação
Cintura Quadril (RCQ) apresentou classificação de risco coronariano baixo para
41,2%, moderado para 58,8%, alto para 0,0% e muito alto para 0,0% da amostragem.
O Percentual de gordura corporal por individuo, o máximo foi de 35,7% e o mínimo
de 11,4%, já em quilos respectivamente 36,1kg e 5,7kg. A massa corporal magra por
individuo em quilos, o máximo foi de 65kg e o mínimo de 44,7kg.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos e do objetivo proposto para este estudo,
observa-se que diferente da hipótese inicial do estudo, as universitárias do curso de
educação física em específico, na média não apresentaram significativas alterações
na composição corporal.
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PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DE APTIDÃO FÍSICA
DOS PARTICIPANTES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO
DA FEFD: TREINAMENTO EM ATLETISMO, CORRIDA
E CAMINHADA ORIENTADA
Weverton Alves Santos1
Ana Karoline Rodrigues Santana2
Kleyson Sézar dos Santos Batista3
Florence Faganelo Gemente4
Gustavo De Conti Teixeira Costa5
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física, Antropometria; Aptidão Física.

INTRODUÇÃO
O sedentarismo, definido como ausência da prática de atividade física, é
um dos fatores que afetam a saúde da população brasileira. Neste contexto, o
trabalho apresenta dados da relação de doenças crônicas não-transmissíveis,
que são consideradas como os maiores problemas da saúde pública no Brasil
Barreto e Figueiredo (2009). O American College Sport Medicine (2007), afirma
que a manutenção de bons níveis de aptidão física e seus componentes tais
como flexibilidade, resistência/força muscular, composição corporal e aptidão
cardiorrespiratória, contribuem para melhorar a saúde do indivíduo. Assim, no
intuito de direcionar práticas que visam a melhora da saúde pública, torna-se
fundamental a caracterização antropométrica da população da qual pretende-se
intervir, oportunizando a orientação na mudança no estilo de vida dos mesmos
Gama et al. (2016). Assim, conhecer os fatores de risco, tais como sobrepeso e
obesidade, contribui para o avanço do conhecimento na área de saúde, auxilia os
profissionais de saúde e direciona as práticas de equipes multidisciplinares para o
controle dos fatores de risco de mortalidade Gama et al. (2016)
Neste âmbito, o objetivo deste estudo foi investigar o perfil antropométrico
dos participantes dos projetos de Extensão: Treinamento em Atletismo e Corrida e
Caminhada Orientada da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade
Federal de Goiás (FEFD-UFG) no ano de 2017.
1 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), weverton_kwk@hotmail.com
2 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), aninhah785@gmail.com
3 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), kleysonedfisica@hotmail.com
4 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), florencefaganello@yahoo.com
5 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD-UFG), conti02@hotmail.com
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METODOLOGIA
A amostra constituiu-se por 35 voluntários, dos Projetos de Extensão: Treinamento
em Atletismo e Corrida e Caminhada Orientada da FEFD-UFG, com idade média de
32,14 ±11,75 anos e que participam do projeto pelo menos duas vezes por semana.
As variáveis analisadas foram: massa corporal, estatura, índice de massa corporal,
espessura de dobras cutâneas, flexibilidade e o consumo máximo de oxigênio.
Para a análise dos dados recorreu-se à análise descritiva, nomeadamente a
média e o desvio padrão. Utilizou-se o software SPSS 20.0 (Statistical Package for
the Social Sciences) para análise dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que a massa corporal dos praticantes do projeto foi
de 68,33±16,64 Kg; o IMC apresentou média igual a 25±6; percentual de gordura
foi de 20,36%±9,34%; o somatório das dobras cutâneas foi de 209,4±108,4; o teste
de flexibilidade, realizado por meio do teste de sentar e alcançar indicou média de
28,10±6,90 cm e o consumo máximo de oxigênio foi de 27,58±9,34 ml/kg/min.
Observa-se que, o IMC dos praticantes está acima da média do desejável de até
24, caracterizando o sobrepeso, ocorrendo uma variação de 11 a 30% do percentual de
gordura. É possível identificar que há um baixo consumo de oxigênio, evidenciando
o sedentarismo comum nesses grupos de pessoas com sobrepeso que buscam a
atividade física para diminuir riscos que podem ser ocasionados à saúde.
Desta forma, os resultados apontam que os alunos desses projetos de extensão,
estão abaixo do esperado nos níveis de aptidão física. Isto pode estar associado ao
estilo de vida pouco ativo, ocasionados por dificuldades relacionadas ao trabalho e
a falta de tempo, como aponta Duarte (2002).
CONCLUSÕES
Os projetos de extensão Treinamento e Corrida e Caminhada Orientada
oportunizam a comunidade interna e externa da UFG um ambiente para realização
da prática de atividade física orientada contribuindo para a diminuição do
sedentarismo, da obesidade, estresse e assim, proporcionando melhor qualidade
de vida aos seus participantes.
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EFEITO DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL (LM)
NA FLEXIBILIDADE DE MULHERES ADULTAS
PRATICANTES DE GINÁSTICA LOCALIZADA
Johnathan Pereira Castro1
Daiane Almeida Rodrigues2
PALAVRAS-CHAVE: Liberação Miofascial, Flexibilidade, Ginástica.

INTRODUÇÃO
No intento de potencialização e preservação das habilidades corporais,
a flexibilidade é uma qualidade física importante. Auxilia nana execução e no
desenvolvimento das atividades de vida diárias com mais qualidade, dessa forma
minimiza os riscos de lesões e proporciona ao indivíduo maior liberdade de
movimentos. Também colabora para o aumento da autonomia, principalmente, na
população idosa (DANTAS, 1999).
Deste modo é importante conhecer novas técnicas e metodologias que sejam
mais eficientes e satisfatórias para o treinamento dos praticantes. O método de
Liberação Miofascial (LM) atua com eficiência no trabalho de ganho dessa flexibilidade
independente de ser aplicada pré ou pós-prática do treino físico-esportivo.
JUSTIFICATIVA
Como existem poucos estudos sobre a LM esta pesquisa se torna importante
para trazer mais conhecimento sobre esta técnica. Além de demonstrar o efeito da
LM na flexibilidade em um curto espaço de tempo e mostrar a viabilidade ou não em
relação ao custo do material e de aplicação pelos praticantes.
OBJETIVO
Analisar os efeitos da LM na flexibilidade de mulheres adultas praticantes de
ginástica localizada.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo experimental controlado com delineamento
longitudinal. Gil (2007) diz que o estudo experimental consiste em determinar um
objeto de estudo, selecionar possíveis variáveis capazes de influenciá-lo, definir formas
1 Universidade Federal de Goiás, castrojohnathan095@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás, daiane5423@hotmail.com
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de controle e de observação dos efeitos produzida no objeto. O instrumento utilizado
para a avaliação foi o teste “Sentar-e-Alcançar”, segundo o protocolo do Banco de
Wells visto também em Ribeiro (2010), pré e pós-intervenção com a técnica de LM.
A amostra foi composta de alunas praticantes de Ginástica Localizada
matriculadas em uma unidade do Sesc GO. Foram subdivididas em dois grupos, um
recebendo a técnica de LM no final da aula e outro grupo no início da aula, para
análise dos resultados do teste de flexibilidade. Os critérios de inclusão utilizados
foram: mulheres com idade de 35 a 58 anos e com participação mínima de 80% das
intervenções, as alunas que possuíam alguma restrição medica que as impossibilitavam
de realizar a atividade foram excluídas do estudo.
As intervenções consistiam em períodos de quinze minutos de aplicação da
técnica de LM que eram feitas em duplas entre as próprias alunas, com a orientação
do professor e utilizando uma barra para fazer a técnica de LM denominada de
esmagamento nos músculos do quadríceps, isqueotibiais e no tríceps sural da perna
(panturrilha) de ambas as pernas.
ANÁLISE DE DADOS
Fizeram parte da pesquisa 13 alunas de Ginástica Localizada do Sesc GO, com
idade média de 46 anos. Para análise de classificação dos níveis de flexibilidade
utilizou-se das Diretrizes do Colégio Americano do Esporte (ACSM) 7ª edição, 2007.
Após a coleta de dados os resultados indicaram que o grupo que recebeu LM
no momento pós-treino, apresentou o teste final com valores médios dos níveis de
flexibilidade iguais aos testes iniciais tendo resultado médio de 27 cm. De acordo
com o ACSM os resultados no teste de sentar e alcançar que apresentam números
maiores ou iguais a 25 a 29 cm para mulheres de 40 a 49 anos são classificados
como “regular”.
Desta forma a inclusão da LM não trouxe mudança para a flexibilidade. Por
outro lado o grupo que recebeu a LM pré-treino teve um mudança de classificação
no quadro de flexibilidade da ACSM. No teste inicial o valor médio de flexibilidade
era 29 cm (classificação regular) e após o teste final o esse valor foi para 35 cm
sendo classificado como “muito bom”, de acordo com a classificação da ACSM.
O benefício da liberação miofascial como uma ferramenta benéfica para
auxiliar na obtenção de resultados positivos e duradouros mediante a flexibilidade
de praticantes de atividade física. Desta forma esta técnica é interessante para
ajudar em resultados mais duradouros, pois age no tecido conjuntivo trabalhando
elasticidade juntamente com a fisiologia da locomoção. Assim ela consegue
promover um tratamento global ao menor tensionamento ativo ou passivo gerando
repercussões sobre todo conjunto corporal (ARRUDA 2010).
Além disto André (2013) cita como uma ferramenta fundamental nos tratamentos
do sistema musculoesquelético, devolvendo maior liberdade e organização dos
movimentos, diminuição de dores e alinhamento postural.
CONCLUSÃO
A LM parece se tratar de uma técnica eficiente ao ser introduzida nos momentos
iniciais das aulas se tratando de flexibilidade, entretanto ela se mostrou uma ótima
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ferramenta para melhorar a flexibilidade se utilizada antes do treino. Como não
foram utilizados nenhum recurso material sobressalente oneroso para o espaço
de aula a LM se mostrou uma opção barata e de fácil acesso para o professor de
Educação Física utilizar em suas aulas.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E CIRCUNFERÊNCIA
ABDOMINAL: FATORES DE RISCO PARA A
HIPERTENSÃO ARTERIAL
BODY MASS INDEX AND ABDOMINAL CIRCUMFERENCE: RISK
FACTORS FOR ARTERIAL HYPERTENSION
ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y CIRCUNFERENCIA
ABDOMINAL: FACTORES DE RIESGO PARA LA HIPERTENSIÓN
Nádia Cabanhas do Nascimento1
José Marcio de Oliveira Salvaterra2
Silvia Beatriz Serra Baruki3
PALAVRAS-CHAVE: Estado nutricional; Doenças cardiovasculares; Medidas antropométricas.

1 INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV)representam quase 30% na causa de mortes
no mundo todo.São elas:doença coronariana,doença arterial periférica, o acidente
vascular encefálico e cerebral, e a Hipertensão Arterial (HA).A HA caracteriza-se
como pressão arterial ≥ 140 mmHg por 90 mmHg e tem como fator de risco o
excesso de peso corporal, diagnosticado pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e pela
medida da circunferência abdominal (CA)(SBC, 2016).O objetivo do trabalho foi
avaliar o IMC e aCA, em hipertensos de Unidade Básica de Saúde (UBS), e verificar
suas associações com a HA.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida com hipertensos, em UBS, em Corumbá/MS, com
dados das consultas mensais:idade, sexo, peso, estatura, circunferência abdominal
(CA), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). O IMC foi
expresso pela fómula: peso/estatura2(kg/m2). Classificaram-se como eutrofia, IMC ≥
18,5 e ≤ 24,9; sobrepeso, IMC< 25-29,9; e obesidade,IMC > 30,34 ≥ 40,0.A CA (cm)
foi avaliada no ponto médio entre a margem da última costela e a margem superior
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS- CPAN), nadiacabanhass@gmail.com
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS- CPAN), josedeoliveira1990@live.com
3 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS- CPAN); Universidade Metodista de Piracicaba
(UNIMEP), sbaruki@yahoo.com.br
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da crista ilíaca; e o ponto de corte, para zona de risco, igual a 102 para homens e
88 para mulheres(ABESO, 2016).Nas análises estatísticas utilizou-se Correlação de
Pearson e Teste t de Student, ajustado para variâncias diferentes (p<0,05).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados 84hipertensos (59,8 anos ± 13,01), sendo72,6%mulheres.
Quanto ao IMC, constatou-se15,5% eutróficos; 29,7%com sobrepeso; e 53,6% obesos.
Para a CA, identificou-se 63% na zona de risco.O grupo com sobrepeso apresentou
média maior de CA(91,6 cm) que o grupo eutrófico (85,3 cm) (p=0,024).A média
da PAS foi maior entre os obesos (141,3mmHg), em relação aos com sobrepeso
(132mmHg) (p=0,009); e nos obesos (141,3mmHg) em relação aos eutróficos
(127,7mmHg) (p=0,0037).A PAD foi maior (p=0,0082) entre os obesos (97,3mmHg),
em comparação aos com sobrepeso (89,2mmHg); e entre os obesos (97,3mmHg)
em relação aoseutróficos (82,3mmHg) (p=0,001).
Apesar da fraca correlação entre IMC, CA e pressão arterial, as médias da
pressão arterial e das medidas de CA,quanto ao estado nutricional,são resultados
importantes no tratamento clínico, considerando-se a associação positiva do IMC
e da CA com a pressão arterial, e a capacidade preditiva desses indicadores aos
desajustes cardiometabólicos (BARBOSA et al., 2009; AMER; MARCON; SANTANA,
2011).Fava et al. (2016) verificaram dados semelhantes em pacientes de Estratégia de
Saúde da Família: apesar de não significância estatística da CA, em relação à pressão
arterial,evidenciaram que aqueles com CA na zona de risco, tinham pressão arterial
≥140/90 mmHg, caracterizando uma resposta clínica relevante no monitoramento
dos fatores de risco às DCV, entre eles a HA.
4 CONCLUSÃO
Os pacientes com sobrepeso e obesidade apresentaram maior média de PAS,
PAD e CA, sugerindo que o excesso de peso corporal predispõe à maiorpressão
arterial, aumentando o risco de desenvolvimento das DCV.
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MÍDIA
Ementa: Estudos relacionados à comunicação, mídia e documentação, notadamente os
meios (jornal, revista, TV, rádio, internet e cinema) no âmbito das Ciências do Esporte/
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recepção das informações, das mídias e tecnologias comunicacionais e suas implicações
políticas, econômicas, culturais e pedagógicas.
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COMUNICAÇÃO
ORAL

A MÍDIA-EDUCAÇÃO ENQUANTO POSSIBILIDADE
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
1

Sheylla Miris de Lima Santos2
Thiago Felipe Maia Lisboa3
RESUMO
O objetivo do presente trabalho é refletir sobre a utilização da mídia-educação, a partir da
sistematização do conteúdo Ginástica, tematizando saúde e estética, em uma turma do ensino médio
da Escola Estadual Edgar Barbosa, é de natureza qualitativa, caráter descritivo e a coleta de dados se
deu por meio da observação participante no 3º ano da referida escola. A mídia-educação possibilitou
diálogos de aprofundamento teórico, reflexivo e crítico no que diz respeito as intervenções propostas.
PALAVRAS-CHAVE: mídia-educação; Educação Física escolar; mídia.

INTRODUÇÃO
A democratização da informação provocou mudanças expressivas no âmbito
educativo e mesmo com esses avanços, a maioria dos professores resistem ao uso da
mídia em sala de aula, no entanto, bem como aponta Silverstone (2002), é necessário
compreender o modo como ela age, promove experiências, produz significados e,
sobretudo, o que objetivam.
A forma como a mídia é consumida pelos alunos pode repercutir de forma
negativa, corroborando com a teoria pessimista de que esse público é apenas receptor
passivo das “verdades” difundidas. Portando, é importante que a educação foque
na criticidade dos educandos, para que eles tenham um novo olhar no tocante as
informações veiculadas, e a Educação Física, no que lhe cabe, deve integrar o aluno
na cultura corporal de movimento considerando que o consumo de informações e
imagens faz parte da cultura corporal atual, não podendo ser negligenciado, e sim,
“ser objeto e meio educativo, visando instrumentalizar o aluno para manter uma
relação crítica e criativa com as mídias.” (BETTI, 2003, p. 97-98).
Nessa perspectiva, pesamos na seguinte questão: Como utilizar as mídias, na
prática pedagógica da Educação Física? Isto posto, o objetivo do presente trabalho é
refletir sobre a utilização da mídia-educação, a partir da sistematização do conteúdo
Ginástica, tematizando saúde e estética, em uma turma do ensino médio da Escola
Estadual Edgar Barbosa (Localizada em Natal, Rio Grande do Norte).
MÍDIA E MÍDIA-EDUCAÇÃO
Antes de compreender a mídia-educação, é necessário apropriar-se do
entendimento de mídias.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sheyllamiris@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
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Quando falamos em “mídias” estamos incluindo um leque de meios de
comunicação, incluindo imprensa, mídias eletrônicas – sons e imagens – filmes, e
mídias interativas (multimídia). Ao mesmo tempo, estamos lidando com uma área
profissional das mídias que deve ser exercida tanto em relação a um único campo
como numa dimensão curricular transversal (TUFTE; CRISTENSEN, 2009, p. 101).
Além de saber em que se compreende, é importante vê-las como aliadas da
prática docente, pensando em uma educação para a mídia e pela mídia, considerando
que são parte da cultura contemporânea.
Para concretizar esse processo, se faz necessário, segundo Belloni (2005),
estratégias didático-pedagógicas, e uma delas é a mídia-educação, que busca
promover um discurso crítico a respeito dos produtos midiáticos consumidos pelos
alunos. Sobre esta metodologia, Tufte e Christensen (2009, p. 98) afirmam que
“os debates sobre mídia-educação concentraram-se na importância do acesso
às mídias a partir de uma perspectiva crítica, na importância da avaliação e da
análise em relação ao ensino de mídia-educação.”. Os autores também sugerem
momentos pedagógicos a serem realizados para efetivar essa ação, simplificado no
organograma abaixo (Figura 1) por Sousa et al. (2013, p. 7):

FIGURA 1 - Organograma dos momentos pedagógicos de Mídia-educação.
FONTE: Sousa et al. (2013, p. 7)

Assim, notamos que a utilização da mídia na prática pedagógica pode se
consolidar por dois vieses: como um instrumento de ensino, sem que seu uso seja
problematizado; ou como parte do conteúdo de ensino, estimulando a criticidade,
reflexão e percepção dos alunos.
METODOLOGIA
Este trabalho é de natureza qualitativa, “com aspectos da realidade que não
podem ser quantificados”, (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32) e possui caráter
descritivo. A coleta de dados se deu por meio da observação participante.
A sistematização foi aplicada por duas bolsistas do PIBID4– UFRN – subprojeto
Educação Física e foi parte da unidade de ensino do 4º bimestre planejada para o
3º ano “A”, da Escola Estadual Edgar Barbosa. A escolha do conteúdo “Ginástica”
estava prevista no plano de ensino da turma, porém, o tema “saúde e estética”,
foi escolhido pelos próprios alunos. A metodologia, mídia-educação, determinou o

4 Programa institucional de bolsas de iniciação à docência.
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direcionamento das aulas a partir dos momentos pedagógicos sugeridos por Tufte
e Christensen (2009). A figura 2 mostra como as aulas se relacionaram com os
momentos pedagógicos da mídia-educação.

FIGURA 2: Caracterização dos momentos pedagógicos propostos por Tufte e Christensen (2009)
observados em nossa intervenção de ensino aprendizagem.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A unidade de ensino foi composta por outros momentos, em dias distintos, que
não serão relatados por não contemplar o objetivo deste trabalho.
MÍDIA-EDUCAÇÃO EM AÇÃO
A seguir, é possível acompanhar, de forma sucinta, nossas ações voltadas para
a mídia-educação:
1. COMUNICAÇÃO
Na primeira aula, realizamos a etapa intitulada de comunicação. Nesse momento
foi realizada a apresentação da unidade didática, considerando as propostas dos
alunos, explanamos a respeito dos momentos pedagógicos que seriam executados
no decorrer da unidade, explicamos como seria a utilização das mídias, pedimos
que os alunos formassem os grupos para realização das atividades propostas e
adiantamos que o bimestre culminaria na produção midiática de uma revista.
2. PERCEPÇÃO
Esta segunda etapa foi realizada em dois dias. Inicialmente, mediamos um debate
para discutir os conceitos de ginástica, saúde e estética a partir do ponto de vista dos
alunos. A medida em que eles começaram a interagir com a aula foi possível identificar
a insatisfação de cada um com relação ao próprio corpo. Além disso, alcançamos
um dado importante para nossas aulas, essa insatisfação tinha como parâmetro as
imagens do “corpo perfeito” difundida pelas mídias.
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A visão geral que se tem, é a de que aqueles adolescentes que vão à procura
de academias, que desejam ter corpos bonitos e bem apreciados pelos outros,
pouco conhecem sobre a imagem corporal, pouco se sabe até que ponto o professor
discutiu com seus alunos sobre a imagem que se tem de si próprio, a fim de propor
conhecimentos profundos para que estes jovens tenham consciência de como o
corpo sofreu mutações [...] (BIANCHI et al., 2011, p.1)
Nessa perspectiva, é importante que tanto o professor quanto o próprio aluno
considerem qual imagem corporal eles têm de si e como essa autoimagem influencia
em seus hábitos e suas práticas corporais dentro e fora do espaço escolar.
Logo após o debate, em grupo, confeccionaram cartazes com ilustrações e
comentários relacionados a estes assuntos.
Na aula seguinte, demos continuidade ao momento de percepção, experimentando
algumas atividades no ginásio da escola com a finalidade de comentar um pouco
sobre capacidades físicas, que são fatores mais importantes para saúde e bem-estar
do que a conquista das medidas ideais. Dentre as atividades vivenciadas estavam a
musculação, com barras e halteres, a ginástica laboral, o pilates e a ginástica acrobática.
3. BUSCA DE INFORMAÇÃO
Para que pudéssemos fixar os conhecimentos compartilhados na aula anterior,
propomos que eles buscassem nas mídias e redes sociais discursos relacionados à
“saúde e estética”.
Tendo em vista que todos os alunos da turma usavam o facebook com
frequência, criamos um grupo dentro dessa rede social e pedimos que os alunos
postassem lá o que tinham percebido a partir das buscas.
4. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO PROFISSIONAL DE MÍDIA
Na aula anterior, deixamos como proposta, a pesquisa nas revistas online de
grande fluxo, onde eles pudessem recortar publicações profissionais que retratassem,
no ponto de vista deles, as questões de saúde e estética. Assim como a busca de
informações do momento pedagógico anterior, esses recortes também deveriam
ser postados no grupo do facebook e baseado nessas postagens realizamos a
análise e avaliação das produções de mídia profissional, discutindo, principalmente,
as questões de padrões de beleza.
Os padrões de beleza compreendido pelos alunos são os mesmos citados nas
palavras de Silva e Porpino
Vivemos em tempos em que o corpo deve ser completamente magro, compacto,
firme, enxuto, recheado por formas metrificadas, com musculatura definida, jovem e
sem marcas. Para tanto, vale ser cortado, emendado, mudado, bombado, enxertado,
siliconizado, transformado, disciplinado e educado, objetivando um corpo “perfeito”
a ser exibido (SILVA; PORPINO, 2010, p. 1).
5. PRODUÇÃO DE MÍDIA PELOS ESTUDANTES
Devido ao calendário escolar e as demais atividades propostas na unidade de
ensino, orientamos os alunos para que essa produção fosse realizada pelos grupos,
fora do espaço escolar. Para que isso ocorresse sem prejuízos, subsidiamos as
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produções disponibilizando artigos científicos para que eles embasassem os textos
que iriam compor a revista e disponibilizamos de tempo para plantões de dúvidas
pelo facebook.
6. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO MIDIÁTICA DOS ESTUDANTES
Este momento pedagógico foi direcionado a partir de questionamentos,
onde os grupos iriam expor os trabalhos e relaciona-los as seguintes perguntas: A
percepção que vocês tiveram a respeito de Ginástica, saúde e estética foi, de alguma
forma, influenciada pela mídia? As aulas ministradas e as discussões estabelecidas
durante essa unidade de ensino modificaram a percepção inicial que vocês tinham
com relação a esses assuntos?
Percebemos que, por meio dos discursos, ocorreu de certa forma, uma tomada
de consciência a respeito das questões de saúde e estética, que um corpo dentro
dos padrões estéticos difundidos pela mídia, não é, necessariamente, saudável,
que saúde pode não ser sinônimo de músculos, simetria corporal e beleza e que
ter saúde é essencial, mas ser “esteticamente perfeito” é uma escolha particular e
subjetiva, não podendo ser determinada socialmente e, nem tão pouco, interferir
nas relações interpessoais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das discussões tecidas ao longo das aulas, percebeu-se a mídia
como potencial instrumento dentro do processo de ensino-aprendizagem,
sendo considerada a partir de uma perspectiva dialógica e crítica. Essa teoria
foi materializada através das produções midiáticas feitas pelos alunos, que neste
momento agiram como protagonistas do processo.
Destacamos também a viabilidade em concretizar experiências pedagógicas
na Educação Física através da inter-relação entre educação e mídia, haja vista que
os momentos pedagógicos foram sustentados na proposta da mídia-educação.
Assim sendo, a partir dessa experiência, consideramos importante a apropriação
da mídia-educação para promover diálogos no âmbito da Educação Física escolar,
contribuindo, desta forma, com o aprofundamento teórico, reflexivo e crítico no que
diz respeito aos conteúdos da disciplina.
THE MEDIA-EDUCATION AS A PEDAGOGICAL POSSIBILITY IN PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: The objective of the present work is to reflect on the use of media-education, from the
systematization of the content Gymnastics, thematizing health and aesthetics, in a high school class
at Edgar Barbosa State School. It is qualitative in nature, descriptive character and the data collection
took place through participant observation in the 3rd year of said school. The education media
enabled dialogues of theoretical, reflexive and critical depth regarding the proposed interventions.
KEYWORDS: media-education; Physical school education; media.

LA MEDIA - EDUCACIÓN COMO POSIBILIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es discutir el uso de la media-educacíón, a partir de la
sistematización de contenido Gimnasia, tematizar la salud y la estética en una clase de secundaria
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de la Escuela Edgar Barbosa Estado. Es cualitativa, descriptiva y la recogida de datos se llevó a cabo
a través de la observación participante en el 3er año de esa escuela. La media-educación posibles
diálogos profundización teórica, reflexiva y crítica con respecto a las intervenciones propuestas.
PALABRAS CLAVE: media - educación; la educación física; los medios de comunicación.
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COMO AS MÍDIAS ATRAVESSAM A ESCOLA SOB AS
ÓTICAS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL-RN1
Sérgio Melo da Cunha2
Carlos Rafael Batista de Melo3
Carlos Vitor de Morais Felix4
João Leandro de Melo Araújo5
Allyson Carvalho de Araújo6
RESUMO
Este texto debate a formação continuada da Secretaria Municipal de Educação (SME) do NatalRN, junto ao Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM). O objetivo do
estudo é discutir as falas dos professores de EF sobre a relação das escolas com as mídias. Usou-se
a análise de conteúdo como metodologia para exame das gravações de áudios durante as formação.
Os resultados exibidos mostram uma polaridade nos discursos, entre a perspectiva apocalíptica e a
integrada da mídia.
PALAVRAS-CHAVE: Mídias; Professores; Formação Continuada.

1 O PROJETO
A Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade do Natal, capital do
estado do Rio Grande do Norte, desenvolve regularmente a formação continuada
de professores. Em 2016, a secretaria estabeleceu uma parceria com o Laboratório
de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM) da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) para realização do projeto intitulado “Formação de
professores(as) de Educação Física: dialogando os saberes disciplinares, escola e
cultura midiática em tempos de megaeventos esportivos”, que responde à demanda
de cerca de 200 docentes de todas as regiões da cidade. Com isso, estipula-se que
o projeto atingiu diretamente 36.000 crianças.
1 Projeto financiado pelo edital PROEXT/2015.
2 Graduando em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Membro
do Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM). Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), serginho.cunha.91@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), rafazildomelo@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), carlosvitormorais@outlook.com
5 Graduando em Educação Física pela UFRN. Bolsista do PIBID. Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), jleandro93@outlook.com
6 Doutor em comunicação. Professor do Departamento de Educação Física (DEF) da UFRN. Coordenador
do LEFEM. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), allyssoncarvalho@hotmail.com
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Com o objetivo de tematizar e difundir a mídia-educação entre os professores da
Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Natal, além de identificar e problematizar
as limitações e possibilidades do diálogo entre discursos midiáticos e Educação
Física, o projeto possibilitou o surgimento de diversas questões que nortearam os
debates acerca da utilização dos recursos midiáticos no contexto escolar, dentre elas
aquela em que centralizamos o nosso debate: “Como as mídias estão atravessando
a escola?”
Dado isso, o objetivo deste escrito é discutir as falas dos professores de
Educação Física da sobre a relação das escolas com as mídias.
2 CAMINHOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
No campo educacional as utilizações dos recursos midiáticos vêm gerando
desafios tanto na perspectiva da intervenção, quanto na ótica da reflexão. Sobre
isso Belloni (2005) questiona:
como poderá a escola contribuir para que todas as nossa crianças se tornem
utilizadoras (usuárias) criativas e críticas dessas novas ferramentas e não
meras consumidoras compulsivas de representações novas de velhos clichês?
[...] como pode a escola pública assegurar a inclusão de todos na sociedade do
conhecimento e não contribuir para a exclusão de futuros “ciberanalfabetos”?
(BELLONI, 2005, p. 8)

A instituição escolar poderá responder a essas incitações integrando as
tecnologias de informação e comunicação ao cotidiano da escola na sala de aula, de
modo criativo, competente. Isto exigirá de nós transformações profundas e radicais
em formação continuada, assim como em pesquisa voltada para metodologias
de ensino, aquisição e acessibilidade de equipamentos, materiais didáticos e
pedagógicos, além de muita, muita criatividade.
No texto Kindercultura: a construção da infância pelas grandes corporações,
Steinberg (1997, p. 101-102) disserta sobre um conceito relevante para esta abertura
da instituição escolar a outras formas de ensino ou de trânsito de saberes, o de
pedagogia cultural.
Diante disto, Viviane Camozzato (2014) escreve que parece admissível
situar o conceito de pedagogias culturais como a expressão de um conjunto de
transformações sociais e culturais que tornaram possíveis a emergência de outras
pedagogias. Sendo assim, o uso do aparato tecnológico no fazer pedagógico é
incentivado na fala da autora.
O estudo aqui mostrado foi direcionado por elementos da análise de conteúdo
(BARDIN, 2011), que nesse caso atenta exclusivamente para as falas dos docentes que
foram captadas em áudio durante as suas participações nas reuniões de formação.
Isto posto, após apropriação dos áudios supracitados fizemos a investigação
dos discursos seguindo as etapas propostas por Moraes (1999): a) preparação das
informações: na qual ouvimos todo o material gravado a fim de identificar a amostra
definitiva a ser usada no decorrer do trabalho; b) unitarização do conteúdo: este
ponto tem por finalidade definir a “unidade de análise”, que no caso deste escrito
se trata da seleção de palavras/frases dos docentes; c) classificação das unidades
em categorias: após selecionarmos os termos, o próximo passo foi agrupá-los vezes
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por similaridade, vezes por analogia; d) descrição: dada a categorização, faremos a
exposição dos resultados; e) interpretação: por fim, “uma boa análise de conteúdo
não deve limitar-se à descrição. É importante que procure ir além, atingir uma
compreensão mais aprofundada do conteúdo das mensagens através da inferência
e interpretação.” (MORAES, 1999).
Gil (1989) complementa que a análise tem como objetivo estruturar e expor os
dados, possibilitando o desenvolvimento de resoluções ao problema investigado.
Ademais, esse processo está ligeiramente relacionado à interpretação, que tem
como desígnio a busca por um sentido mais profuso nas respostas, mediada pela
ligação do indivíduo com conhecimentos obtidos anteriormente.
3 DISCURSOS DOS PROFESSORES E SUAS IMPLICAÇÕES
Tomando como referência as questões anteriormente citadas (BELLONI, 2005)
vemos que essas são legitimadas pelas falas dos professores de Educação Física
durante a formação continuada da Rede Municipal do Natal quando perguntados
sobre as mídias atravessando o âmbito escolar e as respostas convergiram em
vários momentos. Neste momento percebemos posturas distintas, enquanto alguns
despontavam com um discurso contestando a relação da mídia com a Educação
Física escolar, outros concordaram que é algo presente no cotidiano e manifestaram
interesse com a temática.
Umberto Eco (1993) tipificou as análises dos que julgavam a cultura de massa
como retrocesso cultural e dos que enxergavam como ampliadoras das possibilidades
de circulação da cultura, consumidas e reproduzidas por todas as esferas sociais
em, respectivamente, apocalípticos e integrados.
Na formação, os professores considerados apocalípticos argumentaram que
a realidade das escolas em que lecionam não congrega com o uso das mídias nas
aulas de Educação Física, tendo em vista o fato da escola não ter estrutura e acesso
(internet, laboratório de informática e outras tecnologias) e considerando que
as crianças não teriam interesse, a julgar que elas têm a aula de Educação Física
como um momento lúdico, de brincadeiras e recreação, por tanto não deveriam ser
privadas dentro da sala de aula.
Enquanto aqueles que admitiram a veracidade de que as mídias atravessam
as escolas, ou seja, integrados, afirmaram que esse meio oxigena as possibilidades
educativas do professor e o conhecimento, ressaltando a importância das redes
sociais na comunicação e relações humanas, que podem ser utilizadas como uma
ferramenta pedagógica.
Será imprescindível quebrar o isolamento da sala de aula convencional e
assumir funções novas e diferenciadas. A escola é que tem condições teóricas e
práticas de executar a tarefa de educação para as mídias, pois detém a legitimidade
cultural e as condições práticas de ensinar a lucidez às novas gerações. No entanto,
a instituição só exercerá tal responsabilidade se o educador assumir seu papel de
motivador da mediação entre as ferramentas e o alunado.
O conceito de mediação, central nas obras de Silverstone (2002), Jésus
Martin-Barbero (1997) e Guillermo Orozco Gómez (1997), é entendido como um
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processo de produção coletiva de significados de textos, através da representação
e da experiência, no qual participam os produtores de mídia, seus espectadores,
instituições diversas, grupos e tecnologias.
Segundo Silverstone (2002), necessitamos compreender o processo de
mediação. Entender o lugar, os fatores e como emergem os significados, assim
como as possibilidades de falha do processo, em que é distorcido pela tecnologia
ou propositalmente. Também precisamos conhecer sua política, com a fragilidade
ao exercício de poder, dependência da atividade de organizações e indivíduos e sua
própria capacidade de persuadir e clamar por atenção e resposta.
Conforme Bock, Furtado e Teixeira (2001, p. 261): “[...] a escola, atualmente,
apresenta-se como uma das instituições sociais mais importantes, por fazer, assim
como outras, a mediação entre o indivíduo e a sociedade”. Ao transmitir cultura e
valores, a escola permite a humanização, a cultura e a socialização daqueles que
estão inseridos em seu contexto.
De acordo com Belloni (2005, p. 7):
O impacto do avanço tecnológico (entendido como um processo social)
sobre processos e instituições sociais (educação, comunicação, trabalho,
lazer, relações pessoais e familiares, cultura, imaginário e identidades etc.)
tem sido muito forte, embora percebido de modos diversos e estudado a
partir de diferentes abordagens.

Diante disso, chega a ser redundante dizer que o fazer pedagógico sofre
alterações à medida que os aparatos tecnológicos dominam com mais afinco o
campo educacional. Contudo, se faz necessária a discussão de que o docente precisa
integrar-se dos meios ao invés de rechaça-los (de forma apocalíptica), considerando
que os mesmos estão imbuídos no cotidiano do alunado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise das percepções dos professores ao serem perguntados como as
mídias atravessam à escola, foi possível identificar uma certa concordância quanto a
importância da mídia no âmbito escolar, visto que oferece inúmeras possibilidades
pedagógicas para o processo no ensino-aprendizagem.
Contudo, algumas concepções identificadas como negativas nos levam a
refletir sobre a necessidade de que o docente compreenda sua importância como
mediador do processo pedagógico, ou seja, mesmo quando houver, por exemplo,
a “falta de estrutura física da escola7”, ele poderá ser capaz de desenvolver uma
atividade nessa temática sem o aparato tecnológico. Afinal, a mídia-educação vai
além do instrumental. A mídia não atravessa a escola apenas quando levam os alunos
no laboratório de informática para fazerem pesquisa, o professor deve pensar em
como se apropriar dessa pluralidade de conhecimentos que as mídias fornecem.
COMO LOS MEDIOS CRUZAN LA ESCUELA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE FORMACIÓN CONTÍNUA DE LA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE NATAL-RN
7 Depoimento de um dos professores participante da formação.
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RESUMEN: Este texto analizala formación continua de la Secretaría Municipal de Educación (SME) de
Natal-RN, junto al Laboratorio de Estudio sen Educación Física, Deporte y Medios de comunicación
(LEFEM). El objetivo delestudio es discutir los discursos de los profesores de EF sobre La relación
de lãs escuelas com los medios de comunicación. Utilizóel análisis de contenido como metodología
para elexamen de lãs grabaciones de audio durante laformación. Los resultados mostrados indican
una polaridaden los discursos, entre la perspectiva apocalíptica y la integrada de los medios de
comunicación.
PALABRAS CLAVE: Medios; Profesores; Formación Contínua.

HOW THE MEDIAS PASS THROUGH THE SCHOOL IN THE PERSPECTIVES OF
THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OF CONTINUED FORMATION OF THE
MUNICIPAL SECRETARY OF EDUCATION OF NATAL-RN
ABSTRACT: This text discuss the continuing formation of the Municipal Secretariat of Education
(SME), Natal-RN, along with the Lab Studies in Physical Education, Sport and the Media (LEFEM).
The objective of the study is to discuss the speeches of the teachers from PE about the relationship of
schools with the media. Used the content analysis as a methodology to examination of the recordings
of audio during the training. The results displayed show a polarity in the speeches, between the
perspective of the apocalyptic and the integrated media.
KEYWORDS: Medias; Teachers; Continued Formation
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MÍDIA-EDUCAÇÃO NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
MINEIRAS: MAPEANDO A FORMAÇÃO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA1.
Galdino Rodrigues de Sousa2
RESUMO
O trabalho analisa a relação dos cursos de licenciatura em educação física dispostos nas universidades
federais de Minas Gerais e a mídia-educação. Analisamos os documentos estruturantes dos cursos,
a partir de suas disponibilizações on-line. Para a interpretação dos dados, utilizamos a descrição
de tais documentos. Observamos que: (a) mais da metade dos currículos dos cursos pesquisados
sinalizam de forma positiva para as propostas mídia-educativas por meio de disciplinas marcadas
fortemente pelo aspecto instrumental/técnico; (b) dos PPCs analisados apenas dois sinalizam em
seus corpus para a importância de educar para as mídias .
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-educação; Educação física; Universidades Federais de Minas Gerais.

1 INTRODUÇÃO
Neste trabalho objetivou-se articular, em um processo de pesquisa, as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)3 e as propostas de formação
inicial em Educação Física, a partir da concepção analítica de mídia-educação
apresentada por Fantin (2012). Expressa-se como principal interesse as evidências
de que essa relação seria, ou não, pensada nos currículos dos cursos de licenciatura
em educação física das universidades federais mineiras4 e sob quais perspectivas
da mídia-educação5. Para o desenvolvimento da pesquisa analisamos as matrizes
curriculares, os projetos pedagógicos dos cursos (PPCs) e os planos de ensino
1 O presente textos não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), galdinorodrigues@yahoo.com.br
3 Belloni (2001) define as TIC como o resultado da fusão de três grandes vertentes técnicas: a
informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas.
4Minas Gerais possui 11 universidades federais, sendo que 07 destas oferecem o curso de licenciatura
em educação física: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF (oferta também o curso a
distância); Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG; Universidade Federal de Ouro Preto UFOP; Universidade Federal de Uberlândia - UFU; Universidade Federal de Viçosa - UFV (oferta dois
cursos de licenciatura, sendo um em Viçosa e o outro no campus Florestal); Universidade Federal de
Lavras - UFLA; Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
5 Fantin (2006) destaca que a mídia-educação deve ser considerada em três dimensões: Metodológica,
Crítica e Produtiva. A metodológica viria pra dar conta de uma educação com os meios, em uma
reinvenção da didática do ensino; a dimensão crítica seria uma educação sobre os meios ou para
as mídias, que envolveria análise, avaliação e crítica; e a produtiva para se fazer educação através
dos meios, utilizando-os como linguagem. A partir disso, e referenciado em Rivoltella (2002), esse
trabalhou integraliza essas dimensões em duas perspectivas que são definidas por: instrumental
(englobando a dimensão metodológica) e crítica (englobando as dimensões crítica e produtiva).
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dispostos on-line nos sites das universidades federais mineiras que oferecem o
curso de licenciatura em educação física.
Na tentativa de perceber a educação para as TIC, bem como suas perspectivas
de trabalho e reflexão por parte das universidades federais mineiras, julgamos
relevantes as seguintes questões: Os currículos dos cursos de Licenciatura em
educação física das universidades federais mineiras contemplam a educação para as
TIC? Se sim, em quais dimensões da mídia-educação? São feitas referências quanto
à importância de educar para as TIC nos PPCs? São apresentados componentes
curriculares voltados para a educação para as TIC? Sob quais dimensões mídiaeducativas eles se organizam?
No que se refere à justificativa deste trabalho, cabe destacar que ele se faz
relevante frente à relação estabelecida pelas pessoas com as TIC no contemporâneo
e pela importância da mediação docente para formar cidadãos críticos competentes
para a vida nessa nova sociedade, inclusive na Educação Física.Atualmente observase que um dos principais desafios impostos aos cursos de formação de professores
se refere ao estabelecimento de estratégias de inserção das TIC (BIANCHI, 2014).
2 METODOLOGIA
Como referencial teórico utilizou-se a Análise de Conteúdo, preconizada por
Bardin (1977). Um dos procedimentos utilizados no âmbito da análise de conteúdo
é a análise categorial, em que, a partir da totalidade do texto, classificam-se por
frequência de presença ou ausência os itens de sentidos direcionados à indagação
do que se investiga. Assim sendo, foi elaborado um quadro analítico contendo
categorias e subcategorias temáticas. Para isso, consideraram-se as questões
investigativas deste estudo e as dimensões da mídia-educação apresentadas por
Fantin (2012). A partir de considerações de Rivoltella (2002) essas dimensões
foram integralizadas em duas perspectivas: instrumental (englobando a dimensão
metodológica operativa) e crítica (englobando as dimensões crítica e produtiva).
A respeito das categorias, elas foram estabelecidas para análise dos documentos
curriculares dos cursos a partir das seguintes questões: a) contemplam a educação
para as TIC; b) entendem a educação para as TIC na perspectiva crítica; c) entendem
a educação para as TIC na perspectiva instrumental; d) entendem a educação
para as TIC nas perspectivas crítica e instrumental; e) PPC faz ou não referências à
educação para as TIC em seus escritos. As subcategorias destinaram-se a análise
dos componentes curriculares ligados à educação para as TIC, considerando suas
formas de inserção nos documentos curriculares estruturantes: a) componente
curricular obrigatório; b) componente curricular optativo; c) componente curricular
isolado do currículo; d) componente curricular relacionado no currículo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A investigação das manifestações de educação para as TIC nos documentos
curriculares estruturantes dos cursos e em seus componentes curriculares, a partir
das perspectivas mídia-educativas (crítica e instrumental), apresentou o seguinte
cenário inicial: i) os cursos da UFSJ, da UFU e o curso a distância da UFJF (2),
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são os únicos a disponibilizarem os PPCs na íntegra nos sites das suas respectivas
universidades; ii) UFMG traz em seu site sua matriz curricular e seus planos de
ensino; iii) o curso presencial da UFJF (1) viabiliza apenas o acesso aos planos de
ensino; iiii) UFLA, UFOP e UFV Campus Florestal (2), disponibilizam somente suas
matrizes curriculares; iiiii) o curso da UFV Campus Viçosa (1), não concede acesso
on-line a seus documentos curriculares estruturantes.
Após a análise dos documentos curriculares dos oito cursos de licenciatura em
educação física propostos, observou-se que três deles não fazem referências e/ou
não possuem componentes curriculares obrigatórios ou optativos ligados à temática
da educação para as TIC, são eles: UFJF(1), UFMG, UFOP. Nos currículos dos outros
cinco cursos - UFJF (2), UFSJ, UFLA, UFU, UFV (2) -, percebe-se ao menos um
componente curricular (ou proposição temática em outro formato) voltado para a
temática pesquisada.
Dessa forma, verificou-se que mais da metade dos cursos pesquisados (62,5%)
demonstram preocupações com a educação para as TIC em seus documentos
curriculares estruturantes. Em cinco deles – UFJF(2), UFSJ, UFLA, UFU, UFV (2)
– a educação para as TIC é contemplada como componente curricular, sendo por
vezes obrigatório e por vezes optativo, com diferentes ênfases e terminologias. Suas
abordagens fazem referências a perspectivas de enfoque crítico e/ou instrumental.
Percebeu-se que o curso de licenciatura à distância em educação física da UFJF
(2) oferta um componente curricular obrigatório ligado à perspectiva instrumental
da mídia-educação: “Introdução a EAD e ao ambiente virtual de aprendizagem”.
Segundo seu plano de ensino, é enfatizado nele a organização de sistemas de
educação a distância (EaD), contribuindo para que os estudantes se apropriem do
ambiente virtual de aprendizagem. Na estrutura de seu PPC o curso traz a importância
de educar para as TIC nessa mesma perspectiva mídia-educativa apresentada pelo
componente curricular.
O curso da UFV (2) possui apenas um componente curricular optativo em sua
grade curricular voltado para a temática pesquisada, com o nome de “Introdução à
Informática”, que aparenta ter um caráter instrumental. Essa consideração se pauta
em análises feitas por Fantin (2012), onde a autora, após investigações, estabeleceu
uma relação de nomes de disciplinas que majoritariamente estão ligadas a
perspectiva instrumental da mídia-educação. A esse respeito vale destacar que o
curso da UFV (2) não apresentou os planos de ensino em seu site, o que dificultou
a análise direta da finalidade do componente curricular.
Na UFSJ o curso de educação física disponibiliza o componente curricular
optativo “Mídias em educação física”, seu plano de ensino não está disposto
on-line junto ao PPC, o que prejudicou o entendimento do caráter do mesmo.
Entretanto, devido a pesquisas anteriores (SOUSA; MENDES, 2014) verificou-se que
o componente curricular tem enfoque tanto na perspectiva instrumental quanto
na crítica mídia-educativa, se pautando, inclusive, da dimensão produtiva desses
meios. O curso de licenciatura em educação física da UFSJ não traz em seu PPC a
importância de educar os graduandos para as mídias.
São disponibilizados dois componentes curriculares obrigatórios direcionados
para a educação para as TIC na matriz curricular do curso de Licenciatura em educação
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física da UFLA: “Fundamentos da Informática e Educação” e “Trabalho, Ciência e
Tecnologia”. Terminologicamente, seguindo novamente a categorização feita por
Fantin (2012) a respeito dos nomes dos componentes curriculares majoritariamente
ligados as perspectivas mídia-educativas, é possível dizer que a primeira disciplina
aproxima-se do enfoque instrumental e a segunda do viés tido como crítico pela
mídia-educação. Infelizmente o curso analisado pertencente à UFLA disponibiliza
apenas sua matriz curricular em seu site, impossibilitando uma análise mais direta.
O PPC do curso de licenciatura e bacharelado em educação física da UFU sinaliza
para a necessidade de educar para as TIC somente na perspectiva instrumental,
porém, oferta componentes curriculares voltados para a perspectiva crítica da mídiaeducação. Nele identificamos três componentes curriculares, sendo todos optativos.
“Informática para Educação Física”, “Redes de Informação e Conhecimento: Acesso,
Busca e Uso da Informação em Educação Física” e “Temas Atuais em Educação
Física”. O primeiro se detém ao ensino técnico do manuseio de computadores e
suas propriedades, dialogando com a perspectiva instrumental mídia-educativa.
O segundo e o terceiro componentes curriculares, mais abrangentes, focam o
ensino na pesquisa, redes de informação e nos temas atuais da educação física, se
aproximando do que a mídia-educação trata como perspectiva crítica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste momento da pesquisa, pode-se afirmar que mais da metade dos cursos
de licenciatura em educação física das universidades federais mineiras se estruturam
curricularmente para a educação para as TIC (55,5%). Essas estruturações aparecem
fortemente marcadas pelo aspecto instrumental da mídia-educação (100%), apesar
de aparentes mudanças estarem em curso (60% dos cursos que apresentam
preocupação com a educação para as TIC ofertam componentes curriculares com
ênfase crítica). A principal diferença entre a dimensão instrumental e a dimensão
crítica se caracteriza pelo uso das TIC de forma técnica (sem questionamentos) pela
vertente instrumental, enquanto a segunda entende a importância de compreender,
interpretar e avaliar as TIC.
Fantin (2012) enfatiza que nos currículos escolares são perceptíveis três
modelos preponderantes de inserção da educação para as TIC fundamentadas na
mídia-educação: a) como componente curricular isolado; b) como tema transversal,
aparecendo como proposta no currículo; e c) modelos mistos, que integram
componente curricular articulado com a proposta do currículo. A respeito dessa
discussão, entende-se neste trabalho que a educação para as TIC no currículo
da formação de professores deva constar como componente curricular, porém,
assumindo caráter transversal, dialogando com a proposta do currículo.
Identificar o processo de formação de professores de educação física nas
universidades federais mineiras, frente à educação para as TIC, por meio dos
documentos curriculares dispostos on-line, se revelou uma árdua tarefa, porém, em um
terreno potencialmente fértil. Foram encontradas muitas limitações, principalmente
pela ausência de documentos, porém entende-se que a disponibilização on-line é
um processo recente que vem em uma crescente, a migração de muitos periódicos
científicos do meio físico para o digital dá base para tal pressuposto.
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Esse não é um diagnóstico final e sim uma síntese do próprio trajeto e das
necessidades e potencialidades. A partir desse provocativo cenário entende-se
que os currículos dos cursos pesquisados podem ser potencializados a partir de
referências da mídia-educação relacionadas à educação física. Para isso consideramse as fragilidades encontradas nos componentes curriculares isolados, na ênfase
majoritária na dimensão instrumental das TIC e na disposição dos documentos online.
EDUCACIÓN PARA LAS TIC EN LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA:
ANÁLISIS CURRICULAR A TRAVÉS DE LA MEDIA-EDUCACIÓN.
RESUMEN: El trabajo investiga, a partir de la media–educación, la presencia de la educación para los
TIC y sus especificidades en el currículo de los programas de Licenciatura en educación física de las
Universidades Federales de Minas Gerais. Para la interpretación de los datos se utilizo el análisis de
categorías de los planes de estudio que estructuran los programas que se encuentran disponibles
on-line. Se observó que mas de la mitad de los currículos de los programas estudiados apuntan de
manera positiva hacia la educación de los TIC en formato de componentes curriculares caracterizados
fuertemente por el aspecto técnico de la media–educación y por la falta de relación con corpus del
currículo. La investigación demostró que los currículos de los programas aún carecen de elementos
importantes para la problematización de los TIC en la contemporaneidad.
PALABRAS CLAVE: Educación para los TIC; Educación Física. Universidades Federal de Minas Gerais.

EDUCATION FOR ICT IN PHYSICAL EDUCATION FORMATION: CURRICULAR
ANALYSIS THROUGH MEDIA EDUCATION
ABSTRACT: This paper investigates, from a media education perspective, the presence of political
education for ICT and its specificities in the curricula of Physical Education graduation courses from
federal universities in Minas Gerais. In order to interpret the data, it was used the categorical analysis
of structural documents of the courses, which were gathered according to their online availability.
It was observed that more than a half of the researched curricula signalized positively towards a
media education in curricular components format. These components were strongly reinforced by
the instrumental aspect of education-media and its non-relationship with the curriculum corpus. The
research pointed out that the courses curricula have already had a lack of important elements to
discuss the issues regarding to contemporary ICT.
KEYWORDS: Education for ICT; Physical Education. Federal Universities in Minas Gerais.
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A GAMIFICAÇÃO EM CENA NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DO NATAL-RN1
Thiago Felipe Maia Lisboa2
Antonio Fernandes de Souza Junior3
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar a tematização da gamificação no processo de formação
continuada de professores de Educação Física. Possui natureza qualitativa, de cunho descritivo,
tendo enquanto técnicas de coleta de dados: questionário semi-estruturado, diário de campo e
a observação participante. Observou-se grande engajamento dos professores na realização das
atividades como propõe a gamificação, re-significando as práticas e contribuindo para o processo
de formação continuada.
PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; Formação continuada; Professores.

INTRODUÇÃO
Esse texto emerge de um contexto de formação continuada de professores de
Educação Física (EF) da Rede Municipal de Educação do município do Natal/RN,
proposta pela Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com docentes
e discentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio do
Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM).
O cenário que apresentamos se caracteriza enquanto um Programa de Extensão
intitulado de “Formação de professores (as) de Educação Física: dialogando os
saberes disciplinares, escola e cultura midiática em tempos de megaeventos
esportivos”. O objetivo desse Programa consiste em: estabelecer diálogos,
compartilhar experiências e problematizar temáticas como mídia, tecnologia e
comunicação nos contextos das práticas pedagógicas da Educação Física escolar.
O programa possui cinco (5) projetos de ação que correspondem aos objetivos
específicos do programa: 1) Elaboração do curso de formação continuada para
professores e professoras de EF sobre Legados Olímpicos e Mídia-Educação a partir
dos saberes construídos na formação inicial; 2) Curso de Formação continuada em
Legados Olímpicos e Mídia-Educação; 3) Material didático em Educação Olímpica
e Mídia-Educação; 4) Experiências em Mídia-Educação na EF escolar a partir da
temática dos Legados Olímpicos: Um mapa na cidade do Natal – RN; 5) Mostra
1 O presente trabalho possui financiamento do edital PROEXT/2015
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tm122@live.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), antonio.fernandes.jr@hotmail.com
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multimídia “Jogos Olímpicos e mídia na escola”. A nossa reflexão, retratada nesse
texto, se refere aos desdobramentos do segundo projeto, que por sua vez fecha o
primeiro ciclo de ações do programa; nossos olhares se focalizam para o encontro
que tematizou a gamificação, realizado no dia 13 de junho de 2017.
Tematizar a cultura midiática (digital), nesse caso a gamificação, no contexto
da formação continuada de professores de EF, se apresenta como um elemento
de relevância ao considerarmos o momento histórico em que vivemos, assim,
aproximar a formação continuada e o diálogo com a mídia, a partir da mídiaeducação, pode contribuir para experiências significativas na formação dos sujeitos,
consequentemente em suas práticas pedagógicas (FANTIN e RIVOLTELLA, 2012).
Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar a tematização da
gamificação no processo de formação continuada de professores de EF a partir
das experiências formativas nos encontros relacionados a essa temática, utilizando
como base as avaliações preenchidas pelos professores.
Nos tópicos subsequentes faremos um breve debate sobre aspectos teóricos
e metodológicos que tangenciam a temática, bem como apresentaremos as
percepções dos professores acerca das interlocuções realizadas.
METODOLOGIA
Utilizamos para isso uma abordagem qualitativa de cunho descritivo, tendo
enquanto técnicas de coleta de dados o questionário com questões abertas e a
observação participante, implicando, dessa forma, como nos adverte Minayo (2010),
na utilização de diários de campo.
SUPORTES TEÓRICOS, COMO JUSTIFICAMOS NOSSA TEMÁTICA
São inúmeros os debates que podem ser levantados no tocante a perspectiva
da utilização da mídia e dos recursos midiáticos no ambiente educacional. Muitos
pesquisadores as defendem, enquanto outros, nem tanto. Partindo da perspectiva
de que as mídias podem ter um potencial valoroso no contexto sócio-educacional
e que dificilmente se pode negar sua importância nas sociedades contemporâneas,
o sistema educacional, que faz parte da complexa teia das relações entre os
mecanismos e instituições sociais também podem lançar mão das mídias, já que
Por exemplo, quando mídias digitais, como computadores e telefones móveis,
são introduzidas no sistema educacional devido ao seu suposto potencial para
novas formas de aprendizado, elas podem não apenas criar um conflito entre
velhos e novos paradigmas pedagógicos, mas também disponibilizar uma
ampla gama de outras lógicas de outras ordens institucionais. (HJAVARD,
2014, p.36).

Logo, essas outras lógicas aparecem como outras formas de encarar a
realidade, perceber o mundo, resolver tarefas, superar desafios entre outras facetas.
Mas em meio às inúmeras possibilidades de abordagem sob a perspectiva midiática
um elemento surge como potencialidade para o trato pedagógico: a gamificação,
que pode ser definida de acordo com Cruz Junior (2014) como a implantação
de princípios e mecânicas que compõem os jogos em situações que acontecem
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no dia-dia, onde, primordialmente, não existe nenhuma forma de jogo, partindo
da prerrogativa da criação de uma atmosfera lúdica para a execução de uma
determinada atividade com engajamento daqueles que participam ou realizam a
tarefa.
Assim, é possível tornar atividades vistas de forma negativa por algumas
pessoas em momentos prazerosos e lúdicos, fazer com que uma atividade que
anteriormente era vista com desinteresse em algo divertido. Mas afinal de contas
como funciona essa tal gamificação na prática? Essencialmente a gamificação utiliza
aspectos e estratégias dos jogos, como regras e bonificações, objetivos e metas,
competição e cooperação entre os membros para realizar uma determinada tarefa,
ou no caso do trabalho pedagógico abordar e problematizar determinado assunto.
É na criação de uma atmosfera de imersão, baseada nesses elementos que
compõem o jogo, construindo narrativas que provocam experiências significativas
pelos desafios e possibilidades apresentadas, que Huizinga (2008) denomina de
“circulo magico”, que é possível criar um ambiente de gamificação. O elemento
desafio que proporciona aqueles que o enfrentam a possibilidade de desenvolver
estratégias para a resolução de problemas, resoluções essas que vão se acumulando
a cada tentativa exitosa, criando um enorme “banco de dados” para o sujeito,
preparando-o para novos desafios e problemas que serão inerentes em sua vida,
seja no campo acadêmico, motor, pessoal e etc.
DESCRIÇÃO DAS INTERLOCUÇÕES
A interlocução, a qual foi mediada pelo LEFEM, dividiu-se em 2 momentos:
Um primeiro momento intitulado de olimpíadas gamificadas e o segundo chamado
de Pacman da escola. Nas olimpíadas gamificadas o ponto central da atividade foi
simular uma Olimpíada, a partir do sistema de jogo dos role-playing games (RPGs)
e CardGames. Os grupos foram organizados (representando países) com até 5
pessoas.
Cada equipe teve 20 pontos de atributo para distribuir antes do início das
provas em 5 capacidades: velocidade, resistência, força, precisão e acurácia,
representando as capacidades físicas que permeiam a maioria dos esportes olímpicos
e determinariam as vantagens e desvantagens de cada equipe nas respectivas
provas (que valeriam pontos, 50, 40, 30, 20, 10 em ordem decrescente de posição).
O objetivo de cada equipe era sagrar-se campeã geral das olimpíadas, o que era
determinado pela maior quantidade de pontos obtidos nas provas, simulando o
quadro olímpico de medalhas.
As provas foram dividias em dois blocos, o bloco de simulação das provas,
utilizando dados, onde o resultado era determinado pelos pontos obtidos nos
lançamentos que por sua vez eram influenciados pelos atributos de cada equipe
na determinada prova, e o bloco das provas que requeriam a precisão e força dos
participantes. Ao fim de todas as provas a pontuação foi computada e determinada
a equipe vencedora.
No segundo momento da interlocução, o Pacman da escola, recriou o célebre
jogo de fliperama, de modo que os participantes puderam ser o próprio Pacman e
os fantasmas. Foi montado o labirinto com carteiras e TNT e espalhadas pequenas
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fichas as quais o Pacman deveria “comer”, coletando-as. Os fantasmas foram
espalhados pelo labirinto, de olhos vendados com um guia que não poderia os tocar
para lhes guiar, somente poderia os instruir de modo verbal para que conseguissem
pegar o Pacman. Vale ressaltar a criação de outras variáveis do jogo ao longo das
experiências.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Foi possível observar um grande engajamento dos professores na realização
das atividades, em especial durante o Pacman. A experiência lúdica, apresentada nos
discursos dos professores, marcou o segundo momento da interlocução. Entretanto
o aspecto competitivo, a solução de problemas e a criação de estratégias não
podem deixar de ser mencionadas, principalmente com relação a primeiro momento
da interlocução, já que serviu como elemento motivador para a realização das
atividades, bem como propõe a gamificação. Vale ressaltar o nosso compromisso
de situar o jogo em sua dimensão competitiva (agon), corroborando com Caillois
(1990), em perspectiva distinta da configuração da “corrupção” da competição na
contemporaneidade.
Com base no questionário aplicado ao final da interlocução, dos 37 professores
presentes no encontro, 36 (≈ 97,27%) afirmaram ter gostado do encontro, onde
os pontos mais apontados foram: relevância do tema, dinâmica interessante,
oportunidade de novas possibilidades para a Educação Física e ser um potencial
atrativo para os alunos. Apesar de terem gostados do encontro, 6 professores
(≈16,21%) não a consideraram exequível em suas escolas e 7 (≈ 18,91%) julgaram
necessário outros encontros para se apropriar da temática.
Essas informações, em conjunto com as observações realizadas pelo LEFEM,
conduziram para a realização de mais uma experiência com a tematização da
gamificação, agora conduzida por um convidado externo, o Professor Doutor Alan
Queiroz da Costa, a fim de aprofundar os debates e conhecimentos sobre o assunto.
O que demonstra que os professores de EF estão dispostos a novas experiências e
possibilidades de ensino.
CONCLUSÃO
Foi possível concluir que o diálogo entre as possibilidades midiáticas e a
Educação Física é possível, por meio de estratégias, a exemplo da gamificação,
que demonstrou ser uma possibilidade de re-significar atividades previamente
realizadas de modo a levantar outros debates e outras perspectivas para práticas
já consagradas no universo da Educação Física como os esportes e os jogos, e
até mesmo trazer uma nova roupagem e possibilidade de trabalho com os jogos
eletrônicos que são cada vez mais consumidos e podem sim fazer parte também do
ambiente escolar como parte da cultura daqueles que o habitam.
Observar o engajamento dos professores na realização das atividades, bem
como seus comentários no que diz respeito às interlocuções nos transmite a idéia de
que o processo de gamificação pode realmente ajudar e motivar indivíduos a realizar
atividades em grupo como se propõe a fazer. Espera-se que os professores difundam
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o conceito e apliquem também em suas aulas para que a roda das possibilidades
pedagógicas continue girando com cada vez mais possibilidades. Assim contribuindo
para o processo de formação continuada, na troca de experiências entre as diferentes
possibilidades encontradas no contexto das práticas pedagógicas das Educação
Física escolar, bem como no diálogo com outras experiências apresentadas por
diferentes contextos.
GAMIFICATION IN THE CONTINUED TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS OF NATAL-RN
ABSTRACT: The present work objective to analyze the thematization of gamification in the process
of continuous training of Physical Education teachers. It has a qualitative nature, with a descriptive
character, having as data collection techniques: semi-structured questionnaire, field diary and
participant observation. It was observed a great commitment of the teachers in the accomplishment
of the activities as it proposes the gamification, re-signifying the practices and contributing to the
process of continuous formation.
KEYWORDS: Gamification; Continuing education; Teachers;

LA GAMIFICATION EN LA ESCENA EN CONTINUACIÓN DE FORMACIÓN
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE NATAL-RN
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo analizar la tematización de gamification en el proceso
de educación continua para profesores de educación física. Tiene carácter cualitativo, descriptivo,
teniendo como técnicas de recolección de datos: cuestionario semiestructurado, diario de campo
y observación participante. Había un gran compromiso de los docentes en la realización de las
actividades propuestas por la gamification, las prácticas de re-significar y contribuir al proceso de
formación continua.
PALABRAS CLAVES: Gamificação; Educación continua; Profesores;
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TEMOS QUE PEGAR? POKEMON GO E AS
INTERFACES ENTRE MOVIMENTO E JOGOS DIGITAIS1

Gilson Cruz Junior2

RESUMO
Este ensaio problematiza as relações entre jogos digitais e movimento por intermédio do game
Pokémon Go e de tendências emergentes no âmbito da indústria do entretenimento digital.
PALAVRAS-CHAVE: Pokemon Go; Movimento; Games.

1 INTRODUÇÃO
Lançado em 2016 pela Niantic Inc. em parceria com a Nintendo, Pokémon Goé
um game de realidade aumentada baseado em localização criado para smartphones
(Android e iOS). O game já é considerado uma das maiores experiências de
entretenimento digital em mídia móvel da história, sendo amplamente reverenciado
pelos impactos culturais gerados no cotidiano de diferentes regiões do mundo.
Este ensaio visa problematizar as relações entre jogos digitais e movimento por
intermédio do game Pokémon Go, refletindo sobre seus limites e possibilidades sob
a ótica lúdico-formativa.
2 POKEMON GO: ENTRE A POTÊNCIA E O ENGODO
Pokémon Go tem chamado atenção por conta dos impactos aparentemente
benéficos de sua popularização, destacando-se o estimulo à realização de atividades
físicas. Seguindo o universo ficcional da série, o objetivo do jogo é caçar pokémons
(monstros com poderes especiais). Essa é a atividade primária que alimenta as
vivências proporcionadas pelo game. Para realizá-la, é necessário transitar por
espaços do mundo real, os quais são diagramados em função de mapas presentes
em sistemas geolocalização. Quando um pokémon se aproxima, um alerta vibratório
é emitido ao aparelho, permitindo que o jogador proceda à captura. Nesse momento
começa a operar o mecanismo de realidade aumentada: usando a câmera acoplada
ao dispositivo móvel, o game capta informações do ambiente real, mesclando-as
com um modelo tridimensional animado do pokémon encontrado, exibido no display
em tempo real. Para domesticar a criatura, o jogador precisa lançar a pokebola
localizada na parte inferior da tela em direção ao monstro.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro.
2 Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), gilsu05@gmail.com
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Parte do êxito de Pokémon Gose deve à sua filiação a uma franquia icônica
e pioneira no âmbito dos conteúdos transmidiáticos (SCOLARI, 2013). Criada por
Satoshi Tajiri, a série surgiu em 1996 com os games Pokémon Red e Blue, ambos
lançados para o portátil Gameboy Color. Desde então, foram criadas dezenas de
outros games da marca para múltiplas plataformas. Além dos jogos, Pokémon
ganhou fama mundial por conta de sua série animada que, em 2016, chegou à sua
19ª temporada. Essa longevidade alimenta o caráter ubíquo da série Pokémon no
imaginário social. Trata-se de um fenômeno multi e intergeracional, pois além de
atingir a diferentes faixas etárias (crianças, adultos e idosos), também estimula a
interação entre todos esses segmentos.
Também vale sublinhar a congruência entre o universo ficcional da série e os
desafios propostos por Pokémon Go. Um dos jargões que perpassa toda a franquia
é a do(a) jovem que viaja o mundo caçando pokémons e participando de batalhas
e competições oficiais contra outros treinadores. No plano das mecânicas de jogo,
a maioria dos games da série sempre ofereceu tarefas dessa natureza. Contudo, a
plena materialização de tais missões esbarrava nos limites técnicos das plataformas
de jogo convencionais – consoles e aparelhos portáteis off-line. Por outro lado,
Pokémon Go mistura os cânones da série com um conjunto de tecnologias capazes
expressar de modo mais fielas tarefas que o jogador deve executar. A combinação
de geolocalização, realidade aumentada, telas sensíveis ao toque, acesso a redes
3g/4g e pedômetros, criou uma interface mimética3 que torna a atividade e os gestos
físicos realizados no mundo real compatíveis às ações lúdicas realizadas no contexto
do jogo (JUUL, 2010). A simbiose entre a cultura pop e os recursos computacionais
móveis de amplo acesso se revela um fator determinante no processo de imersão e
de sedução dos jogadores.
Sob a ótica educacional, convém trazer à baila os papéis cumpridos pelo
movimento na interface entre mídias móveis e corporeidade. Nesse caso, o movimento
humano é compreendido como um fenômeno multidimensional e como objeto de
investigação abordado em diferentes disciplinas e áreas do conhecimento. Em meio
a essa pluralidade, destaca-se a concepção do se-movimentar humano, enfoque
que busca afirmar a relação dialógica existente entre o sujeito (que se move) e
o mundo (KUNZ, 2005). Sob este prisma, o cerne do movimento está no ser que
desempenha a ação e não no gesto reproduzido em si, o qual resulta da confluência
das seguintes forças: 1) um sujeito: aquele de quem parte a realização da ação; 2)
uma situação: abrange tanto ambientes físicos quanto contextos socioculturais; 3)
um significado: princípio motivador e ao mesmo tempo resultante do movimento
realizado. Mas afinal, o que isso nos diz sobre Pokémon Go?
O jogo é um elemento da cultura que se materializa sob a forma de diferentes
atividades lúdicas que acionam pessoas, lugares e objetos de modos particulares.
É um intervalo na vida cotidiana, uma suspensão temporária dos modos de ação e
pensamento que vigoram no dia-a-dia. Na perspectiva do se-movimentar humano,
o jogo abrange situações em que significados são construídos e colocados em
circulação, alterando os sentidos subjacentes às ações motoras do sujeito. Em
3 O usode interfaces miméticas pode ser exemplificado por meio de séries como Dance Dance
Revolution e Guitar Hero, além de consoles e acessórios como Nintendo Wii e Kinect.
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Pokémon Go, o caminhar pela cidade, esforço que habitualmente é encarado de
modo objetivo e pragmático – uma maneira de chegar a algum lugar ou produzir
efeitos positivos sobre a saúde, por exemplo –, é absorvido pela teatralidade do
universo ficcional do game. Ao abandonar sua identidade primeira, tornando-se um
treinador pokémon, o sujeito atribui novas intencionalidades ao seu se-movimentar,
produzindo novos modos de apropriação do mundo e de nele imprimir a sua
presença. Diante disso, o que difere Pokémon Go dos jogos que o antecederam?
Cunhada por Johann Huizinga (HUIZINGA, 2008), a noção de círculo mágico
é uma forma de demarcar o espaço-tempo em que o jogo acontece, além de uma
maneira de sublinhar a separação entre vida cotidiana e faz-de-conta. Todavia,
essa ideia vem sofrendo com a crescente descrença em seu isolamento em relação
ao mundo real. Com o advento e disseminação de tecnologias e práticas culturais
que têm acirrado a dissociação entre espaço e tempo, torna-se cada vez mais
difícil afixar horas e lugares “corretos” para atividades específicas. Nesse cenário,
destaca-se o protagonismo das tecnologias móveis tanto na afirmação de um status
híbrido da corporeidade, quanto na aceleração de transformações no âmbito da
ludicidade. Entre os desdobramentos da dissolução da unidade espaço-tempo, está
o enfraquecimento do círculo mágico enquanto barreira que separa o jogo e o nãojogo. Com isso, tais dimensões deixam de ser consideradas como incomunicáveis,
uma vez que têm se multiplicado os canais de comunicação entre elas, tornando
suas relações cada vez mais porosas e intercambiáveis.
Trata-se de uma conjuntura que descortina uma série de desafios para as
relações entre os jogos, as tecnologias e a educação. Sob este pano de fundo, cabe
indagar: levando em consideração o embotamento dos limites do círculo mágico,
de que maneira o game Pokémon Go tem se comunicado com o mundo real?
Uma das manifestações desse fluxo é a ressignificação das relações entre o
indivíduo e o espaço. Diferente dos jogos digitais tradicionais, os games baseados
em realidade aumentada acontecem num cenário que não é inteiramente artificial.
Metaforicamente, as telas dos videogames convencionais atuam como portas que,
ao serem cruzadas de forma imaginária, lançam o jogador num mundo inteiramente
distinto e apartado em relação àquele do qual acabara de sair. Por outro lado, a função
das telas nos jogos de realidade aumentada se assemelha a uma lente, garantindo
a imersão do jogador no faz-de-conta mediante a alteração de sua percepção do
mundo objetivo, mesclando-a com informações digitais e estímulos algorítmicos.
Em Pokémon Go, os resultados dessa distorção tendem a se converter na subversão
das regras tácitas e formais de cada contexto: praças e esquinas usualmente
consideradas perigosas, transformam-se em zonas de lazer e sociabilidade sob a
forma de pokestops e ginásios (locais onde os jogadores recarregam itens e lutam
entre si). Evidentemente, essa mudança implica não apenas em novas oportunidades,
mas também na maior exposição a problemas sociais, como a violência urbana.
Não obstante, tais jogos podem servir como estímulos à desobediência em relação
a protocolos de comportamento dominantes, suscitando modos de agir e pensar
parcial ou inteiramente desviantes.
Os modelos de negócios emergentes na indústria do entretenimento digital
também merecem destaque. O ramo dos games vem se esforçando para expandir e
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diversificar seu público-consumidor. Para isso, tem lançado cada vez mais títulos com
traços como: 1) a possibilidade de jogo em sessões curtas e em meio a atividades
paralelas; 2) uma curva de aprendizado amigável baseada em comandos simples
de rápida assimilação; 3) compatibilidade com plataformas versáteis e acessíveis,
tais como computadores pessoais, tablets e smartphones. Os jogos casuais – nome
dado aos títulos desse segmento – generalizaram a ideia de que, para atingir a
novas audiências, é conveniente que estes sejam “gratuitos”, ou seja, que o jogador
não precise pagar para adquiri-los. De fato, o jogador não paga para baixar e ter
acesso às funcionalidades básicas do game. Contudo, para garantir dividendos,
as produtoras e desenvolvedoras frequentemente têm se utilizado de sistemas de
microtransações, isto é, da prática de comercialização de itens e sistemas VIP no
interior do jogo, por intermédio de operações de câmbio que permitem a compra
de dinheiro fictício com moeda real. Em Pokemon Go, é possível realizar esse tipo
de operação para adquirir as pokecoins, moeda corrente no game, e que dá acesso
a itens exclusivos ou que normalmente são obtidos através de level ups e em
pokestops e ginásios.
Ao admitir a aquisição de itens e serviços com dinheiro do mundo real, o
desempenho dos jogadores na execução de tarefas passa a não estar subordinado
exclusivamente ao seu empenho e dedicação no aprimoramento de habilidades e
estratégias. Ou seja, o poder aquisitivo é nivelado ao esforço individual de um modo
que o primeiro é capaz de potencializar o segundo, dando margem a desequilíbrios
e assimetrias de performance entre os jogadores. As pokecoins podem ser utilizadas
como intermediários na obtenção itens raros cuja posse pode alterar sensivelmente
a experiência de jogo. Em Pokémon Go, as microtransações possibilitam que um
indivíduo não só evolua seu personagem duas vezes mais rápido com a ajuda de
lucky eggs4, mas também que ele atraia mais pokémons ao seu redor com incenses5
e capture-os prescindindo da obrigação de ir às pokestops quando suas pokebolas
se esgotarem. Esse fato expõe um paradoxo envolvendo o movimento em Pokémon
Go: de um lado, o game é amplamente elogiado por sua eficácia em estimular a
realização de atividades físicas e a exploração do mundo exterior; do outro, apresenta
mecanismos que ensejam a progressão dos jogadores sem que estes deem sequer
um passo para fora de casa. Em outras palavras, quando alguém adquire pokecoins
está adquirindo indiretamente o movimento em sua forma capitalizada: quanto
maior a soma investida, menor é a necessidade de romper a inércia.
A crescente permeabilidade entre jogo e vida cotidiana também desperta
inquietações de ordem política. Preocupa a hipótese de que tais atividades atuem
como mecanismos de acirramento de assimetrias de poder e desigualdades sociais
novas ou estabelecidas. O desequilíbrio na distribuição geográfica de pokestops e
ginásios, por exemplo, é um dos vários pontos de tensão em Pokémon Go. Na medida
em que o game se populariza, jogadores de várias regiões, sobretudo de contextos
rurais e bairros de periferia, questionam a escassez de pontos de referência que
permitam não apenas o abastecimento de inventários, mas também a possibilidade
de estabelecer contato com outros jogadores. Do Capão Redondo aos bairros
4 Item que dobra os pontos de experiência do jogador.
5 Item que aumenta a quantidade de pokémons ao alcance do jogador.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

396

negros e latinos de Detroit, games como Pokémon Go enfrentam o desafio de lidar
com o cada vez mais explícito viés ideológico das experiências de jogo, dividindose entre, de um lado, a revitalização de espaços públicos através de sua ocupação
e ressignificação, e do outro, a reafirmação de estigmas urbanos e estereótipos
sociais que impedem o livre circular dos corpos nos espaços da urbe.
GOTTA CATCH’EM ALL? POKEMON GO AND THE INTERFACES BETWEEN
MOVIMENT AND DIGITAL GAMES
ABSTRACT: This essay discusses the relationship between digital games and movement through
Pokemon Go andthe emerging trends in the digital entertainment industry.
KEYWORDS: Pokemon Go; Moviment; Education.

TENEMOS QUE ATRAPARLOS? POKEMON GO Y LAS INTERFACES ENTRE
MOVIMIENTO Y JUEGOS DIGITALES
RESUMEN: En este ensayo se analiza la relación entre los juegos digitales y el movimiento a través del
juego Pokemon Go y a de las nuevas tendencias en la industria del entretenimento digital.
PALABRAS CLAVE: Pokemon Go; Educación; Games.
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MÍDIAS DIGITAIS MÓVEIS: UMA INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

1

Dianne Cristina Souza de Sena2
RESUMO
O estudo tem como objetivo apresentar uma intervenção pedagógica nas aulas de Educação
Física escolar a partir de Mídias Digitais móveis. A metodologia foi a pesquisa-ação colaborativa. A
população foram alunos do ensino fundamental, de uma escola municipal da cidade de Natal/RN.
Concluímos que o uso das mídias digitais móveis na Educação Física apresenta-se significativa para
a aprendizagem dos alunos, onde todos participaram, interagiram e produziram saberes a partir da
intervenção pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Mídias Digitais Móveis; Educação Física Escolar; Intervenção Pedagógica

INTRODUÇÃO
Este estudo surgiu com base de um projeto de de extensão realizada
anteriormente na UFRN no ano de 201032 e de artigos publicados em eventos no
ano de 2010 e 20113 4.
Deste período de 2010 em diante vem sendo realizados estudos, pesquisas e
publicações de artigos com a temática: Tecnologia da Informação e Comunicação
no processo de Ensino Aprendizagem da Educação Física.
Compreendemos neste percurso de pesquisa que a popularização da internet
e de suas mídias tem mudado o cenário educacional brasileiro. Com a facilidade
de comprar estas mídias digitais móveis, hoje eles estão disseminados nas mãos
dos jovens, adentrando os ambientes escolares. As mídias fazem parte do contexto
externo e interno ao escolar, a partir das suas mais diversas possibilidades de uso.
Atualmente é difícil dissociar o cotidiano das novas tecnologias de informação
e comunicação, e não tem sido diferente no campo da Educação, embora a presença
de aparatos de informação e comunicação no ensino não seja novidade (SENA;
BURGOS, 2010).
Com o crescente investimento direcionado para o desenvolvimento das
tecnologias das mídias digitais móveis, observa-se que as finalidades de uso, destes,
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), diannesena@hotmail.com
3 COMWEB – comunicação em webmídias gratuitas e móveis. Disponível em: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/
public/docente/extensao.jsf;jsessionid=24EFE9F66B100485D96651EA4CBCECCB.sigaa09-producao
4 O computador e o telefone celular no processo ensino-aprendizagem da educação física escolar.
Disponível em: http://www.nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Dianne-Sena-TacianaBurgos.pdf. As tecnologias da informação e da comunicação no ensino da educação física escolar.
Disponível em: http://www.hipertextus.net/volume6/Hipertextus-Volume6-Dianne-Cristina-Souza-deSena.pdf
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são diversas, como: Acessa, por meio da internet, as redes sociais; escutar músicas,
na rádio local ou em rede; utilizar media play para armazenar e escutar músicas e
podcast; enviar SMS, entre outros.
Com isso, observamos a realidade dos jovens, no contexto escolar, e é sabido
que eles usam as mídias digitais móveis para as mais diversas funções, tornando-o
acessório pessoal, agregado ao corpo. Assim, dentro do cenário educacional não se
pode negar o uso das mídias no processo de ensino e aprendizagem.
Para Sena e Burgos (2010), que desenvolveram uma iniciativa com o uso do
computador e do telefone celular no processo ensino-aprendizagem de educação
física, o celular pode ser considerado um recurso didático, principalmente por ser
popular entre os alunos, o que facilita a aderência as atividades. Segundo as autoras,
o celular ultrapassa a linguagem verbal, incluindo outras formas de comunicação,
como fotos, vídeos e músicas, o que também implica na inserção de mais sentidos
no processo de aprendizagem. O contato com as tecnologias também propiciam um
aprendizado tecnológico. Diante dos inúmeros recursos dos aparelhos, há muitas
potencialidades que podem ser exploradas, sobretudo para ampliar a interação na
relação aluno – conteúdo – professor.
Entendendo esta realidade, decidimos usar as mídias digitais móveis no
processo de ensino aprendizagem das aulas de Educação Física, com estas turmas,
não apenas na perspectiva das mídias digitais móveis como recurso pedagógico,
mas oportunizando e vislumbrando a produção de conhecimento e apropriação de
saberes da área da educação física.
Partindo desta realidade e inseridos neste contexto, tivemos como população
estudada alunos da Escola Municipal Professor Ulisses de Góis, sendo uma turma
do 7º ano, uma turma do 8º ano e uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental II
(Anos Finais). A escola fica localizada no bairro de Nova Descoberta região Sul da
cidade de Natal/RN.
Desta forma, elaboramos e desenvolvemos um plano de intervenção para as
aulas de Educação Física em que os alunos usariam a câmera fotográfica e filmadora
do aparelho celular.
O objetivo do trabalho foi apresentar uma intervenção pedagógica nas aulas
de Educação Física escolar a partir de Mídias Digitais móveis. Neste direcionamento,
temos como questão norteadora: Como as Mídias digitais móveis possibilitam uma
intervenção pedagógica na Educação Física escolar?
Utilizamos a pesquisa-ação colaborativa (ESTEBAN, 2010, p.179), onde o
trabalho acontece a partir da colaboração dos alunos e da professora de Educação
Física. Com isso, a pretensão foi contribuir com a ampliação do conhecimento e
aprendizagem dos alunos, sobre as práticas corporais realizadas no ambiente externo
ou interno a escola. Como também, a utilização das mídias digitais móveis, pela
professora, como forma ampliar as estratégias teórico-metodológicas de ensino,
nas aulas de Educação Física na escola, ajudando aos alunos na aprendizagem.
A pesquisa iniciou com a inquietação da professora sobre das mídias digitais
móveis e como estes equipamentos poderia ser utilizado nas aulas de Educação Física
visando uma intervenção pedagógica. A professora, visualizando possibilidades no
tocante a produção de conhecimento e apropriação de saberes da área da educação
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física, elaborou uma cronograma com total de cinco encontros equivalente a um
mês e uma semana de atividades.
As intervenções no primeiro momento foram em todas as turmas, questionado
quem dos alunos, possuam aparelho celular e/ou tablet, e quais usos eram realizados
com estes equipamentos. Essa etapa inicial da intervenção, possibilitou traçar um
panorama dentro das turmas, sobre: quantos alunos tinham aparelhos; se todos os
aparelhos destes alunos, possuíam câmera digital embutida; quais tipos de funções
era mais utilizadas por eles e se conheciam todas as funções destes equipamentos;
entre outras informações relevantes que colaborou com o desenvolvimento e
organização da pesquisa.
Organizamos, em cada turma, as atividades em dupla e trio, objetivando
atender a todos e envolvendo-os num processo criativo, colaborativo e autônomo
oportunizando uma aprendizagem em pares.
No diálogo com os alunos realizarmos algumas delimitações: 1) cada aluno só
poderia fazer o registro de no máximo três fotos; 2) As filmagens só poderia ter o
tempo de um minuto, e cada aluno só poderia fazer uma filmagem; e 3) as imagens
e filmagens deveriam ser de espaços de lazer públicos, práticas corporais nestes
espaços realizadas por eles e por pessoas da comunidade do bairro onde moravam.
Na segunda aula, realizamos uma apresentação, expondo: O que são mídias
digitais móveis?, quais suas funções e possibilidades de usos?; como usar seus
recursos e as formas de fotografar e filmar?; as potencialidades da câmera e da
filmadora?, como podemos produzir conhecimento a partir das mídias digitais
móveis?, etc. Neste mesmo dia, os alunos realizaram os registros.
Na terceira aula, os alunos realizaram os downloads (baixaram) dos registros:
fotos e vídeos dos seus celulares, para os computadores do laboratório de informática
da escola. Estes registros, por segurança, foram enviados para o celular da professora
pelo aplicativo WhastApp e para seu computador portátil. Em seguida foi solicitado
que os alunos descrevessem essas experiências em formato de texto, utilizando o
editor de texto Word, da Microsoft. Estes registros foram arquivado nas pastas nos
computadores do laboratório.
Na quarta e quinta aulas foram realizadas as apresentações das imagens e
vídeos por cada grupo, sendo distribuídos por meio de sorteio.
Neste dois dias, após a apresentação dos grupos, foram realizadas as discussões
e debates sobre as produções usando as mídias digitais móveis, suas dificuldades e
possibilidades para o contexto escolar e extraescolar.
O momento de apresentação dos registros de cada grupo, foi importante para
os alunos e professora, pois estes puderam perceber os pontos relevantes no tocante
as mídias digitais móveis, como seu uso para a aprendizagem. Os alunos relataram
que se estes equipamentos não forem bem utilizando podem trazer malefícios para
os jovens, como o uso excessivo e consequentemente o vício. Os alunos perceberam
que podiam criar um blog, produzir podcasts com os registros da sua comunidade,
apresentando como estavam os espaços públicos de lazer, expondo isso para
pessoas da sua comunidade e para o poder público da cidade.
Outras possibilidades sugiram como a criação de uma página na rede social
Facebook, para os alunos da escola, divulgando as suas atividades nas aulas de
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Educação Física e demais disciplinas. Alguns pontos negativos e positivos que
fizeram os alunos refletir sobre estes espaços públicos, sobre o acesso ao lazer,
sobre o seu poder de intervenção para a melhoria destes locais.
Com isso, trabalhamos os saberes da Educação Física, como: as diversas
práticas corporais, os espaços públicos, o lazer e os jogos utilizando as mídias
digitais móveis. Permitindo assim produção e veiculação de conteúdos a partir
do grupo fechado na rede social Facebook. As perspectivas futura é divulgar este
material em ferramentas multimídia, disponibilizadas gratuitamente na rede, entre
elas: blogs, fotologs, wikis, webcast, podcast e vodcast.
No tocante às suas características, as mídias digitais móveis hoje são
de fácil acesso e usabilidade pelos jovens, permitindo trabalha cooperativa e
colaborativamente. Quanto aos seus recursos, estes oferecem interatividade, como
os aplicativos de redes sociais, como WhastApp e Facebook, permitindo a inserção
de diferentes recursos, como vídeo, imagem e áudio, entre outros.
Concluímos que o uso das mídias digitais móveis nas aulas de Educação Física
apresentaram-se significativas, no tocante a aprendizagem dos alunos, já que
todos participaram e interagiram com os conteúdos. No uso dos aparelhos eles
aprendendo, aprofundaram e conheceram as funções destas mídias.
Sabendo que uso das mídias digitais móveis no espaço escolar é uma realidade
na qual não podemos contornar, a comunidade escolar, familiares e políticas públicas
devem direcionar o desenvolvimento educacional para esse novo contexto social.
A Educação Física, inserida nesse âmbito, está mobilizando-se na tentativa de
acompanhar essas novas exigências, entendendo as mídias digitais como um fator
enriquecedor da experiência educacional e que oportuniza a aprendizagem sob
diferentes pontos de vista.
As mídias digitais móveis propõem toda uma transformação da concepção
ensino-aprendizagem, tornando o aluno pensador, ativo e crítico (SENA e BURGOS,
2011). A tarefa de inserir as mídias digitais móveis nas aulas de Educação Física
propõem planejar interlocuções pedagógicas com os conteúdos da disciplina
agregando outros materiais (os tecnológicos), outros espaços e novas metodologias.
Por fim, as mídias digitais apresentam-se como uma forma de contribuir na
aprendizagem dos alunos e às novas formas de conhecer e aprender os conteúdos
da Educação Física na escola.
MOBILE DIGITAL MEDIA: A PEDAGOGICAL INTERVENTION IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The study aims to present a pedagogical intervention in the School Physical Education
classes from Mobile Digital Media. The methodology was collaborative action research. The population
was elementary school students from a municipal school in the city of Natal / RN. We conclude that
the use of mobile digital media in Physical Education is significant for students’ learning, where
everyone participated, interacted and produced knowledge from the pedagogical intervention.
KEYWORDS: Mobile Digital Media; Physical School Education; Pedagogical Intervention

MÓVIL DIGITAL MEDIA: INTERVENCIONES EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo presentar una intervención pedagógica en las clases
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de Educación Física del móvil de medios digitales. La metodología fue la investigación-acción
colaborativa. La población eran estudiantes de primaria de una escuela municipal en la ciudad de Natal
/ RN. Llegamos a la conclusión de que el uso de los medios digitales móviles en la educación física
presenta significativo para el aprendizaje del estudiante, donde todos participaron, el conocimiento
interactuaron y producido a partir de la intervención educativa.
PALABRAS CLAVES: Medios digitales móviles; La educación física; intervención educativa
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USO DE TECNOLOGIAS NO VOLEIBOL: ANÁLISE A
PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO
Carina da Silva de Lara Sarruge1
Mayara de Sena Cagliari2
Mateus de Lucca3
Suraya Cristina Darido4
Fernanda Moreto Impolcetto5
RESUMO
O presente estudo buscou identificar o que treinadores experientes conhecem e usam de tecnologias
para o voleibol. Para isso, foram realizadas entrevistas com sete treinadores que atuam há mais de dez
anos na modalidade numa cidade no interior de São Paulo. Foram citados 22 recursos tecnológicos
conhecidos por eles, mas que já utilizaram foram 11, com destaque para o vídeo/filmagem e seus
equipamentos auxiliares, mostrando-se um meio com facilidade e vantagens na sua utilização.
PALAVRAS-CHAVE: voleibol; tecnologias; treinador.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das diversas ciências modificou completamente a dinâmica
da vida do homem e no esporte o impacto não foi diferente. A tecnologia aplicada a
partir delas permitiu avanços para a melhoria do desempenho esportivo (OKAZAKI
et al, 2012).
O voleibol de alto rendimento mantêm-se com fatores diferenciados como
as inovações tecnológicas (BERNARDINHO, 2006). Mas e o voleibol em clubes ou
instituições com pouco ou nenhum patrocínio? Utilizam tecnologia? Quais?
Sancho (2001) indica que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
exigem novas formas de organização e tipos de habilidades. Assim, será que os
treinadores de voleibol estão considerando e adquirindo novas habilidades para o
ensino da modalidade? Como é o uso das TIC no voleibol? Existem equipamentos
tecnológicos para auxiliar na modalidade?
Frente a esses questionamentos, o objetivo do presente estudo foi identificar
o que os treinadores experientes conhecem e usam de tecnologias para o voleibol.
1 Universidade Estadual Paulista (UNESP), ca_lara@yahoo.com.br
2 Universidade Estadual Paulista (UNESP), mayara_cagliari@hotmail.com
3 Universidade Estadual Paulista (UNESP), mateushlucca@gmail.com
4 Universidade Estadual Paulista (UNESP), surayacd@rc.unesp.br
5 Universidade Estadual Paulista (UNESP), femoreto@rc.unesp.com
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METODOLOGIA
O presente estudo utilizou-se do método qualitativo de pesquisa, que tem como
premissa a aproximação do pesquisador com a situação estudada. Nesse caso, foi
utilizada a técnica de estudo de caso como estratégia para alcançar os objetivos
o qual pode ter o foco em apenas um indivíduo ou em vários (THOMAS; NELSON,
2002; LUDKE; ANDRÉ, 1986).
Colaboraram com o estudo sete treinadores de vôlei que atuam há mais de 10
anos com a modalidade em instituições ou clubes de uma mesma cidade do interior
do Estado de São Paulo.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, que combinaram perguntas
abertas e fechadas, para que o participante tivesse a possibilidade de discorrer sobre
o tema proposto. (BONI; QUARESMA, 2005). Os temas tratados nas entrevistas
foram: o envolvimento com a modalidade, conhecimento e uso de tecnologias no
voleibol, conhecimento de técnicos ou clubes que fazem uso de tecnologias e quais
os possíveis impactos ou mudanças advindos deste uso.
As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas e organizadas em eixos
temáticos, articulados com o objetivo da pesquisa de tal forma que possibilitassem
o fornecimento de respostas ao problema proposto (GIL, 1999).
Os treinadores foram numerados aleatoriamente de 1 a 7. Possuem média de
idade 44,57 anos, sendo o mais velho com 59 anos e o mais novo 33 anos. A média
de tempo que atuam com voleibol é de 21,42 anos. Desses treinadores, 5 foram
jogadores de voleibol, com média de tempo que jogaram de 9,2 anos.
3 DESCRIÇÕES
3.1 CONHECIMENTO SOBRE O QUE HÁ DE TECNOLOGIA NO VOLEIBOL
Nas entrevistas, foram citados 22 recursos tecnológicos conhecidos pelos
treinadores: bioimpedância, câmera fotográfica, canhão de saque, celular,
computador, Data volley (software estatístico para fazer scout), desafio (tira teima),
fone de ouvido, filmadora, avaliação isocinética , notebook, pen drive, plataforma de
salto, reativo de luz, relógio, sensor de velocidade, scout (análise estatística), tablet,
telão, televisão e vídeo/filmagem, whatsapp.
Dentre os recursos citados, destaca-se o vídeo/filmagem, que aparece nas
falas por meio de diversos recursos como: as câmeras fotográficas, celulares,
computadores, filmadoras, tablets, telão, televisão e whatsapp, todos usados
para esse fim. Muitos técnicos de alto rendimento também usam vídeos para,
principalmente, analisar a equipe adversária (BERNARDINHO, 2006).
O treinador 3 quando questionado sobre o conhecimento de algum técnico
ou clube que se utilize de tecnologia no voleibol, remeteu justamente ao técnico
Bernardinho, o uso de estatística de jogo e vídeos. O treinador 2 salientou o uso da
filmagem como principal recurso tecnológico utilizado no voleibol. É uma tecnologia
antiga se comparada com outras mais recentes, no entanto, esta cada vez mais
acessível por meio de equipamentos como celulares e tablets, que dispõe dessa
função.
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O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores nas
modalidades esportivas coletivas é antigo (MATIAS; GRECO, 2009). Porém, quando
se olha mais que uma vez a ação estudada, em câmera lenta, com zoom ou com um
tratamento de imagem melhor um determinado vídeo, a situação será muito melhor
explorada já que em tempo real passam muitos detalhes despercebidos.
Como recurso para análise de jogo, seis treinadores citaram o scout como
tecnologia utilizada o voleibol. Apesar de ser uma evolução para o jogo do voleibol,
não necessariamente ele precisa ter um computador ou algum software que faça
isso, como indicou o treinador 3. Ele citou ainda o software de análise estatística
Data volley como umas das ferramentas que podem auxiliar na melhor compreensão
das modalidades esportivas, via registro de dados (MATIAS; GRECO, 2009).
O cruzamento das informações estatísticas podendo ser usadas mais rápido,
ou seja, identificar variáveis em comum e saber o que fazer com elas em um tempo
reduzido é ponto essencial para diferenciar o scout feito na mão e o informatizado.
Essa fala ilustra bem essa idéia no qual diz que
Até hoje ainda existe scout na mão, mas é...a tecnologia na hora...no momento
do jogo eu creio que a informação chega muito mais rápido pro técnico
(Treinador 5).

3.2 RECURSOS USADOS PELOS TREINADORES
Das tecnologias citadas, 11 foram indicadas como tendo sido utilizadas pelos
treinadores: bioimpedância (1), câmera fotográfica (1), celular (1), computador (2),
filmadora (2), pen drive (1), plataforma de salto (1), scout (3), televisão (2), Vídeo/
Filmagem (6), whatsapp (1).
A bioimpedância e a plataforma de salto são usadas principalmente para dados
de análises físicas, por isso somente o treinador que também é preparador físico
citou esses mecanismos.
Há conformidade entre o que eles apontam que mais conhecem com que mais
usam, pois 6 dos 7 treinadores afirmaram que já fizeram uso do vídeo/filmagem e
seus equipamentos auxiliares. Por ser um recurso de fácil aplicabilidade, aproxima
a população em geral das tecnologias, já que a modernidade trouxe os recursos de
uma câmera profissional para os celulares.
No voleibol os vídeos são utilizado basicamente de duas formas diferentes
de acordo com o treinador 3: o vídeo motivacional e o de um jogo de uma equipe
adversária para analisar.
O vídeo motivacional é bastante usado em grandes equipes como na seleção
masculina de vôlei onde nas Olimpíadas de Atenas em 2004, Bernardinho (2006)
exibiu um vídeo no qual as esposas e os filhos dos jogadores dirigiam carinhosas
mensagens para os maridos e pais.
A maioria dos treinadores usa mesmo para ver filmagens e cada um com sua
própria perspectiva como observa-se na fala:
Normalmente eu sempre usava pra estudar mais equipe adversária[...]
Antigamente a gente só assistia a filmagem, parava, zoom, no máximo tinha
isso, no máximo tinha slowmotion vamos dizer assim (TREINADOR 5).
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O treinador 2 que trabalha mais com a preparação física das jogadoras usa a
filmagem com finalidade de correção do movimento e completa que as próprias
jogadoras se observam no vídeo.
O treinador 4 utiliza a filmagem e envio pelo whatsapp para um retorno para o
aluno. Quando ele não consegue corrigir o movimento, ele pede para alguém filmar
e o próprio aluno tenta corrigir.
O treinador 3 analisa o padrão de jogo da equipe adversária, em alguns
momentos ele que assiste, em outros são as atletas. Ele esclarece que há outras
formas de se conseguir a filmagem das equipes além dele próprio filmar como com
o envio por outros técnicos e outros jogadores, mostrando ser um recurso bastante
compartilhado.
Esses trechos confirmam as múltiplas possibilidades do uso da filmagem para
um treino de voleibol. Pode-se notar que os vários usos são então, para estudar a
equipe adversária, corrigir erros técnicos e físicos.
Já o scout, assim como os meios de utilizá-lo como pen drive e computador, foi
usado por 3 dos 7 treinadores, mas nem sempre foi um recurso habitual
Antigamente ninguém fazia scout [...].Hoje você consegue saber quantas
bolas cada atacante ataca...onde ele ataca...então são informações que
você vai colhendo para utilizar contra o adversário ou utilizar ao seu favor
(Treinador 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os treinadores ao mencionar 22 tipos de tecnológicas para o voleibol,confirma os
avanços da ciência e da tecnologia para melhorar as condições para o aprimoramento
do esporte, no que se refere aos equipamentos, métodos de treinamento e avaliação
(OKAZAKI et al., 2012).
Dos recursos que eles efetivamente utilizam, aparece o vídeo/filmagem em
destaque com 6 citações, confirmando ser um meio freqüente na rotina deles, desde
as filmadoras com fitas, ampliado a partir das novas tecnologias como celulares que
filmam com boa qualidade e possibilidade de enviar o vídeo pelo whatsapp. Esses
vídeos podem ser a filmagem de um jogo ou treino ou um vídeo motivacional.
É provável que esse recurso seja o mais utilizado devido as facilidades e
vantagens em relação ao seu uso como a possibilidade de gravar permanentemente
o jogo, retomar trechos para análise, observar aspectos da performance, poder
editar, permite que todos (jogadores e técnicos) visualizem determinada jogada ou
ação para discutir (SANTOS; FREIRE, 2006; SOARES; GRECO, 2010).
Além disso, para filmar utilizam-se em muitos casos equipamentos dos próprios
treinadores como os celulares e notebooks, não sendo necessário esperar a compra
pela instituição.
Isso mostra a falta de investimento tecnológico na modalidade voleibol na
cidade investigada, já que os resultados mostraram pouco uso de tecnologias para
a modalidade e as que são usadas, são em grande parte dos próprios treinadores.
Cabe aqui, levantar questionamentos para futuras investigações a respeitos
das TICs não só no voleibol, mas em outros esportes, para compreender as reais
necessidades, como por exemplo, saber os motivos dessa falta de investimento.
Será que os clubes se interessam por novas tecnologias? Será só a falta de
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equipamentos ou é preciso uma formação para aproximar esses treinadores das
novas possibilidades tecnológicas? Uma equipe que cuide somente desse viés
ajudaria o treinador?
O entusiasmo pela tecnologia no esporte é importante, mas ela deve estar
submetida à concretas utilidades, não devendo ter apenas uma aparência moderna
sem que efetivamente seja vantajosa. A partir desse ponto de vista é possível pensar
avanços no voleibol apoiado nas novas tecnologias.
USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL VOLEIBOL: ANÁLISIS DE UN CASO
RESUMEN: Este estudio trata de identificar lo que experimentaron los entrenadores conocen y usan
tecnologías para el voleibol. Para ello, se realizaron entrevistas con siete entrenadores que han
trabajado durante más de diez años en el deporte en una ciudad de Sao Paulo. Nos dijeron 22 tipos
de tecnologías conocidas por ellos, sino que han utilizado eran 11, destacando el video / película y su
equipo auxiliar, siendo un medio con facilidad y ventajas en su uso
PALABRAS CLAVE: Voleibol; Tecnologías; Entrenador.

USE OF VOLLEYBALL TECHNOLOGIES: ANALYSIS FROM A CASE STUDY
ABSTRACT: The following study searched for identifying on how much the coaches know and use the
technologies for volleyball. For this purpose, interviews were made among 7 coaches who work with
it more than 10 years in a countryside city in São Paulo. There were 22 kinds of technologies known
by them, but they have already used 11, highlighting video/recording and their equipments, showing
it as a means with ease and advantage in its use.
KEYWORDS: volleyball, technologies, coach
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O ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICAEM PERSPECTIVA
SEMIÓTICA: UMA EXPERIÊNCIA MEDIADA
PELAS TDIC1
Diego de Sousa Mendes2
Mauro Betti3
RESUMO
O estudo investigou as repercussões da constituição do Estágio Supervisionado a partir de
pressupostos da Semiótica de Peirce. Com uma Pesquisa-Ação realizada em uma turma de Estágio
Supervisionado em Educação Físicade uma Universidade Federal mineira, enfatizamos um enfoque
pedagógico que privilegiou a comunicação, o uso da produção e socialização de imagens fotográficas
e de vídeos produzidas pelos participantes do estudo, como meios de potencializar a experiência
formativa nos estágios.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado em Educação Física; Semiótica; Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC).

INTRODUÇÃO
O presente trabalho partiu de um diagnóstico de que as experiências de
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, muitas vezes, são meramente
descritivase baseadas em relatos verbais, orais e escritos, distante das demandas
por uma formação crítica, reflexiva e criativa para os futuros professores, além de
distantes das práticas comunicativas contemporâneas, em que a predominância da
imagem e também das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) se
fazem sentir.
Deste modo, pareceu-nos necessário um investimento na temática das
possibilidades formativas do Estágio supervisionado em Educação Física,
concebendo-o em uma perspectiva comunicativa, em que as mais variadas
linguagens e meios de comunicação (incluindo-se aí especialmente as TDIC)
poderiam ser consideradas conteúdos e meios a uma só vez, sem dissociação,
visando uma formação mais criativa (dimensão estética), cidadã (dimensão ética) e
crítica (dimensão lógica/científica) dos professores em formação inicial (PEFI).
Assim, consideramos que uma perspectiva semiótica de Estágio, considerandose aqui especificamente a Semiótica desenvolvida por Charles S. Peirce4 e
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), diegomendes20@hotmail.com
3 Universidade Estadual Paulista (UNESP), maurobettiunesp@gmail.com
4 Charles Sanders Peirce (1839-1914), lógico, matemático, físico, químico e filósofo norte-americano,
foi um dos mais profícuos pensadores do século XX e pai da semiótica geral, deixando contribuições
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reconhecida como a lógica geral dos signos e de todas as linguagens, teria muito a
oferecer em termos epistemológicos e metodológicos aos Estágios, em especial se
correlacionada ao uso de registros fotográficos e/ou de audiovisuais das experiências
dos estágios. Isto porque nos parecia plausível que os registros fotográficos e/ou
audiovisuais (tomadas como formas de linguagens) das experiências de Estágios,
bem como a socialização e a interpretação coletiva dessas imagens, apontam para
novas e diversificadas possibilidades de reflexão e ressignificação das interlocuções
pedagógicas dos PEFI.
Por esse motivo, realizamos um estudo que investigou de que modo a lógica
dos signos imagéticos (fotográficos e audiovisuais), agora unida à lógica da
comunicação em rede – nas redes sociais da internet – pode auxiliar os professores
a se confrontarem com suas crenças pedagógicas ou produzir distintos modos de
significação da experiência de Estágio?
MÉTODO
A pesquisa é de caráter qualitativa e teve como referência metodológica
os fundamentos da pesquisa-ação desenvolvidos por Stenhouse (1993) e Elliot
(1993; 1998). Foi realizada junto ao curso de licenciatura em Educação Física da
Universidade Federal de São João del Rei/MG (UFSJ), no componente curricular
Estágio Supervisionado III, entre os meses de março e julho de 2015. Os sujeitos
colaboradores foram 30 acadêmicos matriculados (PEFI) nesse componente
curricular. Foram realizados18 encontros semanais na universidade com os PEFI.
Além disso, os PEFI foram organizados em oito grupos, seis quartetos e dois trios
e foram encaminhados para quatro escolas da cidade, onde cumpriram 64h de
observação e interlocução escolares.
Os dados foram captados por meio de: a) Registros em vídeo, gravações de
áudios e em diário de campo elaborado pelo professor-pesquisador, em parceria
com um observador externo, de todas as aulas e atividades; b) Realização de
quatro grupos de discussão com os PEFI, dois ao início do semestre e dois ao final
- cada grupo contendo entre em média 6 participantes; c) Análise documental dos
trabalhos produzidos pelos PEFI durante a realização do Estágio.
As produções textuais e imagéticasproduzidas e compartilhadas pelos PEFI
foram analisadas, assim como os demais dados,por meio do método semiótico de
Peirce, elucidado por Santaella (2010)
Todos os participantes do estudo autorizaram, por meio do Termo de
Compromisso Livre e Esclarecido e do Termo de Assentimento, sua participação
no estudo. A coleta de imagens nas escolas que receberam Estágio também foi
autorizada previamente.
O ESTÁGIO MEDIADO PELO USO DE IMAGENS
Na experiência analisada, foi proposto a realização de um Estágio Supervisionado
centrado na produção, socialização e análise de imagens fotográficas e audiovisuais
em múltiplas áreas, em especial no campo da lógica, da semiótica, teoria e história da ciência e teoria
das linguagens. Fonte: https://estudospeirceanos.wordpress.com/c-s-peirce/ Acesso em: 15/10/2016.
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pelos estagiários. Assim, todas as interlocuções pedagógicas realizadas nas escolas
deveriam ser registradas em vídeos e/ou em fotografias para composição de
vídeos documentários, para ser apresentado por cada um dos grupos de estágio
ao final do semestre letivo. Além disso, ao longo do semestre, os grupos deveriam
cotidianamente alimentar um grupo fechado criado em uma rede social da internet
com cenas de suas aulas, seguidas de comentários, para que fosse possível um
acompanhamento semanal dos trabalhos desenvolvidos por cada um dos grupos
de estágio e maior intercâmbio de experiências entre os PEFIs de diferentes grupos
de estágio.
Pudemos constatar que tal tarefa foi, de fato, assumida como um compromisso
pelos PEFI participantes do estudo, apesar de serem necessários estímulos e
esforços pedagógicos permanentes para que a ética do compartilhamento e da
colaboração fossem exercidas no âmbito da rede social. Assim, foram publicadas
na rede social utilizada pelo componente curricular 172 fotos e 16 fragmentos de
vídeos das interlocuções escolares. Além dessas imagens, durante os 18 encontros
presenciais na Universidade, mais seis fragmentos de vídeos que não circularam nas
redes sociais foram trazidos ao debate pelos PEFI para serem analisados pública e
coletivamente. Com todo esse material, foram criados oito vídeos-documentários
das experiências que cada um dos grupos de PEFI vivenciou nas escolas.
Os números evidenciam que havia mais fotos publicadas, embora a maior
parte delas (68,6%) não contivessem comentários analíticos, sendo meramente
ilustrativas, ao passo que com os vídeos a proporção foi invertida, e 75% deles
geraram comentários e avaliações do grupo.
Questionamo-nos também sobre que tipo de análise os PEFI faziam desse
material. Constatamos que em grande parte havia um olhar sobre a própria conduta,
portanto para as questões didáticas, tais como a forma como agiam em determinadas
situações, a organização das aulas, o efeito emocional causado por determinada
atividade e/ou conteúdo sobre os alunos. Ao início do semestre, as análises eram
mais simples e destacavam as próprias qualidades/características pessoais, masfoi
constatado que houve um crescente desenvolvimento da capacidade analítica da
maior parte dos PEFI ao longo do semestre em relação à análise das imagens, que
passaram a ser menos especulativas e mais atentas aos aspectos envolvidos nos
fundamentos dos signos, ou na relação estabelecida entre a foto/vídeo e o objeto
denotado.
Além de observarmos uma melhora qualitativa no teor das “leituras” e análises
das imagens produzidas pelos PEFI, buscamos interpretar quais foram as imagens
e vídeos que mais mobilizaram os acadêmicos a perquirir, analisar e discutir.
Averiguamos que as imagens que mais produziram comentários, análises e debates
foram aquelas que flagravam situações/acontecimentos inusitados, quase sempre
de conflitos e dificuldades vivenciados pelos PEFI nas interlocuções pedagógicas,
como, por exemplo, situações de conflitos entre PEFI e estudantes, de recusa do
conteúdo por parte dos estudantes etc. As imagens, com seu aparato afetivo,
emocional, conflitivo-existencial e com suas representações simbólicas, tinham o
poder de “disparar”, de mobilizar, de colocar em atividade o exercício de interpretar,
de sentire pensar os efeitos que as imagens evocavam, denotavam, sugeriam,
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indicavam, representavam.As imagens produzidas pelos PEFI eram, então, signos
detonadores porque, como sustentam muitos estudiosos das imagens (BARTHES,
1984; SANTAELLA; NOTH, 2012), suas mensagens são polissêmicas e mais abertas
do que aquelas dos textos. Sendo assim, as imagens convidavam à interpretabilidade
e superavam a dificuldade de eloquência dos relatos verbais dos PEFI, tornando as
aulas da disciplina de Estágio mais reflexivas e significativas.
Por fim, constatamos que o exercício de leitura de imagens modificou a leitura
de aula e algumas condutas dos PEFI, especialmente em dois aspectos: (i) maior
atenção ao olhar para as situações pedagógicas vivenciadas; e (ii) consolidação
de uma atitude coletiva e colaborativa para planejar e analisar as interlocuções
pedagógicas escolares.
No que se refere à aquisição de novos hábitos ou tendências de ação, observamos
que o uso repetitivo das imagens e das redes sociais em sala de aula pelo professorpesquisador repercutiu na apropriação dessas tecnologias no fazer pedagógico dos
PEFI. Um dado importante é que, dos oito grupos formados durante as aulas de
Estágio, cinco integraram alguma atividade com uso das imagens e/ou uso das redes
sociais da internet em suas interlocuções pedagógicas junto aos alunos do ensino
médio, inclusive com estratégias didáticas similares às utilizadas pelo professorpesquisador, mesmo sem terem frequentado na Universidade alguma disciplina
específica a respeito dessa temática, ou mesmo sem terem sidos solicitados ou
estimulados (de forma explicita, ao menos) a tal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos constatar que todos os PEFI, ao final do semestre, consideraram
como fundamental, para sua formação como professores, o ato de ver-se e reverse nas telas de forma coletiva e reflexiva. Assim, se dissemos que as imagens
são uma possibilidade de retificar a percepção, de um ponto de vista semiótico
isto é a condição mesma para uma mudança da conduta. A possibilidade de um
professor em formação observar a si mesmo em uma situação pedagógica de modo
objetivado, exercendo um olhar externo sobre sua própria atividade, demonstra ser
um relevante aspecto para alcançar uma mudança de hábito docente. Para Peirce
(1974), a mudança de hábito está relacionada, entre outros, à surpresa, ao acaso e
aos “atos de imaginação” contidos em uma autoanálise formada com a ajuda de
exercícios prévios da vontade, ou seja, o pensamento analítico e criativo.
Sendo assim, concordamos que as imagens dos Estágios foram signos propícios
para registrar o acaso e promover a surpresa, estimularam as exposições verbais e
o esforço analítico para interpretá-las e favoreceram o estímulo imaginativo, sendo,
portanto, fundamentais a uma perspectiva semiótica de Estágio e, por conseguinte,
à mudança de crenças e hábitos docentes.
THE INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION IN A SEMIOTICS PERSPECTIVE: A
TDIC MEDIATED EXPERIENCE
ABSTRACT: The study investigated what are the consequences resulted from the Supervised
Internship establishment from Charles S. Peirce assumptions of Semiotics. Using the Action Research
methodology, conducted with a Supervised Internship in Physical Education group, at Federal
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University of Sao João Del Rei (UFSJ), we emphasize a pedagogical approach that has privileged
communication, the use of production and socialization of photographic images and videos produced
by the participants, as a way to potentiating formative experience in trainings.
KEYWORDS: Supervised Internship in Physical Education; Semiotics; Information and Communication
Digital Technologies (TDIC)

EL ENTRENAMIENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PERSPECTIVA SEMIÓTICA:
UNA EXPERIÊNCIA MEDIADA POR IMÁGENES
RESUMEN: El estudio investigó cuales consecuencias resultaron del establecimiento del Entrenamiento
Supervisado a partir de las presuposiciones de la Semiótica de Charles S. Peirce. Utilizando la
metodología de Investigación-acción, realizada con un grupo de Entrenamiento Supervisado en
Educación Física, de la Universidad Federal de Sao João del Rei (UFSJ), enfatizamos en un enfoque
pedagógico que favorece la comunicación, el uso de la producción y la socialización de las imágenes
fotográficas y videos producidos por los participantes, como un medio para mejorar la experiencia
de la formación en los entrenamientos.
PALABRAS CLAVES: Entrenamiento Supervisado en Educación Física; Semiótica; Tecnologías
Digitales de Información y Comunicación (TDIC)
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR & CINEMA:
EXPERIMENTANDO NOVAS FORMAS DE ENSINAR
ESPORTE NO ENSINO MÉDIO1
Rafael de Gois Tinôco2
Alison Pereira Batista3
Allyson Carvalho de Araújo4
RESUMO
Este escrito é fruto do relato de experiência da dissertação do autor principal, em que objetivou
compreender como o conteúdo esporte pode ser efetivado na Educação Física no Ensino Médio
ao dialogar com o cinema, através da mídia-educação. A pesquisa foi baseada pela pesquisa-ação,
na qual utilizou como instrumentos: questionário, diário de campo, facebook, observação e curtasmetragens. O cinema mostrou-se como estratégia significativa às aulas, superando as concepções
tradicionais de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Esporte; Cinema.

INTRODUÇÃO
A partir da década de 80, o modelo esportivista predominante à escola
começou a ser criticado pelo “Movimento Renovador da Educação Física”, e como
alternativa, surgiram novas formas de se pensar a Educação Física, tais como os
pressupostos das Pedagogias Críticas, a exemplo a Crítica-Emancipatória (KUNZ,
1991, 1994). Porém, é preciso frisar que o modelo esportivista ainda influencia
fortemente nos planejamentos dos professores atualmente. Logo, na intenção de
superar esse modelo, a pesquisa buscou uma nova forma de ensinar o esporte,
acionando a linguagem cinematográfica enquanto estratégia de ensino, sustentado
pelos princípios da mídia-educação.
A mídia-educação foi compreendida como possibilidade de educar para/sobre
as mídias, com as mídias e através das mídias, a partir de uma abordagem crítica,
instrumental e expressivo-produtiva (FANTIN, 2008).
Esses dois elementos, esporte e cinema, carregam uma relação histórica, em que,
portanto, acabaram se tornando símbolos da Modernidade e que frequentemente
dialogam, tanto é que não é surpresa o surgimento do cinema e dos Jogos Olímpicos
no mesmo período (1895 e 1896, respectivamente) (MELO, 2006). Por serem fortes
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, rafaeldegois@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, alison.batista@ifrn.edu.br
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, allyssoncarvalho@hotmail.com
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fenômenos socioculturais, influenciam a vida das pessoas e por este motivo, se
tornam relevantes à prática pedagógica.
Dito isso, o cenário de pesquisa foi o XXXX, localizado em Parnamirim-RN e os
atores pesquisados foram os alunos das 4 turmas do 2º Ano do Ensino Médio, sendo
2 do curso de Mecatrônica e 2 de Informática, totalizando 8 encontros de duas aulas
seguidas por turma.
A metodologia postulada se baseou na pesquisa-ação. Nesse sentido, foi
primordial organizar a pesquisa seguindo uma lógica cíclica, dinâmica e espiralada
de investigação – planejamento – ação – reflexão. De acordo com Thiollent (2011, p.
20), a pesquisa-ação se caracteriza como:
Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.

Como instrumentos para coleta de dados foram utilizados questionário, diário
de campo, registros no facebook, observação sistemática e produção dos curtasmetragens pelos alunos.
Nesse intento, a discussão aqui proposta perpassará, em suma, pelos encontros
1, 2, 3, 4 e 8 (Imagem 1) e pela Mostra de Curtas Esportivos, pois o processo de
ensino aprendizagem vivenciado ao longo do bimestre foi amplo e repleto de
aspectos pedagógicos relevantes, e, portanto, necessitaríamos de um espaço maior
para detalharmos todo o processo.
DA MEDIAÇÃO ESPORTE E CINEMA À MOSTRA DE CURTAS ESPORTIVOS
O planejamento levou em conta o tempo disponível à experiência (8 encontros),
a realização da Mostra de Curtas Esportivos, o nível de ensino (Ensino Médio), a
quantidade de estudantes (140), os conhecimentos sobre os esportes e seus
possíveis temas sociais, a partir de vivências dentro e fora da sala, tais como: gênero,
deficiência, etc., os conhecimentos técnicos do cinema à produção de curtas e como
se daria essa ação em mídia-educação.
Nesse sentido, ficou acordado com o professor titular da instituição, XXXX, que
o planejamento representaria o 1º bimestre, com a seguinte estruturação:
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Imagem 1 – Planejamento dos encontros.
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

No 1º encontro tivemos como principal objetivo o entendimento, pelos
estudantes, do planejamento anual, da proposta de interlocução, das temáticas
e dos procedimentos metodológicos do bimestre. A maioria deles acolheu bem
a proposta de tematizar o conteúdo esporte através do cinema, porém, alguns
resistiram, pois, para estes, o esporte era jogar e o cinema era assistir filmes. Dessa
maneira, ficou claro que seria um grande desafio a mudança de realidade das aulas
de Educação Física.
Após essa conversa, aplicamos um questionário diagnóstico para avaliarmos os
conhecimentos prévios deles sobre o esporte e o cinema. O instrumento continha 13
questões, sendo 8 para marcar SIM ou NÃO e 5 subjetivas. As questões de marcar
faziam referência à prática esportiva dentro e fora da escola e sobre a apreciação
fílmica no cotidiano. Já as para dissertar, tratavam da hegemonia de alguns esportes
nas aulas e sobre os filmes, junto as suas temáticas sociais e possíveis relações com
o esporte e a Educação Física.
Obtivemos como principais resultados que a maioria deles gostava de esportes
e costumava ir ao cinema, assim como assistiam filmes via internet, corroborando
com a pertinência de se utilizar essa estratégia de ensino nas aulas.
No 2º encontro tivemos como principal objetivo a reflexão, por parte dos
educandos, sobre os aspectos socioculturais relacionados ao esporte e ao cinema.
Para isso, propomos uma gincana composta por 6 provas: (1) Dando vida à equipe;
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(2) Cine Paródia; (3) Quiz esporte-cinematográfico; (4) Quem é na imagem?; (5)
Qual é a música (trilha sonora)?; (6) Imagem e Ação.
Destacamos a prova “Cine Paródia”, em que foi pedido que as equipes
apreciassem uma cena fílmica esportiva e fizessem uma releitura da mesma
utilizando o celular. A cena5 em questão era do filme Desafiando Gigantes e a
escolha dela ocorreu devido à mesma tratar de uma temática que emociona em
filmes esportivos, a superação, além de conter uma complexa realização corporal.
Para Kunz (1994) trata-se da encenação, como etapa do processo pedagógico em
que se exploram as possibilidades e propriedades dos recursos didáticos, bem como
proporciona ao educando a descoberta de variadas estratégias à realização das
ações, oportunizando fazer uso de suas vivências sócio emocionais à interpretação
das atividades.
Por fim, solicitamos que os estudantes pesquisassem sobre roteiro, curtametragem e linguagem cinematográfica, além de postarem suas produções da
prova Cine Paródia no facebook.
No 3º encontro tivemos como principal objetivo a compreensão, pelos alunos,
sobre as narrativas fílmicas esportivas a partir das técnicas do cinema (curtametragem, roteiro e linguagem cinematográfica). Nessa intenção, conversamos
com eles sobre a pesquisa referente aos elementos acima expostos e fomos,
dialogicamente, os conceituando e exemplificando de forma básica, assentados em
imagens, vídeos e nas produções fílmicas esportivas realizadas por eles no encontro
anterior, em que os mesmos postaram no facebook.
Desse modo, os estudantes se perceberam como produtores e consumidores
de cinema, mesmo que, muitas vezes, nem saibam, assim como notaram como
os discursos contidos na imagem e/ou no vídeo podem influenciar nas pessoas.
Napolitano (2009) encaminha para a utilização crítica das mídias audiovisuais,
evidenciando que o cinema pode ser colocado de diversas formas pelos docentes
nas aulas, como fonte ou texto-gerador.
No 4º encontro tivemos como principal objetivo a percepção, por parte dos
estudantes, das possibilidades esportivas e suas temáticas, a partir da criação de
curtas baseada em roteiros. Logo, solicitamos que eles fizessem, copiando fielmente
(roteiro original) ou adaptando (roteiro adaptado), um vídeo no celular baseado
em um dos 4 roteiros trazidos pelo professor (Imagem 2). Os roteiros traziam em
seu escopo os movimentos específicos dos esportes, planos, ângulos, diálogos etc.,
que, durante o processo, foram debatidos.

5 Link da cena para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=HbeGO4EIVA4.
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Imagem 2 – Roteiros.
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Durante a dinâmica foram ensinados alguns movimentos específicos de cada
esporte, bem como foi debatida características deles. Tivemos a produção de 12
vídeos esportivos, 4 em cada turma, em que a maioria deles tentou reproduzir
a cena fielmente ao roteiro. Percebemos, com essas vivências, os três níveis de
competência, postulados por Kunz (1994), sendo efetivados, pois ao aprenderem
as habilidades práticas do basquete, do arremesso de disco, do futsal e da natação,
contemplamos a competência objetiva. Já quando abordamos sobre os valores
socioculturais associados a essas práticas, edificamos a competência social. E, por
fim, na proposição de narrativas a partir dos roteiros, materializamos a competência
comunicativa.
No 8º encontro tivemos como principal objetivo a apreciação e discussão, pelos
alunos, de seus roteiros e suas produções esportivas. Nesse sentido, realizamos um
seminário final, em que tivemos, ao total, 18 curtas-metragens esportivos. É bom
destacar que todos estão disponíveis à apreciação no canal do YouTube6 do autor
principal deste escrito.

6 Link do canal do YouTube do autor principal: XXXX.
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Imagem 3 – Especificidades dos curtas esportivos.
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Por fim, a I Mostra de Curtas Esportivos do XXXX nasceu da ideia dos professores
no sentido de dar visibilidade aos curtas esportivos criados pelos alunos, assim
como ser o derradeiro momento da interlocução. Dessa forma, o evento contou
com duas sessões (manhã e tarde) no auditório do XXXX, sendo aberto ao público.
A Mostra superou todas as expectativas, contando com uma média de 100
espectadores por sessão, transformando-se num evento que chamou atenção da
comunidade interna e externa para uma nova forma de se fazer Educação Física.
Tanta foi à repercussão da Mostra que, além dos elogios recebidos pelos presentes,
também foi matéria do Programa de TV IFRN em pauta7.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das reflexões ao longo da interlocução, compreendemos que o conteúdo
esporte pode ser efetivado no âmbito da Educação Física no Ensino Médio em diálogo
com a linguagem cinematográfica, através dos preceitos da mídia-educação. Esta
7 Link da matéria para assistir: XXXX.
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compreensão se ancora na filiação, planejamento e atitude pedagógica, vinculadas
aos pressupostos da concepção Crítico-Emancipatória e da mídia-educação.
Acreditamos que, motivados pelo reconhecimento dos processos pedagógicos
pelos alunos e baseado na maioria dos comentários positivos deles, orientamos um
planejamento exitoso e que influenciou de sobremaneira no processo de ensinoaprendizagem. Além disso, percebemos como essa pesquisa realmente contribuiu
à mudança de um cenário esportivizado de aulas na Educação Física, que foi
problematizado, trazendo a cultura de movimento e uma nova forma de ensinar
esportes no Ensino Médio, tendo a mídia-educação e o cinema como estratégia de
ensino.
Logo, essa experiência foi relevante à formação dos estudantes, pois
eles puderam perceber a importância do uso do cinema no ambiente escolar,
desencadeando novas possibilidades e vivências, sendo indispensável também, a
ampliação desse tipo de interlocução, no sentido de um novo fazer pedagógico.
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION & CINEMA: EXPERIENCING NEW WAYS TO
TEACH SPORT IN HIGH SCHOOL
ABSTRACT: This paper is the result an experience report of the main author1s dissertation, which
aimed to understand how sports content can be used in Physical Education in High School when
talking whit cinema, through media-education. The research was based on the action research, in
which it used as instruments: questionnaire, field diary, facebook, observation and short films. Cinema
has proved to be a significant strategy for classes, surpassing the traditional conceptions of teaching.
KEYWORDS: School Physical Education; Sport; Cinema.

EDUCACIÓN FÍSICA Y CINE: VIVIR EL DEPORTE ENSEÑAR NUEVAS FORMAS EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUMEN: El escrito es resultado de la tesis del autor del relato de experiencia, cuyo objetivo era
entender cómo el deporte puede hacerse efectiva en la educación física en la escuela secundaria para
hablar con el cine, a partir de la educación en medio. La investigación fue fundado por la investigaciónacción, que utiliza como instrumentos: cuestionario, diario, de facebbok, la observación y corto. Lo
cine resultó ser una estrategia significativa a las clases, la superación de las concepciones típicas.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Deporte; Cine.

REFERÊNCIAS
FANTIN, M. A mídia na formação escolar de crianças e jovens. In: INTERCOM – Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 31., Natal. Anais do 31º
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Natal: NP Comunicação Educativa,
2008. 15 p. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/
R3-0529-2.pdf. Acesso em: 18 fev. 2016.
KUNZ, E. Educação Física: Ensino & Mudanças. Ijuí: Unijuí, 1991.
______. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Unijuí, 1994.
MELO, V. A. Cinema & Esporte: diálogos. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2006.
NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2009.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

419

ENSINAR-APRENDER CINEMA ATRAVÉS
DAS INCORPORAÇÕES
Rodrigo Duarte Ferrari1
RESUMO
A partir de uma reflexão orientada pelo trabalho de Merleau-Ponty sobre os fenômenos de percepção
e cognição, apresentamos um ponto de partida teórico para articular os campos da Educação e do
Cinema através da intercorporeidade entre os espectadores e a equipe de produção cinematográfica.
Para além das reflexões teóricas, apontamos alguns aspectos a serem considerados para possíveis
experimentos didáticos no âmbito de articulação entre a Educação e o Cinema através do conceito
e de desdobramentos práticos da idas incorporações. Esta perspectiva abre novas possibilidades
para educar com e sobre o cinema considerando a dimensão pré-reflexiva, ou seja, corporal dos
fenômenos perceptivos e cognitivos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Cinema; incorporações.

INTRODUÇÃO
O ensino-aprendizagem do cinema foi construído historicamente a partir de
fundamentos filosóficos e científicos que interpretam e explicam a percepção e
a cognição como fenômenos mentais2. O corpo, nessa abordagem, é apenas um
instrumento controlado pela mente, entidade abstrata responsável pela percepção
e cognição. Esta pesquisasegue outro caminho, iniciado mais precisamente na
década de 1940 por Merleau-Ponty (2003, 2006), que questionou a ontologia
filosófica milenar3 fundada no entendimento de que o corpo é apenas uma máquina
habitada por uma mente. Em síntese incorporar é perceber e conhecer o mundo
vivido através do corpo, um fenômeno pré-reflexivo, fundamentado teoricamente
na filosofia de Merleau-Ponty, Biologia do Conhecer (MATURANA; VARELA, 1995),
e na neurociência (RIZZOLATTI; FADIGA; GALLESE; FOGASSI, 1996).
Nesse contexto, este texto é um recorte de uma tese de doutorado, defendida em
2015, que investigou como o ensino-aprendizagem do cinema através da percepção
e da cognição incorporadas se articula com o campo teórico-prático da educação
com e sobre o cinema? A hipótese da pesquisa era que as incorporações podem
indicar novos limites e possibilidades para o ensino-aprendizagem do cinema. O
objetivo foi especificar novas possibilidades e discutir novos limites do ensinoaprendizagem do cinema através das incorporações. Os objetivos específicos: a)
1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), rd.ferrari@gmail.com
2 Na teoria do cinema isto pode ser observado em Stam (2003), no campo da educação em Rivoltella
(2012).
3De acordo com Santin (2004) o conceito de mente cartesiano é uma variação do conceito de alma
em Platão.
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Identificar conceitualmente o que é e como funciona a percepção e a cognição
incorporadas, assim como seus fundamentos teóricos; b) Analisar como o ensinoaprendizagem do cinema através da percepção e cognição incorporadas contribui
com o campo da educação com e sobre o cinema; c) Sistematizar elementos iniciais
de uma proposta de ensino-aprendizagem do cinema através da percepção e
cognição incorporadas orientada para formação de professores que trabalham com
educação com e sobre o cinema.
MÉTODO
A pesquisa em Mídia-Educação se caracteriza pela articulação com os campos
da educação e comunicação, a partir de uma perspectiva pedagógica e didática
(RIVOLTELLA, 2009). No entanto, isso não quer dizer que quem faz Mídia Educação
não deve se ocupar de pesquisa sobre as mídias ou de pesquisa educativa sobre
as mídias: se trata de metodologias e de técnicas que devem estar presentes em
sua “caixa de ferramentas”; como vimos, a pesquisa da Mídia Educação é parte
integrante da pesquisa educativa sobre as mídias. O importante é que se tenha
consciência da especificidade de cada abordagem para não comprimir uma na
outra (RIVOLTELLA, p. 131, 2009).
O presente trabalho também pode ser entendido como uma pesquisa aplicada,
conforme destaca Rivoltella (2009, p.133), uma vez que envolveu elaboração
e aplicação de uma proposta, a Oficina KINO4, que por sua vez compreendeu a
“produção de objetos” em ambientes one off line visando sustentar reflexões sobre
a formação de professores. Tais objetos se referem tanto aos materiais didáticos
(subsídio audiovisual, multimídia off e online) como a atividades de produção
de mídia e suas reflexões. Sendo uma tendência da pesquisa no âmbito da mídia
educação, a produção de objetos se insere em “uma área de pesquisa extremamente
interessante e da qual é difícil ter um mapeamento. Esta área diz respeito às micropráticas didáticas dos professores e educadores que devem considerar o saber
tácito (...)” (idem, p.134).
RESULTADOS CONSODERAÇÕES FINAIS
Identificamos alguns eixos para orientar o ensino- aprendizagem do cinema
através da percepção e cognição incorporadas na formação de professores que
pesquisam e trabalham no campo da educação com e sobre o cinema. Estes eixos
não configuram, intencionalmente, uma proposta fechada, do tipo “receita”, de
formação pois deve ser apropriada e operacionalizada de forma contextualizada,
mas talvez indiquem possíveis pistas tanto para o aprimoramento do instrumento
da oficina como das próprias questões desencadeadas. Outro aspecto que justifica
a apresentação destes eixos neste momento é a necessidade de mais reflexões
teóricas e experiências didáticas a partir das incorporações cinematográficas, um
campo ainda pouco explorado. Estes eixos são sínteses escritas a partir da descrição
e análise dos dados já em diálogo com o mapa conceitual das incorporações que
construímos.
4 A Oficina KINO pode ser acessada em: http://kino.sites.ufsc.br/.
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• Incorporações: a compreensão teórica dos mecanismos e fenômenos da
percepção e da cognição incorporadas podem ser apresentadas em diferentes
níveis de profundidade. Entretanto, a chave para o desenvolvimento deste
tema é a centralidade do corpo e da corporeidade como “sujeito” da percepção
e da cognição. Nesse sentido, o mapa conceitual que construímos pode
orientar os caminhos dos professores de educação com e sobre o cinema,
contanto que o caminho nunca seja reduzido ao mapa. Através deste mapa
conceitual definimos que a Percepção e Cognição incorporadas pode ser
definida sinteticamente como o fenômeno de perceber e conhecer através
do corpo e da corporeidade. Perceber e conhecer é incorporar, ser percebido
e conhecido é ser incorporado.
• Incorporações e cinema: as teorizações cinematográficas, historicamente,
foram construídas com base na tradição filosófica e científica dualista que
interpreta e explica a percepção e a cognição numa dimensão simbólica
(STAM, 2003) como fenômenos e mecanismos exclusivamente mentais.
Obviamente que nessa história há exceções, das quais destacamos o trabalho
de Merleau-Ponty realizado nas décadas de 1940 até 1960.
• Incorporações, educação e cinema: um desdobramento da centralidade da
dimensão simbólica nas teorizações cinematográficas é a permeabilidade do
mesma padrão reflexivo na educação com e sobre o cinema. Da centralidade
do corpo/corporeidade nos mecanismos e fenômenos de percepção e
cognição é possível abrir novas possibilidades e limites para se ensinaraprender cinema, como observamos na Oficina KINO. As incorporações
também ampliam as possibilidades reflexivas de análise e interpretação
fílmica, de leitura e escrita.
• Estrutura didática: transferindo a reversibilidade de incorporações entre o
sentiente e o sensível, apresentada por Merleau-Ponty (2003), e inspirados
na metodologia EAS (RIVOLTELLA, 2013), criamos a estrutura didática
que utilizamos na Oficina KINO e que avaliamos positivamente como uma
pista inicial para organizar o ensino- aprendizagem do cinema através das
incorporações.
• Incorporações e visibilidades: por motivos teórico-metodológicos focamos
na visibilidade, entrelaçamento entre o vidente e o visível, que é uma redução
artificial da sensibilidade, entrelaçamento entre sentiente e sensível que o
próprio Merleau-Ponty (2003) utiliza apenas como estratégia reflexiva, pois
a sensibilidade é a integração sinestésica de visibilidades, tangibilidades, etc.
Esta escolha não significa que a visibilidade é mais importante do que, por
exemplo, a audibilidade cinematográfica.
• Espectadores/Operadores de câmera: A reversibilidade de incorporações
entre os espectadores e os operadores de câmera é apenas uma redução
específica das visibilidades cinematográficas. Há especificidades de
entrelaçamentos entre os espectadores, atores, diretores de artes, maquinistas,
continuístas, enfim, toda equipe cinematográfica.
• Incorporações e remix(LESSIG, 2008):a recriação de sequências de filmes
demonstrou um potencial significativo no ensino-aprendizagem do cinema
através das incorporações.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

422

• Limites e Possibilidades da Oficina KINO: o uso da internet foi essencial
para a realização da Oficina KINO, por questões espaço-temporais. Porém,
se houvesse a oportunidade de encontros presenciais e obviamente mais
tempo e investimento, as contribuições pragmáticas poderiam ser mais
qualificadas. Por fim, a falta de tempo e o excesso de trabalho relatados
pelos dos participantes da Oficina KINO limitou a qualidade da participação
dos mesmos.
A hipótese de que a percepção e a cognição incorporadas abrem novas
possibilidades e limites do ensino-aprendizagem do cinema se confirmou. A
principal diferença observada é que, apesar de uma abordagem não negar a outra,
as incorporações são mecanismos e fenômenos anteriores à reflexão, pelo menos
do ponto de vista ontogênico, por isso o uso da expressão pré-reflexivo. Primeiro
incorporamos e somos incorporados durante a deriva de nossas ontogenias, depois
refletimos sobre nossas vivências. Contudo, desde que nascemos vamos nos tornando
gradativamente seres reflexivos até que não é mais possível separar linearmente e
de maneira absolutamente precisa os fenômenos pré-reflexivos dos reflexivos, pois
a suspensão da reflexão é uma vivência que não pode ser reduzida à linguagem
simbólica. Isso não nos impede de tematizar e refletir sobre os mecanismos e
fenômenos de incorporações como percepção e cognição, que nessa pesquisa são
apresentados como condição de possibilidade da reflexão.
Incorporar o cinema é ver e ouvir os filmes, um entrelaçamento entre os
espectadores, os filmes e a equipe de produção; criar incorporações é produzir o
visível e audível dos filmes, um entrelaçamento entre os espectadores, os filmes e
a equipe de produção. Por outro lado, considerando a centralidade da reflexão na
tradição didática sobre o uso do cinema na educação e nas teorizações do cinema,
a recepção cinematográfica é entendida como um processo reflexivo de leitura
descritiva, crítica e estética. Desse modo enfatizamos que incorporar um filme são
mecanismos e fenômenos distintos da noção de leitura.Para criar as incorporações
dos filmes, a equipe de produção cinematográfica incorpora os espectadores,
literalmente se entrelaça aos espectadores para produzir os filmes.Um horizonte que
pode abrir novas possibilidades e limites didático-pedagógicos, como observamos
na Oficina KINO.
ENSEÑAR-APRENDER CINE TRAVÉS LAS INCORPORACIONES
RESUMEN: Guiados por la obra de Merleau-Ponty sobre los fenómenos de la percepción y la
cognición, presentamos un punto de partida teórico para la articulación de los campos de Educación
y el Cine través. Además de las reflexiones teóricas, señalamos algunos aspectos a tener en cuenta
para posibles experimentos didácticos en el contexto de los vínculos entre la educación y el cine
través del concepto de las incorporaciones. Esta perspectiva abre nuevas posibilidades para educar
con y el cine teniendo en cuenta la dimensión pre-reflectante, es decir, la centralidad del cuerpo en
los fenómenos perceptivos y cognitivos.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; cine; fusiones.
ABSTRACT: Guided by the work of Merleau-Ponty on perception and cognition, we present a
theoretical starting point to articulate the fields of Education and Cinema through the embodimentof
the spectators and the team of cinematographic production. In addition to the theoretical reflections,
we point out some aspects to be considered for possible didactic experiments in the scope of
articulation between Education and Cinema through the concept of embodiment. This perspective
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opens new possibilities for educating with and about the cinema considering the pre-reflexive
dimension, that is, the corporal centrality of the perception and cognition.
KEYWORDS: Physical Education; Movie theater; Incorporations.
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MÍDIA-EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA: CENAS DE
UM CASAMENTO FELIZ PARA A FORMAÇÃO
Elaine Souza Santos Fontes1
Cristiano Mezzaroba2
RESUMO
Este estudo ratifica o processo em mídia-educação no âmbito escolar da Educação Física (EF). O
lócus da pesquisa foi uma escola pública do interior de Sergipe, na qual desde 2014 mantemos nossa
presença fomentando o processo de mídia-educação. Assim, elaboramos uma síntese dos três anos
de permanência no campo escolar dialogando com os alunos e suas visões para a mídia, para o
mundo e sua realidade. Os resultados apontam não só para a construção material da mídia (exemplo
de um jornal impresso), mas, principalmente, para as relações críticas/formativas do ensino da EF e
da mídia.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-educação; Educação Física; Educação.

1 INTRODUÇÃO
Podemos observar como a mídia interfere no cotidiano das pessoas, sendo
essa interferência determinante na formação, no aprendizado e no olhar para o
mundo. No contexto de uma sociedade midiatizada, contraditoriamente, a Educação
Física (EF) que por muitos anos passou a ser entendida somente como uma “prática
corporal”, vem rompendo com esta perspectiva e interligando estudos em mídia
que envolve a formação para o esclarecimento, pelo processo em mídiaeducação, pelo processo em mídia-educação (ME). (BELLONI, 2001; FANTIN,
2006, FANTIN; RIVOLTELLA, 2012)
Este estudo é materializado no âmbito escolar e envolve uma relação entre a
EF, o esporte, a mídia, concomitantemente, uma relação entre a universidade e a
escola.
Assim, escolhemos uma escola pública para nossa aventura investigativa, o
Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo (CF) situado no município de Barra dos Coqueiros/
SE. Esta pesquisa envolveu 3 fases:
• Em 2014, na qual aproveitamos a ocorrência da Copa do Mundo de
Futebol/2014 – sendo tema gerador (FREIRE, 2011) para as reflexões acerca
da mídia e do esporte;
• Em 2015, dando continuidade às construções desenvolvidas na anterior, com
a criação, pelos alunos, do Jornal da escola, o “Fala Garoto3”;
1 Universidade Federal de Sergipe (UFS), elaine.ss.fontes68@gmail.com
2 Universidade Federal de Sergipe (UFS), cristiano_mezzaroba@yahoo.com.br
3 Este jornal chegou na sua 17º edição. Este estudo também foi contemplado com o projeto de
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• Em 2016, cuja estratégia foi dar sentido à extensão4 com o suporte técnico e
ampliando o estudo para outras produções midiáticas com o uso da câmara
filmadora. Fase esta que se amplia em 2017 com novos projetos5.
Para este texto, o objetivo é apresentar uma síntese desses 3 anos de imersão
na escola, os impactos e resultados que esta experiência formativa vêm provocando
e que seguem com a continuidade do processo de criação do jornal.
2 METODOLOGIA
O estudo manteve uma linha qualitativa de investigação na valorização dos
sentimentos, emoções, no olhar atento para as condições materiais tanto da escola
quanto dos sujeitos, os aspectos socioeconômicos que instigaram pesquisadores e
alunos a uma visão para além da sala de aula.
No primeiro momento (2014-2015) dando ênfase ao aspecto descritivo,
caracterizando o campo e os sujeitos e, no segundo momento (2016-2017),
trabalhamos com a pesquisa-formação (MACEDO, 2010, 2011) em que o princípio
formativo estava em evidência atingindo sujeitos e pesquisadores num processo
mútuo de formação, na perspectiva de que formar é antes de tudo formar-se. Estes
dois momentos foram determinantes para mantermos um elo entre a universidade
e a escola.
Na fase atual, para imersão no campo de pesquisa e, consequentemente,
entender/problematizar/refletir sobre nosso objeto, mantemos uma linha tênue com
a abordagem qualitativa, marcada por 3 momentos importantes e estratégicos de
apreensão da realidade para a “colheita dos dados” (MINAYO, 2007):
• Captura das informações advindas das observações sistemáticas. Registros
no Diário de Campo (DC), com suporte para registro fidedigno das atividades
do campo, a aproximação com campo de pesquisa com os sujeitos e com as
produções da mídia realizadas pelos alunos (jornal e também alguns vídeos);
• A “Roda de Conversa” como estratégia de aproximação com os sujeitos
desenvolvendo um diálogo profícuo, aberto e franco, entre os sujeitos da
pesquisa;
• Fechando o ciclo de captura e apropriação do objeto, enveredamos pelo
processo de entrevistas do tipo semiestruturadas com o intuito de manter o
diálogo com os sujeitos da pesquisa que eram responsáveis pela construção
do Jornal “Fala Garoto”.
A análise desta pesquisa segue os pressupostos teóricos da análise temática
(MINAYO, 2007) em que as estratégias de colheita dos dados foram determinantes
para uma leitura fidedigna da realidade. Com isso, a organização do material
capturado envolveu um período de abril de 2014 (preferimos iniciar o processo
pesquisa pela Universidade Federal de Sergipe/PIBIC, intitulado de Mídia-educação (física): da
utopia possível à concretude materializada na forma(ação).
4 Mídia-educação física e experiências formativas no âmbito escolar: a utopia possível (PIBIC/2016).
5 Em fase de andamento, com pesquisa vinculada à Rede Cedes do Ministério dos Esportes que
analisa os espaços públicos de lazer da REDE CEDES – Mídia-educação (física): da Formação escolar
ao olhar crítico sobre a realidade concreta no tocante aos espaços público de esporte e lazer
(2016/2017).
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antes do período da Copa/2014) a dezembro de 2016 (em 2017 seguimos em fase
de captura) que gerou categorias como: Mídia-Educação – elementos que ratificam
nossa permanência no campo com o desenvolvimento da mídia (jornal e vídeo),
mas, também com a crítica ao modelo midiático esportivo, estabelecendo um
diálogo permanente com a escola e o estímulo à ME como campo importante para
o esclarecimento e autonomia; Protagonistas – são os sujeitos que estiveram mais
à frente das ações na escola e o olhar para as questões e problemas da sua cidade,
comunidade, escola, pais, etc.; Autonomia – o caminhar dos alunos da escola, bem
como dos pesquisadores no sentido de estabelecer uma autonomia na construção
da mídia; Esporte – abordamos a temática esporte na escola seja no aspecto de uma
reflexão crítica, bem como suas possibilidades pedagógicas.
Após essa fase de categorização do material capturado e, com isso,
triangulando-os entre si (base teórica em ME, observações sistemáticas com auxílio
do DC e entrevistas semiestruturadas), elaboramos temáticas problematizadoras
que emergiram a partir da composição deste cenário apresentado.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
O processo de aproximação na escola e com os alunos, o convívio com eles
neste ambiente, fortaleceram a ideia de que podemos, conjuntamente, desenvolver
potencialidades para a produção midiática no contexto escolar. Com isso, foi possível
que os alunos criassem o jornal “Fala Garoto”, produzido mensalmente, estando, já,
na sua 17º edição.
Percebemos também que cada aluno traz uma concepção sobre a mídia e
sobre os temas que os cercam, muito deles advindo da grande mídia, principalmente
da internet e da televisão. Assim, mostrou para os pesquisadores que as relações
sujeito-objeto, numa abordagem qualitativa, como explica Minayo (2007), são
indissociáveis, além de ir alicerçando o sentido da formação e do formar-se.
Instigamos os alunos a refletirem sobre a mídia; como as mensagens chegam até
nós, sujeitos receptores; como são produzidas (ideologicamente) essas mensagens
e assim, estabelecer uma crítica sobre o fato midiático. Com isso, os alunos passaram
a ter uma visão voltada a uma leitura crítica das mensagens que recebem pela mídia
e esse aspecto foi um dos primeiros “passos” para a compreensão da ME, no qual
a leitura crítica acerca dos produtos da mídia esteve sempre em pauta (FANTIN,
2006).
Esse entendimento dos alunos sobre mídia-educação possibilita que eles
procurem usar a escola e seus espaços como mecanismo para produção do
jornal. Ou seja, há vários pontos importantes para discussão que eles podem
inserir como pauta no Jornal, como o caso da Horta (que fora desativada) que
elas levantaram e que podem ser objeto de análise do Jornal e a comunidade
opinar. (DC, 25/02/2016)

Portanto, percebemos a real necessidade de integrar e agregar a mídia à escola,
como um importante instrumento de aprendizagem, saberes e fazeres (PIRES, 2002),
considerando essa metodologia como uma nova forma de expressão e linguagem
no ambiente escolar.
Após esta etapa acerca da reflexão crítica dos produtos da mídia, fomentado
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pela Copa do Mundo de Futebol/2014 e suas contradições, que correspondeu à fase
de educar para e também com a mídia (tendo em vista a utilização de equipamentos
midiáticos como câmeras, vídeos, filmes etc.), partimos para a fase através da mídia
(FANTIN; RIVOLTELLA, 2012) em que os alunos começaram a produzir sua própria
mídia (jornal), que transcendeu a EF, a escola e “foi para o mundo”, pois os alunos
começaram a colocar suas edições no Facebook.
Observamos a autonomia dos alunos na construção da mídia, em seu processo
de construção, nas ideias para expor no jornal as notícias, como também mudaram
seu olhar para a mídia, o esporte e a EF.
As garotas do jornal estão com uma proposta em unir o tema esporte e
drogas. A ideia é, no próximo ano, lançar essa união de temas para serem
abordados na escola. (DC, 17/12/2015)

A importância de relacionar a EF e a mídia na formação dos alunos da educação
básica é algo reiterado ao longo dessa pesquisa. Por isso, faz-se necessário investir
numa reflexão crítica acerca de um olhar para os produtos da mídia, como também,
as possibilidades de produção da mídia na escola.
Enfim, os protagonistas passaram a trazer esses elementos constitutivos em
sintonia com seu entorno, com seus pares e com a juventude, tornando possível
uma reflexão para sua realidade, passando a ser também sujeitos formadores de
opiniões. “A juventude é tomada como um conjunto social cujo principal atributo é
o de ser constituído por indivíduos pertencentes a uma fase de vida”. (PAIS, 2003,
p. 29)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que foi posto e materializado um processo relacional formativo
no ambiente escolar e isto ficou evidente na construção e produção da mídia
por alunos da escola pública a partir da reflexão e análise crítica em torno dos
acontecimentos que nos cercam, como foi o caso da Copa/2014, principalmente,
num período em que as relações midiatizadas estão cada vez mais dominantes
como explica. (BELLONI, 2001)
Percebemos que os objetivos propostos caminharam para cada vez mais
consolidarmos a aproximação com mídia na escola. Com isso, ratificamos que a ME
constitua-se como fundante para uma educação e o esclarecimento numa perspectiva
para emancipação, pois, sua presença no cotidiano e também no ambiente escolar,
já é fato o que nos obriga, enquanto educadores, a problematizá-la.
A pesquisa revelou que as interações que envolvem a mídia/TIC´s, a escola e a
EF podem constituir-se como partes importantes para formação dos alunos.
Dessa forma, possibilita que se possa desenvolver uma prática de pesquisa que
torna possível a relação entre universidade e a escola o que ratifica a importância
em se ter essa experiência de campo para além dos muros da universidade o que
permite uma maior amplitude do objeto investigado e isto fica evidente com a
participação tanto dos alunos da escola, quanto dos acadêmicos da universidade
possibilitando uma troca conhecimentos indispensáveis a vida em sociedade.
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MEDIA EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION: SCENES OF A HAPPY
MARRIAGE TOWARDS FORMATION
ABSTRACT: This study ratifies the process in media-education in the school environment of Physical
Education (PE). The field of the research was a public school in the countryside of Sergipe – Brazil,
where since 2014 we have maintained our presence fostering the media-education process. thus,
we elaborated a synthesis of the three years we have stayed in the school field dialoguing with the
students and their visions regarding the media, the world, and their reality. The results point not
only to the material construction of the media (example: of a printed newspaper) but, mainly, to the
critical/formative relations of the teaching of pe and the media.
KEYWORDS: Media-education; Physical Education; Education.

MEDIOS-EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA: ESCENAS DE UN MATRIMONIO
FELIZ PARA LA FORMACIÓN
RESUMEN; Este estudio confirma el proceso en medios-educación en el ámbito escolar de la
Educación Física (EF). El locus de la investigación fue una escuela pública en el interior de Sergipe,
donde desde 2014 mantenemos nuestra presencia fomentando el proceso de los medios-educación.
Así, elaboramos un resumen de tres años de permanencia en el campo escolar dialogando con los
alumnos y sus visiones para los medios de comunicación, para el mundo y su realidad. Los resultados
muestran no sólo la construcción de material de los medios de comunicación (por ejemplo, un
periódico impreso), pero sobre todo las relaciones críticas/formativas de la enseñanza de la EF y de
los medios de comunicación.
PALABRAS CLAVE: Medios-Educación; Educación Física; Educación.
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À PROCURA DE LEGADOS DOS JOGOS
PARALÍMPICOS RIO 2016: UM RECORTE NO JORNAL
FOLHA DE SÃO PAULO1
Diego Polhmann dos Anjos2
Augusto Moreira Marques3
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento no Jornal Folha de São Paulo, acerca de
notícias que trataram de possíveis legados relacionados aos Jogos Paraolímpicos Rio 2016. Para isso,
selecionamos as matérias veiculadas antes, durante e após o megaevento. Apareceram como legado:
a inclusão das pessoas com deficiência; maior visibilidade da pessoa com deficiência; o aumento
dos recursos destinados ao esporte paraolímpico; o aprendizado ao realizar um megaevento;
desenvolvimento esportivo.
PALAVRAS-CHAVE: Megaeventos; Legados; Jogos Paraolímpicos.

INTRODUÇÃO
Com o encerramento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, realizados na cidade
do Rio de Janeiro em 2016, o Brasil fecha um ciclo de realização de megaeventos
esportivos. Ao tratar de megaeventos, torna-se difícil não haver a discussão e
avaliação de seus impactos e legados, uma vez que, exigem uma alta demanda
de recursos investidos, principalmente governamentais, gerando um potencial
de impacto na sede de sua realização, sendo esse portanto, um ponto central de
discussão (TAVARES, 2011).
Desde que o Brasil foi escolhido para receber os Jogos de 2016, foi apresentado
à população que deles viriam benefícios, espelhando-se em exemplos que obtiveram
êxito, como os casos de Barcelona em 1992 e de Sydney em 2000, que tiveram
legados significativos para suas cidades (PRONI, 2010). Porém, para obter o mesmo
sucesso dessas edições torna-se necessário que haja todo um planejamento que,
de acordo com Souza e Pappous (2013), passou a ser exigido a partir de 2002,
devido à críticas recebidas pelo Comitê Olímpico Internacional acerca de prejuízos
deixados pelos Jogos em vários países que foram sedes, como em Atenas em 2004,
nos quais a população grega criticou muito o legado deixado (PRONI, 2010).
Apesar dessa cobrança por um planejamento, passado o megaevento, é
difícil se fazer uma avaliação precisa de quais legados ficaram para a cidade ou
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Paraná, diego.polhmann@gmail.com
3 Universidade Federal do Paraná, agmmarques97@gmail.com
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para o país. Isso se deve ao fato de que existem várias dimensões de legados
que podem ser alcançados, positivos ou negativos, tangíveis, como por exemplo,
obras de infraestrutura na cidade ou, intangíveis (PRONI, 2010, TAVARES, 2011,
SOUZA; PAPPOUS, 2013), como por exemplo, o aumento da prática de atividade
física pela população. Ou seja, essa é uma discussão envolta por muitas questões
e subjetividades, o que dificulta uma mensuração do legado obtido, por isso em
todas as edições são apresentados legados significativos, porém, em toda edição
se enaltece duas ou três dimensões (PRONI, 2010).
Mesmo com essa dificuldade, é de suma importância que busquemos formas
de perceber quais legados estão ficando para o nosso país, pois eles nos trarão
impactos, que podem nos ser benéficos ou não, ainda que, “de modo geral podemos
observar que ainda faltam subsídios técnicos independentes dos interesses dos
realizadores dos eventos para aferir os legados econômicos e sociais.”(ALMEIDA;
MEZZADRI; MARCHI Jr., 2010, p. 189)
Nesse trabalho, tivemos como enfoque os Jogos Paralímpicos que configuramse como o maior evento esportivo para pessoas com deficiência (MARQUES et al.,
2015), apresentando a cada edição um aumento de público e de impactos gerados
tanto para as pessoas com deficiência assim como, para a sociedade em geral. Nesse
sentido, nosso objetivo foi fazer um levantamento acerca das notícias publicadas
no Jornal Folha de São Paulo, que trataram de possíveis legados relacionados aos
Jogos Paraolímpicos Rio 2016.
METODOLOGIA
Este trabalho se pautou em selecionar as notícias veiculadas no Jornal Folha
de São Paulo (versão online), que trataram de legados relacionados aos Jogos
Paraolímpicos Rio 2016. Para isso, fizemos uma busca no site da Folha, utilizando
os termos: “megaevento”, “legado”, “Paraolimpíadas” (termo utilizado pela Folha
para noticiar o evento), no período compreendido entre os dias 01/08 a 31/10/2016,
ou seja, o mês anterior à competição, o mês no qual ocorreu o evento e, o mês pós
jogos.
Durante as buscas, apareceram mais de 300 notícias, contudo, as que atendiam
aos critérios de tratar dos legados relacionados aos Jogos Paraolímpicos, totalizaram
um montante de apenas 9 matérias. A partir delas, analisamos o que foi noticiado
nessas reportagens como legado Paraolímpico e que, apresentamos a seguir:
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Ao analisarmos as notícias do Jornal Folha de São Paulo, referentes aos Legados
da última edição dos Jogos Paraolímpicos, encontramos um total de 9 matérias que
tratavam dessa questão. Percebemos que a inclusão das pessoas com deficiência,
aparece como o principal tema abordado, sendo citada como herança dos Jogos
em quatro notícias publicadas no período pesquisado.
Segundo essas matérias da Folha, a partir das Paraolimpíadas a sociedade
começou a ver a pessoa com deficiência com outros olhos e, começar a pensar em
questões de inclusão, pois percebeu que a pessoa com deficiência é capaz. Além
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disso, foram destacadas também as obras de acessibilidade que foram feitas para o
evento como um meio inclusivo.
De acordo com Marques et al. (2015), o esporte paraolímpico, pode ser um
facilitador para que ocorra a inclusão social de pessoas com deficiência, pois através
dele o atleta tem a oportunidade de ter seus feitos valorizados e não apenas aquela
visão de superação da deficiência.
Avanços nesse sentido foram vistos nos Jogos Paraolímpicos de Londres em
2012, com a adaptação de lugares e construções e a divulgação de ideais inclusivos
(WEBBORN, 2013). Ainda é longo o caminho para que haja de fato uma inclusão
satisfatória, entretanto, esses são alguns avanços importantes para as pessoas com
deficiência. (MARQUES et al., 2015)
Outro legado que apareceu nas notícias foi que os Jogos deram maior
visibilidade às pessoas com deficiência, demonstrando que a pessoa com deficiência
não é apenas um coitadinho, que não precisam de piedade, pois tem capacidades
que devem ser valorizadas.
Essa é uma questão que em vários estudos tem sido demonstrado esse quadro
no qual o atleta é abordado de diferentes formas, desde através da imagem de
heróis que superam todas as dificuldades e alcançam uma conquista, até a de seres
incapazes (SOUSA, 2015), sendo que essas abordagens aparecem até mesmo na
mídia.
Também aparece como legado, o aumento nos recursos para o esporte
paralímpico brasileiro, que teve um salto de 127% em relação aos Jogos de Londres,
passando de 165 milhões de reais na edição anterior para 375 milhões quatro anos
depois, oriundos principalmente de investimentos públicos.
Esse apoio maciço da esfera pública no esporte paralímpico é importante
pois, ainda existe uma certa dificuldade no esporte paralímpico em conseguir
patrocinadores, o que se deve ao “incômodo estético que afasta o atleta com
deficiência de estereótipos de saúde e beleza; à falta de identificação entre o
movimento paraolímpico e o público consumidor; à dificuldade de associar uma
imagem tida como frágil aos ideais esportivos de superioridade, força e vitórias
(MARQUES et al, 2014).
Outro legado citado, foi o fato do Brasil ter aprendido e demonstrado condições
em sediar megaeventos, tendo a Folha feito uma avaliação positiva ao encerramento
das Paraolimpíadas, devido ao grande público, ao sucesso de organização, ao
desempenho esportivo. Apesar dessa avaliação positiva, fez-se a ressalva de que
houve falhas pontuais e que o país poderia ter feito melhor, como podemos ver no
trecho desta notícia: “Sediar os eventos deu ao país e ao Rio uma chance de ouro,
mas, sendo generoso, pode-se dizer que a medalha foi de bronze.”
Já um legado apresentado como algo a ser alcançado, é o de que o Brasil siga
o exemplo do Reino Unido que, após sediar os Jogos de Londres, aproveitou todos
os benefícios do megaevento e se desenvolveu em termos de resultado esportivo,
ampliando significativamente o número de medalhas conquistadas.
Esses foram, sob a perspectiva do que foi noticiado na Folha de São Paulo,
alguns dos legados decorrentes dos Jogos Paraolímpicos 2016. Isso não representa
que, estes foram os únicos legados dos jogos, nem que os que foram citados de fato
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se concretizaram. Porém, apresentam elementos que nos permitem refletir acerca
dessa questão de possíveis impactos causados pelo megaevento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização de um megaevento, sempre é cercada pela discussão de quais
legados ficarão para a cidade e país que o sediam. Para que os mesmos se efetivem
torna-se necessário que haja todo um planejamento que permita o alcance dos
legados desejáveis. Isso é importante pois, eles podem ser positivos mas podem
também ser negativos (endividamentos públicos, desvios de verbas nas construções),
materiais e/ou imateriais, ou seja, legados que são mensuráveis, como os estádios e
arenas, e legados não mensuráveis, como inspiração, aumento da prática esportiva,
etc.
Nas notícias da Folha de São Paulo, apareceram como legado a inclusão das
pessoas com deficiência; maior visibilidade da pessoa com deficiência, demonstrando
a toda a sociedade suas capacidades; o aumento dos recursos destinados ao
esporte paralímpico; o aprendizado ao realizar um megaevento; a oportunidade de
se desenvolver esportivamente e atingir melhores resultados na próxima edição dos
Jogos Paraolímpicos, á exemplo do que ocorreu com o Reino Unido após ser sede.
Não podemos entretanto, afirmar que esses foram de fato legados que se
materializaram dos Jogos Paralímpicos. Isso porque, essas notícias são de caráter
opinativa, não se caracterizando como nenhum estudo científico que comprove
que esses impactos foram alcançados. Além disso, como já afirmamos aqui, a
avaliação de legados permeia muita subjetividade, dificultando que estes possam
ser mensurados. Contudo, através do que apareceu nas notícias podemos imaginar
um quadro de possíveis legados deixados nos jogos aqui no Brasil.
Os estudos relacionados ao tema Legados de megaeventos esportivos têm
crescido no país, principalmente após a confirmação de que seríamos sede de
tantos megaeventos seguidos. Porém, são necessários mais estudos para que essa
discussão evolua e, dessa forma sejam criadas ferramentas que possibilitem uma
melhor mensuração do quão impactante e benéfico ou maléfico podem ser esses
megaeventos.
BUSCANDO LEGADO DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE RÍO 2016: UN CORTE
EN HOJA DE FOLHA DE SÃO PAULO
RESUMEN: El objetivo de este estúdio fue investigar El diario folha de São Paulo, sobre las noticias
que abordo posibles legados de La juegos paralímpicos rio 2016. Se seleccionaron los artículos
publicados antes, durante y después de La mega evento. Aparecieron como legado: La inclusión de
las personas condiscapacidad; una mayor visibilidad de las personas com discapacidad; el aumento
de los recursos para el deporte paralímpico; aprender a realizar un evento importante; El desarrollo
del deporte.
PALABRAS CLAVE: Megaeventos; Legados; Juegos Paralímpicos.

LOOKING FOR LEGACY OF PARALLYMPIC GAMES RIO 2016: A CUT IN THE
NEWSPAPER FOLHA DE SÃO PAULO
ABSTRACT: The objective of this work was to make a survey in the Folha de São Paulo Newspaper,
about news that dealt with possible legacies related to the Rio 2016 Paralympic Games. For this, we
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selected the material published before, during and after the mega event. They appeared as a legacy:
the inclusion of people with disabilities; Greater visibility of the disabled person; Increased resources
for Paralympic sports; Learning in a mega-event; Development.
KEYWORDS: Mega events; Legacy; Paralympic Games.
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OS ATLETAS PARALÍMPICOS NAS PÁGINAS DE UM
JORNAL DE MINAS GERAIS
Mayara da Silva Miranda Araújo Carneiro1
Jaqueline Monique Marinho da Silva2
Carolina Fernandes da Silva3
RESUMO
O presente manuscrito analisou como foram construídas representações dos atletas paralímpicos
no jornal mineiro O Tempo. Em seu portal eletrônico, foram extraídas reportagens entre os dias
1° e 30 de setembro de 2016, período em que ocorreu os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, e
interpretadas com o auxílio do software de análise qualitativa de dados ATLAS.ti. A pesquisa revelou
a transformação da mídia ao retratar os atletas paralímpicos em torno de sua performance.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Atletas Paralímpicos; Imaginário.

INTRODUÇÃO
Os Jogos Paralímpicos (JP) se inserem na sociedade como um megaevento
esportivo altamente lucrativo, que surgiu com a finalidade de integrar à mesma,
pessoas com deficiência através do esporte. Em 2016, na cidade do Rio de Janeiro
ocorreu sua 15ª edição, a primeira realizada na América do Sul. O Brasil esteve
representado por 278 atletas em sua maioria homens (181) e oriundos da região
sudeste (128).
No imaginário social, o esporte é dotado de beleza, força, vitalidade e
perfeição, o que pode não condizer quando se tem pessoas com deficiência como
atores dessa prática, ou seja, indivíduos geralmente estigmatizados e vistos quase
que rotineiramente com desconfianças sobre suas capacidades e potencialidades.
Nessa relação, a mídia assume um papel crucial nos comportamentos adotados pela
sociedade, dado seu poder de criar, mudar e reafirmar concepções (CAMBRUZZI,
2011), portanto, uma ferramenta que possibilita refletir sobre a construção e
reconstrução do imaginário acerca dos atletas com deficiência.
Nos últimos anos, as reportagens sobre os JP têm aumentado gradativamente,
entretanto as reportagens ainda denotam aos estereótipos da deficiência
abordando frequentemente discursos de condescendência, escassos comentários
sobre estratégias, regras, elegibilidade e performances esportivas. E, se restringem
apenas ao período dos JP excluindo outros eventos esportivos importantes para
o ciclo de preparação paralímpica (MARQUES et al, 2009; PEREIRA; MONTEIRO;
1 Universidade Federal de Viçosa (UFV), mayara.carneiro@hotmail.com
2 Universidade Federal de Viçosa (UFV), jaque.m.marinho@gmail.com
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), carol_ed.fis@hotmail.com
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PEREIRA, 2011; MAUERBERG-DE-CASTRO; CAMPBELL; TAVARES, 2016). Diante do
presente cenário, buscou-se analisar como foi construído o discurso sobre os atletas
paralímpicos no jornal mineiro O Tempo.
METODOLOGIA
Para a construção do estudo foram coletadas 37 reportagens do jornal O Tempo
entre os dias 1° e 30 de setembro de 2016, quando ocorreu os Jogos Paralímpicos no
Rio de Janeiro. Após esta etapa, as fontes foram digitalizadas e inseridas no software
de análise qualitativa dos dados ATLAS.ti. instrumento utilizado para interpretação
e cruzamento dos dados. O Tempo está entre os principais jornais de Minas Gerais,
o qual segundo a Associação Nacional dos Jornais ocupa a décima terceira posição
entre os maiores jornais do país (ANJ, 2017), com média de circulação paga (impressa
e digital) correspondente a 106.070. Com isso, suas informações alcançam parte da
população mineira, onde a mídia influencia na formação de opiniões.
O estudo utiliza como metodologia a interpretação dos fatos orientada pela
História do Tempo Presente (PESAVENTO, 2008), onde o pesquisador está presente
no momento do acontecimento histórico e desenvolveu a opinião de acordo com
que os fatos aconteciam. Com isso, os Jogos Paralímpicos, por ser um evento
que tem uma historicidade e seu processo está em desenvolvimento, pode ser
interpretado a luz do campo de estudo: História do Tempo Presente, a qual pode
ser contestada por testemunhos vivos. De acordo com Delgado e Ferreira (2013, p.
22) “a história do tempo presente possui balizas móveis, que se deslocam conforme
o desaparecimento progressivo de testemunhas”.
RESULTADOS
O jornal O Tempo iniciou a cobertura dos JP relatando a chegada da delegação
brasileira à capital sede dos JP e a expectativa de desempenho na competição “O
Brasil quer fazer história e terminar no top 5 do quadro geral de medalhas” (COM
SAMBA E MUITA..., 1/09/2016, p. 38). Tais expectativas decorreram do fato de que
os atletas estariam competindo em casa e por ser a maior delegação da história
do país a participar de uma edição dos JP.
Além do destaque na estreia, foi dedicada uma página inteira aos atletas
favoritos nas competições, nacionais e internacionais, narrando suas trajetórias
fazendo referência a sua deficiência (PANTEÃO PARALÍMPICO, 4/09/2016, p. 29).
Quando há expectativa em um atleta para conseguir medalhas estes conquistam
maior espaço no jornal e a deficiência será parte do desafio para o pódio.
Assim, os atletas paralímpicos ainda são vinculados à superação da deficiência
pelo esporte, como relatou o texto sobre o ciclista Alex Zanardi: “Nome conhecido
no automobilismo, Alex Zanardi foi piloto de Fórmula 1. Sofreu um grave acidente
em 2001 e teve as pernas amputadas. Em 2007, adotou o paraciclismo como novo
esporte. Em Londres, conquistou três medalhas [...]” (PANTEÃO PARALÍMPICO,
4/09/2016, p. 29). A utilização da palavra Panteão, ou seja, conjunto de deuses,
mostra a representação destes como sobre-humanos, ou seja, alcançam a
superação.
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A reportagem intitulada “Heróis paralímpicos ganham visibilidade com
transmissões” (TRINDADE, 5/09/2016, p. 23) destaca dois pontos importantes
quanto ao contexto do esporte paralímpico no imaginário mineiro: a) os atletas são
chamados de heróis; e b) a importância da mídia para a visibilidade dos atletas.
Considerá-los como heróis mostra uma modificação da representação construída
para estes, pois segundo Novais e Figueiredo (2010), a mídia brasileira tinha baixa
expectativa quanto ao desempenho destes atletas na cobertura do JP de 2008, em
Pequim.
Quanto à visibilidade oportunizada pela mídia, a própria reportagem mostra as
estratégias criadas pelo CPB para promover o interesse dos veículos de comunicação
pelos JP
O jeito encontrado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para difundir
o esporte e criar uma maior consciência social foi comprar os direitos de
transmissão nos Jogos de Atenas (2004) e Pequim (2008) e sublicenciá-los
para uma TV brasileira (TRINDADE, 5/09/2016, p. 23).

A pequena atenção dada pela mídia ao movimento paralímpico configura-se
como um problema para renovação, crescimento e comercialização desta forma
de esporte, assim tal estratégia de divulgação visou expandir ideais inclusivos,
esportivos e comerciais, sendo o capital econômico um dos principais focos desta
manobra, uma vez que “o interesse comercial no esporte se pauta por sua proximidade
com espectadores, que se tornam consumidores, e o desejo de investidores se
aproximarem dessas pessoas para vender seus produtos” (MARQUES et al., 2014).
A reportagem “Por que somos uma potência?” (TRINDADE, 7/09/2016, p. 32),
buscou explicar a frase de Andrew Parsons, presidente do CPB: “Hoje, o Brasil é
uma potência paralímpica. Ainda não é como Rússia e China, mas, desde os Jogos
de Pequim, figura entre os dez primeiros do quadro de medalhas” (TRINDADE,
7/09/2016, p. 32) mostra as expectativas de manter o Brasil entre os países
considerados referência. Para tal, nos últimos anos foram realizados investimentos
financeiros4 em todas as estruturas necessárias para o desenvolvimento do esporte
paralímpico, principalmente no atleta.
O número de medalhas conquistadas foi um assunto constante, normalmente,
a cada edição do jornal havia um quadro com o número de medalhas conquistadas
e a colocação do Brasil no ranking. O nadador Daniel Dias, maior medalhista
paralímpico teve uma página inteira (DANIEL DIAS É O NOVO..., 18/09/2016, p. 28)
dedicada à sua performance “Com total de 24 medalhas, sendo 14 de ouro, Daniel
tornou-se um dos dez maiores medalhistas da história dos Jogos Paralímpicos e o
homem com os melhores resultados da trajetória de seu esporte” (DANIEL DIAS
É O NOVO..., 18/09/2016, p. 28) e a sua trajetória de vida, o início no esporte, seus
ídolos e conquistas (A HISTÓRIA DE UM SUPERMEDALHISTA..., 18/09/2016, p. 28).
A superação de um desacreditado atleta devido sua idade considerada avançada
foi destaque na reportagem “Rio faz Tenório se reerguer” (TRINDADE, 11/09/2017,
4 Exemplos de investimento esportivo se deu pelas leis nº 10.264 de 06 de julho de 2001 mais
conhecida com Agnelo/Piva, a qual destina um percentual financeiro para o COI e CPB (BRASIL,
2001) e, Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004 que destina aos atletas de alto rendimento um valor
mensal (bolsa-atleta) para custear seus gastos (BRASIL, 2004).
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p. 25), dias antes de iniciarem os JP, o atleta perdeu patrocinadores. Diante de
incertezas “A conquista da prata e a volta por cima ontem deixaram o judoca ainda
mais animado, garantindo que a carreira continua e que estará presente no Mundial
da modalidade, em 2018” (TRINDADE, 11/09/2016, p. 25).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na sociedade contemporânea, o esporte paralímpico se traduz em competição
de rendimento, a vitória se configura como elemento indispensável para aqueles
que almejam o reconhecimento e (re)afirmação social. Quando nos deparamos com
atletas paralímpicos, o pré-julgamento sobre suas capacidades se traduzem em
incredulidade, ao se mostrarem contraditórios, surge admiração e enaltecimento
destes que, diante das dificuldades adaptaram o esporte a sua vida.
O Tempo retratou a expectativa em torno da performance esportiva dos atletas
brasileiros, destacando os recordistas e medalhistas, principalmente aqueles de
modalidades individuais (atletismo, natação). Ainda se nota uma sobrevalorização
dos atletas, ao serem retratados como heróis e sucessivas reportagens acerca de
suas trajetórias de vida. A mídia vem transformando seu discurso e mudando o
foco, que em outrora, retratava apenas compassivas histórias de vida e de como o
esporte se tornara uma ferramenta primordial para a integração das pessoas com
deficiência à sociedade.
THE PARALYMPIC ATHLETES ON THE PAGES OF MINAS GERAIS NEWSPAPER
ABSTRACT: This manuscript aims to analyze how the representations of the Paralympic athletes
were constructed in the Minas Gerais newspaper O Tempo. The collection was made through the
electronic portal of the newspaper, from which reports were extracted between September 1 and 30,
2016, during which the Paralympic Games took place in Rio de Janeiro, and interpreted with the aid
of qualitative data analysis software ATLAS.ti.
KEYWORDS: Media; Paralympic Games; Imaginary.

LOS ATLETAS PARALÍMPICOS EM LAS PÁGINAS DE UNO PERIÓDICO DE MINAS
GERAIS
RESUMEN: El presente manuscrito analizó cómo se construyeron la representación de los atletas
paralímpicos en el periódico minero O Tempo. En su sitio electrónico se extraían reportajes entre
los días 1º y 30 de septiembre de 2016, en lo mismo periodo que ocurrió los Juegos Paralímpicos
en el Rio de Janeiro, y con el auxilio de lo software de análisis cualitativa ATLAS.ti. se interpretó.
La investigación evidenció la transformación de la media a retratar los atletas paralímpicos por su
performance.
PALABRAS CLAVES: Media; Juegos Paralímpicos; Imaginario.
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OS JOGOS PARALÍMPICOS RIO 2016 E A
REPRESENTAÇÃO DE ATLETAS BRASILEIROS NO
JORNAL LANCE! 1
José Carlos Marques2
RESUMO
Este trabalho analisa a cobertura do jornal esportivo Lance! nos Jogos Paralímpicos-2016. Por meio
de conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, verificamos como o veículo operou os níveis
de reconstrução do fato esportivo, tendo em vista o desempenho dos atletas. Ao contrário de
edições passadas, nesta houve um cuidado maior da imprensa brasileira no tratamento do atleta
com deficiência, evitando-se a disseminação de estigmas e estereótipos.
PALAVRAS-CHAVE: atleta com deficiência; jornalismo brasileiro; Análise do Discurso.

1 INTRODUÇÃO
De 5 a 21 de agosto de 2016, parte dos meios de comunicação e do mercado de
anunciantes no Brasil voltou suas atenções para a realização dos XXXI Jogos Olímpicos
de verão da era moderna, ou simplesmente os Jogos Olímpicos Rio 2016, que pela
primeira vez tiveram como sede uma cidade da América do Sul, o Rio de Janeiro.
A nova dimensão alcançada pelas Olimpíadas desde o final do Século XX trouxe
também a reboque outra competição que lhe sucede desde os anos de 1960: trata-se
dos Jogos Paralímpicos 3, que em 2016 aconteceram de 7 a 18 de setembro, também
na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo atletas com algum tipo de deficiência.
Diante da relevância adquirida pelo paralimpismo no novo milênio e dos desafios
que a cobertura deste tipo de evento oferece aos meios de comunicação (RUIZ,
2012; RIUS SANCHIS; SOLVES ALMELA, 2010), este trabalho procurou analisar a
cobertura sobre a participação dos paratletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de
2016. Por meio de conceitos da Análise do Discurso de linha francesa, investigamos
o trabalho do diário esportivo Lance!.
Nossa intenção foi analisar quais formações discursivas foram postas em
marcha pelo Lance! ao noticiar as provas e a competição. Partimos da hipótese
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo).
2 Universidade Estadual Paulista, zeca.marques@faac.unesp.br
3 Entidades esportivas brasileiras, a partir de orientação do Comitê Paralímpico Internacional,
passaram a adotar o termo “Paralímpico” desde novembro de 2011. Outros órgãos governamentais
optaram por manter o uso do termo “Paraolímpico” (Guia Escolar Paralímpico: 2014, p. 4.). Apesar
de considerarmos o termo “Paraolímpico” mais afeito à língua portuguesa, daremos preferência
ao emprego de “Paralímpico”, uma vez que se trata do nome oficial do evento e seu uso tem sido
difundido de forma majoritária pelos meios de comunicação nacionais.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

440

de que uma das tendências dos veículos jornalísticos é a de perpetuar certos
estigmas e estereótipos que envolvem a pessoa com deficiência – algo percebido
em coberturas similares por ocasião das edições anteriores dos Jogos Paralímpicos
(HILGEMBERG, 2013; NOVAIS & FIGUEIREDO, 2010; PAPPOUS et al., 2009; PEREIRA
et al., 2011; PAILLETTE et al., 2002). A cobertura do jornal Lance! na Paralimpíada de
2016, entretanto, reverteu nossa expectativa.
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho é prioritariamente qualitativa, baseandose em leitura bibliográfica de obras literárias, de textos conceituais e dos textos do
corpus selecionado. A Análise do Discurso (AD), por si só, já estabelece uma forma
própria de reflexão sobre o objeto (ORLANDI, 1997, 2001; BRANDÃO, s/d). Surgida
na França, a AD representava uma tentativa de suprir as insuficiências da análise de
conteúdo praticada nas ciências humanas e que se ocupava apenas da projeção de
uma realidade extradiscursiva, não levando em conta as articulações linguísticas e
textuais da obra. A AD, por sua vez, preocupou-se logo em fazer uma análise textual,
realçando o modo de funcionamento linguístico-textual dos discursos (PÊCHEUX,
1990; DUCROT, 1987), especialmente os ligados à publicidade e ao jornalismo.
Em sua gênese, a AD de linha francesa originou-se de três práticas notadamente
europeias: a da tradição filológica; a da explicação de textos como exercício de
leitura (comum no aparelho escolar francês); e a do estruturalismo. O pensamento
dominante nesse momento é o de Louis Althusser (que procedeu a uma releitura
das ideias marxistas), por meio dos estudos de Michel Pêcheux. Este concebe uma
nova teoria do discurso que serviria, assim, para dar conta daqueles estudos que
procuravam ver, na linguagem, um lugar privilegiado de materialização da ideologia.
Esse objeto complexo que é a linguagem passa a ser concebido não apenas em seu
componente linguístico, mas também em seu componente sócio-ideológico que a
linguística saussuriana não abarcava.
3 RESULTADOS
Diversos estudos realizados no Brasil, na Espanha, em Portugal e na França
têm colocado em debate o tipo de cobertura que os meios de comunicação põem
em prática por ocasião dos Jogos Paralímpicos. Tais estudos são quase unânimes
em destacar as impropriedades ou desajustes praticados pelos veículos midiáticos,
desacostumados com a prática cotidiana de reconstrução de eventos esportivos nos
quais estão presentes pessoas com deficiência. No estudo sobre a midiatização das
Paralimpíadas na televisão francesa, Sylvain Paillette aponta de maneira bastante
apropriada o dilema que se instala junto aos órgãos de imprensa e às emissoras de
rádio e TV: esses eventos colocam em cena atores que possuem uma característica
dupla, ou seja, são atletas de alto rendimento e, ao mesmo tempo, possuem uma
deficiência (PAILLETTE, 2002, p. 185).
O jornal Lance!, lançado em 1997, é atualmente o único jornal esportivo impresso
a circular no Brasil dentre os 50 mais vendidos no país (média de 44.592 exemplares
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vendidos e a 16ª colocação). 4 Suas edições diárias contam com 24 páginas em
média; durante a realização dos Jogos Paralímpicos 2016, a cobertura do evento
variou de seis páginas (na edição de 08/09/2016, um dia após a abertura) a apenas
duas páginas (edição de 09/09/2016). Em média, três páginas foram dedicadas ao
evento durante a realização da Paralimpíada.
De forma geral, o diário esportivo procurou registrar as conquistas dos
paratletas, esquivando-se de cair nas “armadilhas” de utilizar abordagens
equivocadas e terminologias impróprias. Nesse sentido, o jornal não promoveu
a reprodução de estereótipos que costumam cercar a pessoa com deficiência.
Para tanto, é de se imaginar que o trabalho pedagógico realizado pelo Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB) nos meses que antecederam os Jogos Paralímpicos
tenha promovido resultados satisfatórios. Entre vários materiais distribuídos aos
meios de comunicação, destaca-se o “Guia para a mídia: como cobrir os Jogos
Paralímpicos”, de Athanasios Sakis Pappous e Doralice Lange de Souza (2016),
que procura lutar contra a perpetuação dos preconceitos que cercam a imagem
do paratleta. Nesse “Guia para a Mídia” divulgado pelo CPB, destacam-se algumas
orientações para os jornalistas: colocar em primeiro lugar o atleta e não a sua
deficiência, destacando suas habilidades e seu nome; priorizar os feitos dos atletas
e não suas deficiências. Os autores listam também os termos que deveriam ser
evitados, como “deficiente”, “aleijado”, “paralisado” e “inválido”, que poderiam ser
substituídos simplesmente por “atleta”, “atleta com deficiência” ou “atleta com...”
(citando-se o tipo da deficiência). No que diz respeito aos registros fotográficos
o material desenvolvido por Pappous e De Souza (2016) elenca o que deveria ser
evitado: poses passivas que enfatizam a deficiência; fotos que denunciam falhas
dos paratletas; fotos que retratam os atletas em suposta condição de isolamento
ou tristeza; fotos que escondam as deficiências; fotos que dão enfoque excessivo à
deficiência. Em contrapartida, os registros fotográficos deveriam retratar os atletas
dentro do campo de competição, em ação, portando roupas esportivas, não se
escondendo nem se enfatizando a deficiência.
Nas 12 edições do Lance! (de 8 a 19 de setembro de 2016) que acompanharam
a realização dos Jogos Paralímpicos, não observamos registros fotográficos ou a
utilização de termos impróprios ou inadequados. De forma geral, priorizou-se o
registro dos paratletas nos ambientes da competição, louvando-se suas conquistas.
Um caso, em particular, destoou desses cuidados: o registro fotográfico em close
da prótese usada pela atleta americana de triatlo Grace Norman (12/09/17, p. 19). De
resto, o jornal fez prevalecer sua marca: a de sempre louvar a vitória em detrimento
da derrota, realizando uma produção discursiva eufórica, e não disfórica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jornal Lance! procurou não perpetuar, nos Jogos Paralímpicos de 2016, a
utilização das mesmas lógicas de cobertura midiática empregada nos demais eventos
esportivos de atletas sem deficiência. O fato de o Brasil sediar os dois eventos de
4 Dados de 2015 consolidados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) e publicados pela
Associação Nacional de Jornais em http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/. Acesso em 10
abril 2017.
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forma contígua (Jogos Olímpicos em agosto e Paralímpicos em setembro de 2016
no Rio de Janeiro) fez com que os meios de comunicação brasileiros estivessem mais
atentos e preocupados com as particularidades e os públicos das duas competições.
O resultado final é satisfatório, uma vez que o Lance! procurou ressaltar, tanto no
discurso verbal como no discurso visual, as conquistas e resultados dos paratletas.
Evitou-se, assim, a representação do atleta com deficiência como um herói, capaz
de promover a superação da humanidade, ou como um indivíduo a quem se olha
com compaixão e estranheza, em função de sua deficiência.
O trabalho realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro também colaborou para
que o único jornal esportivo impresso brasileiro invertesse a lógica das coberturas
anteriores, ainda que com um volume de notícias muito pequeno (média de 3
páginas diárias para um jornal de 24 páginas), levando-se em conta o fato de que
o evento desenvolveu-se no Rio de Janeiro, sede do próprio jornal. É de se esperar
que as futuras coberturas jornalísticas, além de manterem uma representação digna
do atleta com deficiência, possam incrementar o volume de matérias e de conteúdo
sobre os Jogos Paralímpicos, competição em que o Brasil tem alcançado resultados
expressivos nas últimas edições.
LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE RÍO 2016 Y LA REPRESENTACIÓN DE ATLETAS
BRASILEÑOS EN EL PERIÓDICO LANCE!
RESUMEN: En este trabajo se analiza la cobertura del diario deportivo Lance! sobre los Juegos
Paralímpicos de-2016. A través de los conceptos de análisis de discurso francesa, vemos cómo el
vehículo trabajó los niveles de reconstrucción del hecho deportivo, teniendo en cuenta el desempeño
de los atletas en la competición. Al contrario de ediciones anteriores, la prensa brasileña concedió
otro tratamiento a los atletas con discapacidad, evitando la propagación de estigmas y estereotipos.
PALABRAS CLAVE: atleta con discapacidad; periodismo brasileño; Análisis del Discurso.

THE RIO 2016 PARALLYMPIC GAMES AND THE REPRESENTATION OF
BRAZILIAN ATHLETES IN THE LANCE! JOURNAL
ABSTRACT: This paper analyzes the coverage of the Lance! in the Paralympic Games-2016. Through
the concepts of the French Discourse Analysis, we verified how the vehicle operated the levels of
reconstruction of the sporting event, in view of the sportive performance in the main world competition
of parathletes. Contrary to previous editions, in this one there was a greater care of the Brazilian press
in the treatment of the disabled athlete, avoiding the dissemination of stigmas and stereotypes.
KEYWORDS: Athlete with disabilities; Brazilian journalism; Speech analysis.
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A CULTURA DA CONVERGÊNCIA NA INDÚSTRIA
CULTURAL 2.0
Rodrigo Duarte Ferrari
Carlos Cardoso1
RESUMO
Apresentamos uma reflexão teórica sobre o conceito de Cultura da Convergência proposto
por Henry Jenkins a partir do conceito de Indústria Cultural considerando suas relações com as
tecnologias digitais. Este texto é um recorte de uma pesquisa coletiva, em andamento, mais ampla
sobre a cobertura midiática dos Jogos Olímpicos 2016 – JO2016. Como resultado desta reflexão,
apresentamos relações objetivas entre os operadores da Indústria Cultural, convergência midiática,
cultura participativa e a inteligência coletiva, pressupostos conceituais da Cultura da Convergência.
Esta reflexão serve como ponto de partida para posteriores analises críticas sobre os dados coletados
sobre os JO2016.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura da Convergência; Indústria Cultural 2.0; Jogos Olímpicos 2016.

1 INTRODUÇÃO
A cultura da convergência é apresentado por Jenkins (2008) a partir de três
conceitos: convergência midiática; cultura participativa e inteligência coletiva. Henry
Jenkins2 é professor da Universityof South California nas áreas de comunicação,
jornalismo e cinema, e é neste contexto teórico e profissional que a expressão
Cultura da Convergência emerge, sobretudo, a partir da análise de casos diretamente
relacionados com a Indústria Cultural3, por exemplo, as franquias Matrix, Harry
Porter, etc.. Segundo o autor, o termo convergência se refere ao fluxo de conteúdos
por diversas plataformas midiáticas, a cooperação entre diversas indústrias
midiáticas e as novas possibilidades técnicas e criativas de produção, recepção e
reprodução de conteúdos. Nesse sentido, a cultura da convergência representa
uma nova organização dos processos de produção de significados relacionadas
com o consumo e produção de informações e conhecimentos.
Convergência midiática é definida pela integração da produção e consumo
de conteúdos midiáticos digitais. Com os avanços tecnológicos da internet, das
indústrias de hardware e software, conteúdos digitais podem ser produzidos e
consumidos em aparelhos de televisão, desktops, notebooks, tablets, smartphoes,
Ipods, relógios, etc.. A cultura participativa se refere às condições tecnológicas
1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), c.cardoso@ufsc.br
2 Disponível em http://henryjenkins.org/aboutmehtml. Acesso em: abril de 2017.
3 O conceito de Indústria Cultural foi publicadoapresentado no capítulo A indústria cultural: o
esclarecimento como mistificação das massas do livro Dialética do Esclarecimento(ADORNO;
HORKHEIMER, 1985).
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e interações simbólicas de produção e consumo colaborativo de informações e
conhecimentos. Inteligência coletiva é uma expressão difundida por Levy (1999) e
é entendida como a potencialização da inteligência do sujeito a partir da internet
integrada ao desenvolvimento de softwares e hardwares.
A Wikipedia é um exemplo de convergência midiática, cultura participativa e
a inteligência coletiva. Levy (1999) eJenkins (2008) anunciam que as tecnologias
digitais poderiam despolarizar as interações tradicionais entre produtores e
consumidores de informações e conhecimentos características dos meios de
comunicação de massa, como o cinema, rádio e televisão. As transformações
tecnológicas são evidentes e simples de descrever, porém, as transformações
culturais e sociais dos meios de comunicação de massa são dimensões analíticas
mais complexas e com múltiplas possibilidades de referência. Nesse contexto,
apresentamos uma reflexão crítica sobre a Cultura da Convergência (JENKINS,
2008) a partir do conceito de Indústria Cultural (ADRONO; HORKHEIMER, 1985),
publicado originalmente na década de 1940.
O ponto de partida é o contexto econômico e político do capitalismo da
Cultura da Convergência. Segundo Bauman (2001), a principal diferença entre o
capitalismo pesado, industrial, e leve, financeiro, é que na modernidade liquida
estamos “viajando” rumo ao progresso à toda velocidade e estamos sendo guiados
por algoritmos e processos automatizados que criamos e que perdemos o controle.
Porém, o mito do progresso continua se materializando como regressão, barbárie
(BENJAMIN, 1994) desde seu surgimento, o progresso que vivemos é o aumento das
incertezas e inseguranças subjetivas e sociais, crises econômicas e políticas globais,
genocídio em Aleppo(Síria), golpe de estado no Brasil, etc.. Nesse contexto, o
progresso sempre foi um projeto anunciado como mentira, no máximo ingenuidade,
estampada em nossa bandeira nacional. A “essência” do capitalismo permanece
igual, as mesmas relações de dominação e exploração de uma elite sobre o restante
explorado, apesar das transformações.
De acordo com relatório publicado em 2016, 07% da população mundial, o
equivalente a 33 milhões de pessoas possui 47% de toda riqueza mundial (CREDIT
SUISSE, 2016). Objetivamente, isto significa que se a Cultura da Convergência
representa uma transformação do capitalismo, esta deve ser interpretada como uma
intensificação e radicalização do projeto econômico e político capitalista. Em outras
palavras intensificação da concentração de renda e das desigualdades sociais e
culturais.
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Gráfico disponível em CreditSuisse (2016).

No âmbito mais específico do campo da comunicação esta análise criticoreflexiva pode ser conduzida via o entendimento das relações entre os operadores
da Indústria Cultural (DUARTE, 2011) com a Web 2.0 (O ́RILLEY). Segundo Duarte
(2011), estes operadores podem ser categorizados em: manipulação retroativa;
usurpação do esquematismo; domestificação do estilo; despotencialização do
trágico; e fetichismo da mercadoria cultural.
A manipulação retroativa (DUARTE, 2011) é a imposição do consumo de
produtos de baixa qualidade sob a justificativa mercadológica de que os mesmos
são demandados pelos consumidores. É a manipulação retroativa que, analisada
na metade do século XX, explica a produção em série de sucessos de bilheterias
padronizado. A história do cinema Blockbuster é apenas um caso para compreender
e observar a manipulação retroativa em ação. O mercado cinematográfico continua
dominado pelos estúdios de Hollywood, os filmes podem parecer diferentes, mas a
receita, as histórias e, sobretudo, a ideologia continua sendo a mesma.
A franquia Matrix é utilizada como modelo por Jenkins (2008) para demonstrar
o que é uma narrativa transmidiática. Não por acidente, Matrix também é um exemplo
de manipulação retroativa. Apesar do aumento de complexidade das narrativas
transmidiáticas, caracterizadas pela soma dos conteúdos cinematográficos, de
jogos digitais, quadrinhos, série de desenhos, etc., o sentido da mesma não oferece
um desafio cognitivo mais profundo para a audiência do que os desenhos do Pato
Donald. A fórmula continua a mesma, desde o mito religioso adaptado e empobrecido
do messias até a violência que nos anestesia, conforta e conforma.
Na medida em que os filmes de animação fazem mais do que habituar os
sentidos ao novo ritmo, eles inculcam em todas as cabeças a antiga verdade
de que a condição de vida nesta sociedade é o desgaste contínuo, o
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esmagamento de toda resistência individual. Assim como o Pato Donald nos
cartoons, assim também os desgraçados na vida real recebem a sua sova
para que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios
recebem (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 66).

O sentido de todos os conteúdos de Matrix são entregues praticamente
prontos para serem assimilados pelos sentidos, sem necessariamente passarem por
processos reflexivos de análises e interpretações mais densos. Sinteticamente, os
produtos da Indústria Cultural são produzidos para serem consumidos sem que os
sujeitos tenham o trabalho de interpreta-los.O nome desse processo é usurpação
do esquematismo.
O cinema também é arte e para compreender a dimensão estética da Indústria
Cultural, Duarte (2011) explica como a domestificação do estilo opera através da
imposição da lógica mercadológica na estética. Isto ocorre via o aumento do valor
de troca da arte no capitalismo que funcionaliza a arte. Matrix não é apenas um
sucesso de bilheteria cinematográfica,somente a ampliação da narrativa para o
videogame aumentou seu valor com mais de 5 milhões de cópias vendidas do game.
A fórmula do cinema Hollywoodiana tradicional e também das narrativas
transmidiáticas são conhecida pela sua eficiência mercadológica e os diretores
que se arriscam em não seguir estas “fórmulas” ideológicas povoam os circuitos
undergrounds das artes revolucionárias. O final feliz de Matrix é um bom exemplo
da administração da tragédia. Ao invés do contato com os conflitos humanos mais
profundos que a tragédia suscita, os produtos da Indústria Cultural anestesiam os
indivíduos. A diferença principal é que a tragédia é libertadora, potencia do próprio
existir, enquanto os produtos da Indústria Cultural são domesticadores, impotência
a serviço da opressão. Isto é a despotencialização do trágico (DUARTE, 2011). No
game, Enter The Matrix, os espectadores assumem o papel de Niobe ou Ghost para
ajudar Neo à salvar o mundo. O trágico é ainda mais despotencializado em sua
versão videogame, pois após “zerar” o jogo, os jogadores retornam satisfeitos para
enfrentar mais um dia de trabalho na frente de seus computadores.
Por fim, Matrix é apresentada um sistema vivo inorgânico segundo o conceito
de Autopoiesis (MATURANA, 1995). Esta ficção é uma boa transição para refletir
sobre o fetichismo da mercadoria cultural (DUARTE, 2011). A franquia Matrix,
como mercadoria da Indústria Cultural possui um alto valor de troca, um marco
revolucionário de lucro da Indústria Cultural 2.0. Como mercadoria cultural, o fim
de Matrix era o lucro, concebida para ignorar deliberadamente a autonomia de
fruição dos sujeitos, alienando da experiência estética a grande maioria de seus
consumidores e seu retorno financeiro é a prova de seu sucesso.
Esta breve introdução teórica têm por objetivo apresentar o argumento de
que a Cultura da Convergência descrita por Jenkins (2008), representa também a
nova versão, melhorada, da Indústria Cultural 2.0 (DUARTE, 2011). Essa mudança de
perspectiva teórica é um deslocamento metodológico para investigar, sobretudo, as
narrativas transmidiáticas audiovisuais. Algumas estatísticas do Youtube aumentam
ainda mais as possibilidades de investigação de parte da novidade da Web 2.0 que
já nasceu velha. O Youtubetêm mais de um bilhão de usuários, milhões de horas
de vídeo são consumidas por dia. Bilhões de visualizações. O Youtube atinge mais
consumidores do que qualquer rede de TV a cabo do EUA. A maior audiência da
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história do Youtube continua sendo o vídeo clip GangnamStyle, com quase 3 bilhões
de visualizações. OYoutube, articulado com o Google, já pode ser considerado como
o maior mercado de publicidade da história da humanidade, consequentemente ter
um canal no Youtube não é mais uma opção alternativa de publicidade.
LA CULTURA DA CONVERGENCIA EN LA INDUSTRIA CULTURAL 2.0
SUBMETIDO AO CONBRACE/CONICE/2017: GOIÂNIA, GOIÁS
RESUMEN: Presentamos una reflexión teórica sobre el concepto de la Cultura de la Convergencia
propuesto por Henry Jenkins articulado con el concepto de la Industria Cultural teniendo en cuenta
su relación con las tecnologías digitales. Este texto es un fragmento de una investigación colectiva
en curso sobre la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos de 2016 - JO2016. Como resultado se
presentamos las relaciones objetivas entre los operadores de la Industria Cultural con la convergencia
de los medios, cultura participativa y la inteligencia colectiva. Esta reflexión sirve como un punto de
partida para posteriores análisis de los JO2016.
PALABRAS CLAVE: Cultura de la Convergencia; Industria Cultural; Juegos Olímpicos de 2016.

A CULTURA DA CONVERGÊNCIA NA INDÚSTRIA CULTURAL 2.0 SUBMETIDO
AO CONBRACE/CONICE/2017: GOIÂNIA, GOIÁS
ABSTRACT: We present a reflection about the Convergence Culture proposed by Henry Jenkins
from the perspective of the critical concept of Culture Industry considering its relations with digital
technologies. This text is an outline of a broader collective research about the media treatmentof the
2016 Olympic Games. As a result, we present objective relations between the Cultural Industryoperators
withthe media convergence, the participatory culture and the collective intelligence, conceptual
statements of Convergence Culture. This study is a starting point for further critical analyzes about
the2016 Olympic Games.
KEYWORDS: Convergence Culture; Culture Industry 2.0; 2016 Olympic Games.
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DISCURSOS MIDIÁTICOS E ESTRATÉGIAS
BIOPOLÍTICAS NA CONSTRUÇÃO DO CORPO: O
CASO DO PROGRAMA “MEDIDA CERTA”1
Angélica Teixeira da Silva Leitzke2
Alan Goularte Knuth3
Luiz Carlos Rigo4
RESUMO
Objetivo: analisar os discursos midiáticos do quadro “Medida Certa”, discutindo os possíveis
mecanismos de normalização referentes ao corpo e a saúde. Metodologia: análise de 12 episódios
da 1º temporada do quadro, e o livro ”Medida Certa, como chegamos lá!”, a partir de proposta
metodológica de Fischer (2013), baseada na perspectiva foucaultiana. Resultados: percebe-se a
presença de mecanismos normalizadores referentes ao corpo e a saúde bem como de estratégias
biopolíticas.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo humano; Mídia audiovisual; Discursos.

1 INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea o corpo humano se caracteriza enquanto unidade
“biopolítica”5 modificando-se a partir de intrincadas relações que se dão por meio de
representações: “[...] modos pelos quais determinados grupos aprendem a conferir
significado aos objetos, pessoas e acontecimentos [...].” (FISCHER, 2013, p. 81-82).
Historicamente o corpo é construído e educado, tanto na educação escolar
como em práticas educativas não formais, dentre as quais destacamos o campo
1 O presente texto é parte dos resultados obtidos em pesquisa de Mestrado da primeira autora,
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas,
área de concentração – movimento humano, educação e sociedade, linha de pesquisa: estudos
socioculturais do esporte e da saúde, estando igualmente vinculado ao projeto de pesquisa “Do
governo dos vivos e o campo midiático: Promoção da saúde e estratégias de governamentalidade no
contexto contemporâneo” cadastrado na plataforma SIGProj pelo edital IFRS PROPPI nº 003/2016,
sob o número de protocolo 248517.1154.192591.22092016.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), angélica.leitzke@
ifrs.edu.br
3 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), alan_knuth@yahoo.com.br
4 Universidade Federal de Pelotas (UFPel), rigoluizcarlos@gmail.com
5 Foucault (2008b, p.431) trabalha o conceito de biopolítica da seguinte forma: “[...] a maneira
como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática governamental
pelos fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos em população: saúde, higiene,
natalidade, longevidade, raças [...]”.
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midiático6 e seus dispositivos pedagógicos.7 Assim, esta pesquisa teve como
objetivo analisar os discursos midiáticos do quadro “Medida Certa” em sua primeira
edição. O estudo do campo midiático e seus programas, como o “Medida Certa”, é
um dos relevantes caminhos para uma melhor compreensão de práticas discursivas
que condicionam e produzem nossos corpos e nossa saúde na atualidade.
2 METODOLOGIA
O corpus empírico constitui-se dos 12 episódios referentes à edição da primeira
temporada do programa “Medida Certa”, veiculado aos domingos no canal Globo
de televisão, no ano de 2011, nos meses de abril (03/04/2011) a junho (26/06/2011),
bem como o livro “Medida Certa: Como chegamos lá” (Editora Globo). A opção
por delimitarmos a pesquisa na primeira edição do programa deu-se por vários
motivos entre quais destacamos: o fato dela ter sido a edição precursora, por ela
ter alcançando uma grande abrangência nacional8 e maiores índices de audiência9.
A pesquisa situa-se no campo dos estudos de cunho qualitativo com caráter
descritivo-explicativo (GIL, 2008)10 com coleta dos dados feita a partir de fonte
documental de meio audiovisual e de meio impresso11. Os capítulos do quadro foram
assistidos por meio do site de mídias audiovisuais YouTube12.
Para alcançar os objetivos desta pesquisa utilizamos como referencia a proposta
de roteiro para análise de produtos televisivos de Fischer (2013)13, proposta que
está sustentada em elementos de análise de discurso na perspectiva foucaultiana.
Procurou-se esmiuçar o artefato midiático, evidenciando desde suas características
6 A opção pelo termo de “campo midiático”, deu-se por entendermos que as mídias constituem
um campo, similar ao sentido que Bourdie (1983) atribui a este conceito, ou seja um espaço não
homogêneo, plural, polifônico, e geralmente multi discursivo.
7 O dispositivo pedagógico da mídia configura-se em um aparato discursivo e não discursivo que
incitaria o discurso confessado sobre “si mesmo”, produzindo e veiculando saberes sobre os sujeitos
e seus modos de ser e estar na cultura (FISCHER, 2013). Este conceito vincula-se aos Estudos
Foucaultianos.
8 Indícios desta abrangência são expressos pela grande mobilização nas ações derivadas da
primeira temporada do quadro, “Caminhadas Medida Certa” e “Medidinha Certa” e a presença de
suas influências em politicas públicas. (KNUTH; RIGO, 2013).
9 Ver: <http://gente.ig.com.br/antes-e-depois-na-balanca-com-zeca-camargo/n1596990097293.html>.
10 De acordo com os pressupostos de Gil (2008): descrição do objeto, utilização de técnica
padronizada de coleta de dados, estabelecimento de relações entre os dados e o contexto histórico,
político, social e cultural, bem como discussão destas relações, na tentativa de identificar fatores
determinantes para sua construção.
11 Considera-se a pesquisa documental enquanto método que “[...] recorre a materiais que ainda não
receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias.” (SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.
6). Neste caso, os documentos são os registros dos episódios e o livro redigido pelos participantes
do reality show.
12 Ver: <https://www.youtube.com/user/SiteMagra/videos>.
13 Parte do Capítulo II do livro Televisão & Educação: Fruir e pensar a TV, “Uma proposta de roteiro
para análise de produtos televisivos” traga por Fischer (2013, p. 83) é listada pela autora da seguinte
forma: “Pergunta número um: Que tipo de programa é esse?” (2013, p. 84) , “Pergunta número dois:
Quais os objetivos deste artefato? Quais suas estratégias de veiculação? A quem ‘se endereça’” (2013,
p. 88), “Pergunta número três: Qual a estrutura básica do programa?” (2013, p. 89), “Pergunta número
quatro: Afinal, de que trata esse programa? Quem fala e de que lugar?” (2013, p. 91), “Pergunta
número cinco: Com que linguagens se faz este produto?”( 2013, p. 92), “Pergunta número seis: Que
relações fazer entre esse artefato da mídia e outros problemas, teorias, ou temáticas de interesse
para a educação?” (2013, p. 96).
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básicas como: emissora, horário, tempo de duração, periodicidade, gênero, cunho;
passando por suas características de produção propriamente ditas como: distribuição
do texto em relação às imagens, cenários, utilização dos espaços, encadeamento
das sequencias de imagens e recursos de linguagem utilizados; chegando a uma
discussão sobre ao que se remete o programa, suas relações com o público, suas
estratégias de veiculação, modos de endereçamento, vozes autorizadas e relação
do conteúdo transmitido ao telespectador com diferentes discursos/representações
sociais.
3 DISCURSOS MIDIÁTICOS DO “MEDIDA CERTA”
O quadro televisivo “Medida Certa” constitui-se enquanto atração de cunho
jornalístico, do tipo reality show, transmitida pelo “Fantástico”, programa de
características jornalísticas e de entretenimento, que há 40 anos compõe o quadro
de programação da TV Globo, destacando-se enquanto “Revista eletrônica pioneira
na televisão mundial [...]”14.Na primeira temporada foi figurado por Renata Ceribelli
e Zeca Camargo. Suas estratégias de veiculação foram ostensivas e flutuaram em
vários meios, originando o livro “Medida Certa: Como chegamos lá!”, blog interativo
e aplicativo para smartphones.
Os participantes do quadro foram vistoriados em sua rotina diária. As tomadas
foram gravadas em ambientes diversos, como a casa dos participantes, locais de
trabalho, os supermercados e restaurantes, academias, hotéis, bem como locais de
passeio da cidade do Rio de Janeiro.
Periodicamente, os protagonistas são monitorados e reavaliados, sendo revistas
suas medidas. A partir destes mecanismos, obtêm-se os dados sob os quais são
traçados objetivos para a adequação dos corpos aos ideais de “normalidade”. Neste
sentido, as estratégias são compostas em torno de uma captura dos corpos dos
participantes na curva normal dos parâmetros biológicos do corpo e da saúde.
Também é possível identificar uma série de estratégias de endereçamento15,
focadas no público adulto, de ambos os sexos, em idade produtiva, como os
participantes do quadro. Recomendações de atividades físicas e de alimentação
são oferecidas aos participantes e repassadas ao público. No livro, a intenção de
generalização da proposta torna-se mais evidente, com os capítulos instrutivos,
quadrinhos de dicas e resumos detalhados.
Há também ênfase nos depoimentos de Renata e Zeca, colocando a confissão
enquanto uma das técnicas de linguagem de destaque, evidenciando os modos
aprendidos de ser e estar e os benefícios e dificuldades de tais mudanças no estilo
de vida dos participantes.
Márcio Atalla, professor de Educação Física que acompanha os apresentadores,
é o grande enunciador. Além de Atalla, há a participação constante de outros
14 Ver: <http://memoriaglobo.globo.com/mostras/fantastico-40-anos.htm>.
15 Para que a produção midiática tenha sentido, é imprescindível a noção pressuposta de quem será
o público, quais seus anseios, o que lhes interpela, “[...] quem eles pensam que são, em relação a si
próprios, aos outros e às paixões e tensões sociais e culturais do momento. (ELLSWORTH, 2001, p.
14). Esta cadeia de intenções tem relação com que Ellsworth (2001, p. 25) chama de “[...] potentes
fantasias de poder, domínio e controle.”.
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profissionais para legitimar a proposta no campo do saber científico, como o médico
cardiologista e as nutricionistas.
Em síntese, percebe-se que o programa está situado em um contexto biopolítico,
em que a promoção e manutenção da saúde tornaram-se uma questão de segurança
e as técnicas prescritivas e de inoculação são utilizadas na condução da conduta
humana (FOUCAULT, 2008a).
4 CONCLUSÃO
O “Medida Certa” atuou como um veículo de difusão/produção de saberes
acerca do corpo e da saúde16, mobilizando os indivíduos a se responsabilizarem
a conduzirem seus corpos para atingirem as medidas, propagadas com as mais
saudáveis e mais elegantes.
Ao ocupar-se de ensinar modos de ser e estar aos indivíduos na
contemporaneidade, o “Medida Certa” aproxima-se do conceito de dispositivo
pedagógico midiático tratado por /Fischer (2013), executando complexos
processos de comunicação e de subjetivação que objetivam, dentre outras coisas,
construir sujeitos ajustados a certos padrões de condutas e que, não raramente, são
capturados por micro relações de poder que constituem uma lógica governamental
de condutas, uma biopolítica do corpo e da saúde, ficando clara, assim, a presença
de mecanismos normalizadores do corpo no programa.
Todavia, pode-se intuir também que essa preocupação multitutelada como a
oferecida no programa aos seus participantes, pode estar longe de ser concretizada
para uma boa parte da população brasileira, sendo necessário novos estudos sobre
a questão da recepção do programa na sociedade para novas conclusões.
DISCURSOS Y ESTRATEGIAS BIOPOLÍTICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO: EL CASO DEL PROGRAMA “MEDIDA CERTA”
RESUMEN: Objetivo: Analizar el marco de discursos mediáticos “Medida Certa”, discutiendo los
posibles mecanismos de normalización referentes al cuerpo y la salud. Metodología: análise de 12
episodios de la temporada 1 y el libro de “Medida Certa, cómo llegamos allí!” A partir de la propuesta
metodológica de Fischer (2013), basado en la perspectiva de Foucault. Resultados: vemos la presencia
de mecanismos de establecimiento de normas para el cuerpo y la salud, así como las estrategias
biopolíticas.
PALABRAS CLAVE: cuerpo humano; media audiovisual; discursos.

MEDIA DISCOURSE AND BIOPOLYTIC STRATEGIES IN BODY CONSTRUCTION:
THE CASE OF THE “RIGHT MEASURE” PROGRAM
ABSTRACT: Objective: to analyze the media discourses of the “Right Measure” framework, discussing
the possible normalization mechanisms related to body and health. Methodology: analysis of 12
episodes of the first season of the chart and the book “Measure Right, how we got there!”, Based
on Fischer’s (2013) methodological proposal, based on the Foucaultian perspective. Results: there is
a presence of normalizing mechanisms related to body and health as well as biopolitical strategies.
KEYWORDS: human body; audiovisual media; discourses.

16 Isto também é percebido por Bortolazzo e Machado (2014) que analisam as formas de produção
de “verdades” no “Medida Certa”, sobre o corpo e a saúde a partir da fala de “especialistas”.
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O FUNK OSTENTAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA
TEORIA CRÍTICA DA SOCIEDADE
Regiane de Ávila Chagas1
RESUMO
Este trabalho tem como propósito identificar os elementos da indústria cultural presentes nofunk
ostentação. Foram analisadas as letras dos funks e as danças presentes nos recursos audiovisuais
envoltos em (15) quinze videoclipes. O que evidenciamos foi que, para além da música ligeira que
promove a dança, é evidente certa estandardização dos temas musicais como também de uma
estética do movimento.
PALAVRAS-CHAVE: Indústria Cultural;Funk Ostentação; Dança.

1 INTRODUÇÃO
Alternativa frente ao funk carioca, o funk ostentação se consolida hoje como
um estilo musical brasileiro. Criado em 2008 na cidade de São Paulo, trata-se de
uma vertente2 do funk carioca que alcançou proporções nacionais no ano de 2011. A
partir de temas que estimulam o consumo e a ostentação, suas letras discorrem sobre
carros de luxo, bebidas, motocicletas, objetos de valor (relógios, uísques, camaros,
lamborghinis, mansões joias, óculos etc.), mulheres (na condição de mercadorias
prontas a serem consumidas), como também sobre a ambição de sair da favela em
busca de uma vida luxuosa.
A presença forte da dança neste movimento não nos é novidade. Influenciados
pela lógica do funk carioca cujos espetáculos são denominados de Bailes Funk, o
próprio nome já indica a presença da dança. No caso do funk ostentação, a dança
sugerida por esta vertente ganha maior visibilidade por conta do formato audiovisual3
que passa a ser um dos principais veículos de circulação do estilo que, inclusive, irá
promover a primeira exibição nacional em 2011, com o videoclipe “Megane”, do MC
Boy do Charmes.
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Frente a essa breve caracterização do funk ostentação, nosso objetivo consiste
em realizar uma análise da dança promovida por este estilo musical a partir de
1 Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), regianeavila@yahoo.com.br
2 O funk apresenta uma leve distinção entre seus produtos. Há o funkmelody, cuja exaltação da mulher
é o tema central das músicas. Há o funkproibidão, cuja lírica gira em torno da criminalidade e dos
conteúdos com apelos sexuais e, por último, o funk dos paulistas, hoje difundido como funk ostentação
cujos mc’s se espelham nos rappers norte-americanos da chamada velha escola do Hip Hop.
3 Konrad Dantas, 26 anos, conhecido como Kondzilla é o principal produtor de clipes do funk
ostentação.
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definições básicas do Marxismo e dos elementos da Teoria Crítica da Sociedade da
Escola de Frankfurt, especialmente sob os estudos da indústria cultural, pensado e
sistematizado por Theodor Adorno e Max Horkheimer. A pergunta que orienta toda
essa investigação pode ser assim traduzida: quaiselementos da indústria cultural
podem ser evidenciados na produção e reprodução da dança no funk ostentação?
A parte empírica da pesquisa foi formada pela playlistdo funk ostentação no
ano de 2015, referente ao período de janeiro a setembro, sugerida por sites musicais.
Foram analisadas as letras dos funks e as danças presentes nos recursos audiovisuais
envoltos nos videoclipes. Dentre os principais artistas estão Anitta, Mc Ludmilla,
Lexa, Mc Nego do Borel, Mc Gui, Mc Sapão, Mc Guimê, dentre outros.
3 A DANÇA COMO PRODUTO DA INDÚSTRIA CULTURAL: O MOVIMENTO DO
FUNK OSTENTAÇÃO
Adorno e Horkheimer, no ano de 1947, discorreram sobre a indústria cultural
com o fim de revelar a situação da arte na sociedade em que predomina o modo
de produção capitalista. Sob a denominação “produtos culturais”, articulados e ao
mesmo tempo independentes, - o cinema, televisão, rádio, revistas, jornais etc. compõem o monopólio da indústria cultural e a “utilizam para legitimar o lixo que
propositalmente produzem” (ADORNO, 1985, p. 57).
No universo dos produtos da indústria cultural o nosso interesse é a dança.Para
isso, analisamos os videoclipes de um produto cultural específico: o funk ostentação.
Os produtos culturais produzidos por essa indústria da culturase limitam à condição
de mercadorias, que é, “antes de tudo, um objeto exterior, uma coisa que, pelas suas
propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie [...] tenham a
sua origem no estômago ou na fantasia, a sua natureza em nada altera a questão”
(MARX, 2013, p. 157).
Do mesmo modo, na sociedade contemporânea a dança vem sendo largamente
difundida em forma de espetáculo por diversos setores daquilo que conhecemos
por indústria cultural4. Associada a valores múltiplos, muitas vezes vinculados à
disciplina, ao controle e domínio corporal, a indústria cultural assume determinadas
concepções estéticas de corpo e do próprio movimento e, ainda, mesmo que
em menor intensidade e frequência, sustentam concepções estéticas atreladas à
resistência cultural de certos grupos sociais, promovendo a pseudo individuação.
Em O Fetichismo da Música e a Regressão da Audição (1996), Adorno irá
defender basicamente duas teses: a decadência do gosto musical, de um lado
e, de outro, o fetichismo da música. Ambas as teses podem ser estendidas para
a problemática da dança.No que diz respeito à decadência do gosto musical,
o autor afirma que todos tendem a obedecer cegamente à moda musical, isso
porque “o gostar e o não gostar já não correspondem ao estado real ainda que a
pessoa interrogada se exprima em termos de gostar e não gostar” (ADORNO,1996,
p.173). O que hoje predomina acerca do gosto musical não é outra coisa que
4 Neste grupo, podemos citar estilos de danças que vão do forró ao sertanejo, do axé music ao
funk. Alguns de seus personagens são identificados como as loiras do Tchan e o seu “Jacaré”, os
Tigrões (“Esse é o bonde do Tigrão”) e suas Cachorras (“Au! Au! Au! Au! Au! Só as cachorras”), as
Tchutchucas, lacraias e periquitas, e tantos outros bichos presentes no universo midiático da dança.
(TOMAZZONI, 2005).
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não a identificação e consequente aceitação do produto musical pelo ouvinte
consumidor e, por conseguinte, a própria dança.
No texto supracitado, é possível extrair os mecanismos que implicam no
gostar ou não gostar de uma dança de sucesso. Tal mecanismo pode ser assim
representado: repetição – reconhecimento – aceitação. Segundo este mecanismo, a
coreografia de sucesso é repetida inúmeras vezes nos veículos da indústria cultural.
A mesma música que promove a dança é tocada em torno de dez vezes por dia
na rádio de forma direta ou inúmeras vezes de maneira indireta via propaganda
radiofônicas, aparecendo em novelas e/ou filmes, em programas de humor, pelos
jogadores de futebol em comemoração aos gols, enfim, exaustivamente repetida.
Essa repetição, em demasiado, gera no ouvinte certo reconhecimento do hit e do
movimento e, com isso, a aceitação da coreografia. Está aí a lógica da indústria
cultural e, portanto, do próprio funk ostentação.
Quanto ao aspecto da regressão da audição, portanto, regressão da formação
cultural dos sujeitos, o papel publicitário que a música ligeiravem assumindo no
cenário atual contribui de maneira expressiva para a morte da linguagem musical5
e consequentemente da própria dança que promove, especialmente quando este
se insere de maneira cada vez mais incisiva como fundo de anúncios publicitários.
Simplesmente os ouvintes são orientados, ou seja, treinados a não dar a devida
atenção àquilo que ouvem e, por conseguinte, se transformam em mero cliente e
consumidor apático.
Diante do exposto e da fundamentação teórica que sustenta esta reflexão, os
hábitos de audição da música ligeira se traduzem em hábitos regressivos. E neste
caminho, quando o sujeito consegue exercer sua autonomia e resistência frente a
este produto cultural, deixando claro não gostar de um hit muito tocado e difundido
é, para grande parte da sociedade, sinônimo de uma pessoa doente, estranha,
contrária à socialização.
No desenvolvimento das análises dos videoclipes, fica claro para nós que para
além da música ligeira que promove a dança, é evidente certa padronização de
uma estética do movimento, como também, de uma estética musical. Essa dança
promovida pela funk ostentação se apresenta sempre semelhante e idêntica. Mesmo
assim, a indústria cultural cria no sujeito que dança a sensação de este poder escolher
com liberdade o que lhe é apresentado. Ledo engano, uma vez que a coreografia
mais conhecida se torna a mais famosa e não necessariamente a produção de melhor
qualidade ou que, ao menos, expresse autonomia na criação.
Como já anunciamos anteriormente, os temas musicais talvez sejam os principais
elementos de estandardização evidente nesta vertente do funk. Em sua maioria, as
letras incentivam o consumo de drogas, a ostentação de objetos de riqueza (carros,
joias e mansões), a busca pela vida de luxo e o forte apelo sexual que se traduz no
alto teor de erotismo, pornografia e vulgaridade de todo tipo.
Diante do exposto e da fundamentação teórica que sustenta esta reflexão,
os hábitos de audição do funk ostentação se traduzem em hábitos regressivos.No
funk ostentação, sendo ele produto da indústria cultural, não há nada de “novo”
5 Comercial da Camisinha Olla veiculado na televisão com a música “Show das Poderosas” da
funkeiraAnitta. https://www.youtube.com/watch?v=qMuR_Ytevnk. Visitado em 15 de agosto de 2017.
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no processo de criação de seus movimentos, ou seja, o ouvinte já tem claro os
movimentos dos quais se tratam e, especialmente, os esforços assumidos pelo
sujeito. É idêntico tanto a forma como o conteúdo do movimento. Por esforço
estamos entendendo ser este a “pulsão de atitudes que se expressa em movimento
visível, imprimindo-lhe variadas e expressivas qualidades. (...) é o ritmo dinâmico do
movimento do agente”. (RENGEL, 2005, p. 60). Este esforço acaba expressando a
totalidade do sujeito que produz dança, seja em seu físico, em suas emoções, seja
em sua racionalidade, a dinâmica da dança parte “de uma atitude interna do agente
para com os fatores de movimento e de sua maneira de responder ao mundo”, e
que por isso, “desenvolve-se o esforço que comunica a qualidade expressiva do
movimento”. (RENGEL, 2005, p. 60).
No caso do funk ostentação a dança se apresenta a partir de elementos idênticos
do movimento. Isso quer dizer que tanto os elementos de expressão como também
os elementos da estrutura e da forma do movimento estão articulados de modo a
expressar certa erotização, sensualidade e, por vezes, a denotação de movimentos
característicos do ato sexual de relações heterossexuais. Este apelo sexual contido
tanto nas letras como nos movimentos do funk parece querer resgatar o significado
etimológico do funk que remete ao odor do corpo durante as relações sexuais.
A partir da padronização dos elementos do movimento evidenciados no funk
ostentação, não há nenhuma expectativa na apreciação deste estilo, mesmo porque
um dos critérios para o sucesso da coreografia, ou seja, para o consumo da dança, é
justamente a produção de um ritmo óbvio. Na dança promovida por esta indústria,
fica evidente no funk que até os improvisos adotam regras uniformizadas, sendo
sempre a erotização quem irá orientar a criação do movimento. Em assim sendo,
fica fácil compreender agora porque que “quando toca ninguém fica parado”6, já que
uma música repleta de elementos estandardizados acaba por promover também
reações estandardizadas, dentre elas, a própria dança.
Infelizmente esta padronização do movimento alcança as coreografias do forró,
da salsa, do samba, do funk, dentre outras, uma vez que é na própria produção da
dança que tais características são determinadas e são as mesmas qualidades que
sustentam a lógica mercantilista da dança.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenvolvimento deste trabalho, a estética evidenciada na música, no
corpo e no movimento da dança se mostrou condizente com a lógica da indústria
cultural, ou seja, a lógica do capital. Marcuse (1973), ao problematizar a ideologia
da sociedade industrial avançada, afirma que a estética, ou melhor, a estatização, se
tornou objeto de consumo, inclusive do próprio corpo. Este culto ao corpo que, em
certa medida, traduz a preocupação do sujeito consigo próprio, encontra na estética
uma maneira de demarcação de identidade, de pertencimento, mas que acaba por se
traduzir em mera individualização, que se desenvolve em meio a um falso processo
de individuação, já que a estética que se desenvolve na música, no movimento e
no próprio corpo se revela de modo padronizado, como mera objetivação ou pura
exteriorização.
6 Trecho da música “Som de Preto” do Mc Amilckar e Chocolate.
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EL FUNK OSTENTACIÓN EN LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA CRÍTICA DE LA
SOCIEDAD
RESUMEN: Este trabajotiene como objetivo identificar los elementos presentes enlaindustria cultural
promovida por el funk ostentación. Fuerananlisadaslas letras del Funks y lasdanzas presentes enlos
recursos audiovisualesenvueltosen (15) quince vídeos. Lo que hemos observado es que, además de
la música ligera que promueveladanza, es evidente ciertanormalización de una estética de los temas
musicales como, también, de una estética del movimento.
PALABRAS-CLAVES: Industrial Cultural; Funk Ostentación;Danza.

THE FUNK OSTENTATION IN THEPERSPECTIVE OF THE CRITICAL THEORY OF
SOCIETY
ABSTRACT: This work aims to identify the elements of the cultural industry present in the funk
ostentation. The letters of the funks and the dances present in the audiovisual resources wrapped in
(15) fifteen video clips were analyzed. What we have shown is that, in addition to the light music that
promotes dance, it is evident that there is a certain standardization of an aesthetic of the movement
and one standardization of musical themes.
KEYWORDS: Cultural Industry; Funk Ostentation; Dance.
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NARRATIVAS SOBRE A IDENTIDADE NACIONAL
NA ABERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO/2016:
REPERCUSSÕES EM PORTAIS JORNALÍSTICOS E NO
TWITTER1
Ângelo L. Brüggemann2
Juliano Silveira3
Paula Bianchi4
Giovani De Lorenzi Pires5
RESUMO
O estudo descritivo visa compreender que temáticas proporcionaram narrativas transmidiáticas entre
portais digitais de notícias (UOL, G1 e Globo.com) e a rede social Twitter no decorrer da cerimônia de
abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
PALAVRAS-CHAVE: JO Rio 2016; convergência digital; narrativas transmídia

INTRODUÇÃO
A popularização dos meios digitais de informação/comunicação (TDIC),
sobretudo os dispositivos móveis, tem ampliado o processo de convergência de
informações que já havia entre os meios tradicionais. A indústria midiática tem
buscado nos aparatos digitais um novo fluxo de circulação de seus conteúdos,
baseados no que Jenkins (2009) chamou cultura de convergência. Para o autor,
com a web2.0, a mídia tradicional não mais detém a exclusividade da produção/
veiculação dos conteúdos, havendo um novo processo de apropriação, fundada na
ação da cidadania, denominada cultura de participação. Para Jenkins, a convergência
desses dois universos de emissores se dá na esfera das TDIC e implica em novos
diálogos, que produzem narrativas transmidias.
Scolari (2013) contribui com esse paradigma destacando que cada meio faz
um aporte na construção coletiva do mundo narrativo midiático e que as narrativas
culturais mais significativas são aquelas veiculadas por múltiplas plataformas
midiáticas, o que inclui os prosumers, isto é, consumidores como também produtores
dessas narrativas.
1 Este trabalho teve auxílio financeiro da Rede CEDES
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), angelobruggemann@gmail.com
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), juliano_silveira@yahoo.com.br
4 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), paulacbianchi@yahoo.com.br
5 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), delorenzi57@gmail.com
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O esporte é um artefato cultural relevante para se compreender como se
constroem tais narrativas transmidias, por sua condição de fenômeno de consumo
de massa. Assim, para verificar como tais narrativas convergem e dialogam, parece
significativo que se tome como objeto um evento esportivo de proporções globais,
como os Jogos Olímpicos (JO).
O presente estudo, de natureza descritiva, tem como objetivo compreender a
convergência digital operada entre dois meios específicos, na cobertura da cerimônia
de abertura dos JO Rio/2016: a rede social Twitter e os portais digitais brasileiros
de informação UOL, G1 e Globo.com.; para tanto, toma como foco a primeira
parte do evento, destinada a apresentações artístico-culturais que representam
simbolicamente um dado recorte da história, cultura, símbolos e representações do
país e da cidade-sede.
A escolha das narrativas que representarão o país/cidade-sede envolve o
destaque para alguns elementos culturais e, logicamente, o descarte de outros,
dependendo dos interesses de “atores” como o Comitê organizador, Gestores,
Instituições financeiras, grupos políticos (MORAGAS SPA, 2010) e, no âmbito da cultura
da convergência, os cidadãos comuns. Assim, a convergência (e as divergências)
entre tais narrativas constituem novas narrativas que circulam no universo digital
e, por isso, a importância de se pesquisar como repercutiu transmidiaticamente a
imagem simbólica que o Brasil divulgou de si próprio nesse evento.
Estudos como esse ainda são escassos na literatura nacional (VIEIRA, 2003;
SANTOS, 2012). Pereira et al. (2015) empreenderam uma pesquisa sobre convergência
midiática na abertura dos Jogos de Londres/2012, observando como se deu o
diálogo entre uma rede social (twitter) e a cobertura jornalística de emissoras de
televisão aberta brasileiras.
PRODUÇÃO DE DADOS
A produção de dados ocorreu a partir do acompanhamento das postagens
e conteúdos publicados pelos portais jornalísticos investigados em tempo real,
durante a cerimônia de abertura dos JO Rio 2016. Para registro das postagens, foram
realizados print screens das telas e armazenadas em um editor de texto. Também
foram realizadas anotações referentes aos formatos de cobertura realizados pelos
portais, a fim de expor os principais aspectos destacados nas mesmas para futura
análise.
Tomando como base os dados produzidos, foi organizada uma descrição dos
principais aspectos presentes nas coberturas realizadas pelos Portais, que enfatizavam
os elementos históricos e culturais da parte artística do evento, representativos das
culturas brasileira e carioca. Da mesma forma, são destacados aspectos pontuais
relacionados ao protocolo do evento que tendem a representar as singularidades
das apropriações do evento pelos diferentes Portais, para além do guia de mídia
disponibilizado pelo COLJO6. Por último, são elencados conteúdos presentes nas
diferentes coberturas, que fazem menção a uma perspectiva de narrativa transmidia,
sobretudo, com base nos conteúdos produzidos pelos expectadores a partir do
Twitter.
6 Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos.
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DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS
A cobertura da abertura dos jogos Rio 2016 pelo portal UOL descreveu ao vivo
os principais fatos ocorridos ao longo da cerimônia, contando com um jornalista
responsável por comentários gerais. O portal inseriu postagens descritivas, como:
“Vídeo inicial mostra o Rio visto de cima ao som da música ‘aquele abraço’ de Gilberto
Gil”. Também frisou as apresentações na “parte cultural” do espetáculo e aspectos
sobre o protocolo: “Pindorama, em tupi-guarani, significa terra das palmeiras – forma
como o Brasil era chamado pelos índios” e “Protocolo previa que Michel Temer seria
anunciado e não foi”.
Para uma melhor compreensão dos fatos, foram postadas imagens da cerimônia.
Assim, contemplaram-se os artistas: “Paulinho da Viola canta o Hino Nacional no
início da abertura”; o protocolo dos Jogos: “Bandeira do Brasil é hasteada durante
a cerimônia”; e os elementos culturais representados com fotos de diferentes
performances.
O UOL optou por reproduzir comentários do twitter, sobre demonstrações de
entusiasmo, emoção e orgulho quanto ao evento: “Gente, que abertura apaixonante”;
“Já comecei chorando nessa abertura das olimpíadas!”;comparações com a abertura
da Copa da FIFA de 2014:“Na abertura da copa não fizeram nada disso”; e sobre os
aspectos culturais do Brasil: “Abertura mostrando o porque o Brasil é um país tão
miscigenado”.
A cobertura realizada pelo portal Globo.com teve um viés retrospectivo, por meio
da publicação de textos, imagens e vídeos do evento, destacando os principais fatos
ocorridos na abertura. Quanto a origem do conteúdo, o internauta era encaminhado
para outros sites do grupo (globoesporte, G1 ou O Globo). O portal também contou
com reportagens próprias, relacionadas ao protocolo do evento.
Destaque do portal foi o desfile da modelo Gisele Bündchen ao som da música
Garota de Ipanema: “... Gisele surgiu em um vestido longo e brilhante, com um corte
exibindo as pernas e “tomou de assalto” a passarela do Maracanã. O estádio se enche
de graça ao ver a modelo caminhar”. Ressalta, assim, estereótipos sobre a imagem da
mulher brasileira.
O portal dispõe uma série de imagens do evento, que incluem a modelo Gisele
Bündchen, a réplica do 14 bis de Santos Dumont, os fogos de artifícios, o cantor
Paulinho da Viola cantando o hino nacional, o espetáculo protagonizado pela equipe
de bailarinos da coreografa Deborah Colker etc.
Também estabelece um vínculo com as redes sociais, exibindo os comentários
que circularam no twitter através da seção intitulada Zoações, brincadeiras e
comentários: a cerimônia de abertura por outro foco. Nessa, os internautas satirizam
alguns momentos do espetáculo.
O portal G1 destacou postagens realizadas por agências de notícias nacionais e
internacionais sobre a abertura dos JO Rio 2016. Nesse sentido, ressaltou os ritmos
brasileiros, Gisele Bündchen, os talentos brasileiros reconhecidos internacionalmente,
a polêmica sobre Santos Dumont e a explicação dos termos gambiarra e maracatu.
Outro destaque foi o sucesso da Abertura, diante das más notícias que antecederam
o evento, como a turbulência política e os problemas nas obras da vila olímpica.
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O portal enfatizou a musicalidade da cerimônia e a diversidade cultural carioca.
Outro destaque foi o fato de Michel Temer não ter sido anunciado durante a abertura
dos Jogos, quebrando o protocolo. Também apostou nas fotos do evento e, por
meio do link “Olimpíada: cerimônia de abertura da Rio 2016 gera memes na web”,
destacou os comentários dos internautas sobre a cerimônia no Twitter e da criação
de memes, destacando o fato da hashtag #CerimôniaDeAbertura liderou seus
principais tópicos.
Após o evento, o G1 apresentou uma descrição completa do evento, fazendo
comparações com as cerimônias de Pequim (suntuosa) e Londres (midiática),
frisando o jeito brasileiro de dar boas-vindas ao maior evento esportivo do planeta
através da valorização da cultura. O portal disponibilizou links com comentários de
jornalistas e postagens de integrantes dos comitês olímpicos de outros países no
Twitter.
Na perspectiva transmidia, foram acompanhadas as interações no Twitter
ao longo da abertura, com as Hashtags #ABERTURAOLIMPIADAS2016,
#CERIMONIADEABERTUTA, #SOMOSTODOSOLIMPICOS, termos oficiais criados
para divulgar a cerimônia de abertura; ao longo do evento observou-se que
#BR2016 e #CALABOCAGALVAO acabaram atingindo o Twitttopics (assuntos
mais comentados). Acompanharam-se os twitts para observar suas principais
características em relação à parte cultural do evento, e, frisa-se que muitos desses
se referiam ao que estava passando no momento na TV. A partir dessas postagens
foram delimitadas quatro categorias: Cultura Brasileira, Nacionalismo, Música e Meio
Ambiente.
Acerca da cultura brasileira, são exemplos: “De acordo com a abertura das
olimpiadas o Brasil só tem índio e favela”. Sobre o nacionalismo, destaca-se: “A
gente fala mal do Brasil mas no fundo ama esse país e sente muito orgulho”. No que
tange ao meio ambiente: “Quem dera a responsabilidade sociambiental da abertura
dos Jogos se tornasse realidade no Rio”. Sobre a música: “Maracatu nas olimpíadas”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente investigação visou compreender a convergência digital operada
entre os portais digitais brasileiros de informação e uma rede social na cobertura
da cerimônia de abertura dos Jogos Rio/2016. Assim, tomando como base as
estratégias utilizadas pelos portais (UOL, Globo.com e G1) e pelo Twitter, é possível
apresentar alguns apontamentos preliminares:
• Os portais pautaram suas coberturas do evento na descrição das diferentes
atrações que compuseram a parte cultural da abertura, com comentários,
fotos e links para outras fontes.
• Foi perceptível o investimento em reportagens sobre aspectos pontuais da
cerimônia, como a musicalidade e os artistas envolvidos.
• Houve certa ênfase em personalidades não esportivas como Gisele
Bündchen, a homenagem aos brasileiros reconhecidos internacionalmente,
as repercussões do evento na imprensa internacional, asvaias a Temer.
• Somente o UOL realizou a cobertura minuto a minuto, com postagens sobre
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os acontecimentos da abertura em tempo real, enquanto os demais portais
se valeram mais de conteúdos descritivos pós-evento.
• Todos os portais chamaram a participação de internautas por meio do Twitter,
no sentido de elogiar o evento e demonstrar o orgulho de ser brasileiro
(UOL), zoações, brincadeiras e comentários (globo.com) e os memes sobre
a abertura (G1).
• O Twitter, por sua vez, contemplou como principais postagens aquelas que
diziam respeito à cultura brasileira, ao nacionalismo, ao meio ambiente e à
musicalidade do evento.
Como apontamento final para posteriores análises fica a perspectiva de estudar
esses conteúdos em relação, para tentar identificar “diálogos” dos portais com o
Twitter, na direção do que indicam a teoria da convergência digital.
NARRATIVES ABOUT NATIONAL IDENTITY AT THE OPENING OF THE RIO /
2016 OLYMPIC GAMES: REPERCUSSIONS ON JOURNALISTIC PORTALS AND ON
TWITTER
ABSTRACT: The descriptive study aims to understand whichthemes provided transmedia narratives
among digital news portals (UOL, G1 and Globo.com) and the social network Twitter during the
opening ceremony of the Rio 2016 Olympic Games.
KEYWORDS: OG Rio 2016; Digital convergence; Transmedia narratives

NARRATIVAS SOBRE LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA APERTURA DE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO / 2016: REPERCUSIONES EN LOS PORTALES
PERIODÍSTICOS Y TWITTER
RESUMEN: Este estudio descriptivo pretende comprender qué temáticas proporcionaron narrativas
transmedia entre los portales digitales de noticias (UOL, G1 y Globo.com) y la red social Twitter en el
transcurso de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Rio 2016.
PALABRAS CLAVE: JJ.OO.Rio 2016; convergencia digital; narrativa transmedia
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O BRASIL QUE O BRASIL DIZ SER: COMO A MÍDIA
TELEVISIVA REPERCUTIU NOSSA NARRATIVA
HISTÓRICO-CULTURAL NA ABERTURA DOS JOGOS
OLÍMPICOS RIO/20161
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RESUMO
Oobjetivo deste estudo écompreender as narrativas simbólicas sobre o Brasil (história, cultura,
personagens), expressa por jornalistas da televisão aberta na solenidade de abertura dos JO Rio/2016.
As transmissõesde três redes do Brasil (Globo, Band, Record) e uma espanhola (TVE) foram gravadas
e analisadas desde a perspectiva da teoria da convergência digital. Percebemos que mesmo havendo
um guia de mídia, comum as emissoras, cada uma possui suas características de transmissão.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Olímpicos; Cerimônia de abertura; Narrativa midiática.

1 INTRODUÇÃO
A solenidade de abertura dos Jogos Olímpicos (JO) costuma ser um evento
cultural significativo para o mundo esportivo, em que os valores e tradições do
olimpismo são reafirmados e atualizados. É cercada de grande expectativa por parte
do público e os meios de comunicação de massa são responsáveis por divulgar
o espetáculo, empregando “diferentes tipos de ‘mensagens’ e ‘emoções’ [...],para
quem assiste ao evento pela TV” (SANTOS, 2013, p. 104).
A solenidade serve para que os organizadores apresentem simbolicamente ao
mundo sua história, cultura e representações. Nela determinada identidade do país/
cidade-sede é contada por si mesmo/a, um discurso autorrepresentativo. porém,
não desprovido de interesses culturais e ideológicos que se pretendem impor como
hegemônicos (POFFO et al., 2015).
Diversos estudos internacionais focaram a cobertura televisiva das solenidades
de abertura dos JO, mas são escassos na literatura brasileira (VIEIRA, 2003; SANTOS,
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização,
especificamente, porém salienta-se que seus pesquisadores são bolsistas CAPES.
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mira_nm@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), k_milasg@hotmail.com
4 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), lfiamoncini@yahoo.com.br
5 Universidade de Sevilla (US), jmontin@us.es
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2012). Um dos pesquisadores é o espanhol Miquel Moragas Spà, para quem “[...]
o momento em que a relação entre a TV o os Jogos Olímpicos mais se explicita
é justamente quando há a maior expressão dos valores do o limpismo e a maior
demonstração simbólica da celebração do potencial do esporte: a cerimônia de
abertura dos JO” (apud SANTOS, 2013, p.1).
A popularização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)
faz com essas narrativas se modifiquem, se ampliem e se complementem. Da
lembrança terna da lágrima do urso Misha, mascote dos jogos de Moscou (1980),
produzida num mosaico de painéis sustentados pelos próprios espectadores, à
“chegada” da Rainha Elizabeth ao estádio olímpico em Londres/2012, num salto
de paraquedas e acompanhado nos telões e por milhões de telespectadores, o
espetáculo da abertura olímpica parece ter incorporado o que a literatura trata
como convergência digital (JENKINS, 2009) ou narrativas transmídias (SCOLARI,
2013).
Para as emissoras televisivas credenciadas há uma cobertura oficial com
imagens disponibilizadas pela empresa de mídia credenciada pelo COI, além de
um discurso textual padrão, divulgado no guia de mídia pelo COLJO. As redes de
televisão, porém, nas falas dos seus locutores e comentaristas, (re)constroem suas
próprias narrativas.
Nosso objetivo de investigação neste relato esteve relacionado à
compreensão/repercussão do discurso (re)interpretativo das emissoras de televisão
aberta nacionais Globo, Band e Record e, por contraste,da rede espanhola TVE, a
respeito das narrativas simbólicas sobre o Brasil, sua história, cultura e personagens
expressas nas solenidades de abertura dos JO Rio/2016.O trabalho caracteriza-se
como um estudo descritivo interessado em interpretar a imagem simbólica que o
Brasil divulga de si próprio nessa ocasião específica, escalando como “depoentes”
os jornalistas das emissoras referidas.
2 OLHANDO PARA OS DADOS
A abertura dos Jogos Olímpicos no Brasil aconteceu no dia 5 de agosto, no
estádio do Maracanã na cidade do Rio de Janeiro. Na Rede Globo os comentaristas
eram Marcos Uchôa, Galvão Bueno, Glória Maria e Renato Ribeiro. A cobertura oficial
iniciou com uma tomada aérea do estádio do Maracanã, enquanto eram efetivados
comentários sobre a chegada do público, os portões de acesso e das expectativas
dos comentaristas sobre a abertura.
De modo geral, nesta emissora as narrações se caracterizaram por falas
objetivas, não havendo a presença de proposições críticas ou abordagem cômica,
embora em alguns momentos tenham ocorrido comentários mais espontâneos
na busca da aproximação e familiarização nos espectadores com o espetáculo.
As características dos comentários permitem deduzir que foram pautadas nas
indicações do guia de mídia, tendo em vista a linearidade das falas em relação as
ações que iam se apresentando, bem como os momentos de silêncio indicados no
guia e respeitados na transmissão.
Por sua vez, a Rede Record teve a condução dos jornalistas Lucas Coelho e
Adriana Araújo e dos convidados Fernando Scherer (Xuxa), ex-nadador olímpico
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

466

e do humorista Fabio Porchat, ambos contratados pela Record.A aposta inusitada
da emissora parece ter sido a de combinar as narrativas dos jornalistas sobre o que
ocorria no Maracanã com depoimentos de um ex-atleta olímpico e com uma pitada
de humor.
A estratégia esteve à beira do fracasso pois os jornalistas-âncoras não
conseguiam sair do roteiro fornecido pelo guia de mídia e Xuxa misturava certo
nacionalismo-ufanista alguns tons acima do razoável com depoimentos pessoais
pouco relevantes. Salvava a cobertura o bom humor de Porchat, que aos poucos
praticamente assumiu o comando da cobertura, com piadas politicamente corretas
e algumas incorretas, na lógica da mídia, como quando ameaçou um “fora temer!”
no momento em que seu nome foi anunciado – ficou no “Primeiramente, ...”.
Da metade em diante, nota-se uma mudança significativa no andamento da
cobertura, sobretudo para nosso estudo, que investiga as narrativas transmidiáticas.
A jornalista Adriana Araújo passa a ler os comentários de telespectadores nos perfis
da emissora nas redes sociais, fazendo a narrativa oficial convergir com o discurso
dos telespectadores. A estratégia consagrou o papel preponderante de Porchat,
porque a maior parte das postagens lidas interagiam com o humorista, dando a ele
mais oportunidades de se destacar.
A transmissão na TV Band contou com os comentaristas Ana Paula Padrão,
Álvaro José e Ricardo Boechat. Minutos antes do início da abertura os comentaristas
teceram algumas falas gerais com destaque para a 1ª Olimpíada realizada no
hemisfério sul, o legado olímpico, a segurança do evento, ao enfoque artístico que
seria dado na cerimônia.
Conforme a sequência do guia de mídia, foi anunciado o presidente do Comitê
Olímpico Internacional, e em seguida seria apresentado o presidente do país sede,
porém mesmo estando presente, Michel Temer (presidente interino na ocasião) não
foi anunciado, os comentaristas nada disseram sobre isso. Durante a cerimônia, os
comentaristas ficam em silêncio em vários momentos, para além dos indicados no
guia de mídia, talvez para que o público pudesse apreciar por si só. Foi reforçado
pelos comentaristas, ao longo da abertura, temas como: preservação ambiental,
humanidade, criatividade,improviso e gambiara.
A entidade pública Radio Televisão Espanhola (RTVE) foi a operadora detentora
dos direitos dos JO Rio 2016 na Espanha. A cerimônia de abertura foi transmitida,
ao vivo, pelo canal TVE-1 e,as imagens emitidas pelo canal espanhol foram do world
feed da cerimônia. Os comentaristas foram os jornalistas esportivos Paloma del Río
e Amat Carceller, presentes no estádio Maracanã.Nos momentos que antecederam
o início da cerimônia, os primeiros comentários sobre o Brasil se reportaram ao
público que encheu o estádio apesar da difícil situação econômica, destacada por
Paloma del Río “iba a ser un disgusto para todos el ver que no se podían llenar las
gradas […] por la condición económica del país, y la situación aquí, en Río pues no
es muy boyante ni en Brasil como saben todos ustedes”. Amat Carceller menciona o
valor histórico do Maracanã, espaço que abriria os primeiros JO na América do Sul.
Iniciada a cerimônia, os comentaristas destacaram a estreita relação do
componente musical com a identidade brasileira. Paloma del Río se refere a gambiarra
como “la habilidad que tienen los brasileños […] capaz de hacer algo grande de
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casi nada […] y de producir música, ritmo y color”. Amat Carceller complementa
destacando a beleza artística da batucada presente no cenário do Maracanã.Outro
destaque ocorreu durante o ato da execução dos hinos, no qual Paloma del Río
assinala que apesar do “el himno nacional brasileño tiene aires de marcha militar”,
é interpretado por Paulinho da Viola, um dos grandes cantores da música popular
brasileira e que poderáá suavizar o tom castrense.
Durante a parte da cerimônia denominada “Pindorama” Paloma del Río
destacoua importância das reservas indígenas que “ocupan un 13% del territorio de
Brasil” e comparada a outros países são mais protegidas. A mesma acrescenta que
o país teve sempre “la habilidad de absorber las culturas e integrar a todos ellos […]
creando una mezcla, ”.Por fim, os comentaristas resgatam novamente o valor da
gambiarra, que Paloma del Río relaciona com as favelas como “una de las partes
más pobres […] que no se resignan a vivir sin ritmo sin canciones, sin bailes a pesar
de esa vida humilde que llevan”.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que fica marcado de uma análise comparativa, preliminar, entre as emissoras
brasileiras e a espanhola é a utilização do guia de mídia, nos comentários, nas
informações e nos silêncios (a Band foi exceção neste aspecto) d as transmissões.
Percebe-se, porém,especificidades na forma de transmitir o conteúdo, como o
humor bem expresso na Record, o olhar crítico em perspectiva sociocultural da
RTVE, o nacionalismo na Globo, e a pretensa neutralidade da Band. Cabe ressaltar
que,diferente das TVs brasileiras, a RTVE abordou questões políticas e culturais,
como a fala sobre a crise econômica brasileira, ou sobre o Maracanã ser um
patrimônio histórico do Brasil, isto se justifica, possivelmente, pela necessidade
de situar o telespectador espanhol ao contexto cultural brasileiro. A cerimônia de
abertura dos JO,na busca de apresentar o Brasil em toda sua multiculturalidade,
aponta temas potenciais de aprofundamento como: preservação ambiental e
contradições no discurso;cerimônia pensada especialmente para transmissão
televisiva; empoderamento feminino, musicalidade, entre outros.
BRAZIL THAT BRAZIL SAYS BEING: HOW THE TELEVISION MEDIA REPERCUED
OUR HISTORICAL-CULTURAL NARRATIVE AT THE OPENING OF THE OLYMPIC
GAMES RIO/2016
ABSTRACT: The purpose of this study is to understand the symbolic narratives about Brazil (history,
culture, characters), expressed by journalists of the television open on the opening ceremony of
the Rio/2016. The transmissions of three Brazilian networks (Globo, Band, Record) and one Spanish
(TVE) were recorded and analyzed from the perspective of the digital convergence theory. We realize
that even though there is a media guide, common to the TV channel, each one has its transmission
characteristics.
KEYWORDS: Olympic Games; Opening Ceremony; Media Narrative.

EL BRASIL DICE QUE SEA: CÓMO LA TELEVISION MEDIA REPERCUTIÓ NUESTRO
NARRATIVA HISTÓRICA-CULTURAL LA APERTURA DE OLIMPIADAS RIO/2016
RESUMEN: El objetivo de este estudio es comprender las narrativas simbólicas sobre Brasil (historia,
cultura, personajes) expresadas por periodistas de televisión en abierto en la ceremonia de apertura
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de los JJ.OO. Rio/2016. Las transmisiones de tres cadenas de Brasil (Globo, Band, Record) y una
española (TVE) fueron grabadas y analizadas desde la perspectiva teórica de la convergencia digital.
Detectamos que aún habiendo una guía de medios, comunes a las emisoras, cada una ofrece sus
características propias en la transmisión.
PALABRAS CLAVE: Juegos Olímpicos; Ceremonia de apertura; Narrativa mediática.
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APROPRIAÇÃO DO CONCEITO DE NARRATIVA:
DIÁLOGO COM A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE
MUNICIPAL DO NATAL/RN
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Jéssica Natália de Souza5
RESUMO
O objetivo deste escrito foi refletir sobre as experiências dos professores de Educação Física no
município do Natal ao vivenciar momentos diversos na produção de narrativas. Nossa pesquisa
caracterizou-se por ser qualitativa-descritiva. Ao final de nossas reflexões, afirmamos a notória
satisfação do grupo de docentes durante o processo, além do rompimento à resistência que a maioria
deles exerciam com relação ao uso de materiais tecnológicos em suas aulas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação Continuada; Narrativa.

INTRODUÇÃO
É certo que o modo de vida da sociedade vem sofrendo alterações em
decorrência do surgimento das novas tecnologias e dos meios de comunicação
(ARAÚJO; BATISTA; OLIVEIRA, 2016). Compreendendo o fenômeno da globalização
e assumindo que as mídias permeiam por diversos espaços, começamos a pensar
como se dá o processo da inserção das mídias e da tecnologia na construção de
narrativas no contexto escolar e de que forma isso soma no processo de ensinoaprendizagem.
Buscando colaborar com a formação continuada dos professores de Educação
Física da rede municipal de Natal, o Laboratório de Estudos em Educação Física,
Esporte e Mídia (LEFEM), em parceria com a Secretária Municipal de Educação,
conduziu um encontro na formação continuada buscando entender o vínculo entre
mídias, escola, e Educação Física. Neste sentido, o objetivo deste escrito é refletir
sobre as experiências desses professores ao vivenciarem momentos na produção
de narrativas.
1 Projeto financiado pelo edital PROEXT/2015.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), rayannemedeiross@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), julhinhamaria@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sheyllamiris@gmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jessicanataliadesouza@gmail.com
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METODOLOGIA
Nosso caminho metodológico se deu pela abordagem qualitativa, com cunho
descritivo. Este tipo de pesquisa preocupa-se “com aspectos da realidade que não
podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica
das relações sociais. ” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32)
Nesta perspectiva, nossa ação foi direcionada aos professores de Educação
Física do município do Natal-RN, que de fato fazem parte do programa de formação
continuada oferecido pela Secretária Municipal de Educação. Nosso encontro
aconteceu no dia 30 de maio de 2016, realizada do Centro Municipal de Referência
em Educação (CEMURE), onde centralizamos a temática do conceito de narrativa e
como ela se materializa no contexto escolar.
Como instrumento de pesquisa utilizamos da observação participante, adotando
ferramentas fotográficas e videográficas. Nossas atividades se organizaram da
seguinte forma: apreciação e remontagem do vídeo “Pateta - O Campeão Olímpico“,
onde os protagonistas eram os próprios professores; apresentação da ferramenta
midiática de construção de narrativa - Comic Strips It; produção de histórias em
quadrinhos (HQ) a partir de fotos registradas no momento da formação, assim
como imagens extraídas da internet.
REFERENCIAL TEÓRICO
Estar imerso em uma sociedade que, desde os primórdios, cria e recria
continuamente suas histórias e, tanto quem narra quanto quem escuta, atribui
significado e sentido a elas das mais diversas formas, nos mostra a necessidade
de discutir o processo narrativo e, através de suas mais diversas possibilidades,
adequá-lo com a finalidade de auxiliar o processo educacional. Segundo Walter
Benjamin (1994,p.5), a narrativa:
Pode tratar da transmissão de uma moral, de um ensinamento prático, da
ilustração de algum provérbio ou de uma regra fundamental da existência. Mas,
de qualquer forma, o narrador é uma espécie de conselheiro de seu ouvinte.

Nesse contexto, ao considerar que o narrador é uma espécie de conselheiro
de seu ouvinte, se atribui um sentido de importância desse, ao contar a história.
“A experiência propicia ao narrador à matéria narrada, quer essa experiência seja
própria ou relatada.” (BENJAMIN, 1994, p.6).
A forma mais conhecida de narrar uma história é a oral, mas devido a evolução
e inserção da tecnologia no dia a dia, podemos utilizar a mídia para nos auxiliar e
diversificar o modus operandi da narração, originando assim as narrativas midiáticas.
De acordo com Bruner (1997), entende-se narrativa como uma versão da
realidade e, por reconhecer que as mídias atravessam nossos espaços de convívio,
ocupando boa parte do tempo cotidiano das crianças e dos adultos, nos faz ponderar
sobre a possibilidade de tornar as narrativas midiáticas como aliada no processo de
ensino e aprendizagem. (TUFTE; CHRISTENSEN, 2009)
A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA
Para estimular as ações junto aos professores de Educação Física da rede
municipal, questionamos o que eles entendiam por narrativas midiáticas e, como
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isso poderia ser pensado na escola e nas suas aulas de Educação Física.
Após a problematização inicial foi possível compreender a Educação Física
escolar como espaço fértil de debate e ampliação do senso crítico dos alunos quando
falamos sobre as construções das narrativas, sobretudo as narrativas midiáticas. Se
pensarmos como os esportes, jogos, lutas e danças6 são narrados pelas mídias,
perceberemos a precisão de discorrer essas práticas corporais por este viés pois, é
através delas, que os alunos têm o primeiro contato com estas manifestações; sejam
pelas transmissões televisivas, jornalísticas ou pelos jogos virtuais. Neste sentido,
consideramos relevante trazer a discussão para a formação continuada com os
professores da rede.
Após a conversa inicial com os professores sobre as narrativas construídas
diariamente sobre as diversas práticas corporais, direcionamos nosso diálogo para
pensar como elas são criadas em tempos de megaeventos esportivos, especialmente,
as Olímpiadas Rio 2016.
Para pensar as Olímpiadas considerando o conceito de narrativa, o grupo de
colaboradores do LEFEM propuseram aos professores a produção de um vídeo,
baseado no curta metragem de aproximadamente 7 minutos, intitulado “PATETA
– O CAMPEÃO OLÍMPICO”, com a intenção de recriá-lo. O curta faz um breve
histórico das Olimpíadas e dos seus símbolos, assim como as características desse
megaevento de forma bem-humorada e descontraída, como podemos visualizar na
figura 1.

Figura 1 - PATETA - O CAMPEÃO OLÍMPICO
Fonte: Imagem recortada do vídeo: PATETA – O CAMPEÃO OLÍMPICO, disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=3gN09jgHEFo>

A escolha deste curta metragem se baseou em pensar um contexto histórico
das Olimpíadas que apresentasse uma narrativa mais próxima dos alunos. A ideia
central dessa metodologia de ensino é fazer com que estudantes da educação
básica, possam se identificar com a Educação Física e desmistificar a compreensão
de que a disciplina é apenas prática, isenta de reflexões e senso crítico, a partir de
um viés cultural, social, econômico e político.
6 Conteúdos do componente curricular da Educação Física.
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Figura 2 - Gravação da prova de Atletismo do Pateta - O campeão olímpico
Fonte: Arquivo do LEFEM

Figura 3 - Remontagem do Pateta – O campeão olímpico.
Fonte: Arquivo do LEFEM

As figuras 2 e 3, mostram o caminho da nossa intervenção na remontagem
do curta, onde vários professores, divididos em pequenos grupos, representaram
algumas cenas. Na figura 2, é possível observar o processo de gravação da cena em
que o pateta - no curta original - participa de provas do Atletismo. A participação
do professor que representou o personagem principal, na cena em questão, foi
espontânea e bem-humorada, rendendo boas filmagens.
Já na figura 3, podemos identificar a cena recortada na figura 1, onde o pateta,
caracterizado de homem grego, segura o que é, até os dias atuais, a principal
simbologia dos jogos olímpicos, a tocha olímpica. E assim finalizamos o primeiro
momento do encontro.
Durante a apreciação, foi possível perceber a satisfação dos professores que
participaram ativamente das produções, com o resultado exposto, eles puderam
redescobrir na prática, novas formas de ensinar e aprender.
Seguindo com a proposta de reflexão sobre narrativa, a partir das ações dos
professores, propusemos uma nova atividade: a utilização de um aplicativo, o Comic
Strips it. Ele pode ser baixado em celulares e tablets, como ferramenta a ser utilizada
nas escolas, possibilitando a criação de narrativas por meio de tirinhas
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Dado isso, os professores receberam tablets para que se familiarizassem com
o aplicativo. Após um contato inicial, os professores foram convidados a formarem
grupos para produzirem tirinhas com o tema Olimpíadas. Durante as produções,
vários grupos se retiraram da sala e fizeram uso de diversos espaços dentro do
CEMURE, além de investirem bastante na criatividade. O material produzido nesse
momento foi apresentado e discutido entre os grupos.

Figura 4 - Familiarização com o Comic Strip it.
Fonte: Arquivo do LEFEM

Figura 5 - Tirinha bem-humorada para registrar a dificuldade encontrada pelos professores.
Fonte: Arquivo do LEFEM

Na figura 4 registramos o processo de familiarização de um dos grupos com o
aplicativo, até então desconhecido por todos os professores presentes. Já na figura
5 um dos grupos encontrou uma maneira engraçada de relatar as dificuldades
enfrentadas por eles para manusear as mídias digitais.
De forma geral, a maioria deles demonstraram habilidades desconhecidas por
eles na utilização da ferramenta, e isso culminou na produção de um excelente
material, rico em conteúdo e com muita criatividade.
Percebemos como as construções das narrativas midiáticas podem nos render
materiais a serem trabalhadas em sala de aula. Outro fator importante diagnosticado
no processo de criação, foi a aproximação dos professores com a tecnologia,
rompendo com a resistência que a maioria deles exerciam sobre os equipamentos.
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Considerando que a realidade do aluno na escola é ter acesso a recursos midiáticos
diariamente, nossa proposta foi sendo direcionada para a conscientização dos
docentes, para gerar uma nova alternativa que contribua na organização de suas
aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espaço na formação continuada de professores de Educação Física da
rede municipal, possibilitou o contato dos professores com diferentes ferramentas
tecnológicas de construção de narrativas, como vídeos, filmagem e utilização de
aplicativos disponíveis em celulares e tablets e, propiciou uma melhor compreensão
das narrativas no contexto escolar, principalmente no âmbito midiático. Ademais,
foi notório que a proposta levada pela equipe do LEFEM para trabalhar o tema
teve seus principais ideais atendidos pois, ao fim de cada momento, era perceptível
a satisfação do grupo de docentes ao desenvolver seus trabalhos. Além disso,
outro grande fator envolvido foi o rompimento à resistência que a maioria deles
exerciam com relação ao uso de recursos tecnológicos nas aulas de Educação
Física, entendendo que estes podem estimular a criatividade dos alunos ao serem
inseridos na organização das aulas.
APPROPRIATION OF THE CONCEPT OF NARRATIVE: DIALOGUE WITH THE
CONTINUED TRAINING OF TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION OF THE
MUNICIPAL NETWORK NATAL/RN
ABSTRACT: The purpose of this paper was to reflect on the experiences of Physical Education teachers
in the Natal municipality when experiencing different moments in the production of narratives. Our
research was characterized by being qualitative-descriptive. At the end of our reflections, we affirm
the notorious satisfaction of the group of teachers during the process, as well as the break with the
resistance that most of them exercised in relation to the use of technological materials in Physical
Education classes.
KEYWORDS: Physical Education; Continuing Education; narrative.

APROPIACIÓN DEL CONCEPTO DE NARRATIVA: DIÁLOGO CON LA FORMACIÓN
CONTINUA DE MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA RED MUNICIPAL DE
NATAL/RN
RESUMEN: El propósito de este escrito fue reflexionar sobre las experiencias de los profesores de
educación física en el Natal de experimentar diferentes momentos en la producción de narrativas.
Nuestra investigación se caracterizó por ser cualitativo y descriptivo. Al final de nuestras reflexiones,
afirmamos evidente satisfacción del grupo de profesores durante el proceso, y la resistencia a la
rotura que la mayoría de ellos ejercido en relación con el uso de materiales tecnológicos en las clases
de educación física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación continua; narrativa.
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COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2014 NO BRASIL – O
MEGAEVENTO FIFA NA COBERTURA DO EL PAÍS1
Janaina Andretta Dieder2
Alessandra Fernandes Feltes3
Francieli Machado de Souza4
Joaquín Marín Montín5
Gustavo Roese Sanfelice6
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a cobertura do jornal El País, visando os aspectos relativos a
organização e funcionamento do megaevento esportivo. As unidades de significados definiram
3 categorias. O discurso do jornal modificava-se diante dos acontecimentos durante o evento.
Primeiramente retratou a insatisfação com a organização do evento e posteriormente predominavam
as notícias sobre o belo e disputado jogo de futebol, ganhando destaque os resultados de campo.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Futebol; Copa do Mundo 2014.

INTRODUÇÃO
A Copa do Mundo FIFA/Brasil/2014 aumentou consideravelmente o tratamento
midiático desse país sul-americano no decorrer do megaevento. O custo econômico
e social do “padrão FIFA” que os organizadores da Copa teriam prometido – e
posteriormente seriam cobrados - foi um dos elementos de grande abordagem nos
discursos midiáticos, gerando o interesse em realizar profundas reflexões e críticas
a respeito desse evento.
No seu decorrer, superou diferentes recordes registrados pela FIFA, como por
exemplo, o maior número de espectadores nos Mundiais desde 1994 e uma média
de público nos jogos de 53.592 torcedores (FELTES et al, 2016), todavia também
foi lembrado por seus tumultos. Isto é, no período pré-Copa e os primeiros dias do
Mundial foram marcados por um discurso voltado aos protestos e manifestações,
que retratavam a insatisfação do cidadão brasileiro com a Copa acerca da mobilidade
urbana, gastos excedentes, falta de recurso em outras áreas, etc.
Contudo, no transcurso do evento, os jogos envolveram os espectadores
fazendo com que o espetáculo futebolístico sobrepusesse qualquer empecilho.
1 Apoio financeiro FAPERGS
2 Universidade Feevale – BRA, janaina.dieder@gmail.com
3 Universidade Feevale - BRA, alessandrafeltes@gmail.com
4 Universidade Feevale - BRA, francifms@gmail.com
5 Universidade de Sevilla - ESP, jmontin@us.es
6 Universidade Feevale - BRA, sanfeliceg@feevale.br
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Portanto, como proposta dessa pesquisa, pretendemos analisar o maior jornal
espanhol, El País, visando os aspectos relativos a organização e funcionamento do
megaevento esportivo. A seguir, para desenvolvermos essa análise especificamos o
procedimento metodológico selecionado.
MÉTODO
A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva/qualitativa, tendo como
corpus o jornal El País referente às edições de 10 de junho a 15 de julho de 2014,
representando todo o período decorrente a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014
no Brasil e acrescentando dois dias antes do seu início e dois dias após o seu término.
Os fragmentos de registro foram títulos, subtítulos, textos, imagens, editoriais, entre
outros, analisando toda inferência alusiva à Copa como evento nas capas e interior
do jornal.
O método selecionado para a efetivação da análise dos dados desta pesquisa
foi a análise de conteúdo de Bardin (2011), no qual dividimos a análise em três
fases: 1ª) Fase pré-análise textual e temática; 2ª) Fase da exploração do material; 3ª)
Fase de tratamento dos resultados. Estabelecemos, assim as categorias a partir da
codificação do material analisado:
• Pré-copa e classificatórias: correspondendo a dois dias antes do megaevento
(10 e 11 de junho de 2014) até as classificatórias (12 a 27 de junho de 2014).
• Finais e pós-copa: que abrangem as oitavas de final (28 de junho a 3 de julho
de 2014), as quartas de final (4 a 7 de julho de 2014), a disputa na semifinal
e terceiro lugar (8 a 13 de julho de 2014) e dois dias após o megaevento (14
e 15 de julho de 2014).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
PRÉ-COPA E CLASSIFICATÓRIAS
A capa do jornal no dia 10 de junho de 2014 (dois dias antes do início do
Mundial) tem como título “Las protestas en Brasil desvían la atención del inicio del
Mundial” e retrata a situação de protestos e manifestações vividas pelos brasileiros
semanas antes da Copa. Nesse caso, a greve dos metroviários em São Paulo que
causava grandes transtornos em uma cidade que receberia milhares de turistas em
breve (EL PAÍS, capa, 10/06/2014).
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Figura 1 – Capa do Jornal El País no dia 10 de Junho de 2014
Fonte: Jornal El País – http://ww.elpais.com

O El País enfatiza o descontentamento do país sede expondo a insatisfação
referente aos atrasos na organização e desperdício de investimentos em setores
de menor valia. Conforme Silva, Rechia e Betrán (2016), no período pré-Copa, a
população do Brasil concordava que a vinda do megaevento, no geral, traria
benefícios para as cidades, bem como impactos econômicos e ambientais positivos;
todavia, também contestavam a falta de investimento na saúde e de planejamento
nos gastos públicos.
Logo, o jornal evidencia os altos gastos com estádios construídos em cidades
sem tradição futebolística e o difícil acesso a esses locais, como em Manaus e em
Brasília. Reforça a demora na entrega dessas estruturas e suas construções precárias.
O estudo de Santos et al (2015), que analisou a cobertura jornalística na Gazeta
do Povo, afirma que as notícias relacionadas a Copa se preocuparam em pautar
assuntos e situações que abrangeram gastos públicos, aspectos políticos, culturais
e sociais, priorizando discussões sobre infraestrutura, com um enfoque nos estádios
e na mobilidade e segurança das doze cidades-sede.
No dia 11 de junho, os discursos foram a respeito do aumento da segurança
para conter os protestos, que já eram três vezes maiores que a Copa anterior. No
dia 12, início do evento, o caderno de esportes do El País traz uma matéria intitulada
“Que empiece el espectáculo (o no)”, argumentando que parecia mentira que o país
do futebol alegre, estava prestes a receber uma Copa do Mundo já que as pessoas
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estavam indiferentes ao evento, realizando protestos. Convictas dos prejuízos que
o país assumiu ao sediá-lo, visto que contestavam melhorias nos serviços públicos
(EL PAÍS, 44, 12/06/2014).
Obras sin acabar y promesas sin cumplir” é o titulo de outra matéria que
afirma que o panorama da maioria das cidades-sede era semelhante: obras
quase prontas, aeroportos reformados pela metade, metade dos estádios
sem cobertura wi-fi, escombros e cercas de construção nos acessos dos
estádios. Esses fatos haviam sido previstos na pesquisa do Brüggemann et
al (2011), através do discurso do jornal Folha de São Paulo, que retratou um
enfoque “bastante crítico acerca dos impasses da preparação do país para
receber a Copa, sobretudo no que se refere a atrasos nos projetos de reforma
e ampliação da infraestrutura aeroportuária, de transporte urbano e das
instalações esportivas” (p.13).

Outro registro nessa página traz como título “Copacabana, lista para el disfrute”,
seguida pelo subtítulo “Obreros, turistas, polícias y prostíbulos se mezclan en la playa
más famosa del mundo” (EL PAÍS, 46, 12/06/2014). Essas observações também são
encontradas no jornal Folha de São Paulo acerca do movimento em Copacabana, a
vinda de torcedores do mundo todo e a procura pelo turismo sexual, principalmente
pelos turistas sul-americanos (FELTES et al, 2016).
No dia 13, o El País retrata “Las protestas em Brasil empañan el inicio del
Mundial”, relatando os protestos que ocorreram no primeiro dia da Copa em São
Paulo, poucas horas antes do início do jogo entre Brasil e Croácia (EL PAÍS, 5,
13/06/2014). O público desse jogo também chamou a atenção do jornal, pois eram
quase todos brancos, tornando a situação paradoxal: jogadores negros, público
branco, título da matéria.
De acordo com Damo e Oliven (2013) isso ocorre porque houve uma
reconfiguração do público nos estádios na Copa, privilegiando classes média-alta
e elite. Esse fato foi evidenciado na pesquisa de Santos et al (2016) que constatam
que a maioria dos torcedores participantes nos jogos da Copa tinham graduação
ou pós-graduação e haviam comprado seus ingressos para o evento (características
não se adequam a toda a população brasileira).
Logo, após tantas matérias duvidosas sobre a Copa no Brasil em meio a tantos
empecilhos em seu período precedente e inicial, o jornal deu uma trégua de nove
dias. “No era para tanto” é o titulo da matéria do dia 22 de junho, retratando que
a imprensa do mundo todo assegurava que o Mundial estava funcionando melhor
que o esperado. Os acessos, metrôs, aeroporto, estádios, tudo estava funcionando
corretamente, permanecendo distante do “apocalipse” esperado pelos brasileiros
surpreendendo a todos (EL PAÍS, 58, 22/06/2014).
No dia 23, o El País afirma no título “Los goles paran la protesta en Brasil”,
discursando que as manifestações quase desapareceram, mas que os especialistas
assegurariam que as eleições de outubro iriam reacender a exigência de mudanças
(EL PAÍS, 6, 23/06/2014). No dia 26, o jornal reafirma que o Mundial avançava com
bom jogo, muitos gols, emoções, trégua nas ruas e festas por toda parte. Esse clima
de festividade, vitórias e bons jogos também foi registrado no estudo de Feltes
et al (2016) no qual citam que “o bom futebol ajudou a mascarar determinados
problemas do país” (p.51) e o Mundial se tornava inesquecível.
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FINAIS E PÓS-COPA
Nas últimas duas semanas o jornal El País apenas enaltecia o evento como um
todo, sendo que o bom desempenho do futebol sobrepôs os impasses do período
pré e classificatórias da Copa. Não obstante, o “desastre” da Seleção na semifinal
contra a Alemanha tomou conta do jornal, sem possuir espaço para outra discussão.
No dia 12 de julho, o jornal afirma que 26000 agentes de segurança estariam
nas ruas do Rio de Janeiro para prevenir qualquer ocorrência na final da Copa,
segundo a capa desse dia, essa seria a final mais segura da história.

Figura 2 – Capa do Jornal El País no dia 12 de Julho de 2014
Fonte: Jornal El País - http://ww.elpais.com

Portanto, enquanto que no início do Mundial se destacavam as manifestações
e angustias quanto ao funcionamento do evento, no final a segurança foi destacada.
Os torcedores na pesquisa de Santos et al (2016) apontam como qualidade do
evento a segurança, bem como o pessoal de apoio e a acessibilidade. Tudo que
se temia antes de começar a Copa foi superado e, conforme passaram os dias, o
andamento do evento permaneceu de forma adequada e o El País não trouxe mais
pontos relevantes acerca da Copa como megaevento, constatando-se que o futebol
foi salientado e predominou todas as notícias.
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CONCLUSÕES
O período pré-Copa e os primeiros dias do Mundial sob a ótica do jornal El
País possui um discurso voltado aos protestos e manifestações, que retratavam a
insatisfação do cidadão brasileiro com o Mundial, contestando os altos gastos com
o megaevento, enquanto que setores públicos precisavam de melhorias.
Após o evento ter começado, os jogos traziam beleza e envolviam os
espectadores, fazendo com que o clima de festa e o espetáculo futebolístico
sobrepusesse qualquer empecilho. As dificuldades iniciais foram superadas e
a “catástrofe” esperada, principalmente pelos brasileiros, ficou bem longe de
acontecer. O discurso do El País acompanhou essas mudanças e as inferências a
respeito do megaevento praticamente esvaeceram. Predominavam as notícias
sobre o belo, disputado e formoso jogo de futebol. Por fim, a Copa encerra com a
final mais segura de todos os tempos e é exaltada pelo jornal, ganhando destaque
apenas o campo esportivo.
FIFA WORLD CUP 2014 IN BRAZIL - FIFA MEGA EVENT IN THE COVERAGE OF
EL PAÍS NEWSPAPER
ABSTRACT: The objective of this study was to analyze the coverage of the newspaper El País, aiming
at aspects related to the organization and functioning of the sport mega event. The units of meanings
defined 3 categories. The newspaper’s speech changed in the face of events during the event. Firstly,
it portrayed the dissatisfaction with the organization of the event and later the news about the
beautiful and disputed football game predominated, highlighting the results of the field.
KEYWORDS: Media; Soccer; World Cup 2014.

COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 2014 EN BRASIL – EL MEGA EVENTO FIFA EN LA
COBERTURA DE EL PAÍS
RESUMEN: Este estudio tuvo el objetivo de hacer un análisis de la cobertura del diario El País, visando
los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del mega evento deportivo. El discurso del
periódico cambiaba delante de los acontecimientos durante el evento. En el primer momento, retrató
la insatisfacción con la organización del evento y posteriormente predominaban las noticias sobre el
bello y disputado partido de fútbol, lo que resultó en un gran destaque a los resultados de campo.
PALABRAS-CLAVE: Medios de comunicación; Fútbol, Copa del Mundo 2014.
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PUBLICIDADE E INFÂNCIA NA COPA DO MUNDO DA
FIFA/ 2014
Mariana Mendonça Lisbôa1
Giovani De Lorenzi Pires2

RESUMO
A pesquisa teve como objetivo compreender o discurso publicitário relacionado à infância, tendo
como pano de fundo a Copa do Mundo da FIFA - 2014, refletindo sobre suas (re)significações na
cultura esportiva das crianças e possíveis implicações para a educação física escolar. A pesquisa se
caracterizou como um estudo descritivo.Analisamos 14 anúncios publicitários de TV e suas estratégias
transmidiáticas, e realizamos uma Oficina Temática com crianças escolares..
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Esporte; Infância.

INTRODUÇÃO
Em períodos de grandes eventos esportivos, ficam mais evidentes as diversas
apropriações que os meios de comunicações e as publicidades fazem em relação
ao esporte. Não somente se cria uma atmosfera propícia ao espetáculo esportivo
que é agendado, como também se aproveita desta popularidade para impulsionar
a venda de produtos, marcas e serviços. Muitas mercadorias, inclusive sem relação
com a cultura esportiva, mas que por meio de “estratégias do tipo associativo”
(FERRÉS, 1998), almejam agregar valor ao produto, explorando representações
positivo-funcionais do esporte. Neste contexto, as crianças não são ignoradas, pelo
contrário, já que se pretende também, desde cedo, criar as audiências necessárias
à manutenção do gosto pela assistência midiática dos eventos esportivos, e os
consumidores fiéis de marcas, produtos e tecnologias.
É comum observarmos na mídia estratégias de marketing comercial voltadas
para as crianças, e isto não é um fato recente. Ora falando diretamente à criança,
ou ainda de forma indireta, tematizando a infância por meio da utilização da
imagem infantil, a publicidade e propaganda outorga à criança a condição de
consumidora em três dimensões identificadas por diferentes autores (SAMPAIO,
2000; BUCKINGHAM, 2012), que sinteticamente apresentamos como: i) Potencial
– que vem se apropriando e adquirindo os valores de consumo, necessários como
clientes do futuro; ii) Operante – capaz de mobilizar e agir conforme seus desejos
de consumo no presente; iii) Catalizadora – atingindo ou influenciando o consumo
de terceiros, especialmente os adultos/pais.
1 Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF/SC), marianaml_floripa@hotmail.com
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), giovani.pires@ufsc.br
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A Copa do Mundo de Futebol, realizada pela Federação Internacional de Futebol
(FIFA), especialmente pelas suas ligações e proximidades com um sentimento
positivo da nacionalidade brasileira triunfante (GASTALDO, 2002), é considerada
um momento ímpar na cultura de consumo do Brasil, a partir da hipertrofia do
esporte-da-mídia, expresso na congregação das maiores audiências midiáticas e
da maximização dos lucros e rentabilidades. Grandes empresas e marcas disputam
espaço-tempo da publicidade, associando ou promovendo seus produtos com o
evento/modalidade esportiva, vendendo muito mais do que mercadorias, mas,
sobretudo, desejos, sonhos e estilos de vida - eficazes modelos emocionais de
identificação e integração do público-alvo.
Neste contexto, as crianças e a infância são ressignificadas à luz de uma
proeminente cultura de consumo orquestrada, sobretudo, pela publicidade, inclusive
esportiva, inserida nas contradições e dinâmicas da realidade social engendrada
pela “Indústria Cultural” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985) e em meio à “Cultura da
Convergência” (JENKINS, 2009), observadas diante dos avanços infotecnológicos
e dos novos modos de acessar e se relacionar com a mídia.
Buscando articular a tríade publicidade, esporte e criança, a partir da
compreensão da totalidade do processo comunicacional, o objetivo geral da
pesquisa foi compreender o discurso publicitário no contexto da infância, tendo
como pano de fundo a Copa do Mundo de Futebol da FIFA - 2014, para refletir sobre
suas (re)significações na cultura esportiva das crianças e possíveis implicações para
a educação física escolar.
O CAMINHO METODOLÓGICO
Como hipertrofia do esporte-da-mídia, o contexto da Copa do Mundo de Futebol
– FIFA foi fértil para levantamento do corpus de análise das produções midiáticas,
especificamente da publicidade esportiva televisa e a digital (conteúdo da internet),
consideradas em suas hibridizações (COVALESKI, 2010) e narrativas transmidiáticas
(JENKINS, 2009). Os critérios de inclusão das publicidades selecionadas foram: i)
Tratar-se de publicidades relacionadas à Copa do Mundo da FIFA 2014, produzidas
pelos patrocinadores oficiais; ii) Ser dirigidas às crianças (endereçamento) ou
utilizar, com significativo destaque, a imagem infantil.
Para a produção dos dados, estivemos atentos (mas não somente) a dois
espaços/lócus da publicidade televisiva em canais abertos (âncora das possibilidades
transmídia): as transmissões de jogos esportivos e os programas esportivos. Ao
todo, identificamos quatorze (14) anúncios da publicidade televisiva, pertencentes a
oito (8) empresas/marcas, que foram também acompanhadas em seus respectivos
sites e redes sociais.
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MARCA/EMPRESA

TÍTULO E/OU SLOGAN DA PROPAGANDA

Coca-Cola

Promoção: Bandeirão da Abertura

McDonald’s

Promoção: Sonho de Craque

Sadia

#Jogapramim

Sadia

#Tamojuntinho

Nescau/Nestlé

Menino sofá

Ninho/Nestlé

Hininho

Ninho/Nestlé

Estar junto faz bem

Itaú

Estrela Cadente - #issomudaojogo

Itaú

Nossa voz - Mostra tua força Brasil

Vivo

#Tamoconectado

Johnson & Johnson

Carinho que inspira carinho 1

Johnson & Johnson

Carinho que inspira carinho 2

Hyundai

O que era sonho agora é Hyundai

Sundown/ J. Jhnson

No futebol, todo dia é dia de sol

Quadro 1 - Publicidades encontradas
Fonte: YouTube

Em um segundo momento da pesquisa, realizamos uma estratégia mídiaeducativa (BELLONI, 2001; FANTIN, 2006; RIVOLTELLA, 2009; GIRARDELLO;
OROFINO, 2011), na forma de Oficina Temática, com uma turma de crianças do 5º ano
do Ensino Fundamental, de uma escola pública de Florianópolis/SC. Desenvolvida
no segundo semestre de 2014, logo após a Copa do Mundo FIFA – 2014, este
momento buscou possibilidades de compreensão e de (re)significação do discurso
publicitário, para que fosse possível ir além da visão do adulto, ampliando o debate
e considerando os olhares e sentidos das crianças.
A sistematização e exploração dos dados obtidos foram procedidas a
partir da análise de conteúdo do material transcrito (gravação dos encontros),
descrito (publicidades selecionadas) e de algumas narrativas das experiências
compartilhadas com as crianças. De posse dos dados do campo investigativo,
chegamos à identificação de três eixos de reflexão, oriundos da experiência empírica:
i) Integração e mediações diante da Mídia/TIC; ii) Negação e envolvimento com a
publicidade: linguagens, recursos e consumos; iii) O esporte-pulicitário-interativo:
patrocínios, representações e desejos.
SÍNTESE INTEGRADORA DOS “ACHADOS” DA PESQUISA
A publicidade no esporte-da-mídia não apenas vende produtos e serviços (a
maioria sem relação com a cultura esportiva), mas principalmente sonhos, desejos,
estilos de vida e experiências, por meio da utilização de estratégias de apelo à
emoção e à identificação das crianças (perspectiva emocional), que se realizam
pelo consumo. Por meio da exploração do conteúdo esportivo/Copa (conteúdo de
interesse do público) elabora-se uma “narrativa transmidiática” (JENKIS, 2009), ou
seja, articulada e potencializada pela exploração dos diferentes recursos e suporte
disponíveis (site, redes sociais, aplicativos etc.).
A história começa a ser contada em uma mídia matriz, geralmente a TV (por
atingir mais pessoas), e é estendida por vários suportes, que se constituem em
pontos de acesso complementares ao universo ficcional elaborado. Percebemos
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

486

que novas configurações transmídia da publicidade são elaboradas com ênfase
na publicidade institucional, buscando construir o que se chama de “conceito da
marca” (recall) associado ao contexto esportivo (suas representações positivofuncionais), tendo em vista a fidelização do cliente e a adesão a uma gama maior de
produtos que possuem a identidade “marcada”. Potencializa-se o caráter simbólico
das mercadorias e agrega-se valor social, status, aos consumo dos diferentes bens
que a publicidade narrativiza e insere em sistemas de significação.
A relação das crianças com a publicidade é paradoxal. Ao mesmo tempo em
que elas rejeitam ou mostram-se incomodadas com este tipo de comunicação,
também demonstram adesão, participação e familiaridade com os anúncios. Durante
o processo de distanciamento progressivo, propiciado pelo diálogo e confronto na
Oficina Temática, em que as imagens foram mediadas pelas próprias experiências,
conseguiram perceber algumas características do discurso publicitário, como a
persuasão e sobrevalorização positiva das mercadorias, mas também revelaram
fragilidades e integração aos desejos e necessidades construídas.
Duas lógicas de representação da criança são encontradas nos anúncios
investigados, uma relacionada à condição geral do ser criança, em que se observa
a criança-filho (contexto familiar) ou a criança-esperta (autônoma e empoderada),
e outra relacionada à interação dessas crianças com a cultura esportiva/futebol, a
criança- craque (boleiro) e a criança-torcedora (fã) de futebol.
Entre os elementos utilizados pelo discurso da publicidade dirigida às crianças,
aqueles que mais mobilizaram o interesse infantil foram: a utilização de música, o
enredo divertido (diversão) e a linguagem de animação (desenho). Aqui, pode-se
perceber que elementos significativos da cultura lúdica infantil são utilizados para
estabelecer uma comunicação persuasiva afetiva com este público.
No que tange à apropriação do conteúdo esportivo pela mídia/TIC, identificamos
o surgimento de um novo recurso/formato do chamado esporte-da-mídia, derivado
da progressiva hibridização entre o discurso publicitário e o entretenimento, que
explora narrativas transmidiáticas do esporte, e coloca a interatividade como um
novo serviço ao cliente: o “esporte-publicitário-interativo”. Escapando aos reclames
tradicionais, este recurso híbrido camufla os propósitos comerciais ao oferecer
diferentes experiências com o conteúdo (esporte), travestido de entretenimento, e
convida os consumidores a participarem (interagirem) nas diferentes plataformas.
REFLEXÕES FINAIS
O cenário identificado nas tensões entre a publicidade esportiva e a infância, na
Copa do Mundo na FIFA, contribui para o estabelecimento do que se compreende
como semicultura esportiva (PIIRES, 2002), a contraparte subjetiva proporcionada
pelo processo de banalização e mercadorização do esporte pela Indústria Cultural.
Neste sentido, compreender o discurso publicitário no esporte-da-mídia e suas
implicações para cultura esportiva das crianças e educação física escolar nos leva a
destacar o lócus da mediação escolar (institucional) como uma possibilidade, pelo
esclarecimento, de criar as resistência e provocar as contradições necessárias à
ressignificação da mídia/TIC, que conduz à semiformação. Para tanto, é fundamental
o resgate permanente da dimensão crítica no processo de educação com/através
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dos meios, e que se considere a publicização como uma dimensão importante do
cenário midiático contemporâneo.
PUBLICIDAD Y LA INFANCIA EN LA COPA MUNDIAL FIFA/ 2014
RESUMEN: La investigación orientada a comprender el discurso de publicidad relacionados con
la infancia, en el contexto de la Copa Mundial FIFA-2014, lo que refleja en su (re) significados en
la cultura deportiva de los niños y las implicaciones para la educación física. La investigación fue
caracterizada como un estudio descriptivo. Revisado 14 anuncios de televisión y transmidiáticas
estrategias, y realizamos un Taller Temático con los escolares.
PALABRAS CLAVE:Publicida; Deporte; Infancia.

ADVERTISING AND CHILDHOOD IN WORLD CUP FIFA/ 2014
ABSTRACT: The objective of this research was to understand the advertising discourse in the context
of childhood having as a backdrop the FIFA World Cup - 2014, to reflect about yours reframes in sports
culture of children and possible implications for the physical education at school. The research was
characterized as a descriptive study. Reviewed 14 television commercials and transmedia strategies,
and we conducted a Thematic Workshop with schoolchildren.
KEYWORDS:Advertising; Sport; Child.

REFERÊNCIAS
ADORNO, T. W; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahhar,
1985.
BELLONI, M. L. O que é mídia educação. Campinas: Autores Associados, 2001.
BUCKINGHAM, D. Repensando a Criança-consumidora: novas práticas, novos paradigmas.
Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, V.9, N.25, p.43-72, 2012.
COVALESKI, R. Publicidade híbrida. Curitiba: Maxi Editora, 2010.
FANTIN, M. Mídia-Educação: conceitos, experiências, diálogos Brasil-Itália. Florianópolis:
Cidade Futura, 2006.
FERRÉS, J. Televisão Subliminar: socializando através de comunicações despercebidas.
Porto Alegre: Artmed, 1998.
GASTALDO, E. Pátria, Chuteiras e Propaganda. São Paulo: Annablume, 2002.
GIRARDELLO, G. OROFINO, I. Criança, cultura e participação: um olhar sobre a mídiaeducação no Brasil. Comunicação, Mídia e Consumo. v. 9, n.25, p.73-90, ago./ 2012.
JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
PIRES, G. Educação Física e o discurso midiático: abordagem crítico-emancipatória. Ijuí:
UNIJUI, 2002.
RIVOLTELLA, P. C. C. Mídia-educação e pesquisa educativa. Perspectiva, Florianópolis,
v.27, n.1, p. 119-140, jan./jun./2009.
SAMPAIO, I. S. V. Televisão, publicidade e infância. São Paulo: Annablume, 2000.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

488

O CONSUMO ENUNCIADO NOS PERFIS FITNESS NO
INSTAGRAM1
Bárbara Coelho Nunes2
Gustavo da Silva Freitas3
RESUMO
O uso das redes sociais virtuais para diversão e busca de informações é crescente. Neste estudo,
elencamos os conteúdos publicados por 04 perfis fitness no Instagram, analisando os enunciados
produzidos a partir das postagens. De inspiração netnográfica, a pesquisa operou os dados utilizando
ferramentas da análise de discurso foucaultiana. Os perfis se distinguem pelos conteúdos publicados,
ainda que o enunciado do consumo tenha uma certa regularidade em duas vertentes: de produtos e
de vidas.
PALAVRAS-CHAVE: Mídias; Rede Social; Perfil Fitness; Educação Física.

INTRODUÇÃO
Com o avanço das tecnologias digitais, a internet se tornou há algum tempo
necessidade de primeira classe na vida das pessoas. Segundo Bauman (2011), na
sociedade em que vivemos hoje, muitas vezes, as relações virtuais acabam por ser
mais interessantes do que a vida real, onde compramos, conversamos, trabalhamos,
nos informamos, nos divertirmos cada vez mais no “modo on”.
Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada
em 2014 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que 95,4
milhões de pessoas tenham acessado a internet em qualquer local nos últimos três
meses antecedentes a investigação. Nessa linha, dados da Pesquisa Brasileira de
Mídia (PBM), feita em 2015, mostra que a internet é utilizada por 48% dos brasileiros
como meio de comunicação e 92% estão conectados através das redes sociais com
o objetivo de diversão ou busca de informação.
As redes sociais virtuais são sites ou aplicativos específicos que tem o intuito
de conectar pessoas, por isso consideradas redes de relacionamento, como por
exemplo, o Instagram. Trata-se de uma rede online gratuita que compartilha fotos e
pequenos vídeos de até 60 segundos de gravação, podendo ser acompanhados ou
não de textos. O uso de tal aplicativo produz uma exposição sistemática das pessoas
na rede através de suas timelines: onde estão, o que comem, o que compram, o
que assistem, o que leem, como se divertem. Tudo passa a ser motivo para aquela
selfie e um check-in, naturalizando a própria exibição, em que “há algum tempo, a
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), barbara-coelho-nunes@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), gsf78_ef@hotmail.com
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famosa ‘prova da existência’ de Descartes, ‘penso logo existo’, tem sido substituída
e rejeitada por uma versão atualizada para nossa era da comunicação de massas:
‘Sou visto, logo existo’” Bauman (2011, p.28).
No Instagram, podemos observar a crescente produção de perfis fitness que se
caracterizam por serem páginas pessoais em redes sociais que postam diariamente
assuntos relacionados ao mundo fitness, entendido por Saba apud Furtado (2009)
pela ênfase das dimensões biológicas, “originado da junção de duas palavras, fit
que significa apto, e ness, que quer dizer aptidão” (p.7). Este endereçamento dos
perfis a uma vida ativa mobiliza as relações sociais contemporâneas, capturando o
público de modo a fazê-lo educado por aquilo que está exposto. Para tanto, este
trabalho apresenta dados de uma investigação que analisou os conteúdos postados
por perfis fitness no Instagram, bem como algumas estratégias que estes perfis
utilizaram para endereçar determinados enunciados, entre eles, o de consumo.
METODOLOGIA
A pesquisa seguiu uma inspiração netnográfica que, segundo Amaral; Natal;
Viana (2008) mantém as premissas básicas da etnografia para os meios relacionados
à internet e as redes digitais, porém por ser uma transposição do espaço físico
para o on-line, faz-se necessário incluir especificidades que demandam da pesquisa
que se localiza dentro desses contextos. Em termos procedimentais, foi realizada
a criação de uma conta na rede social Instagram destinada à pesquisa. A partir
disso, tornamo-nos seguidores de 04 perfis fitness, sendo eles: Gabriela Pugliesi (@
gabrielapugliesi); Gracyanne Barbosa (@graoficial); Eva Andressa (@eva_andressa);
Juliana Salimeni (@jujusalimeni).
Os perfis foram escolhidos seguindo critérios pré-estabelecidos, tais como ser
de nacionalidade brasileira; ter mais de 500 mil seguidores; não relatar formação
acadêmica em áreas da saúde; fazer mais de duas postagens por dia relacionadas à
prática de exercícios físicos ou a qualquer conteúdo que o tangenciasse (alimentação,
vestuário, estética). Devido ao enorme número de perfis encontrados com estes
requisitos, definimos pelos mais populares, aqueles que tinham mais seguidores.
Especificamente, a produção dos dados aconteceu entre 20 de maio e 18 de
junho de 2016, período que usamos para capturar e armazenar todas as publicações
feitas pelos perfis selecionados, fosse foto ou vídeo4. Na nossa pesquisa, arquivamos
as imagens/vídeos com a legenda publicada pelos perfis e o número de likes que as
postagens tinham no momento da coleta.
Para apreciação dos dados utilizamos ferramentas da análise de discurso
foucaultiana, sobretudo a noção de enunciado e enunciações. A partir disso, nos
pautamos em descrever e compreender os enunciados encontrados no discurso
midiático (mídia social) pela análise das imagens, legendas, textos, ou seja, as
enunciações produzidas pelos perfis fitness. Portanto, trabalhamos no nível das
coisas ditas, deixando o próprio discurso se mostrar, entendendo assim que não
existe nada “por trás” ou oculto, dissimulado ou intencionalmente distorcido, pondo
4 É preciso ressaltar que não analisamos os vídeos completos postados por cada perfil, e sim,
a imagem da captura de tela das publicações, ou seja, a primeira imagem que surgiu durante o
carregamento do vídeo.
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de lado a ideia de que é um conjunto de signos, mas que funcionam como práticas
que formam falas e sujeitos (FISCHER, 2012).
ANÁLISE DOS DADOS
Amplamente difundidas na sociedade, as mídias em geral e a internet em
específico, apresentam certas características, tais como as formas de produzirem
seus conteúdos e com isso, encaminhar para seu público um certo modo de viver.
Este processo é denominado por Fischer (2002) como “dispositivo pedagógico da
mídia”, o que significa:
[...] tratar de um processo concreto de comunicação (de produção, veiculação
e recepção de produtos midiáticos) em que a análise contempla não só
questões de linguagem, de estratégias de construção de produtos culturais
[...], apoiada em teorias diretamente dirigidas à compreensão dos processos
de comunicação e informação, mas sobretudo questões que se relacionam ao
poder e a formas de subjetivação (p.155).

A partir disso, percebemos que as mídias atuam em um sentido que opera
fortemente na constituição de sujeitos e subjetividades, ao passo que produz
conteúdos repletos de significações e saberes que, de certo modo, se dirigem à
educação dos seus espectadores, os ensinando maneiras de ser e estar na cultura
em que estão inseridos (FISCHER, 2002).
No tocante aos perfis fitness, nos deparamos com uma multiplicidade de
conteúdos postados, o que diminui a possibilidade de errar o alvo que se imagina
interessado em dicas de alimentação, exercício físico, moda, entre outros tópicos
relacionados ao mundo fitness. A tabela seguinte sintetiza a frequência com que
as publicações sobre os diversos conteúdos apareceram em cada perfil, sendo os
números caracterizados pelos dias em que ocorreram publicações sobre os temas:
Tabela 1: Frequência do conteúdo das postagens durante os 30 dias de produção dos dados.
Perfil Fitness

Vestuário

Eventos

@jujusalimeni
@graoficial
@gabrielapugliesi
@eva_andressa
Total:

22
14
17
15
68

2
6
2
5
15

Sites/
apps
24
16
1
13
54

Alimentação

Estética

Treinamento

Profissionais

14
21
9
2
46

12
9
8
3
32

11
26
13
8
58

6
22
3
1
32

A similaridade em serem todos perfis considerados fitness não se traduz na
regularidade daquilo que postam, pois, como observado, cada um produz um tipo
de ênfase em determinado conteúdo que, de certa forma, o distingue de outro. No
entanto, ao abrir cada um deles, percebemos uma constante aparição de postagens
com caráter publicitário, nos remetendo a uma ideia intimamente ligada ao consumo.
Palco de um mix audiovisual (fotos, vídeos, legenda, hashtags, emojis,
comentários), os perfis convidam a inúmeras subjetivações, funcionando como uma
espécie de conselheiro, seduzindo seus seguidores a determinados modos de viver.
Para Bauman (2001), existem “pessoas que afirmam ‘estar por dentro’, e muitas
delas têm legiões de seguidores prontos a lhe fazer coro. Tais pessoas ‘por dentro’,
mesmo aquelas cujo conhecimento não foi posto publicamente em dúvida, não são,
no entanto, líderes; elas são, no máximo, conselheiros [...]” (BAUMAN, 2001, p. 77,
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grifos do autor). Como conselheiros, os perfis fitness exploram o próprio corpo em
cada publicação, exibindo uma determinada noção de ser saudável e feliz a partir de
certos consumos. Produtos como aplicativos, roupas, suplementos, clínicas, bolsas,
tênis, entre outros, transitam naturalmente neste universo, criando uma identificação
associado ao mundo fitness.
Contudo, para além do mercado de produtos, as postagens nos levam a
perceber o consumo das próprias vidas dos sujeitos que compõem esses perfis.
Nas suas publicações tentam ao máximo “[...] promover uma mercadoria atraente
e desejável” (BAUMAN, 2008, p.13) aos olhos de seus compradores. A vida como
mercadoria é comprada a cada novo seguidor que surge, a cada curtida e comentário,
a cada visualização de uma rotina recortada e exposta diante das telas. Com isso, os
perfis “são, ao mesmo tempo, os promotores das mercadorias e as mercadorias que
promovem. São, simultaneamente, o produto e seus agentes de marketing, os bens
e seus vendedores [...]” (BAUMAN, 2008, p.13).
Neste sentido, os perfis fitness funcionam como uma parte das novas
tecnologias informacionais disponíveis, cuja moeda de troca – endereçamentos
múltiplos sobre o corpo – agrega valor ao seguido e aos seguidores. Tornam-se,
assim, produtos constantemente mercantilizados, divulgados por si mesmos através
de suas publicações, em que determinado estilo de vida é vangloriado. Portanto, “se
atentarmos bem para o modo como são elaborados inúmeros produtos midiáticos,
há um sem-número de técnicas através das quais se propõe a todos nós que façamos
minuciosas operações sobre nosso corpo, nossos modos de ser, sobre as atitudes a
assumir” (FISCHER, 2002, p.156).
O corpo, neste sentido, adquire centralidade, pois a ele são endereçados uma
série de recomendações no intuito de se tornar imagem refletida de quem atua
como conselheiro. O corpo de cada sujeito (e o de cada uma das donas dos perfis)
é colocado como “seu próprio produto” e com isso, “sua própria responsabilidade”
(BAUMAN, 2001, p.79). Seguir seus conselhos, traria a recompensa, colocando todo
o processo numa imagem de completude de sua vida. Cada um deve “[...] a seu corpo
cuidado, e se negligenciar esse dever, você deve sentir-se culpada e envergonhada.
Imperfeições do seu corpo são sua culpa e vergonha. Mas a redenção do pecado
está ao alcance das mãos da pecadora, e só de suas mãos” (IDEM, p.79).
CONCLUSÃO
Afirmamos que o conjunto de enunciações dos perfis e as nuances que as
atravessam formam certos enunciados. Estes não existem a partir dos perfis fitness,
mas os perfis ajudam a colocar em funcionamento e dar sentido por dentro do
discurso midiático, em especial, àquilo que acontece nas redes sociais. Destacamos,
assim, que o enunciado do consumo é uma linha de intensidade encontrada nos
perfis, atravessando grande parte das publicações, seja qual for seu conteúdo,
compreendido em duas vertentes: o consumo dos produtos anunciados e a das
vidas das donas dos perfis.
Acreditamos, contudo, que como em todo processo investigativo, os recortes
não nos autorizam a generalizar os achados. Há que se ressaltar sobre a potência
que essas novas mídias possuem para educar os sujeitos que as consomem, uma vez
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que neste espaço virtual, tais como os perfis fitness, circulam saberes, subjetivando
formas de ser e agir a partir daquilo que é postado diariamente.
THE CONSUMPTION STATEMENT ON FITNESS PROFILES ON INSTAGRAM
ABSTRACT: The use of virtual social networks to entertainment and searching information is growing.
In this research, we choose the published content of 04 fitness profiles on Instagram, analyzing
the statements produced based on the posts. With ethnography inspiration, the research operated
the data using tools of Foucaultian discourse analysis. The profiles are distinguished through the
published content, even the consumption statement has certain regularity in two strands: of products
and of life.
KEY-WORDS: Media, Social Network, Fitness Profile, Phisical Education (PE.)

CONSUMO INDICA EN PERFILES FITNESS EN INSTAGRAM
RESUMEN: El uso de las redes sociales virtuales para la diversión y la búsqueda de información
es cada vez mayor. En este estudio, enumeramos los contenidos publicados 04 perfiles de fitness
en Instagram, el análisis de las declaraciones producidas a partir de los mensajes. Netnográfica de
inspiración, la investigación operado de datos utilizando herramientas de análisis de discurso de
Foucault. Los perfiles se distingue por el contenido publicado, aunque la expresión de consumo tiene
una cierta regularidad de dos maneras: productos y vidas.
PALABRAS CLAVE: Medios; Red social; Perfil de fitness; Educación Física.
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PROBLEMATIZAÇÕES PRELIMINARES SOBRE
COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
POSSIBILIDADE DE USODO WHATSAPP1
Diogo Felipe Silva Frazão2
Mayra Nascimento Matias de Lima3
Josué Dantas Belarmino4
João Marcelo Mariano da Costa5
Marcio Romeu Ribas de Oliveira6
RESUMO
Este texto busca problematizar as questões que envolvem o processo comunicacional nas relações
de ensino-aprendizagem, destacando sua importância e tomando como base uma discussão teórica
relacionada a uma experiência na Formação Continuada de Professores de Educação Física de NatalRN realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). A aposta da formação tem por objetivo central a experimentação de metodologia
de ensino-aprendizagem em espaço escolar a partir dos conteúdos midiáticos. Verificou-se que
aspectos trabalhados na formação continuada sobre a ideia de comunicação foram percebidos
pelos professores e problematizados nas experiências formativas, caso específico do aplicativo
Whatsapp que foi compreendido para além do aspecto de conexão entre as pessoas e visto como
uma possibilidade de comunicação entre professores e alunos/as no cotidiano das aulas de educação
física nas escolas municipais.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Educação Física; Comunicação; Transmissão, Ensino-Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea, vivemos um momento de muitas transmissões
de mensagens, com acesso aos mais variados tipos de informação em inúmeros
suportes e plataformas. As características dos modos de conexão e interação
com essas informações se configuram no que estamos chamando de Tecnologias
de Transmissão de Informações (TTI)7. As TTI, podem ser visualizadas de várias
1 Projeto financiado pelo edital MEC/PROEXT/2016.
2 Graduandos em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Membro do Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM). Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), diogosk8_felipe@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), maynml@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), zozudan2050@yahoo.com.br
5 Professor da rede pública municipal do Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), jmmcosta9@gmail.com
6 Doutor em Educação. Professor do Departamento de Educação Física (DEF) da UFRN. Coordenador
do Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM). Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN), marcioromeu72@gmail.com
7 Estamos compreendendo como TTI, tanto os aparelhos que realizam essas transmissões, como os
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maneiras em seus mais diversos usos, tanto no sentido privado e público, a partir
da produção de narrativas cotidianas autobiográficas e/ou fotobiográficas, em gifs
e memes, no compartilhamento do noticiário jornalístico. Aparecendo, também, as
mais diversas transmissões publicitárias apropriando-se do desenho aberto da rede
para conectar ao campo do desejo fechado e singular do consumo dos objetos.
Levando em consideração que não basta democratizar e garantir o acesso de
todos/as às tecnologias, e que se faz necessário é garantir o acesso ao aspecto
comunicacional que está presente nas interações das pessoas com as tecnologias,
para além das mensagens transmitidas. Há uma capacidade de uso e ensaio das
tecnologias e das informações, como argumenta Gutierrez (1978, p. 20) em “(...)
transformar os meios de informação em meios de comunicação (...)”. De tal modo
que esse acesso à informação seja acompanhado das aprendizagens da crítica, da
observação, da criatividade e da expressividade, elementos essenciais nas narrativas
comunicacionais nos cotidianos escolares na contemporaneidade.
A abordagem comunicacional na escola a partir do uso de ferramentas
tecnológicas nas instituições é uma necessidade. Porém, como seu uso pode
influenciar no processo de ensino-aprendizagem, pensado a Educação Física
como componente curricular dessas aprendizagens? Quaisosusos e possibilidades
das experimentações pedagógicas com as tecnologias e mídias? A partir de tais
perguntas objetivamos neste trabalho problematizar as questões que envolvem o
processo comunicacional nas relações de ensino-aprendizagem a partir da formação
continuada de professores de Educação Física no município do Natal (RN).
2 METODOLOGIA
A proposta analítica empregada respalda-se em uma metodologia de
intervenção social, fundamentada no método de pesquisa-ação. No tipo de
pesquisa aqui idealizado, sujeito e objeto não ocupam espaços estanques. São os/
as atores/atrizes sociais da pesquisa, que participam do processo de produção do
conhecimento. De acordo com Barbier (2007, p. 117) “o espírito mesmo da pesquisaação consiste em uma abordagem em espiral que a todos utiliza. [...] Todo avanço
em pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente
sobre a ação”.
O universo de análise do trabalho foi o 3 Encontro de Formação, tendo como
sujeitos da pesquisa os/as professores/as da rede pública municipal do Natal,
encontrou tratou da temática da Comunicação.Como nos ensina, Bracht (2005, p.
17), na pesquisa-ação “o ponto de partida é a prática, ou melhor, a problematização
da prática”.
No que se refere às técnicas e instrumentos de coleta de dados para esse texto,
foram analisadas fotografias e relatórios preliminares da pesquisa. Para o trato dado
aos resultados obtidos foi realizada uma abordagem qualitativa de análise, pois
preocupamo-nos “com a compreensão interpretativa da ação social”, conforme
esclarece Minayo (2005, p. 81-82), ao afirmar que “a abordagem qualitativa atua
levando em conta a compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais, o
significado e a intencionalidade que lhe atribuem os atores sociais”.
telefones, tabletese computadores, assim como os aplicativos que realizam tais transmissões, como
Whatsapp®, Instagram® etc.
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3 DISCUSSÕES E RESULTADOS PRELIMINARES
Tomando como base a terceira intervenção ocorrida no dia 13/06/16, com os
professores da educação básica de Educação Física do município de Natal no Centro
Municipal de Referência em Educação (CEMURE),esta formação foi desenvolvida
inicialmente a partir de duas problemáticas que surgiram durante um encontro
anterior com os envolvidos.
Foi planejada uma maior interatividade na formação, foram propostas atividades
que tivessem como caracterização, experiência práticas que servissem de apoio
para discussões sobre a ideia de Comunicação, principalmente em sala de aula
e,que problematizasse essas possibilidades realizadas no CEMURE como possíveis
de serem efetivadas nas escolas dos professores e professoras que participam da
formação.
Sendo assim, o processo pedagógico da formação de professores foi elaborado
da seguinte forma: 1) Apresentação das problemáticas que embasaram a criação da
intervenção. 2) Dinâmicas que tinham como objetivo central, mostrar as dificuldades
comunicacionais. 3) Estações (Total de 7) com experiência práticas que associavam
o processo de comunicabilidade com tecnologias e mídias (videogame, tablets
ecelulares) e jogos tradicionais (telefone sem fio, imagem e ação, mímicas, jogos de
sinalização).
Dentre essas atividades realizadas, trataremos diretamente de uma experiência
neste trabalho. Uma das experiências objetivou o uso do aplicativo de mensagens
instantâneas WhatsApp®, numa tarefa de execução de uma corrida de obstáculos.
Era necessário estabelecer um processo de comunicação entre os envolvidos, no
sentido de comunicar uma forma de ultrapassar os obstáculos, e que isso deveria ser
realizado através da elaboração de uma narrativa de emoticons8, tal situação fez com
que os professores experimentassem uma nova maneira de uso do aplicativo e das
possíveis formas que ativem o processo de comunicar, para além da interação e da
conexão. Sibilia (2012, p. 187) ao tratar das formas contemporâneas de transmissão e
informação, entre elas as mensagens instantâneas, argumenta “nessas práticas mais
contemporâneas não haveria comunicação nem diálogo, mas contato ou interação,
ou seja, aquilo que costumamos chamar de conexão”

Figura 1,2: Possibilidade de comunicar via aplicativo WhatsApp®
Fonte : Dados da pesquisa
8 Figuras disponíveis em aplicativos para transmissão de informações.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

496

Tal experiência pode demonstrar algumas possibilidades de narrar e de
efetivar elementos comunicantes nos espaços escolares, convergindo nos artefatos
tecnológicos, objeto presente na realidade cotidiana da maioria dos jovens na
escola,outras formas de narrar e comunicar nas nossas práticas pedagógicas com
as práticas corporais escolares são necessárias e emergentes, práticas instituintes
frente aos inúmeros comunicados que são realizados cotidianamente nas escolas.
Como argumenta Marcondes Filho(2010, p. 303), ao tratar do que como compreende
como comunicação numa situação de aula:
Os professores repetem modelos, repassam esquemas constituídos e
desgastados, eles próprios logo desaparecem da memória dos alunos. Mas há
aqueles que são não-triviais, que marcam, que assinalam no aluno um ponto
de virada, uma revolução em suas ideias, abrem os horizontes do aluno para
novos mundos. Estes efetivamente comunicam.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A problemática da comunicação não é um dado recente, é uma urgência
contemplada por autores que percebiam a necessidade de mediação das narrativas
produzidas de forma irrestrita pelos meios de comunicação. Tais narrativas abundam
as nossas vidas, nada mais justo e democrático que a disputa pelas narrativas na
sociedade contemporãnea, a luta pela narração e o direito de poder narrar os
acontecimentos cotidianos é uma demanda emergente. Somos todos responsáveis
pelas narrativas e pela suas problematizações nos contextos escolares.
A Educação Física escolar é o local, por excelência, dos encontros narrativos
e comunicacionais produzidos pelas expressões vinculadas às práticas corporais.É
necessário reestabelecermos os nossos pontos de conexão, colaboração e trabalho
coletivo, no sentido de propagar essas experiências comunicativas no cotidianos
das escolas.
Os aspectos trabalhados na formação continuada sobre a ideia de comunicação
foram percebidos pelos professores e problematizados nas experiências formativas,
caso específico do aplicativo WhatsApp que foi compreendido para além do aspecto
de conexão entre as pessoas e visto como uma possibilidade de comunicação entre
professores e alunos/as no cotidiano das aulas de educação física nas escolas
municipais.
PROBLEMAS PRELIMINARES SOBRE LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA ESCOLAR: POSIBILIDAD DE USAR WHATSAPP
RESUMEN: Este texto busca discutir las cuestiones relacionadas con el proceso de la comunicación en
las relaciones de enseñanza-aprendizaje, destacando su importancia y sobre la base de una discusión
teórica relacionada con una experiencia en Educación Continua Educación Física Profesores NatalRN en poder de la Educación Municipal (SME) y la Universidad Federal de Rio Grande do Norte
(UFRN). El enfoque de la formación tiene el objetivo principal de la experimentación metodología de
enseñanza-aprendizaje en el espacio de la escuela a partir del contenido de los medios. Se encontró
que los aspectos trabajados en la educación continua en la idea de la comunicación fueron percibidos
por los profesores y problematizan en las experiencias formativas, caso específico de la aplicación
WhatsApp que se entiende, además del punto de conexión entre las personas y visto como una
posibilidad de comunicación entre los maestros y los alumnos / as en las clases de educación física
en las escuelas públicas.
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PRELIMINARY PROBLEMATIZATIONS ON COMMUNICATION IN
SCHOOLPHYSICAL EDUCATION: POSSIBILITY OF USING WHATSAPP
ABSTRACT: This paper seeks to problematize the questions that involve the communication process
in teaching-learning relations, highlighting its importance and based on a theoretical discussion
related to an experience in the Continuing Education of Teachers of Physical Education of NatalRN carried out by the Municipal Education Department (SME) and the Federal University of Rio
Grande do Norte (UFRN). The aim of the training has as its central objective the experimentation of
teaching-learning methodology in school space from the media contents. It was verified that aspects
worked in the continuous formation on the idea of communication were perceived by the teachers
and problematized in the formative experiences, a specific case of the WhatsApp application that
was understood beyond the aspect of connection between the people and seen as a possibility of
communication between teachers and students in the daily physical education classes in municipal
schools.
KEYWORDS:Education; Physical Education; Communication; Transmission, Teaching-Learning
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JOGOS PARALÍMPICOS RIO/2016 NO TWITTER
Silvan Menezes dos Santos1
Bianca Natália Poffo2
Antonio Luis Fermino3
El iton Clayton Rufi no Seára4
RESUMO
Objetivo: caracterizar conteúdos de narrativas transmidiáticas que foram produzidos e ci rcul aram
acerca do esporte e dos atletas paralímpicos durante a abertura e encerramento dos JP Rio/2016
no Twitter. Mapeamos tweets das hashtags propostas pelas emissoras de tv oficiais do evento, TV
Brasil (#VemPraPara) e SporTV (#JogosParalímpicosNoSporTV), e organizamos em três categorias:
1) prática e valores midiáticos-esportivos; 2) nacionalismo no esporte pa ralímpico; e 3) o senti mento
pa ralímpico.
Palavras-chave: Jogos paralímpicos; twitter; transmídia

INTRODUÇÃO
Vivemos em um contexto de cultura comunicativa convergente (JENKINS, 2009)
e transmidiática (SCOLARI, 2013). No caso do esporte e do esporte paralímpico por
exemplo, os valores, os símbolos e os modos de compreendê-los através da medi ação
cultural da mídia ganham novas características, novas possibilidades interpretativas,
novos sentidos. Assim, o cenário, as cenas, os atores, o enredo e todos os elementos
que compõem o tradicional (tele)espetáculo esportivo podem estar ganhando
inúmeras versões a serem contadas e compreendidas através dessa transcendência
das diferentes narrativas midiáticas na contemporaneidade. Ou seja, se por vezes
a mídia de massa produz e reproduz estigmas de super-heróis, de vítimas e/ou de
infantilizados acerca dos atletas com deficiência, torna-se necessário saber como
o público, agora prosumer, produz, consome, comparti lha, reproduz e faz circular
os conteúdos e imagens acerca dessa manifestação esportiva nas redes sociais de
comunicação. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi caracterizar conteúdos de
narrativas transmidiáticas que foram produzidos e circularam acerca do esporte e
dos atletas paralímpicos durante a abertura e encerramento dos JP do Rio/2016 na
rede social, Twitter.
PERCURSO E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
Este estudo foi desenvolvido como uma pesquisa observacional e descritiva
com abordagem qualitativa dos dados. No primeiro momento identificamos as
1 Universidade Federal do Paraná (UFPR), bammenezes90@gmail.com
2 Universidade Federal do Paraná, (UFPR), bia.poffo@hotmail.com
3 Universidade Federal do Paraná (UFPR), antonioluisf@gmail.com
4 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), elitonseara@gmail.com
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hashtags vinculadas e sugeridas pela cobertura midiática das emissoras oficiais
e detentoras dos direitos de transmissão dos Jogos Paralímpicos no Brasil, neste
caso a Globosat através do seu canal por assinatura, Sportv, e o canal aberto
de televisão pública, Tv Brasil. Respectivamente, as hashtags oficiais foram
#jogosparalimpicosnoSportv e #vemprapara. No segundo momento mapeamos
as publicações e compartilhamentos, twetts e retwetts, que circularam no Twitter
com o uso dessas hashtags. Os dados foram recolhidos durante os dias 06, 07,
17 e 18 de setembro de 2016, respectivamente dia anterior a abertura dos Jogos,
dia da cerimônia de abertura, di a anterior ao encerramento e di a da cerimônia de
encerramento dos JP. No total foram 662 postagens com as duas hashtags durante
o período analisado. Na tabela abaixo apresentamos a distribuição das postagens
por dia e pelas hashtags.

Tabela 1: Número de postagens com as hashtags por dia analisado

Para organização e análise dos dados recolhidos adotamos as estratégias
metodológicas da análise de conteúdo previstas por Bardin (2009). Foram três
as categorias analíticas identificadas com base nos dados empíricos: 1 - Práticas e
valores midiáticos esportivos; 2 - Nacionalismo no esporte paralímpico; 3 - Sentimento
Paralímpico. Na sequência do texto apresentamos os dados organizados em suas
respectivas categorias.
APRESENTAÇÃO DOS DADOS
PRÁTICAS E VALORES MIDIÁTICOS-ESPORTIVOS
Dentre as categorias analisadas denominamos como práticas e valores
midiáticos esportivos aquela que englobou possíveis agendamentos, convergências
entre o discurso dos canais televisivos e a rede social Twitter, assim como as postagens
que difundiam informações diversas acerca dos Jogos Paralímpicos. A categoria
também se caracterizou por veicular informações sobre as modalidades e sobre os
atletas das delegações participantes dos Jogos.
Percebemos que vários posts com a hashtag #j ogosparalimpicosnoSportv,
agendaram o evento no dia anterior (06/09/2016) e colocaram uma chamada dizendo:
“tá chegando a hora! Vem aí a Paralimpíada”, como uma estratégia de tornar o evento
mais conhecido, atrativo.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

500

Figura 1

Já, durante o dia 07, dia da abertura oficial dos Jogos, foram 33 postagens do
Twitter of i cial do Sportv com a hashtag. Postagens que adiantavam informações
sobre a cerimônia de abertura, como quem acenderia a Pira, ou que narravam e/ou
complementavam o que estava sendo transmitido na televisão, como o número de
países disputando os Jogos e a ordem do desfile das delegações.

Figura 2

Acerca da Tv Brasil, identificamos, no dia anterior a abertura dos Jogos
Paralímpicos, 18 postagens no Twitter entre internautas e a emissora Tv Brasil que
anunciavam os JP2016 e que também orientavam os telespectadores sobre as tv’s regionais
que transmitiriam os Jogos. Eram posts que indicavam como sintonizar o canal da Tv
Brasil para que o público em casa pudesse assistir. No que concerne a práticas e
valores midiáticos-esportivos é relevante analisar que grande parte da população
não tinha conheci mento de que a Tv Brasil é um canal aberto, o que é possível
observar nas instruções de um post sobre como sintonizar:
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Figura 3

Na hashtag #jogosparalimpicosnoSportv observamos alguns posts de
internautas ressaltando a importância da transmissão e questionando o fato
da cerimônia de abertura não ser transmitida por um canal aberto, neste caso
provavelmente a rede globo (mais conhecida e assisti da no país), o que demonstra
a falta de conheci mento do público em relação a Tv Brasil:

Figura 4

Já em outro post uma internauta critica a postura da Rede Globo por transmitira
novela ao invés da cerimônia de abertura, ficando evidente a comparação entre as
olímpiadas transmitidas em canal aberto e as paralimpíadas em canal fechado da
Rede Globo.

Figura 5
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O público também ajudou a informar que a cerimônia estava sendo transmitida
pela Sportv, agendando o canal junto aos seus respectivos seguidores. Assim, o
público da rede social acaba se configurando como um potente catalisador comercial
da audiência de um canal televisivo, nesse caso para um conteúdo esportivo.

Figura 6

As emissoras também publicaram algumas regras das modalidades, que por
vezes são desconheci das pelo público em geral. Esse ti pode iniciativa é positiva,
tendo em vista que facilita a compreensão de quem acompanha o evento e torna os
jogos mais atrativos.

Figura 7

RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

503

Figura 8

À medida que a competição tinha finalistas brasileiros em diversas modalidades
as emissoras divulgavam os horários que as disputas seriam transmitidas, como
forma de convidar os usuários do Twitter para acompanharem as disputas via
transmissão televisiva:

Figura 9

Os resultados das modalidades foram divulgados em maior número pelas
emissoras e comemorados por alguns internautas, como podemos ver nas imagens
abaixo:
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Figura 10

NACIONALISMO NO ESPORTE PARALÍMPICO
A categoria que elencamos como nacional ismo apresenta postagens que ressaltam
as representações da identidade social brasileira. Com jargões, manifestações
políticas, sentimento de pertencimento, exaltação a determinadas regiões do país, os
internautas realizaram publicações que expressam o cenário atual do país. Os Jogos
Paralímpicos, como outros megaeventos, possuem essa característica de despertar
no torcedor/telespectador/internauta sentimentos que tampouco são manifestados
em outras épocas de maneira uníssona. Identificamos três tópicos que estiveram
relacionados a questões do nacionalismo, foram eles: 1 - Manifestações políticas; 2 Regionalidades; 3 - Sentimento de Pertencimento.
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Na categoria de manifestações políticas, encontramos diferentes publicações
que estavam apoiando os protestos contra o governo Temer, como também,
postagens que criticavam as posturas do público presente e dos artistas que estavam
se apresentando durante o evento.

Figura 11

No campo das regionalidades, encontramos postagens que ressaltaram a
musicalidade de determinadas regiões do país e outras que criticaram a falta de
apresentação da região sul durante a cerimônia de encerramento. Cabe ressaltar
que no discurso de abertura do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB),
Carlos Arthur Nuzman, os internautas ficaram divididos sobre a expressão “O Rio
de Janeiro é melhor lugar do mundo”. Alguns internautas criticaram de maneira
ofensiva a cidade sede dos jogos.
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Figura 12

Na categoria de sentimento de pertencimento ressaltamos as publicações que
trazem um tom de orgulho, de agradecimento por serem de determinada nação, ou
também de eleger os atletas paralímpicos como “nossos”. Cabe ressaltar que tal discurso não
é efetuado apenas pelos internautas, mas também pelas emissoras dos jogos, como um
meio de aproximar o público interessado para assisti r aos jogos.
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Figura 13

SENTIMENTO PARALÍMPICO
A categoria que denominamos como senti mento paralímpico reúne postagens,
tanto oficiais das televisões transmissoras, como também do público consumi dor das
transmissões, que expressaram diversificados sentimentos, impressões e percepções
acerca dos Jogos
Paralímpicos, do esporte paralímpico, do esporte para pessoas com deficiência
e também dos atletas com deficiência. As postagens revelaram o compartilhamento
tanto de um sentimento de emoção, afeto e encantamento com a simples existência e a
possibilidade da prática esportiva por parte de pessoas com deficiência, como também
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

508

de reconhecimento das capacidades e habilidades desses atletas, inclusive alçando
eles ao status de herói s. Encontramos também postagens que questionam e criticam a
formatação do esporte paralímpico como espaço de inclusão e acessibilidade.
Na maior parte das postagens que enquadramos nesta categoria foi
predominante o tom emocionado e afetuoso que o público manifestou pelos Jogos
e pelos atletas paralímpicos.

Figura 14
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Ao mesmo tempo em que o encantamento e a emoção com os Jogos Paralímpicos
e os atletas foram manifestados pelos internautas, de imediato também aqueles
foram, em algumas ocasiões, alçados a condição de heróis. Alguns atletas como o
Daniel Dias por vezes foram chamados de “mito” ou de “monstro” como forma de
glorificá-los e colocá-los na posição de herói no contexto do esporte paralímpico
brasileiro.

Figura 15
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Nesta última postagem acima é possível verificar um exemplo de como o
sentimento paralímpico também se revela em comparação ao megaevento e à
manifestação esportiva correlata dele, que são os Jogos, o esporte e os atletas
olímpicos. Em algumas postagens também foram feitas comparações entre
elementos de ambas nifestações esportivas.

Figura 16

Algumas capacidades e habilidades dos atletas paralímpicos também foram
exaltadas pelos internautas. Características como força, coragem, determinação e
precisão foram ressaltadas em algumas postagens.
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Figura 17

Por fim, esse sentimento paralímpico pôde ser manifesto pelo Twitter pelo
público que acompanhava as transmissões oficiais de uma forma que questionava
e criticava diferentes aspectos do contexto do paralimpismo. Entre elas estiveram
questionamentos sobre a inclusão ou exclusão social de pessoas com deficiência
através do formato que o megaevento é realizado, problematizações sobre
acessibilidade, sobre preconceito e outros fatores.
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Figura 18

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, foi possível perceber o agendamento da abertura do megaevento
esportivo, como também, o desconhecimento do público sobre a Tv Brasil como
um canal aberto do país. Destacamos também o cenário político brasileiro com o
atual governo nacional. Tanto na cerimônia de abertura como no encerramento dos
jogos, o público ressaltou sua indignação ao governo e a maneira como tem conduzi
do o país. Ressaltamos que existe um certo romantismo com os atletas e maneira
como as narrativas são construídas sobre as pessoas e os atletas com deficiência.
Tais expressões enobrecem de certa forma, o feito esportivo, o atleta, mas também,
trazem um tom de “coitadinhos” que enaltece os estigmas sobre as pessoas com
deficiência. Assim, consideramos válido compreender e dar voz aos sujeitos que
estão di retamente interessados com a informação e/ou até mesmo, em produzi r
a informação como pudemos ver neste texto. Há um amplo campo de investigação
como as redes sociais que deve ser explorado no campo acadêmico e que possibilita
analisar criticamente o modo como a informação chega no telespectador/internauta/
público.
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JUEGOS PARALÍMPICOS RIO/2016 EN TWITTER
RESUMÉN: Objetivo: Caracterizar contenidos de narrativas transmedia que se ha producido y distribuido
sobre el deporte y los deportistas paralímpicos durante la apertura y cierre de JP Río/2016 en Twitter.
Mapeamos tweets de las hashtags propuestas por la emisión de las televisiónes oficial del evento, TV
Brasil (#VemPraPara) y SporTV (# JogosParalímpicosNoSporTV), y organizamos en tres categorías:
1) la práctica y los valores mediáticos-deportivos; 2) nacionalismo en el deporte paralímpico; y 3) el
sentimiento paralímpicos.
PALAVRAS-CLAVE: Juegos Paralímpicos; twitter; transmedia.

PARALYMPIC GAMES RIO / 2016 ON TWITTER
ABSTRACT: Objective: To characterize contents of transmissive narratives that were produced and
circulated about the sport and Paralympic athletes during the opening and closing of Paralympic
Games Rio / 2016 on Twitter. We map tweets of the hashtags proposed by the official TV stations
of the event, TV Brasil (#VemPraPara) and SporTV (# Paralympic GamesNoSporTV), and it was
organized in three categories: 1) practice and media-sports values; 2) nationalism in Paralympic sport;
And 3) Paralympic feeli ng.
KEYWORDS: Paralympic Games; Twitter; Transmedia
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JOGOS PARAOLÍMPICOS RIO-2016: UMA ANÁLISE
DA COBERTURA DIGITAL ESPORTIVA NO
INSTAGRAM1
Carla Thais de Sousa2
Kássia Mitally da Costa Carvalho3
Tatiana Passos Zylberberg4
RESUMO
Esta pesquisa analisou as publicações no Instagram de programas esportivos sobre os Jogos
Paralímpicos - Rio 2016. Os dados foram coletados, catalogados, analisados cientificamente, a partir
das categorias elaboradas por Santos e Fermino (2016). Na cobertura da mídia sobre um evento de
tal proporção, encontramos sinais de um processo de descontruir a estigmas sobre atletas e das
modalidades paralímpicas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Instagram; Mídia.

INTRODUÇÃO
Um fenômeno comum ao nosso tempo é a convergência das mídias para a
internet. Existe uma nova maneira de consumir “on demand”. Adiciona-se rapidez
na produção e consumo de conteúdos postados nas redes de comunicação, como
os aplicativos, fazendo circular, rapidamente, informações, valores e modos de
pensar-agir-ser, o que tem instigado pesquisadores a problematizar, dentre outras
temáticas, a cobertura esportiva publicada pela mídia.
Este estudo analisou como os Jogos Paraolímpicos de 2016 foram retratados
no Instagram, “comunidade de mais de 600 milhões de pessoas que capturam e
compartilham momentos do mundo [...] (INSTAGRAM, 2017) buscando entender
o fenômeno da comunicação esportiva no Instagram. Esta pesquisa analisou a
cobertura feita por portais jornalísticos que utilizaram o Instagram na cobertura dos
Jogos Paraolímpicos Rio – 2016. O primeiro passo foi realizar o recorte da amostra,
tendo em vista que existem milhares de perfis alimentados com conteúdo esportivo
nesta rede social. Optamos por estudar dois portais de notícias esportivas do país:
@globoesportecom e @esporteespetacular ambos pertencentes à programas da
rede globo, maior emissora de televisão do Brasil. O Instagram @globoesportecom
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará, thaiscarlasousa@gmail.
com
3 Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, kassiamitalli@gmail.com
4 Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará, tatianapassoszylberberg@
gmail.com
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possui hoje 1,1milhão de seguidores, já o perfil do @esporteespetacular_oficial
possui 86,9 mil seguidores. Os números mostram o alcance das redes sociais. É
importante ter em mente que os usuários que seguem um perfil do Instagram
recebem “automaticamente” os conteúdos em seus “feeds”, sem ter mais que buscar
pelo conteúdo ofertado.
METODOLOGIA
Este estudo possui caráter observacional e descritivo. O período observado, foi
de 6 de setembro de 2016 ao dia 19 de setembro de 2016, correspondendo a um dia
antes e um dia depois dos Jogos Paralimpícos-Rio 2016. Os dados foram coletados
nos Instragrams @globoesportecom e @esporteespetacular_oficial. As imagens
foram arquivadas, parte importante do processo, tendo em vista a fragilidade da
conservação de registros na internet. Todo o material foi catalogado usando o
programa Microsoft Excel, em dois arquivos diferentes, para melhor visualização e
análise dos dados de cada perfil do Instagram. Em cada um deles, foram criadas seis
colunas com as seguintes informações: data da publicação, tipo de postagem, link,
data da coleta, assunto e reportagem.
Como nem todas as postagens do período eram relacionadas aos Jogos
Paraolímpicos, realizamos uma filtragem por meio da coluna “assunto” > Jogos
Paralímpicos Rio – 2016, as quais foram divididas em seis temas, sendo eles:
Assunto/Categoria
Fotos da Organização (pré-evento), Abertura/Encerramento
Fotos relacionadas aos Jogos (Atletas em suas competições)
Postagens relacionadas aos Jogos (Informações sobre o evento, organização e outros assuntos afins)
Fotos não relacionadas aos Jogos
Vídeos relacionados aos Jogos
Vídeos não relacionados aos Jogos

Quadro 1 – Categorização das notícias em temas

A partir do agrupamento das postagens entre os temas, foram selecionadas as
imagens e vídeos relacionados à competição e aos seus atletas de maneira direta
(temas 2 e 5). Já de maneira indireta, temos os temas 1 e 3.
Para a análise das postagens diretas, utilizamos os estudos de Santos e Fermino
(2016) que com base em diversos materiais de análise de mídia elaboraram as
seguintes categorias:
Categorias

Classificações

Visibilidade da deficiência

Visível ou Invisível

Espaço ocupado pelos atletas

Dentro de campo; Fora de campo; ou No pódio ou com medalha

Postura dos atletas

Ativo (em competição); ou Passivo (fora de competição)

Indumentária dos atletas

Com uniforme de competição; ou Sem uniforme de competição

Quadro 2 – Categorização das postagens relacionadas ao Jogos Paralímpicos Rio – 2016 adaptado
de Santos e Firmino (2016)

Outro material utilizado para análise foi o Guia para a mídia “Como cobrir os
Jogos Paralímpicos”, desenvolvido em 2016 pelos professores Athanasius (Sakis)
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Pappous da Universidade Kent e Doralice Lange de Souza da Universidade Federal
do Paraná. Este guia aponta ferramentas para a análise de imagens e textos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram catalogadas ao todo 200 publicações, corresponde ao recorte da pesquisa
(06/09/2016 – 19/09/2016). Destas, 185 estavam no perfil @globoesportecom e 15
no perfil @esporteespetacular_.
Ao filtrarmos por postagem diretas e indiretas ligadas aos JP encontramos
37 postagens a serem analisadas, sendo todas de registros fotográficos. A seguir
apresentamos e discutimos os resultados encontrados por categoria aplicada.
ANÁLISE POR CATEGORIA
VISIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA
Das 37 postagens analisadas, quanto à Visibilidade da deficiência, em 4 fotos
a deficiência é invisível, representando 10,81% do total, e em 19 fotos a deficiência
é visível, representando 51,35% do total. Algumas fotos, no entanto, não foram
passíveis de classificação, em casos em que a deficiência não é perceptível nas
imagens (ex:pessoa com deficiência intelectual) contabilizando 14 postagens,
expressa na análise como “Não se aplica”, as quais representam 37,84% do total das
publicações analisadas.
Nesta categoria, a maioria das fotos mostra a deficiência dos atletas, o que pode
ser compreendido de maneira positiva, segundo o Guia para a mídia “Como cobrir
os Jogos Paralímpicos”, desenvolvido por Pappous e Souza (2016), que defendem
que expor os atletas em suas condições reais de competição, ajuda transmitir uma
imagem respeitosa com os atletas e desconstruir a estigmas. Nos casos em que
os registros “escondem” a deficiência, não contribuem para o fortalecimento de
uma imagem do atleta como alguém capaz, ativo e de alto rendimento, como, em
verdade, são.
Já nos casos em que a classificação “Não se aplica”, não fica claro por meio das
imagens se o atleta possui algum tipo de deficiência. Em alguns casos, a descrição
da imagem expressa a categoria em que o referido atleta compete, o que auxilia na
contextualização do registro para melhor compreensão do público.
POSTURA DOS ATLETAS
Quanto à Postura dos Atletas, em 31 dos 37 registros o atleta está em postura
Ativa (em competição), representando 83,78% do total. Já em postura Passiva (fora
da competição), existem 6 postagens, representando 16,22% do total.
Na classificação Ativa, além das imagens do ato competitivo dos atletas, também
foram incluídas em tal classificação as imagens que perceptivelmente foram feitas
em momentos seguintes às provas, segurando bandeiras dos seus países, tirando
fotos. Os registros que demonstram os atletas em atos de competição, retratam o
os atletas como “pessoas triunfantes fisicamente, dinâmicas e internacionais” como
bem diz o lema dos JP, o “espírito em movimento” (PAPPOUS e SOUZA, 2016). A
postura ativa do atleta ajuda a superar o constructo típico da mídia, em relação à
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para atletas, de piedade e superação (ZOBOLI, QUARANTA e MEZZAROBA, 2013).
Todos os atletas de alto rendimento trabalham para superar limites, diminuir a
marca, reduzir o atrito, esquecer o pânico, portanto esta não é uma particularidade
dos atletas com deficiência. A piedade retrata também não ajuda na superação do
discurso equivocado sobre estes atletas.
ESPAÇO OCUPADO PELOS ATLETAS
Já no “Espaços ocupados pelos atletas”, dentre as 37 postagens, 34 trouxeram
os atletas “em campo”, ambientes de competição (pistas, piscinas, quadras,
ginásios), representando 91,89% do total. As fotos de atletas com medalhas somam
3 postagens, representando 8,11% do total. Não houve nos registros, nenhuma foto
em que os atletas estariam fora do ambiente de competição.
As presenças dos atletas em seus ambientes de competição representam o
carácter esportivo dos mesmos, colaborando assim para uma visão dos atletas
interligadas à suas especialidades no alto rendimento competitivo. Em 3 postagens,
os atletas aparecem com medalhas, mérito pelas suas conquistas. Pontuamos aqui,
que o pequeno número de postagens, nos perfis analisados não expressam o esporte
paraolímpico, que no caso do Brasil, conquistou 72 medalhas nos Jogos Paraolímpicos
- Rio 2016, finalizando a competição em 8 lugar dentre 205 países participantes
(GLOBO ESPORTE, 2016). Deste modo, quando realizadas, as postagens estão no
caminho do que acreditamos contribuir para a imagem do atleta, porém ainda não
é satisfatório a representação deste esporte quanto às suas conquistas.
INDUMENTÁRIAS DOS ATLETAS
Por fim, em relação à Indumentária dos Atletas, 34 de 37 imagens (91,89%)
mostram os atletas com uniformes e vestimentas de competição. Já sem uniforme,
foram contabilizadas apenas 3 fotos.
A utilização dos uniformes associa o atleta à modalidade (características do
uniforme), ao país o qual representa. Permite ainda, a associação do mesmo ao
alto rendimento pela sua condição física evidenciada nos uniformes que buscam
cada vez mais reduzir variáveis que possam interferir nos resultados obtidos. Esta
é uma das características apontadas por Pappous e Souza (2016) que atribuem
empoderamento ao atleta paraolímpico. Quando os registros não demonstram os
atletas uniformizados, a imagem “compartilhada” não contribui para este processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa inicial nos permitiu inferir que as publicações relacionadas aos
Jogos Paraolímpicos - Rio 2016 não contemplaram boa parte das modalidades
esportivas, atletas e pódios. Ainda em fase de construção do recorte desta pesquisa
outros Instagrams (@band - 157.000 seguidores) e @recordtvoficial - 2,5 milhões
de seguidores) foram cogitados, porém não foi possível coletar dados devido à
escassez em um (Band) e ausência em outro perfil (Record).
Quando realizadas, as publicações se mostraram satisfatórias no que diz
respeito às categorias avaliadas nesta pesquisa. Porém, enfatizamos o baixo número
de postagens relacionados ao Jogos Paraolímpicos mesmo em dias de competição.
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O Instagram, rede prioritariamente de imagens, que pode vir ou não
acompanhadas de texto, requer rapidez na transmissão da mensagem. Neste caso,
a média de postagem foi de 14 postagens por dia, a maioria delas relacionadas
ao campeonato brasileiro de futebol. Encontramos nestes resultados sinais de
um processo de desconstrução de estigmas sobre atletas e das modalidades
paraolímpicas, porém encontramos também resistência em transmitir imagens de
atletas paraolímpicos, o que não contribui de forma direta para a valorização do
esporte e do atleta paraolímpico.
RIO-2016 PARALLYMPIC GAMES: AN ANALYSIS OF SPORTS DIGITAL COVERAGE
IN THE INSTAGRAM
ABSTRACT: This research analyzed publications in the Instagram of sports programs about the
Paralympic Games - Rio 2016. Data were collect, cataloged and analyzed scientifically, based on the
categories elaborated by Santos and Fermino (2016). In the coverage of the media about such an
event, we find signs of a process of athletes and paralympic modalities destigmatization.
KEYWORDS: Physical education; Instagram; Sports media.

PARALYMPIC JUEGOS RIO 2016: UN ANÁLISIS DE LA COBERTURA DIGITAL
DEPORTES EN INSTAGRAM
RESUMEN: Esta investigación analizó las publicaciones en Instagram de programas deportivos
acerca de los Juegos Paralímpicos - Rio 2016. Los datos fueron colectados, catalogados, analizados
científicamente, a partir de las categorías elaboradas por Santos y Fermino (2016). En la cobertura
mediática acerca de un evento de estas proporciones, encontramos señales de un proceso de
deconstrucción de estigmas de los atletas y de las modalidades paralímpicas.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Instagram; medios de comunicación deportivos
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PRECISAMOS FALAR DAS MULHERES NO ESPORTE!
AS QUESTÕES DE GÊNERO VISTAS A PARTIR DAS
NOTÍCIAS DO ESPN W
Sergio Melo da Cunha
Carlos Vitor de Morais Felix
Vivianne Limeira Azevedo Gomes
RESUMO
A discussão sobre a igualdade de gênero tem se intensificado cada vez mais no Brasil, imergindo
também no campo esportivo, No intuito de compreender como as questões de gênero são tratadas
pela mídia esportiva, a partir do estudo netnográfico, este trabalho levantou os discursos sobre o
tema no esporte feminino no portal de notícias ESPN W. Logo, percebemos a pluralidade de termos
que fomenta na divulgação e visibilidade de um tema tão complexo e permeado de contextos
específicos.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Mídia Esportiva; Esporte.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a expressão igualdade de gênero tornou-se lugar-comum nas rodas de
debate, independente da temática central da conversa. Sob esse título encontramse ideias igualitárias direcionadas por um sentimento de que os valores atribuídos
às mulheres devem ser os mesmos dos homens. Admitir a igualdade de gênero
compreende dizer que todas e todos devem gozar dos mesmos direitos políticosociais, haja vista que, em virtude de seu sexo, as mulheres têm sofrido inúmeras
restrições em diversas esferas, incluindo a esportiva.
Quando observamos o contexto nacional no qual o Brasil está inserido, logo
após o Impeachment da Presidenta Dilma Rousseff e da reformulação dos Ministérios
pelo novo Governo sem a presença de mulheres, constatamos o péssimo cenário
em que o País se encontra em relação à igualdade de gênero.
Apesar da participação feminina cada vez maior na sociedade, a desigualdade
entre homens e mulheres persiste ao redor do mundo. Dados divulgados pelo
Fórum Econômico Mundial a pedido da Corporação Britânica de Radiodifusão a BBC (British Broadcasting Corporation) no ano de 2015, mostrava o Brasil em
85º lugar. No ano seguinte, o Índice Global de Desigualdade de Gênero do Brasil
encontrava-se em maior decréscimo, em 107º lugar entre os 145 países listados.
Ou seja, a probabilidade de participação na vida política e econômica bem como o
acesso à educação e à saúde encontrava-se mais distinta entre os sexos.
Presumimos que a queda no Índice de Desigualdade de Gênero no ano de 2016,
envolve motivos políticos, e mais pela conjuntura social e política vivenciada no
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Brasil. Além de que sabemos que isso é um debate amplo e complexo que perpetua
os movimentos sociais desde a década de 1960, com o contexto político de direitos
civis, movimentos antirracista e feminista. Concomitante, se observamos a realidade
esportiva do Brasil, encontraremos fatos tão desiguais quanto ao que ocorreu na
política nacional.
A nossa discussão compreende a história da humanidade onde o patriarca
manteve o poder nas relações humanas e sobre as instituições de forma hierarquizada
e desigual. No âmbito esportivo isso não se difere, haja vista o fato da mulher brasileira,
por exemplo, ter participado de uma edição de Jogos Olímpicos apenas 12 anos após a
estreia masculina do país. Contudo, esse cenário vem acompanhando o crescimento
social da mulher, ocasionando maior visibilidade na mídia. Uma das comprovações disto
é a criação de sites/portais especializados nos esportes femininos como o Dibradoras
e o ESPNW(Entertainmentand Sports Programming Network Woman).
Reconhecendo o crescimento gradativo da presença da mulher no esporte,
entendemos a ampliação de sua visibilidade nas diferentes mídias, como os
exemplos supracitados. Diante disto, nos propomos a analisar os discursos midiáticos
divulgados no ESPNW, que tem com principal característica o fato de ser um portal
virtual de livre acesso, criado por mulheres jornalistas em 2016, no dia Internacional
da Mulher (8 de março).
Deste modo, temos como objetivo analisar o discurso da mídia esportiva sobre
as mulheres, compreendendo a maneira como o esporte feminino e as questões de
gênero são tratadas em um portal de notícias destinado especificamente a elas.
2 METODOLOGIA
O trabalho utiliza-se da observação netnográfica (KOZINETS, 2014), além de
apresentar abordagem qualitativa e caráter descritivo. Para alcançar o propósito
desse estudo foram realizados os seguintes procedimentos: (a) levantamento de
notícias da aba específica (ESPNW), presente no universo do portal ESPN entre os
dias 8 de março e 1 de julho de 2016; (b) busca e quantificação de expressões-chaves
que evidenciassem a discussão de gêneros, utilizando-se de um software on-line
como suporte tecnológico para tal; o software nos permitiu aferir a quantidade
de palavras diferentes, além da periodicidade com que essas aparecem; (c)
compilamento de termos semelhantes e/ou que remetessem a mesma ideia; (d)
interpretação dos dados.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Após a execução das etapas a, b, c e d citadas anteriormente, chegamos a um
universo centenário de palavras, dentre elas esportes, atletas, cidades, agremiações
esportivas, competições, etc. Contudo, considerando uma perspectiva analítica
centrada na discussão de gênero e visibilidade, apresentamos um gráfico que nos
mostra uma parcela de termos necessária1 na promoção da nossa discussão:

1 Julgamos “necessária” a parcela de termos que de uma forma ou de outra incitam o debate sobre
a igualdade entre os gêneros
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Gráfico 1 - Incidência das palavras nas notícias investigadas
Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

Ao analisar os vocábulos apresentados, podemos dividi-los em alguns subgrupos:
Primeiro, os termos comuns ao esporte (olimpíadas, patrocínio, superação, etc.); em
seguida, aqueles que evidenciam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres (casa,
bebê, família, gestante/grávida, etc.); e por fim, palavras que remetem ao gênero,
sejam de forma comparativa (homens e mulheres, masculino e feminino), ou de
maneira preconceituosa (abuso, estupro, sexo/sexual, calcinha, etc.).
A proximidade da pesquisa com os Jogos Olímpicos Rio 20162 é a principal
justificativa para as 85 aparições da palavra “olimpíadas”. Em sua grande maioria, o
termo estava inserido de maneira positiva no contexto, exaltando a participação das
mulheres na competição. A história olímpica feminina se inicia em 1900, nos jogos
de Paris, competindo em apenas dois esportes, tênis e golfe.
Minayo (2003) afirma que, no âmbito do trabalho, a dominação masculina
manifesta-se em diferenciações de salário, discriminações, ameaças e assédio
sexual. Quando retomamos ao esporte, outro ponto se destaca: das 12 vezes em
que “patrocínio” apareceu nos textos de maneira evidente, a maior parte remetia a
ausência do mesmo para elas. Isso, sem levar em consideração as notícias em que
questões financeiras aparecem de forma implícita, como na reportagem divulgada
no portal em maio de 20163, em que a atleta de futsal Amanda Lyssa de Oliveira,
conhecida como Amandinha, de 21 anos, em que ela afirma que: “Jogo futsal para
ser feliz, se fosse por dinheiro tinha voltado para casa”.
Geralmente quando se fala de determinado esporte cujo masculino é
predominante sendo praticados por mulheres, como os casos do futebol e do
rúgbi, tem-se a necessidade de feminilizar o discurso usando termos como “mãe” –
representada simbolicamente como a responsável pela casa e em cuidar da família –
e “bebê” que aparecem, respectivamente, 41 e 12 vezes nos textos, com a finalidade
de evitar ou, ao menos, diminuir a estereotipagem de “machona” das atletas. Sendo
esses rótulos repletos de simbolismos negativos, preconceitos estigmatizantes,
2 Os Jogos Olímpicos Rio 2016 ocorreram de 5 a 21 de agosto de 2016, pouco mais de um mês após
a coleta de dados, que foi de 8 de março a 1 de julho do mesmo ano.
3 Disponível em <http://espnw.espn.uol.com.br/jogo-futsal-para-ser-feliz-se-fosse-por-dinheirotinha-voltado-para-casa-diz-melhor-do-mundo/>
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como uma censura cultural pelo fato do indivíduo não condizer com aquilo que se
espera dele, sendo passado de geração em geração.
Com o pensamento de que o esporte, sendo uma atividade física simbolizada
por força, suor e músculos, se enquadraria como uma atividade exclusivamente
masculina e, desse modo, a mulher deveria se poupar dessa provável masculinização,
isto é, não teria que estar presente de maneira equiparada com o homem no mundo
esportivo. Por consequência disso observamos que “homens” e “masculino” foram
termos que estiveram presentes em alto percentual das notícias, aparecendo, nessa
ordem, em 110 e 47 momentos, ressaltando que o portal em questão é exclusivamente
de notícias relacionadas ao esporte feminino.
Goellner (2005) quando fala que:
O suor excessivo, o esforço físico, as emoções fortes, as competições, a
rivalidade consentida, os músculos delineados, os gestos espetacularizados
do corpo, a liberdade de movimentos, a leveza das roupas e a seminudez,
práticas comuns ao universo da cultura física, quando relacionadas à
mulher, despertavam suspeitas porque pareciam abrandar certos limites que
contornavam uma imagem ideal de ser feminina (GOELLNER, 2005, p. 92).

nos leva a discussão do último subgrupo dos termos encontrados, aqueles que
expõem a realidade exclusiva vivida pelas mulheres. Apesar da baixa incidência
(abuso, 5 e estupro, 8 aparições), o surgimento dessas palavras levanta um debate
imprescindível a cerca das dificuldades que as atletas enfrentam durante a vida
esportiva, além da pessoal. Ainda sob o contexto das dificuldades, destacamos
as 864 vezes em que o “não” aparece nas reportagens, sendo, em sua maioria,
acompanhado de verbos que ilustram todos os obstáculos que as mulheres enfrentam
em busca de seus objetivos, por exemplo, “não concilia” ou “não tem apoio”.
E por fim, ficam as perguntas: “Porque o vocábulo ‘calcinha’ aparece em algumas
notícias, mesmo que apenas em quatro oportunidades?” e “Alguma notícia sobre o
esporte masculino traria palavras que remetessem a sexualidade do homem?”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos questionamentos feitos anteriormente, chegamos à conclusão que,
mesmo diante de um avanço inegável na visibilidade e apoio ao esporte feminino,
a maneira como este é mostrado necessita progredir ainda mais. Enxergar a mulher
como um símbolo sexual, sendo seu corpo mais importante que seu desempenho,
seja social ou esportivo, pode ser a resposta para a presença da palavra “calcinha”
nas notícias.
A imprensa digital ou impressa traz diariamente cadernos de esportes para seus
leitores, os quais noticiam quase que em sua totalidade o esporte masculino (mais
especificamente o futebol). É necessário que se perca o medo de divulgar as práticas
femininas. A sociedade contemporânea só entenderá a importância das mulheresatletas se estas forem mostradas em quaisquer circunstâncias, não somente em
tempos olímpicos ou de resultados expressivos. Diante disto, a iniciativa do ESPN
W deve ser levada como exemplo para os veículos midiáticos e como esperança
àquelas que ambicionam, um dia, viver do esporte.
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¡TENEMOS QUE HABLAR DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE! LAS CUESTIONES
DE GÉNERO VISTAS A PARTIR DE LAS NOTICIAS DE ESPN W
RESUMEN: La discusión sobre la igualdad de género se ha intensificado cada vez más en
Brasil, sumergiendo también en el campo deportivo, con el fin de comprender cómo las
cuestiones de género son tratadas por los medios de comunicación deportiva, a partir del
estudio netnográfico, este trabajo levantó los discursos sobre el tema en el deporte femenino
en el portal de noticias ESPN W. Luego, nos damos cuenta de la pluralidad de términos que
fomenta la difusión y visibilidad de un tema tan complejo y calado en contextos específicos.
PALABRAS CLAVE: Género; Medios de comunicación Deportiva; Deporte.

WE NEED TO SPEAK OF WOMEN IN SPORT: GENDER ISSUES VIEWS FROM THE
NEWS OF THE ESPN
ABSTRACT: The discussion on gender equality has intensified increasingly in Brazil, she also on
the sporting field, In order to understand how gender issues are treated by the sports media, from
nethnographic study, this work has raised the discourse on the theme in women’s sports in the news
portal ESPN W. Soon, we realize the plurality of terms that fosters the dissemination and visibility of
a topic as complex and comprised of specific contexts.
Parte inferior do formulário
KEYWORDS: Gender; Sport Media; Sport.
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MÍDIA E FUTEBOL FEMININO: USO DE REDES
SOCIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE
VISIBILIDADE DA MODALIDADE1
Júlia Maria Alves de Medeiros2
Jessica Natalia de Souza3
João Leandro de Melo Araújo4
Larissa Ellen da Silva Almeida5
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi explorar e compreender as redes de visibilidade geradas pela publicação
de registros fotográficos nos perfis do Facebook de atletas de futebol feminino. O estudo tem caráter
exploratório e cunho qualitativo e quantitativo. Ao final das discussões, foi possível inferir que apesar
do futebol ser um espaço culturalmente masculino, é factível ampliar espaços de fala desse esporte
praticado por mulheres, através da utilização da mídia e suas amplas possibilidades.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol Feminino; Visibilidade; Redes Sociais.

1 INTRODUÇÃO
A mídia está inserida na sociedade atual de modo que é difícil acompanhar
as transformações sociais sem entender o momento midiático que estamos
vivendo. Segundo Dalcol (2009, p. 2), “as novas tecnologias se apresentam como
instrumentos para a construção de novas e rápidas informações, proporcionando sua
difusão instantânea e estabelecendo relações mais dinâmicas e interativas entre os
públicos”. Ainda segundo a mesma, a rede é responsável por propagar informações
e expandir os processos de reconhecimento e de visibilidade.
Valer-se do uso de ferramentas midiáticas para enfatizar determinado tema
funciona como estratégia para o aumento de sua visibilidade.Segundo a Teoria do
agendamento midiático proposta por Mc Combs e Shaw a mídia tem o poder de
dizer sobre o que pensar (SIRENA, 2013), os meios de comunicação “agendam”
nossas discussões, pois tendemos a discutir mais sobre conteúdos apresentados
na imprensa. Pimentel (2009) expõe que essa teoria não tem a intenção de seduzir
pensamentos, mas pode influenciar a posição dos ouvintes.
Tematizar o que vai gerar mais lucro é um discurso midiático capitalista, por
exemplo: transmitir uma partida de futebol masculino entre dois times brasileiros
1 Projeto financiado pelo edital PROEXT 2015.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), julhinhamaria@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jeskinh@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jleandro93@outlook.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), larissaellensa@gmail.com
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da série A gera mais renda do que transmitir uma partida de futebol da seleção
brasileira feminina e, por isso, estádios e televisões estarão em maior adesão,na
primeira situação.
Entender que a mídia é capaz de ressignificar propostas pode, inicialmente,
confrontar a ideia de lucro, porém, por ser influenciada pela sociedade e, em
maior parte, ter o poder de influenciar, ela pode agir como meio de mudança da
cultura esportiva brasileira. Pode-se explicar esse movimento, considerando que
“nos ambientes online, a abundância de laços fracos aumenta a probabilidade de
os indivíduos acessarem conteúdos, nichos e experiências a que não teriam acesso
através de suas redes mais próximas” (SILVA; STABILE, 2016, p. 242).
A exemplo disso podemos buscar na mídia, alternativas para discutir a visibilidade
no futebol feminino, já que historicamente a relação dela com a modalidade não é
tão amigável. É um pensamento ingênuo considerar que a mídia, no quesito futebol,
aborde as mulheres de forma similar ao tratamento dado aos homens (MARTINS;
MORAES, 2007).
Diante da evidente necessidade de discussão da temática mídia e futebol
feminino e, considerando as redes sociais como um meio midiático largamente
utilizado,a finalidade deste estudo é mostrar como osregistros fotográficos, através
da rede social Facebook, podem ampliar os espaços de visibilidade do futebol
feminino, buscando explorar e compreender as redes de visibilidade geradas por
essas imagens.
2 JUSTIFICATIVA
As redes sociais, na atualidade,se mostram como uma das principais maneiras
de apropriação do uso da mídia. De acordo com Otoni (2015), uma pesquisa
realizada pela comScore aferiu que os brasileiros gastam em média 650 horas por
mês em redes sociais. Recorrer às redes para adentrar em assuntos pouco visíveis
nos canais de televisão, rádio e jornais, por exemplo, pode ser uma alternativa viável
para ampliação desses espaços. Um exemplo disso, seria o uso dessas redes para
ampliar as discussões sobre a visibilidade do futebol feminino. “Para além destas
situações a mídia esportiva pouco espaço confere ao futebol feminino e quando o
faz, geralmente, menciona não tanto os talentos esportivos das atletas, árbitras ou
treinadoras, mas a sua imagem e o seu comportamento” (GOELLNER, 2005, p. 150).
Complementando a assertiva supramencionada, literaturas indicam que o
reconhecimento do futebol feminino na mídia brasileira ainda está a depender
de rupturas com as concepções enraizadas culturalmente acerca da hegemonia
masculina no esporte de rendimento (MARTINS; MORAES, 2007; MAROLO; CASTRO;
GENNY, SANTOS; MEDEIROS, 2012), embora que as atletas da seleção nacional
já tenham alcançado patamares de destaque mundial no âmbito do desporto
profissional.
3 METODOLOGIA
Levando em consideração a materialidade do presente estudo, que consiste
em: registros fotográficos publicados no Facebook de atletas de futebol feminino,
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caracteriza-se esse estudo como exploratório, por ele buscar perceber como esses
registros são capazes de movimentar as redes e gerar cadeias de visibilidade para
a temática pautada.
A abordagem tem cunho qualitativo, isto é, busca entender e interpretar o
processo das relações sociais (FONSECA, 2002). Possui também caráter quantitativo,
por elucidar o número de curtidas nos perfis escolhidos, uma vez que se busca
perceber como as redes sociais,através da compreensão da importância de pessoas
atingidas, podem auxiliar na evolução do maior reconhecimento da modalidade no
país.
A investigação do estudo teve seu início com a escolha da população a ser
observada: o time de futebol feminino da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN).Dentro do universo escolhido para a pesquisa, como critério de
seleção para escolha das atletas, e, por conseguinte de suas postagens no perfil do
Facebook, observou-se a frequência nos treinos, além da inscrição e participação
nos jogos da Copa Natal6.
Conectar pessoas com outras, ou com assuntos de qualquer natureza é um
dos objetivos da rede social, o Facebook surge como instrumento dessa análise
por ser a plataforma de redes sociais mais difundida (SILVA; STABILE, 2016). Para
análise foram selecionadas 5 jogadoras, por elas terem publicado,em seus perfis,
uma quantidade média similar de fotos durante o período de julho a dezembro,
época em que se deuo acompanhamento midiático do time, através de imagens dos
treinos e jogos.Para análise do envolvimento com os registros fotográficos criou-se
um banco de dados com o nome de todas as pessoas que “reagiram” as publicações,
ou seja, curtiram as postagens.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dos 5 perfis analisados foram escolhidas 20 fotos no total que possuíam
características similares: as meninas estavam dentro do campo de futebol, na
maioria delas a bola faz parte do contexto da foto, as legendas se relacionam
com frases ligadas ao esporte, algumas fotos possuem hashtags que remetem ao
futebol feminino e ao time como: #futebolfeminino, #UFRN, observou-se também
um sentimento de completude em algumas legendas utilizadas pelas garotas, que
tiveram seus nomes preservados, para descrever o momento vivido. Abaixo seguem
as tabelas de envolvimento com as publicações:
ATLETA A

ATLETA B

DATA DA PUBLI- ENVOLVIMENTO
CAÇÃO
POR PUBLICAÇÃO

DATA DA PUBLICAÇÃO

ENVOLVIMENTO
POR PUBLICAÇÃO

06/08/2016

125

06/10/2016

300

28/09/2016

90

07/11/2016

155

11/10/2016

104

20/11/2016

179

ENVOLVIMENTO
TOTAL

189

ENVOLVIMENTO
TOTAL

392

6 Torneio do município de Natal–RN, realizado em novembro de 2016.
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ATLETA C

ATLETA D

DATA DA PUBLI- ENVOLVIMENTO
CAÇÃO
POR PUBLICAÇÃO

DATA DA PUBLICAÇÃO

ENVOLVIMENTO
POR PUBLICAÇÃO

28/07/2016

50

11/07/2016

63

12/10/2016

49

06/08/2016

71

13/11/2016

55

07/08/2016

224

ENVOLVIMENTO
TOTAL

103

21/10/2016

135

30/10/2016

121

ATLETA E

08/11/2016

262

DATA DA PUBLI- ENVOLVIMENTO
CAÇÃO
POR PUBLICAÇÃO

ENVOLVIMENTO
TOTAL

436

08/07/2016

49

05/11/2016

87

05/11/2016

106

11/11/2016

66

14/12/2016

97

ENVOLVIMENTO
TOTAL

223

A tabela acima demonstra o total de envolvimento de pessoas em cada foto
postadae, no envolvimento total, é apresentada a quantidade de nomes únicos
(não repete a mesma pessoa que curtiu mais de uma foto), isso revela um alcance
considerável de público, por se tratar de um time amador. Um dado importante que
pode-se inferir é que a autora do maior número de postsobteve o maior número
de pessoas envolvidas, esse fator pode não ser determinante, mas é importante
considerar que quanto maior o número de publicações, maior o tempo de aparição7.
De acordo com Borgatti et al. (2009apud SILVA; STABILE, 2016), nas mídias
sociais existem três tipos de laços: as relações sociais, as interações e as similaridades.
As relações sociais como parentesco e amizades foi presença marcante na análise dos
perfis envolvidos e, por serem atletas de um mesmo time, as garotas possuíamamigos
em comum, isso valida a ideia de que o esporte é um meio de criação de laços eficaz.
Além disso, percebeu-se que uma característica notóriadas redes sociais é: quanto
mais fotos postadas, maior onúmero de pessoas envolvidas. Número de público
atingido é completamente útil para falar sobre visibilidade do futebol feminino,
afinal, cada indivíduo a mais falando ou acompanhando a modalidade, é um passo a
mais dado rumo à mudança da relação entre a mídia e a distância que ela ainda tem
no acompanhamento do futebol feminino.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfocar nessa temática pode ser um grande desafio, mas precisa ser superado
dia após dia. Fatores como o crescimento do número de atletas praticantes da
7 Devemos considerar o número de amigos e o conteúdo da foto como fatores que influenciam nas
reações.
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modalidade; o aumento no número de equipes femininas e a recente “obrigatoriedade”
da formação de times femininos, como cita o regulamento da CONMEBOL8.
Utilizar as redes sociais como meio de enfoque do esporte no país é uma
alternativa que vem alterando a realidade do cenário para as mulheres. O
Facebook é uma rede que vem mudando hábitos sociais e pode trazer consigo
novas oportunidades de experiências. Diante do exposto, pôde-se observar que
os registros fotográficos compartilhados nas redes sociais das atletas mostraramse como uma alternativa capaz de ampliar as redes de visibilidade necessárias ao
futebol feminino, devido principalmente a essa característica que as redes têm, de
conectar muitas pessoas sobre o mesmo assunto, ao mesmo tempo.
MEDIOS Y FÚTBOL FEMENINO: EL USO DE REDES SOCIALES PARA LA
EXPANSIÓN DEL ESPACIO DE VISIBILIDAD DE LA MODALIDAD
RESUMEN: El objetivo de esta obra fue explorar y entender las redes de visibilidad generada por
la publicación de registros fotográficos en los perfiles de Facebook de atletas de fútbol femenino.
El estudio es exploratorio y la naturaleza cualitativa y cuantitativa. Al final de los debates se puede
inferir que aunque el fútbol ser lugar cultural masculino, es viable extender los espacios del habla
de este deporte practicado por mujeres, mediante el uso de medios de comunicación y sus amplia
posibilidad.
PALABRAS CLAVE: Fútbol Femenino; Visibilidad; Redes Sociales.

MEDIA AND FEMALE SOCCER: THE USE OF SOCIAL NETWORKS TO ENLARGE
THE MODALITY’S VISIBILITY SPACE
ABSTRACT: The objective of this work was to explore and to comprehend the visibility’s networks
created by the publication of photographics records on female’s soccer athletes Facebook profiles.
The study has exploratory character and content qualitative and quantitative. At the end of discussions,
it was possible to check that despite the soccer be a masculine cultural spaces, it’s feasible to enlarge
the speech spaces of this sport practiced for women through the utilization of media and its many
possibilities.
KEYWORDS: Female Soccer; Visibility; Social Networks
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O ESPORTE COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA
TELEVISIVÃO

1

Ozicleyton dos Reis Câmara2
Dianne Cristina Souza de Sena3
RESUMO
O estudo tem como objetivo apresentar e analisar as influências da mídia televisiva, no conhecimento
sobre o esporte nas aulas de Educação Física. Realizada através de questionário, constatamos que a
mídia televisiva se faz presente na vida dos jovens moldando o entendimento de esporte. Chegamos
à conclusão da necessidade de intervenções reflexivas e dialógica sobre as informações da mídia
com os alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Mídia Televisiva; Educação Física

INTRODUÇÃO
Cotidianamente estamos recebendo informações e mensagens veiculadas
pelos meios de comunicação e as mídias relacionado aos esporte. Os meios de
divulgações das informações e notícias sobre os esporte são: nos jornais impressos,
rádios, televisão, comerciais de TV, entre outros. Observamos à influência destas
mensagens no dia a dia das pessoas, quando encontramos crianças praticando,
o esporte futebol, seja na rua, nos clubes, nas escolas. Isso não é novidade, o
esporte sempre esteve presente na cultura e nos costumes da sociedade antiga e
contemporânea (MARQUES, 2008, p. 226).
O esporte é na atualidade, um dos principais fenômenos sociais. Ele tem
refletido na forma como a sociedade vem se organizando, espelhando as diferenças
entre estados, povos e classes sociais, além de se tornar um dos principais produtos
da indústria de consumo, sendo de suma importância para os meios de comunicação
em massa e uma das poucas formas, reconhecidamente, honestas de rápida ascensão
social (RUBIO, 2002, p. 130).
Por ser considerado um fenômeno sociocultural, o esporte ocupa há muito
tempo um lugar de destaque na sociedade, tendo como aliado os meios de
comunicação de massa, em especial a televisão.
Os meios de comunicação em geral, exerce grande influência na cultura de
movimento das crianças e jovens, enfatizando os esportes e suas modalidades
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), ozicleytonreis@hotmail.com
3 Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN), diannesena@hotmail.com
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nos seus mais diversos aspectos (cultural, social, econômico, mercadológico, entre
ouros), como também o consumo destas por parte da grande massa. Deste modo
nos questionamos: De que forma os conhecimentos sobre o conteúdo esporte,
sofrem influência da mídia televisiva?
Para Betti (2001) essa influência que a mídia exerce nos jovens é tão considerável
que chega a afirmar que a mídia rivaliza com a escola e a família como fonte de
fomentação de valores e atitudes.
Neste sentido, justificamos nossa pesquisa, entendendo que se faz necessário
que o profissional de Educação Física seja consciente e assuma seu papel de
educador, estando atualizado no tocante as informações transmitidas pelas mídias.
Compreende-se a necessidade de uma análise mais profunda referente a mídia, em
especial a televisiva, pois não devemos ignorar a grande influência que ela exerce
nos alunos.
Faz parte do contexto escolar o uso das mídias e meios de comunicação como
recursos pedagógico que colabora no processo de ensino aprendizagem, como
também apresentando-se como um novo campo de saber e estudos, por envolve
as práticas sociais dos alunos. Ou seja, é necessário que a escola tenha atenção e
responsabilidade com a nova geração de alunos, organizando o currículo escolar e
desenvolvendo as ações educativas para o pensamento crítico em relação a mídia
e suas informações.
Justificamos também o trabalho, a partir de uma inquietação pessoal, visando
entender de que forma os jovens adquirem os conhecimentos sobre esporte e quais
os meios eles usam para obter estas informações. Desta forma, temos a pretensão
de ampliar a literatura sobre a temática mídia televisiva e esporte, gerando uma
reflexão sobre o que é informado pela mídia televisiva.
Diante disso, o estudo tem como objetivo apresentar e analisar as influências
da mídia televisiva no conhecimento sobre o esporte nas aulas de Educação Física.
2 METODOLOGIA
A pesquisa é de natureza aplicativa e qualitativa, de cunho exploratório, com
escolares do 6º ano do ensino fundamental, de uma escola particular do município
de Natal. A amostra foi de 24 alunos, de ambos os sexos, sendo 12 do sexo feminino
e 12 do sexo masculino com idade entre 11 e 12 anos. O instrumento de coleta foi o
questionário com perguntas semi-estruturadas, desenvolvido pelos pesquisadores
do estudo.
Para o desenvolvimento do estudo realizamos levantamento bibliográfico
sobre a temática em foco, obtendo embasamento teórico para dialogar e refletir
sobre as informações da mídia televisiva, e como esta pode influenciar nos saberes
dos alunos sobre o esporte.
Posteriormente, foi solicitado junto a coordenadora da escola a autorização
para a realização da pesquisa, que apresentou parecer favorável. Em seguida, foi
realizada uma breve explanação da pesquisa para os alunos e qual era o objetivo
do questionário. Após este momento, os questionários foram entregues e em anexo
a este, inserimos o termo de consentimento, para que fosse levado para casa, para
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leitura e consentimento dos pais e responsáveis, autorizando ou não a participação
do aluno na pesquisa, já que todos eram menores de idade. Este documento
foi necessário para que o trabalho tivesse início. Dois dias após a entrega, os
questionários e o termo foram recolhidos.
As questões foram classificadas, por ordem numérica do questionário, e os
dados obtidos foram organizados e apresentados em forma de quadro expondo os
resultados.
3 RESULTADOS
Através da análise das respostas dos questionários dos alunos, identificamos à
associação do esporte a atividade física, referindo-se ao esporte de alto rendimento,
sendo o mais citado as lutas esportivas. Sabe-se que a televisão tem modificado,
organizando e influenciado o comportamento das crianças e jovens, seja no modo
de vestir, falar, agir, pensar, ficando evidente a partir das respostas dos alunos.
Neste sentido identificamos que os meios de comunicação de massa,
apresentam-se como recurso de apreensão de informações e dados sobre a temática
esporte. Assim como, servem para a integrar os grupos sociais, favorecendo a
relação das pessoas a partir da comunhão de informações e fatos esportivos.
Na análise, a televisão apresentou-se como o principal meio de comunicação
para a busca de informações sobre esporte. O maior tempo de acesso a televisão
ocorre no período noturno, horário em que geralmente as crianças e jovens estão
dentro de casa, não havendo também atividade escolar.
O acesso as informações, possibilita e favorece um aumento nos saberes e
conteúdos relacionados ao esporte. Contudo, observamos que estes alunos detém de
um saber superficial e que apresentar uma reduzida compreensão crítica sobre estes
dados transmitidos pela televisão. Com isso, eles não percebem à apresentação implícita
de incentivo ao consumismo e manipulação das informações, visando a alienação.
Os megaeventos esportivos, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, foram assistidos
pela maioria dos entrevistados, alegando que obtiveram maior conhecimento sobre
os praticantes de sua modalidade preferida ao assistir aos jogos.
Outro ponto relevante é o interesse da mídia pelos atletas. A maioria das
propagandas além de utilizar o esporte como tema, utilizam atletas esportivos de
destaque na sua modalidade, contribuindo para construir a imagem de um herói
esportivo (GODOI, 2011, p. 638), favorecendo a acessão e condições para que esses
atletas sejam alçados ao posto de ídolos nacionais. Os canais midiáticos muitas
vezes destacam ou ocultam a autenticidade das informações, seguindo a lógica de
mercado e indo de encontro aos seus interesses, que é o de construir uma ideia de
herói palpável, capaz de feitos extraordinários e aceito pela sociedade.
Sendo assim, essa influência faz com que o atleta seja tratado e reconhecido
como uma personalidade pública, ídolo e exemplo a ser seguido por jovens, já que
sua imagem é associada ao sucesso, fama e uma vida vitoriosa, ou seja, valores
cultivados e desejados pela sociedade atual (RUBIO, 2002, p. 95).
Desta forma, considera-se pertinente o professor de Educação Física, desenvolver
nas suas aulas, momentos de discussões e debates, usando as mídias e os meios
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de comunicações, sobre os aspectos (mercadológico, econômico, midiático, social,
cultural, entre outros) que envolvem e norteiam o mundo esportivo, perspectivando
esclarecer, orientar e apresentar fatos sobre a temática, oportunizando os alunos
refletir e conhecer, para assim, construir seu saber, com discernimento e juízo de
valor sobre os fatos transmitidos, compreendendo a intenção da mídia televisiva.
Devido a grande quantidade de informações que os meios de comunicação
apresentam, é necessário haver uma reflexão e compreensão destes dados por parte
dos alunos, do que realmente é verdadeiro. Que estes possam continuar usufruindo
das informações transmitidas pela televisão, contundo tendo um olhar crítico e
reflexivo sobre as informações.
Diante do exposto é fundamental que as mídias sejam inseridas, trabalhadas e
discutidas nas universidades, na formação inicial, para que o professor de Educação
Física, no contexto escolar e demais áreas de atuação, tenha uma visão diferenciada
sobre os assuntos midiáticos.
Deste modo, o professor no papel educativo, de um ser reflexivo, favorece e
colabora na formação dos alunos, oportunizando uma leitura crítica das informações
divulgadas pela mídia, já que não podemos ignorá-la (OENNING, 2014, p. 05).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos a partir deste estudo que a mídia televisiva exerce grande influência
no conhecer e compreender dos alunos sobre os saberes do esporte. Por esta tem
o poder de persuasão, consegue fazer com que os jovens, como os envolvidos na
pesquisa, “desejem” e consumam elementos do mundo esportivo. A interferência
das mídias e dos meios de comunicação também atinge os alunos no tocante aos
aspectos: comportamental e atitudinal, quando estes passam a agir como atletas.
Um fator que consideramos positivo, que ocorre a partir da influência das mídias
sobre os jovens é o acesso e conhecimento de novos esportes, que oportuniza
a ampliação dos saberes da Educação Física. Estes novos esportes, que não era
conhecido do grande público, descentraliza e cria novos adeptos e interessados nas
diversas práticas esportivas.
Entendemos que o profissional de Educação Física deve estar atento as
informações que a mídia televisiva transmite. Ele deve conhecer e saber que
ela faz parte do nosso cotidiano, e é importante a intervenção de forma crítica
destes, vislumbrando o entendimento do esporte, nas suas três dimensões, lazer/
participação, rendimento/ competição e educacional.
Desta forma que os alunos possam realizar as leituras visuais consciente e
compreender os saberes que envolvem e caracterizam o esporte para um processo
educacional, e o que é apresentado como mensagem subliminar visando o consumo,
pela mídia televisiva.
SPORT AS CONTENT OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND THE INFLUENCE
OF TELEVISION MEDIA
ABSTRACT: The purpose of this study is to present and analyze the influences of television media
in the knowledge about sports in Physical Education classes. Made through a questionnaire, we find
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

534

that the television media is present in the lives of young people shaping the understanding of sports.
We came to the conclusion of the need for reflexive and dialogic interventions on media information
with students.
KEYWORDS: Sport; Television Media; Physical Education

EL DEPORTE COMO CONTENIDO DE EDUCACIÓN FISICA ESCOLAR Y LA
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS TELEVISIVOS
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo presentar y analizar las influencias de los medios televisivos,
el conocimiento sobre el deporte en las clases de educación física. Llevado a cabo a través de
cuestionarios, se encontró que los medios de televisión está presente en la vida de los jóvenes que
configuran el deporte de la comprensión. Llegamos a la conclusión de la necesidad de un diálogo
reflexivo e intervenciones en la información de los medios de comunicación con los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Deporte; Media de la televisión; Educación Física.
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A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS JOGOS
PARALÍMPICOS NA FOLHA DE SÃO PAULO
1

Silvan Menezes dos Santos2
Antonio Luis Fermino3
Andre Marsiglia Quaranta4
Doralice Lange de Souza5
RESUMO
Objetivo: caracterizar a representação imagética do esporte e do atleta paraolímpico na cobertura
fotográfica da Folha de São Paulo (FSP) nas últimas sete edições. Metodologia: estudo observacional de
análise semiótica e análise dos enquadramentos fotográficos. Foram analisadas 146 imagens, identificadas
em quatro categorias: 1) Esportividade; 2) Melancolia; 3) Nacionalismo; 4) Do grotesco ao ciborgue.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte paraolímpico; fotografia; semiótica.

INTRODUÇÃO
Ao considerarmos o protagonismo e a hegemonia da mediação cultural que os
meios de comunicação de massa fazem no universo esportivo (PIRES, 2002; COAKLEY,
2009) e especificamente no contexto do esporte para as pessoas com deficiência,
estamos destacando o discurso midiático-esportivo como importante produtor de
sentidos e significados para os referidos fenômenos. Tanto com elementos verbais,
como com elementos não-verbais, o discurso que a mídia de massa tem veiculado
sobre o esporte e os atletas paraolímpicos no processo histórico de midiatização
dos Jogos Paralímpicos (JP) é, portanto, fundamental para a identidade social virtual
(GOFFMAN, 2012) que existe ou que pode existir sobre as pessoas com deficiência (DE
LÉSÉLEUC; PAPPOUS; MARCELLINI, 2010; PAPPOUS et al, 2009) Assim, o objetivo
deste trabalho foi caracterizar a representação imagética (semiótica) do esporte e do
atleta paraolímpico na cobertura fotográfica da Folha de São Paulo (FSP) durante a
realização dos Jogos Paralímpicos no período de 1992 a 2016.
PERCURSO METODOLÓGICO
Este trabalho se caracteriza como um estudo observacional, descritivo,
exploratório com uma abordagem qualitativa dos dados através de uma análise
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Ensino Superior (CAPES) no formato de bolsas de estudos de pós-graduação para os autores
desta pesquisa.
2 Universidade Federal do Paraná, bammenezes90@gmail.com
3 Universidade Federal do Paraná, antonioluisf@gmail.com
4 Universidade Federal do Paraná, andrequaranta@gmail.com
5 Universidade Federal do Paraná, desouzdo@yahoo.com
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semiótica (MACHADO, 2007; BARTHES, 1990) e de uma análise dos enquadramentos
fotográficos (ROTHBERG, 2007) das imagens veiculadas pela FSP acerca dos JP no
período de 1992 a 2016. Desenvolvemos esta investigação recolhendo as versões
impressas do jornal FSP durante o período de realização das sete últimas edições dos
JP, sempre considerando o dia anterior à abertura e o dia posterior ao encerramento.
Foram consideradas para o corpus de análise deste trabalho 146 fotografias.
A conjunção das duas estratégias metodológicas para análise dos dados
recolhidos, considerando os principais temas que emergiram deles, nos possibilitou
identificar quatro categorias de representação imagética, pelas quais os atletas e
o esporte paraolímpico foram apresentados na cobertura fotográfica da FSP. São
elas: 1) Esportividade; 2) Melancolia; 3) Nacionalismo; e 4) Do grotesco ao ciborgue.
DISCUSSÃO DOS DADOS
ESPORTIVIDADE
Estão nesta categoria imagens que fazem alusão ao desempenho esportivo de
modalidades paraolímpicas durante as provas e/ou partidas oficiais disputadas, além
de enfatizar momentos de preparação dos atletas com deficiência e a presença de
elementos simbólicos olímpicos durante os JP, como a tocha, acendimento da pira
(para)olímpica, mascote e pódio. Das 146 imagens, em 97 (66,43%) identificamos
relações com esses elementos.
Identificamos imagens que enfocaram a preparação dos atletas com deficiência.
As imagens que retratam de alguma maneira este aspecto protagoniza o foco nos
próprios atletas, individualmente ou coletivamente. Uma característica diferenciada
surgiu nos JP do Rio/2016. Diversos atletas olímpicos estavam presentes na
preparação dos atletas paraolímpicos, como o caso da ex-jogadora de voleibol
Fofão (Fig. 1); do judoca Marcelo Contini (Fig. 2); e do esgrimista Fernando Scavasin
(Fig. 3).

Fig. 1: FSP (06/09/2016)
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Fig. 2: FSP (06/09/2016)

Fig. 3: FSP (06/09/2016)

Outro destaque que pode ser observado é em relação ao desempenho
esportivo. A explosão durante a largada, o desenvolvimento da prova, a superação
do adversário, a vitória e o coroamento no pódio refletem de maneira sintética
aquilo que o espetáculo (para)olímpico pode oferecer à massa de espectadores na
construção do herói e/ou mito esportivo.

Fig. 4: FSP (08/09/2008)

Fig. 6: FSP (12/09/2016)

Fig. 5: FSP (09/09/08)

MELANCOLIA
Nesta categoria foram incluídas 18 fotografias, aproximadamente 12,32% do
total de imagens. Estas selecionadas retrataram de diferentes modos os atletas com
deficiência a partir de enquadramentos e elementos indiciários que permitiam a
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possibilidade de interpretação da deficiência como algo triste, sofrido, dolorido,
difícil e rodeado de obstáculos, ou seja, como um fenômeno social melancólico. Em
1996, duas; em 2000, quatro; em 2004, uma; em 2008, três; em 2016, oito. Em 1992
e 2012 não encontramos fotografias nesta abordagem.
Conforme podemos observar nos exemplos das Fig. 7 e 8 abaixo, as pessoas ou
atletas com deficiência são retratados a partir das suas sombras, despertando uma
percepção de contexto sombrio, permeado pela escuridão, mas não necessariamente
as imagens posicionavam os atletas como vítimas das suas deficiências, como
aponta Hilgemberg (2014).

Fig. 7: FSP (04/09/2008)

Fig. 8: FSP (16/09/2004)

Algumas fotos, conforme as Fig. 9 e 10, ao enquadrar os atletas sozinhos podem
levar o leitor a despertar o sentimento de piedade ou mesmo de carência de uma
companhia para aquelas pessoas. Isto se assemelha ao apontado por Pappous et al
(2009), que os atletas são retratados como frágeis e passivos.

Fig. 9: FSP (05/09/2008)

Fig. 10: FSP (06/09/2016)
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Outra forma retratada sob esta ótica melancólica se apresenta no momento
do pódio. Os atletas normalmente eram retratados recebendo a medalha, o que
teoricamente seria um momento de extrema alegria e celebração, mas as imagens
os apresentavam com as expressões de emoção exacerbada, ou por vezes de uma
felicidade permeada por muita dor, choro, sorrisos não tão intensos.

Fig. 11: FSP (06/09/2016)

Fig. 12: FSP (29/10/2000)

NACIONALISMO
Nesta categoria, observamos as fotografias que compunham os seguintes
elementos: personalidades esportivas, pelo potencial simbólico; destaque sobre
a marca do megaevento; cerimônias de abertura e encerramento; imagens que
ressaltam a bandeira e as cores dos países. Nesta categoria encontramos 48 imagens
(32,87%).
A FSP retratou o Pelé, conhecido “o rei” do futebol, por seus feitos esportivos,
os quais nem são no esporte adaptado. Outra personalidade foi o Daniel Dias,
reconhecido como o maior atleta do esporte paraolímpico brasileiro, que também
ressoou esse sentimento nacionalista. Sabemos que Pelé não é um atleta do esporte
adaptado, mas sua imagem reflete um ideal simbólico de personalidade esportiva de
uma nação, exercendo um papel de exemplo a ser seguido. Essa situação atualmente
também acontece com o nadador paraolímpico, porém, seu papel simbólico está
em processo de construção e fortalecimento. Neste sentido, “quando os atletas com
deficiência podem ser articulados com a identidade nacional, as representações
dos meios de comunicação são substancialmente semelhantes às dadas aos atletas
sem deficiência” (BRUCE, 2014, p. 1447, tradução nossa).
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Fig. 13: FSP (15/08/1996)

Fig. 14: FSP (16/09/2008)

Outro ponto que destacamos refere-se ao momento de abertura e
encerramento dos JP. Estas cerimônias constituem-se em rituais de celebração, pois
oportunizam que todas as nações sejam reconhecidas através de seus atletas, como
também, enaltecem o sentimento de pertencimento sobre determinada localidade
(BITENCOURT et al, 2005).

Fig. 15: FSP (18/09/2004)

Fig. 17: FSP (08/09/2016)

Fig. 18: FSP (08/09/2016)
Fig. 16: FSP (30/08/2012)
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Por último, ressaltamos algumas imagens que se destacam pelas cores e
símbolos que identificam alguns países. Estes são de grande relevância, pois marcam
territórios, contribuem para sentimentos e narrativas de pertencimento e orgulho
local. Estas imagens definem os adversários, vencedores, personalidades e estilos,
que dialogam com o imaginário social de orgulho de uma nação.

Fig. 19: FSP (23/08/1996)

Fig. 20: FSP (24/10/2000)

Fig. 21: FSP
(13/09/2016)

Fig. 22: FSP
(19/09/2016)

DO GROTESCO AO CIBORGUE
Nesta categoria, elencamos tais denominações, pois, ao longo das publicações
do referido jornal, é perceptível a mudança de enquadramentos das fotografias, que
até os JP de 2000 não eram apresentados. Do total de fotos que compuseram este
estudo, 43 (29,45%) fazem parte desta categoria. Em determinados momentos,
as imagens enfatizaram o corpo deficiente, o estranho/diferente mais do que o
desempenho esportivo do atleta retratado.
Sobre o grotesco destacamos fotos que enalteceram o corpo a partir do
estranhamento da deficiência. Em algumas imagens foi difícil identificar que tipo de
modalidade o atleta pratica devido ao enquadramento fotográfico ter sido fechado
na angulação da deficiência.

Fig. 23: FSP (17/10/200)
Fig. 24: FSP (16/09/2016)
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Fig. 25: FSP
(13/09/2016)

Fig. 26: FSP
(27/09/2004)

Fig. 27: FSP (11/09/2016)

Este modo de representar os atletas a partir da estética do corpo já foi mencionado por Depauw (1997) como “visibility of disability in sport”, em que ao veicular imagens sobre os atletas ou pessoas com deficiência no esporte, o foco está na
deficiência e não na performance esportiva.
Os registros fotográficos dos JP ao longo dos anos têm realçado o hibridismo entre corpo e máquina. Esta incorporação vai dando forma as novas configurações de pensarmos o corpo, o esporte e a tecnologia. “Nesse sentido, os aparatos tecnológicos não só vêm transformando o nosso cotidiano, mas, também, a
nós mesmos naquilo que talvez (ainda?) tenhamos de mais ‘natural’: nosso corpo”
(ZOBOLI; CORREIA; LAMAR, 2016, p. 660).

Fig. 28: FSP (12/09/2008)
Fig. 29: FSP (07/09/2016)

Fig. 30: FSP (08/09/2016)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fim, identificamos elementos sígnicos que remetem à esportividade dos
atletas paraolímpicos e que potencializaram o sentido esportivo que está em torno
deste universo paraolímpico, contando também com o sentimento nacionalista em
torno da referida manifestação esportiva, com a impressão melancólica sobre as
deficiências, com o estranhamento grotesco do corpo deficiente e com a curiosidade
da tecnologia associada ao humano no ideário ciborgue. Nesse sentido, com essa
diversidade de significações possíveis, sugerimos que estudos sejam desenvolvidos
junto aos consumidores do esporte paraolímpico para aprofundar a compreensão
de quais desses símbolos e valores estão sendo incorporados no plano da cultura.
LA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS EN LA FOLHA
DE SÃO PAULO
RESUMÉN: Objetivo: Caracterizar la representación de la imagen del deporte y el atleta paralímpico
en la cobertura fotográfica de Folha de Sao Paulo (FSP) durante los Juegos Paralímpicos de 1992 2016. Metodología: estudio observacional de análisis semiótica y análisis de encuadres fotográficos.
Se analizaron 146 imágenes, identificado en cuatro categorías: 1) Deportividad; 2) Melancolia; 3)
Nacionalismo; 4) lo grotesco a lo cyborg.
PALABRAS-CLAVE: Deporte paralímpico; fotografía; semiótica.

THE PHOTOGRAPHIC COVERAGE OF THE PARALYMPIC GAMES IN FOLHA DE
SÃO PAULO NEWSPAPER
ABSTRACT: Objective: to characterize the image representation of the sport and the Paralympic athlete
in the photographic coverage of Folha de São Paulo (FSP) in the last seven editions. Methodology:
observational study of semiotic analysis and analysis of photographic framing. We have analyzed 146
images, which were identified in four categories: 1) Sportsmanship; 2) Melancholy; 3) Nationalism; 4)
From the grotesque to the cyborg.
KEYWORDS: Paralympic sport; photography; semiotics.
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BRASIL 1 X 7 ALEMANHA: IMAGENS DE CHORO
E LÁGRIMA NO FOTOJORNALISMO ESPORTIVO
BRASILEIRO
Neide Maria Carlos1
José Carlos Marques2
RESUMO
Este trabalho analisa as capas de quatro jornais brasileiros (O Tempo, Correio Braziliense, O Estado do
Maranhão e Jornal da Manhã) nas edições de 9 de julho de 2014, um dia após o Brasil 1 x 7 Alemanha na
Copa do Mundo de 2014, tendo em vista a representação em imagens de choro e lágrima da derrota
da seleção brasileira. O ponto de partida para as análises é o documento fotográfico, reconhecendo
o potencial da imagem como recurso de informação sobre o esporte no enunciado de uma capa de
jornal.
PALAVRAS-CHAVE: Fotojornalismo esportivo;Futebol; Copa do Mundo 2014.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objeto de estudo a expressão do fotojornalismo em
capas de jornais nacionais com a cobertura do jogo Brasil x Alemanha na Copa do
Mundo Fifa 2014. Num universo de vinte capas que trouxeram o choro e a lágrima na
cobertura dessa partida, delimitou-se para este artigo um corpus de quatro capas,
as quais se utilizaram também da expressão verbal “Vexame”: são os casos de O
Tempo, Correio Braziliense, O Estado do Maranhão e Jornal da Manhã, nas edições
do dia 9 de julho de 2014 – um dia após a realização da partida que terminou com
a vitória alemã por 7 x 1.
Nossa proposta é investigar o sentido das lágrimas nas imagens do
fotojornalismo que foram utilizadas nas construções discursivas sobre essa derrota
histórica. Nas imagens do choro, a carga emotiva tem potencial de ação sobre o
espectador. Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso (1981, p.42)
aponta para a capacidade de persuasão das manifestações corporais.
Através das minhas lágrimas, conto uma história, produzo um mito da dor,
e a partir de então me acomodo: posso viver com ela, porque ao chorar,
me ofereço um interlocutor empático que recolhe a mais “verdadeira” das
mensagens, a do meu corpo e não a da minha língua: “Que são as palavras?
Uma lágrima diz muito mais.” (BARTHES, 1981, p.42)

Se pensarmos os fatos esportivos a partir do discurso midiático, a história que
se escreve durante um Mundial de futebol pode encerrar expectativas e dilemas
1 Universidade Estadual Paulista, neidejornal@hotmail.com
2 Universidade Estadual Paulista, zeca.marques@uol.com.br
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

546

sobre o que seria um pensamento a respeito da cultura nacional. Abre-se o debate
para se pensar até que ponto esses discursos representam o que pensamos de
nós mesmos ou da nossa relação com o esporte. Assim, o Brasil 1 x 7 Alemanha no
Mundial de 2014 e suas reconstruções discursivas no jornalismo impresso podem
revelar dados de nossa vivência cotidiana.
2 METODOLOGIA
Considerando que a imagem também é discurso, buscamos identificar, em
um primeiro momento, quais os enunciados estáveis do discurso jornalístico no
dia seguinte à partida Brasil 1 x 7 Alemanha. Sob uma perspectiva dos estudos de
Mikahil Bakhtin, analisamos as formações discursivas que, nas palavras do pensador
russo (1997, p. 284), correspondem a tipos relativamente estáveis de enunciados
“do ponto de vista temático, composicional e estilístico”. A comunicação se daria,
portanto, através de enunciados concretos elaborados com aporte de recursos
da linguagem, entre elementos verbais e não verbais, onde conteúdo, estilo e
características composicionais concorrem para a persuasão e a indução de sentidos.
Nossa leitura passa pelo reconhecimento dos diferentes sistemas de signos que
compõem as imagens e a maneira como eles se articulam. Para pensar o enunciado
do discurso jornalístico, Lorenzo Vilches (1992) aponta para a existência de uma
macroestrutura informativa composta pelos componentes da página do jornal. Entre
eles estariam o logotipo, o formato da página, as imagens, os textos, as legendas, os
títulos. Seriam esses alguns componentes da expressão jornalística.
Para um olhar estrutural dos enunciados propostos pelas capas desses jornais,
verificaremos os processos de denotação e conotação pela perspectiva do paradoxo
fotográfico elaborado por Roland Barthes (1990). Em A Estrutura Ausente (2003),
o filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco também aponta algumas formas
de verificação da mensagem publicitária para propor discussões a respeito dos
enunciados das capas dos jornais. Eco propõe um modelo de análise baseado no
anúncio publicitário para reconhecer a relevância dos registros verbal e visual e suas
relações no processo de comunicação e construção de sentidos. Reafirma ainda
que é preciso avançar na hipótese de que o interlocutor necessite ancorar a imagem
no discurso verbal para conduzir e orientar a argumentação pelo propósito verbal
ou pela interação entre os dois registros.
São várias as possibilidades narrativas e de construções discursivas para
possíveis efeitos de sentido sobre o esporte. No ambiente onde se desenrolam os
rituais do espetáculo pode ocorrer um contágio dos estados emocionais. Segundo
Simões & Conceição (2004, p. 358), “a maneira como a pessoa se expressa, reforça o
argumento que o comportamento humano é reflexo das contingências ambientais –
da existência de estímulos sociais, visuais e auditivos em locais onde se desenvolvem
eventos”. Para Serge Moscovici (2003), não há comunicação sem que sejam
partilhadas determinadas redes simbólicas. Através de canais midiáticos criamos
narrativas que contamos a nós mesmos sobre nossa própria vivência coletiva.
É preciso perceber também que espetáculos esportivos podem trazer diversas
formas de apelo à sensibilização através da manifestação de uma linguagem corporal
capaz de provocar uma conduta reativa dos sujeitos envolvidos. O antropólogo Luiz
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Henrique de Toledo (2010) afirma que entre os que jogam e os que torcem existe
uma cumplicidade corpórea. Na leitura do jogo, as reações emotivas passam por
uma adesão física. Toda partida de futebol transcorre em um rito marcado pela
emoção. As formas corporais do torcer podem conter indícios dos quais a imagem
se apropria, a exemplo dos rostos com expressões de choro nas capas dos jornais.
Nas palavras do historiador Hilário Franco Jr. (2007), futebol é também literatura
gestual que tem potencialidade de metáfora. E é desse potencial linguístico do
futebol que a imagem se apropria.
3 DESCRIÇÕES E INTERPRETAÇÕES
No caso de nosso corpus de análise, chama-nos a atenção o fato de quatro
jornais de diferentes regiões do país terem estampado manchetes com o termo
“vexame”, ao lado de imagens de choro e lágrimas, para retratar a derrota do Brasil
para a Alemanha por 7 x 1 na Copa do Mundo de 2014. Foram os casos de O Tempo
(Belo Horizonte – MG), Correio Braziliense (Brasília – DF), O Estado do Maranhão
(São Luís – MA) e Jornal da Manhã (Marília – SP) – ver Quadro 01.

Quadro 01 – Quadro comparativo entre as capas dos jornais que compõem nosso corpus de
análise.

No nível conotativo, a sintaxe entre as imagens e a pose dos personagens
imprimem o tom da narrativa de O Tempo. Na primeira imagem, o cenário se impõe
sobre a figura do jogador minimizada pela sua escala na imagem e pelo espaço que
ele ocupa em relação ao gramado. Seu gesto é o de alguém que se esconde ou se
envergonha, ao mesmo tempo em que está entregue, cansado ou até derrotado. O
campo seria o cenário da derrota e o jogador o derrotado. Na sintaxe entre a pose
e os gestos convencionados dos torcedores das três fotos formam uma sequência
narrativa abaixo da imagem do jogador derrotado, que constroem o sentido de
tristeza, dor, choro e desespero. O olhar perdido do torcedor que tem a bandeira
pintada em seu rosto, a expressão de choro da criança e o gesto desesperado e
altamente dramático de uma mulher que parece gritar contra os acontecimentos.
O Correio Braziliense traz uma composição que se diferencia de outras
construções discursivas pela forma de sua diagramação e pelos elementos presentes
na página. Onze fotografias dispostas em sequência como se fosse um filme. Imagens
RESUMO EXPANDIDO | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

548

de torcedores, jogadores brasileiros, o técnico Felipão e jogadores alemães são os
personagens dessa narrativa. Ao centro, dividindo o espaço da página com as fotos,
um texto de João Valadares dividido em cinco parágrafos sob a manchete “Um
vexame para a eternidade”. O registro textual, além da expressão verbal de muitos
sentidos dados à derrota, imprime uma forma visual na página. Ele assume formas e
traços na diagramação. Ele interfere no percurso de leitura da página e das imagens
dispostas ao seu redor.
A capa de O Estado do Maranhão traz como fonte imagética principal a foto
do jogador David Luz caído, de quatro, dentro do campo, com o rosto voltado
para baixo, em uma imagem que mostra uma parte do cenário com a rede do gol
em segundo plano. Ele é o único personagem em destaque na fotografia. Somente
ao fundo se percebe uma silhueta fora de campo. A manchete acima da figura
de David Luiz afirma: Vexame! A legenda afirma que o Brasil foi humilhado pela
Alemanha em sua pior derrota.
Sob a manchete “Vexame histórico” a capa do Jornal da Manhã traz quatro
imagens. Uma foto de um rosto cortado quase pela metade no sentido vertical, uma
imagem que apareceu em outras construções discursivas. Uma mulher caracterizada
com as cores nacionais presentes no chapéu e nas pinturas de rosto e unhas. Ela
leva a mão à boca e, aproximando a imagem, é possível ver a lágrima que escorre
em seu rosto. O close promove a aproximação à sua expressão através da técnica
fotográfica. Ao lado dessa imagem principal, três fotos dispostas em sentido vertical,
realizadas em locais onde haveria concentração da torcida em torno do jogo. A
metáfora da lágrima solitária que escorre pelo rosto é o elemento visual marcante
em termos conotativos, mas também com valor estético.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A constituição de enunciados estáveis pode configurar a busca por uma
tentativa de domínio do processo de comunicação. A estabilidade discursiva pode
ser considerada através do uso da retórica da lágrima e do choro que aponta para
a ideia de um povo brasileiro sentimental e emotivo, estereótipos evocados em
tempo de se produzir uma resposta aos fatos esportivos. Já a expressão verbal
“vexame” estaria implicada no processo verbal que descreveria a derrota. O espaço
que os fatos esportivos ocupam na capa dos jornais demonstra o valor informativo
atribuído ao futebol e à Copa do Mundo.
As formas de construção dos enunciados realizam-se sob a mesma expressão
verbal. A palavra “vexame” é organizada em diferentes perspectivas visuais que se
utilizam de diferentes propostas de expressões da mensagem não verbal para imprimir
sentido. Jornais que circularam em diferentes pontos do país usaram a mesma palavra
para narrar a derrota do Brasil na Copa. Nesse contexto, o choro é também uma forma
de comunicação, e a partilha das lágrimas pode cumprir uma função socializadora.
A utilização da retórica da lágrima (uma forma de expressão comum nas narrativas
sobre o esporte) reforça a ideia desse imaginário que se alimenta da emoção dentro
de uma concepção de que as paixões nascem na relação com o outro.
É a partir das imagens do fotojornalismo esportivo que buscamos verificar o
peso discursivo da imagem e a maneira como ela lida com significados relevantes
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para a cultura na construção de nosso imaginário social. Poucos são os temas que
permitem que a fotografia tome conta de seus significados de forma tão contundente
como o esporte. Ao mesmo tempo em que a fotografia se utiliza desse potencial, o
futebol pode revelar seus significados através da imagem espontânea do momento
esportivo. A fotografia fixa, reproduz e enfatiza frações do tempo da vida que serão
impressos em páginas de jornais e circularão entre nós com status de retratos que
reconstroem a realidade.
BRASIL 1 X 7 ALEMANHA: IMAGENS DE CHORO E LÁGRIMA NO
FOTOJORNALISMO ESPORTIVO BRASILEIRO
RESUMEN: Este artículo analiza las portadas de cuatro periódicos brasileños (O Tempo, Correio
Braziliense, O Estado do Maranhão y Jornal da Manhã) en las ediciones de 09/07/2014, un día después
de Brasil 1 x 7 Alemania en el Mundial de 2014, teniendo en vista la representación en imágenes
de llanto de la derrota de Brasil. El punto de partida para el análisis es el documento fotográfico,
reconociendo el potencial de la imagen como fuente de información sobre el deporte en las portadas
de los periódicos.
PALABRAS CLAVE: fotoperiodismo; fútbol; Mundial de Fútbol 2014.

BRASIL 1 X 7 ALEMANHA: IMAGENS DE CHORO E LÁGRIMA NO
FOTOJORNALISMO ESPORTIVO BRASILEIRO
ABSTRACT: This paper analyzes the covers of 4 Brazilian newspapers (O Tempo, Correio Braziliense,
O Estado de Maranhão and Jornal da Manhã) in the editions of July 9, 2014, the day after Brazil 1 x
7 Germany in the 2014 World Cup, taking into account the representation in images of crying and
tears of the defeat of the Brazilian national team. The starting point is the photographic document,
recognizing the potential of the image as an information resource about sport in the statement of a
newspaper cover.
KEYWORDS: Sports photojournalism; soccer; World Cup 2014.
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CHARGES JORNALÍSTICAS NO CONTEXTO DAS
OLIMPÍADAS 2016: SEMIOSES PREVISÍVEIS E
INTERTEXTOS INEVITÁVEIS
Fábio de Carvalho Messa1
André Marsiglia Quaranta2
RESUMO
O trabalho realiza uma leitura semiótica das charges sobre as Olimpíadas 2016, extraídas de jornais
impressos da região sul do país. Levando em conta um recorte temporal pré, pró e pós-megaevento,
foram dispostas narrativamente as charges, destacando contrastes e analogias entre os pontos de
vista dos chargistas. Discutimos a previsibilidade da abordagem de determinados destaques do
evento, assim como as inevitáveis relações intertextuais com narrativas factuais do contexto político
e social.
PALAVRAS-CHAVE: Charges; Semiótica; Jogos Olímpicos.

1 INTRODUÇÃO
Na busca pela interpretação de efeitos de sentidos na produção jornalística
opinativa regional (RS/SC/PR), este trabalho encaminha-se, inicialmente, para
uma análise semiótico-discursiva dos conteúdos divulgados sobre as Olimpíadas
2016, a partir das charges publicadas nos jornais de referência (a maior parte deles
hegemônicos e monopolísticos) que circulam nas capitais da Região Sul do Brasil:
em Porto Alegre - Diário Gaúcho, Zero Hora e Correio do Povo; em Florianópolis
– Diário Catarinense (DC) e Notícias do Dia (ND); e em Curitiba – Gazeta do Povo.
Foram levadas em conta as ilustrações dos chargistas residentes e colaboradores
dos veículos, dentre eles Iotti, Marco Aurélio, Celso Schroeder, Zé Dassilva, Alexandre
Oliveira, Thiago Recchia e outros para, a partir de uma junção temporal-narrativa,
desenvolver o percurso analítico.
2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO
A partir da visão dos artistas do traço foi possível entender o que foi dito sobre
o megaevento e suas peculiaridades discursivas no desenrolar da competição.
Monitoramos as charges publicadas desde a semana que antecedia a abertura do
evento até uma semana após o seu término. Destacamos, também, o fato das charges
terem sido extraídas de jornais que monopolizam a produção de “informações” nos
três estados, com exceção de Notícias do Dia (Florianópolis) e Correio do Povo
1 Universidade Federal do Paraná (UFPR), revistanetuno@yahoo.com.br
2 Universidade Federal do Paraná (UFPR), andrequaranta@gmail.com
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(Porto Alegre), que pertencem a outras redes, que não a RBS ou RPC. É válido frisar
também que dentre estes periódicos selecionados, há pares da mesma rede em
versões tradicionais (ZH e DC) e versões populares (Diário Gaúcho e Hora de Santa
Catarina), sendo estes últimos os de baixo custo, além de todos serem da mesma
empresa.
O objetivo geral foi o de problematizar a produção de sentidos do jornalismo
opinativo impresso (levando em conta que a charge consiste numa crônica
iconográfica), por decorrência da temática das Olimpíadas 2016 e seus previsíveis
atravessamentos com outros temas factuais e/ou factoidais dos contextos dos
estados do sul do país, compreendendo seus mecanismos de construção e seu
comprometimento com os repertórios culturais da comunidade leitora.
Como objetivos específicos, estabelecemos: a)análise de como são construídos
os efeitos de sentido das charges sobre as Olimpíadas 2016, a fim de perceber de
que forma se realiza a crítica às modalidades esportivas, envolvendo informações
e especulações sobre atletas, equipes, técnicos, impasses éticos, políticos e
ideológicos das competições; b)descrição sobre como se processam os aspectos de
semiose textual (teor conotativo de expressões e seus desdobramentos figurativos)
e de semiose imagética (tricotomias sígnicas e peculiaridades intertextuais)
nas charges que têm como objeto do discurso as Olimpíadas 2016; c)descrição
analítica das novas narrativas que foram difundidas durante o megaevento, síntese
de uma forma elementar de leitura de charges para instigar o esclarecimento do
professor de Educação Física, assim como de instrumentalizá-lo para discernir
sobre a interpretação das linguagens simbólicas com seus alunos em sua prática
pedagógica.
Como pressupostos teórico-conceituais para esta investigação tem-se as
concepções de cultura da convergência e de narrativas transmidiáticas. Sobre
estas noções, destaca-se o que Jenkins (2009) sugere que existe uma cultura de
convergência no cenário midiático e tecnológico no cenário contemporâneo, em
que as socialidades humanas, profissionais e de lazer estão permeadas pela cultura
digital e implicam em transformações de toda ordem, tanto no âmbito individual
como no plano das relações sociais. Entende-se que a cultura de convergência
tem como características a multimedialidade (que é a possibilidade de interagir
com vários aparelhos e plataformas ao mesmo tempo), a intermedialidade (que
é a convergência em si das mídias ao digital) e pela portabilidade. Considera-se,
ainda segundo Jenkins (2009, p.29-30), que “[...] a convergência representa uma
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar
novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos”. Para
o autor, “[...] a convergência representa uma mudança no modo como encaramos
nossas relações com as mídias” (Idem, p.51).
O que se tem presenciado em relação às mídias e seu conjunto empresarial
é a existência de narrativas transmidiáticas (SCOLARI, 2013), que oferecem
oportunidades de exploração do material comunicacional em circulação, não só
do que provém de publicidades televisivas, mas também do que está presente na
internet, em revistas, na linguagem de rádio e cinema e, essencialmente, aquelas
mensagens produzidas e/ou reproduzidas por sujeitos usuários de redes sociais,
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blogs e interações diversas. A expressão narrativa transmídia pode referir-se a
uma forma de narrativa através de múltiplos meios; cada meio utiliza-se de suas
particularidades para melhor realizar tal intento; as narrativas são o resultado de
uma produção integrada e colaborativa; as narrativas transmídias são uma rede de
personagens, sucessos, lugares, tempos e meios (SCOLARI, 2013).
3 DISCUSSÃO DOS DADOS
Com estes componentes teórico-conceituais, abre-se um vasto leque de
possibilidades de abordagens para a análise da cobertura midiática dos Jogos
Olímpicos Rio/2016, a partir das narrativas chargísticas. Para inferências básicas
sobre essa proposta, dispusemos alguns exemplos de charges desses artistas,
seguidos de alguns comentários analíticos:

Fonte: Diário Catarinense, 13 e 14/08/2016.

Aqui, Zé Dassilva retoma uma discussão vigente entre dois blocos cindidos
a respeito do impeachment da presidente Dilma Roussef e coloca o termo ‘golpe’
numa condição de ambiguidade, pois pode assumir sentidos contextuais distintos:
para o campo semântico do impasse político ou para o universo do judô.

Fonte: Diário Catarinense, 04/08/2016.

O mesmo chargista funde as temáticas políticas e esportivas, criando
motivações icônicas na prova de atletismo. A entrega do processo de impeachment,
representada pela versão caricata de Renan Calheiros, levando vantagem sobre o
concorrente jamaicano.
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Fonte: Notícias do Dia, 16/08/2016.

Mendes (ND) também dissolve na charge outro factoide do contexto político,
referindo-se à polêmica da proibição de manifestações ‘Fora Temer’ durante o
evento. Desta forma, efetiva sua provocação, simulando uma conversa furtiva entre
medalhistas durante a subida no pódio. Foi possível perceber que as falas são
complementares e, portanto, consensuais, distinguindo-se pelas cores dos uniformes
(que representariam nações diferentes), levando em conta, também, sua colocação.

Fonte: Gazeta do Povo, 05/08/2016.

Paixão (GP), aproveitando o pretexto da solenidade de abertura dos jogos,
estabelece novas motivações iconográficas, quando cria similitudes entre as
labaredas da tocha olímpica assumem o formato do mapa do Brasil, conotando que
o país está em chamas num momento peculiar de representação internacional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi previsível a constatação sobre a variação de ideologias subjacentes aos
traços de cada artista, distinguindo-os quanto às ousadias e polemizações sobre os
temas das Olimpíadas e seus atravessamentos com as pautas de outras editorias,
principalmente a de política. Há uma cadeia associativa que se constrói abstratamente,
quando o intérprete atribui sentido ao signo, relacionando-o a outros signos. Esse
trajeto é o que se designa de Semiose Ilimitada (ECO, 1991).
Entendemos que o percurso gerativo de sentido sobre as Olimpíadas 2016
deve ser entendido como um modelo em que se manifestam vários níveis de
abstração acerca de signos relacionados ao megaevento. O que analisamos foram
as regularidades deste percurso, para mostrar a construção das especificidades,
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num processo de complexificação crescente (FIORIN, 2008) que vai da simples
retratação de detalhes da competição até os entrecruzamentos com saberes
provenientes das narrativas jornalísticas factuais vigentes no contexto.
CHARGES PERIODÍSTICAS EN EL CONTEXTO DE LAS OLIMPIADAS 2016 SEMIOSIS PREDECIBLES, INTERTEXTOS INEVITABLES
RESUMEN: El trabajo lleva a una lectura semiótica de los dibujos animados de los Juegos Olímpicos
en 2016, extraído de periódicos del sur del país. Teniendo en cuenta un período de tiempo pre, pro y
post-mega-evento, que eran viñetas narrativas dispuestos, destacando contrastes y similitudes entre
los puntos de vista de los dibujantes. Discutimos la previsibilidad del enfoque de ciertos aspectos
más destacados del evento, así como las relaciones intertextuales inevitables con la narración de
hechos del contexto político y social.
PALABRAS CLAVE: Dibujos animados; La Semiótica; Juegos Olímpicos

JOURNALISTIC CARTOONS IN THE 2016 OLYMPIC GAMES: FORESEEABLE
MEANINGS AND INEVITABLE INTERTEXTS
ABSTRACT: The study carries out a semiotic reading of the 2016 Olympic Games cartoons which
were extracted from printed newspapers of the south Brazil. Taking into account a pre, post, and
post-mega-event, the narratives highlight some contrasts and analogies between the viewpoints of
the cartoonists. We discuss the predictability of approach to particular highlights of the event, as
well as the inevitable intertextual relations with factual narratives of the political and social contexts.
KEYWORDS: Cartoons; Semiotics; Olympic Games.
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PÔSTER

A INCLUSÃO DE TECNOLOGIAS A PARTIR DA
CRIAÇÃO DE NARRATIVAS ESPORTIVAS COM
ALUNOS DA REDE PÚBLICA– UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA1
THE INCLUSION OF TECHNOLOGIES FROM THE CREATION
OF SPORTS NARRATIVES WITH STUDENTS OF THE PUBLIC
EDUCATION SYSTEM – A REPORT OF EXPERIENCE
LA INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DESDE LA CREACIÓN DE
NARRATIVAS DEPORTIVAS COM ESTUDIANTES DEL SISTEMA
PÚBLICO DE EDUCATIÓN – UN RELATO DE EXPERIENCIA
Tatiana Camila de Lima Alves da Silva2
Márcia Viviane Bezerra3
Carlos Rafael Batista de Melo4
Carlos Jean Damasceno de Goes5
PALAVRAS-CHAVE: Mídia-Educação; Inclusão Digital; Esporte.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido durante a disciplina de Mídia, Tecnologia e
Educação Física, da UFRN, com o intuito de aplicar os conhecimentos oriundos do
presente componente curricular, colocando-os em prática visando a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Graduanda em Fisioterapia. Bolsista de Iniciação à Docência nos fundamentos da Fisioterapia
(UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tati.c_silva@hotmail.com
3 Graduanda em Educação Física. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), marciaviviane2011@hotmail.
com
4 Graduando em Educação Física. Bolsista FAEX do Laboratório de Estudos em Educação
Física, Esporte e Mídia (LEFEM/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
rafazildomelo@hotmail.com
5 Graduando em Educação Física. Bolsista FAEX do Grupo de Pesquisa e Extensão “Atividade Física
e Saúde” (AFISA/UFRN). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), carlosjeangoes@
hotmail.com
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Sabe-se que no âmbito escolar encontram-se diversas dificuldades relacionadas
de maneira direta com o formato de aprendizado transmitido para os alunos,
tornando o método de ensino monótono e pouco atrativo. A experiência de uma nova
tecnologia como forma de ensino inovadora é surpreendente porque traz consigo
uma bagagem de ideias até então desconhecidas e pouco utilizadas. O esporte
visto de um ponto de vista diferenciado é resultado de uma criação daqueles que
um dia puderam ter acesso às tecnologias.
Trata-se de um elemento essencial dos processos de produção, reprodução e
transmissão da cultura, pois as mídias fazem parte da cultura contemporânea
e nela desempenham papéis cada vez mais importantes, sua apropriação
crítica e criativa, sendo, pois, imprescindível para o exercício da cidadania.
(BELLONI, 2001 p.1083)

2 METODOLOGIA
Alunos da rede pública de ensino foram induzidos à criação de narrativas
midiáticas, tendo como tema principal o esporte, de uma forma diferente do
cotidiano vivido. Os participantes tiveram acesso a tablets que permitiram criar as
narrativas midiáticas por meio de Histórias em Quadrinhos (HQs).
Inicialmente foram retomadas em sala de aula experiências vividas pelos
alunos, as quais envolviam suas infâncias correlacionando-as com as histórias em
quadrinhos. Depois de uma breve discussão e explanação sobre os seus relatos,
realizamos uma gincana para familiarizá-los com o gênero textual.
No segundo momento,os alunos foram instruídos ao uso do App Comic Strip
It, a fim de explorar as possibilidades disponíveis na plataforma, manuseando-a
com e sem auxílio dos colaboradores, para em seguida, executarem suas próprias
produções baseadas em esportes de suas preferências.
3 RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Com base na criação das HQs, os alunos foram induzidos a uma reflexão
sobre o esporte e sua influência diante do contexto social em que vivem. Pudemos
observar a influência das tecnologias de informação e comunicação convencionais,
das experiências vividas no cotidiano e dos acontecimentos históricos mais atuais,
e respectivas interferências na forma de apresentação da temática pelos alunos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta experiência, refletiu-se que a mídia-educação sofre constantes
mudanças, estas, influenciadas por experiências individuais e subjetivas, e também,
por influências socioculturais. Com cooperação e trabalho em equipe, o processo de
criação das HQs foi vista de forma prazerosa pelos alunos, além da apropriação de
novos conteúdos e uma maneira de entretenimento. É imprescindível que diante de
tudo que foi exposto, todos se conscientizem que existem diversas possibilidades
de inovar e promover um ensino mais interativo e estimulante, e que sem dúvida, a
relação mídia-educação é um passo largo e inteligente rumo a um futuro promissor.
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AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO E AS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO
FÍSCIA EM UM INSTITUTO FEDERAL1
Juliano Daniel Boscatto2
Suraya Cristina Darido3
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias de Informação e Comunicação; Educação Física; Educação
Profissionalizante.

1 INTRODUÇÃO
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fazem parte do cotidiano
dos sujeitos e são resultado processo histórico de transformação da natureza
e da cultura, produzidos pela capacidade racional que o ser humano possui.
Elas manifestam-se nas mais avançadas produções humanas proporcionadas,
principalmente, pelo desenvolvimento das ciências e das áreas de tecnologias de
informação, das telecomunicações e das mídias eletrônicas,Para Sancho (1998),
o prolongamento das habilidades naturais do ser humano ocasionado pelo
desenvolvimento de instrumentos, técnicas e meios de comunicação, tem alterado
a natureza e a atitude do ser humano.
Nesse contexto, a educação formal enquanto uma instituição que contribui
com a formação dos sujeitos e a (re)produção cultural, deve buscar elementos que
problematizem a inserção das TIC e dos discursos midiáticos no currículo. Kenski
(2008, p. 653) salienta que diante de “[...] cenário de tanta informação não lida e não
vista, nesse excesso de conhecimentos dispersos (e de possibilidades, de iniciativas
espetaculares), onde está a educação? Qual é o potencial dessa avalanche de dados
para a educação?”.
Diante desse contexto, o objetivo desse estudo foi verificar como as TIC fazem
parte das práticas da Educação Física (EF) dos professores de um Instituto Federal.
2 METODOLOGIA
Caracteriza-se uma pesquisa de cunho qualitativo. A amostra do estudo foi
composta por seis professores de EF4, que atuam com o Ensino Médio Integrado em
um Instituto Federal localizado no estado de Santa Catarina.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), juliano.boscatto@ifsc.edu.br
3 Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), surayadc@rc.unesp.br
4 Para manter a conduta ética os professores participantes do estudo foram denominados de IF1,
IF2, IF3, IF4, IF5 e IF6.
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A coleta dos dados foi realizada com entrevistas semiestruturadas individuais
com cada um dos participantes da pesquisa.Em virtude de os participantes do
estudo residirem em municípios diferentes e distantes geograficamente um do
outro, a coleta de dados aconteceu por meio do Skype. Os áudios foram gravados
e armazenados em meio digital e as falas dos colaboradores, foram transcritas na
integra para, então, integrarem a discussão dos resultados.
A técnica de análise dos dados constituiu-se na análise do conteúdo contido
nas falas dos professores nas entrevistas. Para Bauer e Gaskell (2002, p. 83): “O que
é realmente falado constitui os dados, mas a análise deve ir além da aceitação deste
valor aparente. A procura é por temas com conteúdo comum e pelas funções destes
temas”.
3 RESULTADOS
Nas entrevistas os professores manifestaram-se de formas diferentes quanto a
utilização das TIC nas práticas de ensino da EF. O professor IF1 salienta relevância
dada a esse tema para a formação dos estudantes, inclusive com a inserção em seu
planejamento de ensino:
Tem uma fase denominada de EF, comunicação e mídia Não dá para ter
uma formação sem analisar os meios de comunicação como formador de
opinião(PROFESSOR IF1).

Para três professores há possibilidades de utilizar as TIC como um recurso que
auxilia na ilustração, sensibilização e na produção dos conteúdos de ensino:
Professor IF4:“As TIC, eu utilizo como ferramentas para a gente dar conta do
conhecimento tratado na EF[...], por exemplo, eu utilizo publicando textos,
vídeos e o que está sendo tratado no momento em sala de aula no moodle.
Além disso, eu fiz uma página no facebook”;
ProfessorIF5:“[...]por exemplo do vôlei mostrar imagens, vídeos do youtube.
Mostrar movimentação do rugby, futebol americano e filmes da tv escola”;
Professor IF6: “No curso técnico em informática a produção sempre é
incentivada. Os trabalhos domiciliares sempre são feitos pelas TIC [...]”

Dois professores relataram os próprios estudantes apresentam possibilidades
de interagir por meio das TIC nas pratica da EF:
Professor IF2: “ Nas atividades de seminários os estudantes utilizaram o
facebook colocando fotos dos alimentos que estavam consumindo, da
atividade física que estavam fazendo. É uma opção dos alunos[...]”;
Professor IF3: “Não tem nada de especial além de pesquisa, nos seminários que
eles apresentam, do uso do celular em sala de aula como pesquisa. Algumas
experiências parte dos alunos, um trabalho era para ser apresentação oral,
mas os alunos fizeram vídeo para apresentação. São demandas que vem dos
alunos e a gente sempre incentiva”.

De forma sintética, percebe-se que as TIC se fazem presentes de diferentes
maneiras nas práticas de ensino da EF. No entanto, somente o professor IF1
demonstra a relevância em sistematizar conteúdos de ensino em seu planejamento
com a presença das TIC.
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Entende-se que o simples fato de “embelezar” as práticas de ensino com o uso
das TIC não significa a garantia de uma aprendizagem significativa aos estudantes.
Para Sancho (2006, p. 28), “Se a idéia é considerar as TIC meios privilegiados de
ensino, é preciso de revisar as visões sobre currículo assim como nossas convicções
sobre como propiciar os melhores processos de ensino aprendizagem”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados deste trabalho demonstram a necessidade de sistematização
de um currículo da EF no Ensino Médio Integrado com o uso das TIC. Para além
da utilização como ferramentas pedagógicas, as TIC podem ser entendidas como
possibilidades que podem potencializar a aprendizagem dos estudantes, na medida
em que favorecem a compreensão crítica das informações que são veiculas pelos
meios de comunicação.
Nessa relação, o protagonismo do professor na condução do processo
educativo é fundamental importância. Ou seja, “posturas tradicionais” nos processos
pedagógicos “recheadas” de instrumentos tecnológicos avançados, podem não
contribuir de forma significativa para aprendizagem dos estudantes.
REFERÊNCIAS
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O USO DOS APLICATIVOS DE CELULARES NO
COTIDIANO DO IDOSO PRATICANTE DE EXERCÍCIOS
FÍSICOS

MOBILE APP USE IN DAILY ROUTINE OF ACTIVE OLDER
ADULTS
EL USO DE LAS APLICACIONES DE CELULARES EN EL
COTIDIANO DEL ANCIANO PRACTICANTE DE EJERCICIOS
FÍSICOS
Valdo Vieira1
Rayza Silva de Souza2
PALAVRAS-CHAVE: aplicativos; idoso; exercícios.

INTRODUÇÃO
Entre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que se consolidaram
na atualidade destaca-se o telefone celular com acesso à internet (smartphone).
As suas múltiplas funções aliadas à mobilidade e interatividade contribuem para a
popularização deste dispositivo eletrônico portátil
.
O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI, 2016) divulgou alguns dados
sobre a utilização das TIC, na qual se pode destacar: o telefone celular é utilizado
para acessar a internet por 98 milhões de brasileiros com mais de 10 anos, sendo
o equipamento mais empregado para esse fim. A pesquisa ressalta o crescimento
do seu uso nas faixas etárias superiores. Nesta perspectiva, enfatiza-se, para este
trabalho, que a sua utilização pelos idosos (60 anos ou mais) teve um crescimento
significativo nos últimos anos. Em 2013 eram 3% e 2015 foram 13% os que afirmaram
ter utilizado a internet através do telefone celular.
Destaca-se ainda, na pesquisa realizada pelo CGI, em relação às atividades
realizadas na internet através do aparelho celular, que 72% das pessoas acima de
60 anos declararam utilizar os aplicativos de mensagem instantânea (Whatsapp
1 Universidade Veiga de Almeida (UVA), Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), valdovieira@
gmail.com
2 Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), profrayzasouza@gmail.com
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e o Messenger, por exemplo) e 56% mencionaram usar as redes sociais (como o
Facebook e o Twitter).
Sabendo que a adesão e a manutenção da prática de exercícios físicos é
fundamental para atenuar os declínios fisiológicos do processo de envelhecimento, o
isolamento social e a perda de autonomia, e que o aparelho celular é um importante
meio de interatividade, o estudo objetivou investigar se os idosos buscam, através
da utilização dos recursos desses dispositivos móveis, informações e contatos com
outros indivíduos, com o intuito de ter uma vida ativa.
METODOLOGIA
A amostra, caracterizada como não probabilística intencional, foi composta
por 32 idosos, na faixa etária entre 62 e 77 anos, sendo 26 do sexo feminino e 6
do sexo masculino, praticantes de exercícios físicos em dois espaços públicos da
Cidade do Rio de Janeiro, localizados nas Zonas Oeste e Norte.
RESULTADOS E ANÁLISES
Entre os resultados encontrados, pode-se destacar que 53,1% utilizam a internet
através dos seus planos com as operadoras de telefone celular e/ou 96,9 % a utilizam
através da tecnologia Wireless. O tempo de utilização diária da internet para 68,8%
dos respondentes é de até uma hora. Esses resultados parecem demonstrar que o
acesso pago à internet é um limitador para a sua utilização.
71,9% utilizam os aplicativos de mensagens instantâneas ou as redes sociais,
sendo que, entre esses, os mais citados foram o Whatsapp (59,4%) e/ou o
Facebook (43,8%). Os motivos mais alegados para a utilização desses recursos foi
a comunicação com amigos e familiares (81,3%). Entretanto, 34,4% mencionaram
que, embora tenham esses aplicativos no seu celular, não possuem um domínio
completo de sua utilização. E, ainda, 56,2% declararam que esses aplicativos não
trazem nenhum benefício. Essas informações parecem evidenciar que ainda não há
conhecimento pleno sobre as possibilidades que os recursos advindos da utilização
dos aplicativos dos smartphones podem proporcionar.
Em relação à utilização dos recursos do aparelho celular para acessar
portais relacionados à prática de exercícios físicos, apenas 6,25% responderam
positivamente. E também somente 15,6% citaram que recorrem às redes sociais
ou aos aplicativos de mensagens objetivando realizar as práticas corporais em
conjunto com os amigos e/ou familiares. Esses dados sugerem que os idosos ainda
não exploram, de maneira significativa, os recursos que esses dispositivos podem
proporcionar em prol de uma melhor qualidade de vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se ponderar que as TIC estão cada vez mais intuitivas e acessíveis
economicamente, e isso tem resultado em um aumento de sua utilização pelos
idosos. Porém, é possível entender os resultados encontrados nesse estudo. Essas
tecnologias não foram vivenciadas por esse grupo etário em suas vidas, o que
culmina com a exploração parcial dos muitos recursos que esses gadgets oferecem
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na atualidade. Capacitar os atuais idosos aos conteúdos relativos às técnicas de
comunicação (e outras tecnologias), visando à sua integração, conforme o Estatuto
do Idoso (BRASIL, 2013), é um dever de todos.
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JOGOS DIGITAIS E OS SEUS SIGNIFICADOS PARA UM
GRUPO DE PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DE
MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAME
Antonio Fernandes de Souza Junior1
Allyson Carvalho de Araújo2
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Digital; Jogo; MMO.

1 INTRODUÇÃO
Compreender os significados do jogo tem se colocado enquanto um grande
desafio em diferentes perspectivas, seja em sua dimensão filosófica, sociocultural,
psicológica e pedagógica (HUIZINGA, 2001; CAILLOIS, 1990). No contexto atual,
com a evolução do ciberespaço,diferentes reflexões filosóficas epsicológicas, bem
como mudanças nas relações socioculturais e pedagógicas, foram incorporadas ao
que chamamos de jogo, ampliando a dificuldade de sua significação.
É diante de reflexões sobre esse novo tempo e espaço histórico, principalmente,
com a expansão das possibilidades digitais e sua esportivização no que refere
aos jogos digitais, que esse estudo emerge. Assim, na pretensão de aproximar-se
dessas novas relações com o jogo envolvendo esses novos contextos e seus sujeitos,
buscamos analisar os significados dos jogos digitais para um grupo de participantes
de competições de MassivelyMultiplayer Online Game (MMO).
2 METODOLOGIA
Diante das nossas intenções de pesquisa, podemos caracterizá-la como pesquisa
social. Logo,sua abordagem,em relação ao nosso olhar sobre os significados, é
qualitativa de cunho descritivo (MINAYO, 2013). Para tanto, foram entrevistados, a
partir de cinco perguntas semiestruturadas, participantes do campeonato do jogo
digital Cross Fire®3.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
A pesquisa se insere no contexto do evento de cultura digital e nipônicaSANA,
realizado em Fortaleza/CE nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2016.Percebemos
uma grande mobilização nos ambientes que tematizaram os jogos digitais, com
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), antonio.fernandes.jr@hotmail.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),allyssoncarvalho@hotmail.com
3 CrossFireé um jogo digital, no estilo MMOFirst Person Shooter (FPS), desenvolvido pela Smilegate®,
companhia de games sul-coreana. No Brasil, é distribuída pela Z8Games®.
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destaque a alguns jogos: League of Legends® (LoL) e CrossFire®. Por sua vez, uma
competição de CrossFire® foi realizada pelos organizadores do evento em parceria
com a distribuidora do jogo Z8Games®.
Diante desse contexto entrevistamos a equipe campeã da competição (Team
BGS), composta por 5 jovens,com idades entre 15 e 17 anos. Vale ressaltar, que por
se tratarem de menores de idade, foi realizado um convite e apresentado um Termo
de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), e para o responsável pelos jovens no
evento o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Todas as perguntas nos ajudaram a entender os significados que esses jovens
atribuem aos jogos digitais, no entanto, para responder ao objetivo desse trabalho
evidenciaremosa quinta, que consistia na seguinte interrogação: o que significa o
jogo para você?
Com base nas respostas foi possível evidenciar três categorias de análise: I)
os jogos digitais com significado nele mesmo, onde o prazer da experiência do
jogo é opróprio significado, o que fica evidenciado nas falas do primeiro e segundo
entrevistado; II) os jogos digitais enquanto ambiente de relações sociais, o que fica
claro ao observarmos o discurso do quarto entrevistado, no qual “o jogo é uma
maneira de me divertir com os meus amigos, por que amigos é o que eu mais tenho
no jogo”; discurso semelhante é colocado pelo terceiro entrevistado; e III) os jogos
digitais e a profissionalização, reflete a busca do quinto entrevistado em competir
em grandes eventos, onde o jogo tem significado de oficio, ou seja, o jogo é visto
como trabalho, como é declarado pelo quinto entrevistado ao apresentar o seu
objetivo de “jogar profissionalmente e tentar chegar na elite do CrossFire”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos convivido com diversas transições culturais em nossa sociedade,
muitas delas condicionadas pelos novos contextos proporcionados pela expansão
do ciberespaço. Desse modo, diferentes formas de se relacionar, se comunicar e
conviver se apresentam nas relações sociais, bem como nas significações atribuídas
pelos sujeitos.
Desse modo, os jogos digitais tem se apresentado, mesmo incorporando
elementos daesportivização, sentidos distintos em seus participantes, que em suas
relações (re)significam os signos colocados e atribuem sentidos distintos em relação
a cada singularidade.
REFERÊNCIAS
CAILLOIS, R. Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem. Tradução de José Garcez
Palha. Lisboa: Cotovia, 1990.
HUIZINGA, J.Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 3. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2001.
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Vozes, 2013.

RESUMO SIMPLES | GTT 02 - COMUNICAÇÃO E MÍDIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

567

MÍDIA EM DESTAQUE NO III MUNDIAL ESCOLAR DE
VÔLEI DE PRAIA REALIZADO EM ARACAJU EM 2015
FEATURED MEDIA AT THE WORLD III BEACH VOYAGE
SCHOOL MADE IN ARACAJU IN 2015
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESTACADOS EN EL III
CAMPEONATO MUNDIAL MUNDO DE VOLEIBOL DE PLAYA
(DE LA ESCUELA) OCURRIDO EN ARACAJU EN 2015
Thiago Vieira Machado1
Cristiano Mezzaroba2
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Esporte; Vôlei de Praia

1 INTRODUÇÃO
Este estudo investigou aspectos importantes no tocante à relação do esporte
com a mídia e suas interfaces com as políticas públicas, cujo objetivo foi analisar
a cobertura jornalística do III Mundial Escolar de Vôlei de Praia, ocorrido na orla
de Atalaia em Aracaju/SE, no período de 13 a 20 de junho de 2015. (MENDES;
MEZZAROBA,RIBEIRO, 2012) Procuramos observar/analisar as estratégias de
agendamento midiático desenvolvidas pela mídia sergipana; bem como, verificar
o papel da mídia (THOMPSON, 1998) e sua relação com o esporte; com isso,
estabelecer um olhar crítico acerca da utilização do espaço público e o impacto
social, econômico, bem como, o possível legado. Portanto, cumpre destacar tal
observação aos professores de EF, que atuam com o conteúdo esportivo, procurando
ampliar suas possibilidades (críticas) quanto às relações entre esporte, mercado,
escola e sociedade. (BRACHT, 1997; PIRES,1998)
2 METODOLOGIA
Optamos por um estudo de abordagem qualitativa do tipo descritivo, marcado
por três momentos importantes que caracterizam a etapa de “Colheita dos Dados”
(MINAYO, 2007):
• Captura das informações advindas da mídia impressa aracajuana (Cinform e
Jornal da Cidade) de 01 a 30 de junho de 2015; além das matérias veiculadas
1 Universidade Federal de Sergipe (UFS), thiago_vieira27@yahoo.com.br
2 Universidade Federal de Sergipe (UFS), cristiano_mezzaroba@yahoo.com.br
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na TV extraídas do portal globoesporte.com.
• Diário de campo;
• Entrevistas semiestruturadas (realizadas com gestores e jornalistas).
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A partir da transcrição e organização do material capturado, estabelecemos a
análise triangulando os dados em que emergiram temáticas importantes:
• A mídia e sua relação com os interesses políticos-esportivos – verificamos
que política e esporte andam juntas num jogo de interesse para além das
linhas da quadra (PIRES, 1998; MARCHI JÚNIOR, 2004);
• Esporte e segurança pública – Percebemos que foi montado um aparato
policial envolvendo os diversos segmentos: polícia federal, militar, civil, corpo
de bombeiros, o que se torna algo paradoxal, tendo em vista que aos cidadãos
aracajuanos, no dia a dia, tal aparato não é ofertado.
• O potencial turístico – Este também foi um aspecto determinante no sentido
de legitimar a competição em Aracaju (da mesma forma como LEIRO et al
(2012) perceberam isso em Salvador/BA);
• O legado – Percebemos um destaque da mídia local, bem como dos sujeitos
responsáveis por realizar o evento, centrado na estrutura que seria montada
na orla da praia de Atalaia:
[...] para receber as delegações, dirigentes, autoridades e toda a imprensa,
está sendo montada na Passarela do Caranguejo uma arena com 5 mil
metros quadrados que vai contar com uma quadra principal e três quadras
auxiliares (para treinos e aquecimento). Além também de arquibancada
com capacidade para mil pessoas, sala de imprensa com visão panorâmica
para a quadra central, refeitório para 500 pessoas, camarotes vips, sala de
hidratação e massagem, sala de convivência, e salão de jogos. Todos esses
ambientes serão climatizados. (JORNAL DA CIDADE, VARIEDADES, 2015, p.
C4)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob as lentes e compreensão/análise de um professor de EF em formação,
embora o turismo e a economia local tenham sido beneficiadas, a estrutura para
práticas esportivas em Aracaju em nada foi contemplada. Não somos contrários ao
esporte ou aos megaeventos, no entanto, cabe o olhar crítico para as contradições
de nossa realidade. O que nos incomoda é ver uma competição de caráter escolar
e mundial nos padrões de excelência, enquanto nossas escolas – públicas – estão
cada vez mais precárias. Talvez, esse seja o tal legado, o da crítica!
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INTERFERÊNCIA MIDIÁTICA E OURO OLÍMPICO
MEDIA INTERFERENCE AND GOLDEN MEDAL
ORO OLÍMPICO Y MEDIOS INTERFERENCIAS
Mayra Nascimento Matias de Lima1
Letícia Regis de Almeida2
Laysa Gabrielle Fonseca Sales3
PALAVRAS-CHAVE: Judô; Olímpiadas; Mídia.

INTRODUÇÃO
A mídia atualmente tem diversos papéis na sociedade atual, dentre eles estão o
entretenimento, a informação, a comunicação e a interação. No meio desses papéis,
encontramos interferências positivas e negativas em nossas vidas. Por esta razão,
nosso projeto propõe abordar a interferência midiática durante os ciclos olímpicos
de 2012 e 2016, nas cidades de Londres e do Rio de Janeiro, respectivamente, no
qual a judoca Rafaela Silva foi destaque por suas duas performances opostas.
Nesse meio termo, citaremos também a atuação da atleta no Campeonato Mundial
de Judô, também sediado na cidade do Rio de Janeiro, em 2013, no qual a atleta
conquistou o primeiro lugar.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi à qualitativa, analisando o quadro
midiático correspondente às duas fases enfrentadas pela atleta. A escolha se deu pela
necessidade de identificação dos tipos de mídia atribuída, o que estas ocasionaram
na carreira esportiva da atleta e na sua vida pessoal. A análise foi realizada com a
coleta das manchetes digitais dos principais sites esportivos do país, separandoas em notícias de cunho pejorativo, racista, homofóbico, incentivador – do tipo
motivacional – e culposo, onde a atleta foi criticada por sua performance durante
os Jogos Olímpicos de Londres, 2012.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Como resultado, entendemos que a mídia é influenciada pela indústria cultural,
devido à sociedade de consumo receber aquilo que esta lhe impõe. Durante grandes
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), maynmlima@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), leticiaregisa@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), laysagsales@gmail.com
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eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos – visado pela mídia global - as notícias
vinculadas em sua maioria são ligadas ao desempenho dos atletas, as conquistas de
seus respectivos países e resultados. As notícias envolvendo a judoca Rafaela Silva
tomaram proporções maiores do que, talvez, o esperado pela indústria. Levando a
atleta a receber severas críticas e ofensas, das mais variadas, e desapoio por grande
parte dos que acompanhavam o espetáculo. Possivelmente abalando a atleta e
fazendo-a repensar sobre sua decisão como figura pública.
Após os Jogos Olímpicos de Londres, no qual a atleta foi desclassificada por
segurar na calça do kimono de sua adversária – atitude que levava a desclassificação
imediata, pelo antigo regulamento regido pela Federação Internacional de Judô
(IJF), Rafaela foi consagrada campeã mundial, em sua cidade natal, o Rio de Janeiro,
no Campeonato Mundial de 2013. No entanto, sua conquista pouco foi aclamada
pela mídia, revelando o destaque nos noticiários apenas para megaeventos no qual
aja interesse da indústria. No entanto, nos Jogos Olímpicos de 2016, mais uma vez
na cidade do Rio de Janeiro, a atleta firmou-se melhor do mundo, porém, dessa vez
obteve uma extensão maior em seu resultado em comparação com o título mundial.
No artigo, “Resumo sobre a vida cultural”, o autor diz que não se deve
negligenciar a importância da cultura de massa como formadora das
mentalidades, mas ao mesmo tempo alerta para ao se confundir este aspecto
factual com o direito, ou seja, não se trata de dizer que sua maciça influência
justifique a ideia de que ela tenha valor, que contribua para a emancipação
dos homens.(FREITAS, 2004, p. 197)

A judoca teve sua performance noticiada de formas diferentes pela mídia,
mostrando a imagem da derrota e da vitória. Isso faz repensar o papel da influência
midiática nos atletas, analisando a publicidade causada por seus feitos e a
valorização de seus nomes de forma comercial. Faz parte deste trabalho gerar uma
reflexão sobre como o posicionamento de outrem influência nossa forma de pensar
e observar o mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das experiências obtidas pela judoca, campeã olímpica e mundial,
Rafaela Silva, podemos analisar a abordagem midiática presente em nossa
sociedade. Despertando outros olhares sobre a temática e tentando compreender
os fatores por trás de um resultado expressivo, como uma medalha olímpica. Assim,
percebemos que a influência midiática cresce a cada dia e é necessário um olhar
crítico para adquirir um posicionamento crítico, pois posteriormente refletirá em
nossas ações, sejam verbais ou não.
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COPA DO MUNDO NA AGENDA ESCOLAR:
NOVAS PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Ywry Crystiano da Silva Magalhães1
Cristiane Pinheiro Maia De Araújo2
Luis Fernando Raposo Nascimento3
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar o discurso veiculado na mídia televisiva acerca da Copa
do Mundo de Futebol de 2014, sugerindo assim uma nova metodologia de ensino para o conteúdo
futebol nas aulas de educação física. Este estudo é de natureza bibliográfica onde buscamos alicerce
nas teorias sobre Mídia, Recepção Midiática e Análise do Discurso para então elaborarmos nossa
sugestão metodológica.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia. Recepação Midiática. Futebol.Discurso.

1 INTRODUÇÃO
As práticas pedagógicas da Educação Física vêm se constituindo para
professores e pesquisadores da área num amplo campo de estudos e reflexões,
tanto no que se refere às abordagens das aulas, avaliação do processo ensinoaprendizagem e organização dos conteúdos.
Nesse âmbito, a escola surge como espaço propício para que se estabeleça uma
reflexão sobre esse processo, e a aula de Educação Física, como tempo curricular
adequado para a reflexão crítica e pedagógica acerca do repertório de informações,
visão de mundo e concepções que dizem respeito ao fenômeno esportivo.
Neste sentido, entendemos a necessidade de refletirmos sobre o discurso
midiático esportivo, mais especificamente o discurso sobre o futebol, por
acreditarmos que estudar qualquer elemento da cultura corporal de movimento sem
considerar a perspectiva de que todas as esferas das sociedades contemporâneas
possuem, em maior ou menor grau alguma relação de ordem econômica, política,
social e cultural com a indústria midiática, é desconsiderar parte de um universo no
qual todos nós estamos inseridos.
2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da investigação, partimos de uma pesquisa bibliográfica
que assumiu o caráter de estudo exploratório e que possibilitou melhor entendimento
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA), ywry.magalhaes@ifma.edu.br
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA), cristiane.araujo@ifma.edu.br
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA), luis.raposo@ifma.edu.br
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sobre a relação entre Mídia, Recepção Midiática e Educação Física. Utilizamos como
material a ser explorados manchetes veiculadas nos principal canal de televisão
do Estado do Maranhão durante o mês de abril e maio de 2014. Tivemos como
arcabouço teórico autores que possuem argumento de autoridade sobre a temática
em questão.
3 RECEPÇÃO MIDIÁTICA
A partir dos anos 1970 ocorreram os primeiros estudos sobre os efeitos
produzidos pelas mensagens midiáticas (BENJAMIN, 1983; MORIN, 1984). No entanto,
em meados dos anos de 1980, um outro tipo de preocupação parece despertar
interesse nos pesquisadores da área. Os estudos no campo da comunicação passaram
a tentar compreender os diferentes significados que as audiências construíam a
partir das mensagens dos meios de comunicação.
Nessa lógica, surge a problemática da recepção sob o viés das mediações, que
inaugura uma reformulação teórica e metodológica no campo das pesquisas em
comunicação na América Latina, obtendo crescente reconhecimento na comunidade
acadêmica; pela ruptura epistemológica ocorrida, pois segundo Jacks (2008) o
lugar estratégico da comunicação na configuração de novos modelos de sociedade
é uma maneira de ultrapassar a noção hegemônica de que ela é regida apenas pelo
mercado. De acordo com Antunes (2007) o receptor passa a não compartilhar a
concepção dos produtos da indústria cultural, todavia se torna um agente capaz de
produzir em meio a sua heterogeneidade diversos sentidos que são relacionados ao
seu contexto social.
Autores como Martín-Barbero (1995) e Orozco (1997) subsidiam proposta mais
recente, marcada pela observação de como se configuram identidades culturais a
partir da negociação de sentidos entre quem produz e quem recebe as mensagens
midiáticas. Não haveria recepção passiva, mas uma permanente busca de
ressignificação, por parte do leitor, em relação às mensagens e suportes midiáticos.
As pessoas selecionam, subvertem, descartam, rearranjam e mesmo produzem as
informações de seu interesse, a partir de critérios provenientes de seu horizonte
cultural e não por critérios ditados pelos meios midiáticos. Esta proposta ganha
prestígio na América Latina e em vários países europeus. Mesmo ainda iniciante na
Educação, tal pensamento ampara boa parte do ideário da área de Comunicação
no Brasil.
4 DISCURSO E MÍDIA
As pesquisas e intervenções pedagógicas em Educação Física constituem-se
a partir do corpo e do movimento, problematizando as práticas corporais. Ou seja,
os movimentos são negociados dentro de um espaço/campo que passam a ser
interpretados produzindo significados. E esses movimentos são explorados pela
indústria midiática e muitas vezes a própria indústria os interpretam e divulgam
como única e fiel realidade, sem valorizar a possibilidade de interpretação do seu
receptor. E como ficam os discursos dos receptores à luz da cultura corporal de
movimento veiculada pela mídia?
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Dessa forma, entendemos que o discurso do receptor deve ser analisado de
forma mais acurada sempre articulada com o seu mundo simbólico e social. Segundo
Pêcheux (1997), o discurso constitui-se como o espaço de confluência entre a língua
e a história e, por conseqüência, as ideologias e as relações sociais coexistem nela.
Neste sentido, não podemos analisar e por seguinte entender a Educação Física
como uma espécie de meta – educação física. É preciso ter uma noção de totalidade
e relacioná-la com outras áreas. Sendo assim, se nos propomos analisar a recepção
do discurso midiático, se torna necessário que busquemos alicerce na teoria da
Análise do Discurso.
A Análise do Discurso (AD) surge, assim, com o intuito de uma intervenção
transformadora, que visa combater a análise do texto estritamente lingüístico,
passando a levar em consideração os embates sócio ideológicos nos seio da
sociedade, estabelecendo assim, novos conceitos de língua, historicidade, sujeito e
etc. Guerra (2009) entende que essa nova orientação parte da relação da linguagem
com a exterioridade do discurso, ou seja, aquilo que estava fora do campo lingüístico
passa a ter uma importância significativa como: as condições de produção do
discurso; o interdiscurso; memória discursiva.
O discurso midiático tem sua coerência à medida que resgata a memória do leitor,
numa reconfiguração do passado. Isso explica uma das características fundamentais
da (AD) que é seu caráter transdisciplinar, pois ela se apoia em disciplinas do campo
das ciências humanas (filosofia, história, psicanálise, sociologia, literatura, etc.).
Sendo assim, a todo o momento somos obrigados a fazer uso de nossa memória
discursiva, trazendo à tona textos que já circularam na sociedade. Veja, por exemplo,
a música que embalou o Brasil na Copa do Mundo de 1970 – “Pra frente Brasil, salve
a seleção”. Ao ouvir essa música, resgatamos muitos outros fatos que circularam
nessa época, como aqueles relacionados à ditadura, à crise econômica, à censura,
etc. É uma espécie de entrecruzamento de vozes, isso se torna interpretável através
de criação de ilusão de sentido. “A ilusão é um recurso muito utilizado pela mídia
como uma construção que permite ao ouvinte formas simbólicas de representação
da realidade concreta” (GREGOLIN, 2001, p.25).
5 COPA DO MUNDO DE 2014, MÍDIA E DUCAÇÃO FÍSICA
Trazemos como objeto a ser debatido a Copa do Mundo de Futebol da FIFA/2014,
que foi realizada no Brasil, como um importante momento para tecermos algumas
reflexões acerca das relações que vêm se estabelecendo entre esporte e mídia e, a
representatividade de tais relações no contexto escolar, por ser o Brasil o país sede
e sua extrema relação com o esporte em questão.
A Copa de 2014 de fato teve início em 2013 com um ensaio denominado como
Copas das Confederações. Analisando esse evento na perspectiva apenas esportiva
podemos salientar que a seleção brasileira teve um ótimo desempenho vencendo
a competição de forma invicta, fazendo aumentar a confiança dos brasileiros na
conquista do hexacampeonato mundial. Por outro lado, e concomitantemente a
esse primeiro teste vieram às grandes manifestações que se disseminaram em todo
o país. Manifestações estas que tiveram ampla cobertura dos veículos midiáticos e
que em suas redações traziam informações que influenciaram de forma significativa
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no modo de pensar e agir dos brasileiros. Grupos organizados como: Entidades
estudantis, Sindicatos de trabalhadores, ONGs e até mesmo os badalados “Black
Bloc” traziam em suas pautas melhores condições de vida para toda população,
além de alertar para os gastos descontrolado do dinheiro público e juntamente as
suas reivindicações um requinte de vandalismo. Para os manifestantes o Estado já
não atendia a contento os principais anseios da sociedade.
Nesse sentido e dentre outras razões, dizemos que o biênio 2013-2014 foi um
excelente momento histórico para análises, discussões e reflexões sobre as possíveis
representações esportivas geradas no cotidiano social do País. Bem como, os sentidos
e significados que são atribuídos ao esporte por meio do discurso midiático em
tempos de superexposição de um de nossos mais valorosos “produtos” nacionais: o
esporte, em especial, o futebol.
Essas reflexões permitem afirmar que a língua se insere na história para produzir
sentidos, o estudo do discurso toma a língua materializada em forma de texto, tendo
o discurso como objeto, a análise destina-se a evidenciar os sentidos do discurso
tendo em vista suas condições sócio-históricas e ideológicas de produção. As
condições de produção compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação
social e as palavras têm sentido em conformidade com as formações ideológicas
em que os sujeitos se inscrevem.
Consideramos então, que problematizar o que parece evidente é uma maneira
de não tomar o que é de fato socialmente “construído” (como a representação
midiatizada da “realidade”) por “dado” da natureza. Só dessa maneira iremos
perceber que os discursos ressaltam alguns significados, ocultam outros, incorporam
significados correntes em alguns grupos e os ampliam para toda a sociedade, entre
outras operações, nas quais se manifesta o potencial de veiculação de ideologia
através da mídia, “naturalizando” representações sociais e operando no sentido da
manutenção de uma dada relação de forças no interior da sociedade.
É preciso sair do especificamente lingüístico, dirigir-se a outros espaços, para
procurar descobrir, descortinar, o que está entre a língua e a fala e fora delas, ou
seja, para compreender de que se constitui essa exterioridade a que se denomina
discurso. Sendo assim, devemos observar que a interdição dos discursos que
tratam sobre o futebol trabalha a favor dos interesses dos setores conservadores
que querem permanecer no poder.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em função do exposto, defendemos currículos escolares de Educação Física
que também interpretem a cultura corporal de movimento a partir do discurso
midiático, aprofundando saberes e desvelando intenções. Dessa forma, o discurso
televisivo aparece como um objeto a ser explorado no interior da escola, pois esta
mídia veicula com intensidade os elementos da cultura corporal de movimento que,
de certa forma, pode influenciar diretamente nas práticas corporais dos alunos, seja
dentro ou fora da escola.
Destacamos aqui que não pretendemos reduzir ou eliminar a rica especificidade
da Educação Física, o que pretendemos é refletir, pesquisar, intervir e se posicionar
diante do atual cenário social. Sendo assim, é que lançamos mão de observações
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sistemáticas feitas no referido cotidiano, buscando ir além daquilo que é mais visível,
na verdade, a intenção é “descortinar” discursos e falas, interpretar significados,
enfim, filtrar o dito e o não dito pelos atores sociais no que se refere ao futebol nas
aulas de Educação Física.
COPA DEL MUNDO EN LA ESCUELA DEL ORDEN DEL DÍA: NUEVAS
PERSPECTIVAS PARA EL LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo analizar el discurso transmitido en los medios de
comunicación de televisión sobre la Copa Mundial de Fútbol de 2014, lo que sugiere una nueva
metodología de la enseñanza de los contenidos de fútbol en las clases de educación física. Este
estudio es un carácter bibliográfico buscan fundamento en las teorías de los medios de comunicación,
los medios de recepción y el análisis del discurso a continuación, elaborar nuestra propuesta
metodológica.
PALABRAS CLAVE: Medios.;Medios Recepação.;Futebol.Discurso.

WORLD CUP IN SCHOOL AGENDA: NEW PERSPECTIVES FOR THETEACHING
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: his work aimed to analyze the discourse published in the television media about the 2014
Football World Cup, thus suggesting a new teaching methodology for soccer content in physical
education classes. This study is of a bibliographical nature where we seek the foundation of the
theories on Media, Media Reception and Discourse Analysis, in order to elaborate our methodological
suggestion.
KEYWORDS: Media.;Media Reception.;Football.Discourse.
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VISÃO DE MASSA
MASS CULTURE
VISION DE MASA
Lennon Gomes Bitencourt1
Daniel Mancini de Oliveira2
Aníbal Monteiro Magalhães3
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Mídia; Influência.

INTRODUÇÃO
O futebol é o esporte mais praticado no mundo. Sabedor disso, a mídia
massifica-o em muitas culturas. O que as mídias propiciam um grande mosaico
em geral descontextualizadas, um verdadeiro processo de comunicação. (BETTI,
1999, p.74). Desde seu início, o futebol é impulsionado pelas mídias por causa da
força popular. Usando isso como base, as grandes indústrias enxergaram uma
maneira muito eficiente de divulgar seus produtos, principalmente quando tivemos
a primeira Copa do Mundo de Futebol transmitida em cores pela televisão em 1970.
Diariamente a um bombardeio de anúncios publicitários que incitam não só a compra
de determinados produtos, como também agem como agentes de socialização
que influenciam e modelam as suas atitudes, valores, crenças e comportamentos
(LINDNER, 2004; SILVEIRINHA, 2008). Investigou-se o mais popular programa de
esportes de televisão aberta brasileira e o tempo destinado de suas matérias para
cada esporte. A pesquisa durou três meses e foram analisados sete programas.
A pesquisa foi subdividida nas categorias: Tempo Total do Programa; Tempo
Relevante do Programa (sem propagandas) e Tempo por Reportagens sobre
Futebol. Os resultados são expressos em média de transmissão por minuto. Na qual,
a maioria das reportagens envolvem o futebol, atletas, times, ou qualquer coisa
que envolva a modalidade. Sendo que quase metade do material apresentado são
direcionados de alguma forma ao futebol. Dando pouca ou nenhuma importância
para outras modalidades. Compreendemos que essa pesquisa apresenta dados que
comprovam a massificação do futebol pela mídia. Do tempo total do programa,
1 Universidade Federal do Mato Grosso-Campus Universitário do Araguaia (UFMT-CUA), graduando
em Licenciatura em Educação Física, lennongbit@gmail.com
2 Universidade Federal do Mato Grosso-Campus Universitário do Araguaia (UFMT-CUA), graduando
em Licenciatura em Educação Física, d4n1elbg@hotmail.com
3 Discente na Universidade Federal do Mato Grosso-Campus Universitário do Araguaia (UFMT-CUA),
ammneto@ufmt.br
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55% são utilizados para intervalos comerciais, sendo que também 55% das matérias
falam de alguma maneira sobre futebol. Segundo Betti (1998) a televisão (talvez
o meio de comunicação mais acessado) influencia a totalidade da vida do ser
humano (pessoal, social, político) e esses efeitos precisam ser discutidos, jamais
negados ou rechaçados para segundo plano. Com a simples observação vemos
que a mídia cria um território entre a realidade plausível e a imaginação conduzida
para cumprir objetivo que são da sociedade de consumo e não do sujeito – isso
tudo de forma que o sujeito pense que é ele mesmo, por sua vontade livre, está
imaginando (MORAIS, 2003). Desde muito cedo somos levados a acreditar que a
única modalidade que nos fará felizes é o futebol! Não pode dizer que o futebol não
traz alegria, como também não pode deixar de conhecer outras infinitas maneiras
de exercitar, e até mesmo de ser um atleta de alto nível, só porque a tevê nos leva
a acreditar que a única saída esportiva é o futebol. O reconhecimento dos limites e
valores na mídia mostra-se imprescindível para este estudo, a mídia forma constrói
e modela a sociedade através da produção e divulgação dos ‘’fatos’. Com a simples
observação vemos que a mídia cria um território entre a realidade plausível e a
imaginação conduzida para cumprir objetivo que são da sociedade de consumo e
não do sujeito – isso tudo de forma que o sujeito pense que é ele mesmo, por sua
vontade livre, está imaginando. Desde muito cedo somos levados a acreditar que a
única modalidade que nos fará felizes é o futebol! Não pode dizer que o futebol não
traz alegria, como também não pode deixar de conhecer outras infinitas maneiras
de exercitar, e até mesmo de ser um atleta de alto nível, só porque a tevê nos leva
a acreditar que a única saída esportiva é o futebol. O reconhecimento dos limites e
valores na mídia mostra-se imprescindível para este estudo, a mídia forma constrói
e modela a sociedade através da produção e divulgação dos ‘’fatos’.
REFERÊNCIAS
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A CRIAÇÃO DO ARTIGO “VITOR MARINHO DE
OLIVEIRA”E ACONCEPÇÃO DE NOTORIEDADE DA
WIKIPÉDIA
THE CREATION OF THE ARTICLE “VITOR MARINHO
DEOLIVEIRA” AND WIKIPEDIA’S NOTORIETY CONCEPTION
LA CREACIÓN DEL ARTÍCULO “VITOR OLIVEIRA MARINHO” Y
LA CONCEPCIÓN DE NOTORIEDAD DE WIKIPEDIA
Leon Ramyssés Vieira Dias1
André Malina2
Ângela Celeste Barreto de Azevedo3
PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Wikipédia; Indústria Cultural

INTRODUÇÃO
Os canais de comunicação podem configurar-se como colaboradores de
formação do senso comum na esfera pública, instaurando consensos públicos
pelo mercado cultural (CANIN, 2013). Segundo Adorno (2002), as produções da
industrial cultural mostram a consequência da intensificação do poder ideológico,
do desenvolvimento técnico e do capitalismo.
O surgimento de novos segmentos da mídia produziu espaços virtuais de
“produção de saberes”.Nesse quadro, está inserida a Wikipédia4, uma enciclopédia
livre de licença, no qual os usuários são colaboradores. Daí, o presente estudo tem
por objetivo analisar os critérios de notoriedade da Wikipédia a partir da criação do
artigo “Vitor Marinho de Oliveira”5.
METODOLOGIA
A coleta de dados foi realizada no site da Wikipédia, com os tópicos norteadores
dos usuários na criação dos artigos: 1) Cinco Pilares; 2) Lista de Recomendações/
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), leondias@ufrj.br
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andremalina@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), angelaestagio@yahoo.com.br
4 https://pt.wikipedia.org/
5 https://pt.wikipedia.org/wiki/Vitor_Marinho_de_Oliveira
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Critérios de Notoriedade; 3) Discussão do Usuário. Retiraram-se os critérios da
criação da página “Vitor Marinho de Oliveira”.Após, foram evidenciadas a presença
e/ou a ausência desses critérios em outras páginas de biografados para comparação.
ANÁLISE DOS DADOS
O processo de criação do artigo “Vitor Marinho de Oliveira” traz elementos sobre
os critérios de aceitação de artigos na Wikipédia. O biografado foi protagonista da
ascensão da perspectiva sociocultural com os livros “O que é Educação Física”,
de 1983 e “Educação Física Humanista”,de 1985. Durante o processo de criação do
artigo sobre o autor, no entanto, a notoriedade social de Vitor Marinho foi colocada
em questão pela administração da página.
Para relacionar tais critérios à notoriedade dos sujeitos, buscou-se os artigos
“Leandro Karnal”, “Luís Felipe Pondé” e “Mauro Sérgio Cortella”, biografados da
categoria professores.Pôde-se compreender que não havia relação direta na
notoriedade do artigo ou do biografado nos aspectos: 1) quantitativos; a) tamanho
do texto; b) número de referências; c) número de publicações de livros do biografado;
2) qualitativas; d)formação acadêmica do biografado; e)posicionamento políticoideológico do biografado; f) formatação do texto.Quanto às similitudes entre os
artigos somente verificou-se pertencerem à categoria professores.
Os critérios presentes na plataforma da Wikipédia apontam que “um tópico
é presumido como notável se recebeu cobertura significativa de fontes reputadas
e independentes do assunto tratado”. Por outro lado, apontam que “o conceito
de notoriedade é diferente do conceito de fama, importância ou popularidade,
embora estes possam ter uma correlação positiva com a notoriedade”. Para Novello
e Trevisol (2014),na sociedade pós-moderna a visibilidade é uma das principais
características proporcionadas de forma instantânea e global. Assim, a partir das
relações estabelecidas, pode-se apontar como um dos resultados desse estudo que
a concepção de notoriedade da Wikipédia está estreitamente ligada à visibilidade
midiática do biografado e não a sua importância intelectual ou factual.
Com vista nos Cinco Pilares considera-se que a política de publicação da
plataforma induzuma pretensa neutralidade, pois “a Wikipédia não é local apropriado
para inserir opiniões, teorias ou experiências pessoais”6.Observando-se esta mídia,
no entanto, parece que, apesar de carregar um discurso neutralidade em prol
da informação, toma-se partido, por exemplo, quanto à questão da notoriedade
apontada.
CONSIDERAÇÕES
Compreende-se aqui que a maneira em que os sujeitos ganham visibilidadeestá
atrelada aos canais midiáticos. A Wikipédia atribui como um dos pilares de
notoriedade de seus biografados a influência da mídia sobre a imagem do sujeito.
Assim, arrisca-se a produzir uma banalização da relevância social dos indivíduos
promovida pela indústria cultural.

6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cinco_pilares
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A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO SOBRE EDUCAÇÃO
FÍSICA E SAÚDE NO YOUTUBE. 1
THE PRODUCTION OF CONTENT ABOUT PHYSICAL
EDUCATION AND HEALTH IN YOUTUBE
LA PRODUCCIÓN DEL CONTENIDO EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD EN EL YOUTUBE
Yuri Rabelo Freitas da Silva2
Angela Rodrigues Luiz3
PALAVRAS-CHAVE: Profissional de Educação Física; Fitness; YouTube.

INTRODUÇÃO
O acesso à internet possibilitou a experiência de se comunicar com quem
está do outro lado da tela. Muitos conteúdos alcançam os diversos interesses das
pessoas, dentre os quais destacamos a ação de compartilhar vídeos sobre culinária,
esporte, música, jornalismo, atividade física, moda, maquiagem, dentre outros. Os
vídeos da internet ficam à disposição para o livre acesso nas redes sociais, nos
dispositivos móveis, nas plataformas virtuais.
O dinamismo da internet desenvolveu um ciberespaço para o consumo cultural,
com uma democracia ao alcance de qualquer usuário: o YouTube. (RENÓ, 2007)
Segundo algumas informações contidas no próprio site mais de um bilhões de
usuários visitam o YouTube todos os meses e mais de seis bilhões de horas são
assistidas a cada mês nos diversos canais.
Sobre a diversidade dos conteúdos Motta et al (2014) comenta que
Apareceu a internet, a máquina de inovação que, entre tantas outras coisas,
também publica. Muito, tudo e de todo mundo. Nem todo mundo, claro, tem
alguma coisa relevante a dizer para todo o resto do mundo, no sentindo de
indústria jornalística [...] mas todo mundo tem alguma coisa a dizer para
algum público, nem que seja sua família e amigos (MEIRE, 2011 apud MOTTA
et al, 2014).

Entre os conteúdos disponíveis no YouTube é possível identificar relatos e
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), yuri-rabelo@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br
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sugestões de pessoas que modificaram sua rotina e sua silhueta corporal, postando
conteúdo dentro de uma categoria denominada fitness. O conteúdo desta categoria
apresenta relação direta com as práticas corporais supervisionadas por professores
e profissionais de Educação Física, tanto no âmbito das academias de ginástica
quanto das atividades promovidas nos serviços de saúde pública.
Diante do alcance de comunicação e mídia estimado pelo YouTube, através do
número de visualizações e seguidores, instiga-nos conhecer o perfil dos Youtubers e
sua relação com o campo de saberes e práticas da Educação Física. Tendo em vista
que esta é uma área de formação que exige formação universitária e, para alguns
campos de atuação, o registro no conselho federal específico.
Considerando este investimento na formação inicial de um profissional de
Educação Física e o compromisso com o ensino, orientação e acompanhamento
das práticas corporais, este trabalho representa uma forma de análise sobre a
valorização e competência do profissional de Educação Física, em comparação à
massificação de informações sobre rotina de exercícios contidas no YouTube.
Neste contexto, este trabalho apresentará dados preliminares de uma pesquisa
que tem por objetivo identificar o perfil dos YouTubers brasileiros que produzem
conteúdo sobre Fitness, Educação Física, Atividade Física e Saúde.
METODOLOGIA
A fenomenologia (MERLEAU-PONTY, 1971) é tomada como referência teóricometodológica para o estudo desta temática. Os dados são descritos e analisados de
modo quantitativo e qualitativo a fim de constituir um perfil, que considera dados
sobre seu perfil socioeconômico, com ênfase na formação acadêmica e atuação
profissional, buscando relação entre às áreas de Educação Física e Saúde.
Os dados descrevem o perfil (idade, sexo, nível de escolaridade) dos YouTubers
que produzem conteúdos Fitness, Educação Física, Atividade Física e Saúde; se são
formados, ou assessorados por algum profissional de Educação Física e, por fim,
categorizam os conteúdos dos vídeos oferecidos nos canais pesquisados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A possibilidade de livre acesso e fácil procura, facilita ainda mais ao internauta
realizar buscas que auxiliem na satisfação de algum fator pessoal. Identificamos um
aumento considerável na quantidade de vídeos que são postados nas redes sociais
referente a conteúdos de atividade física, exercício, principalmente no YouTube.
Os YouTubers, vinculados ao conteúdo fitness, postam vídeos com dicas de saúde,
prática de atividades físicas, rotinas de treinos, dietas.
REFERÊNCIAS
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FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA A DISTÂNCIA:
A TRANSIÇÃO METODOLÓGICA DOCENTE NO
CONTEXTO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL1
Cristiano Vieira Santana2

PALAVRAS-CHAVE: Formação em Educação Física; Transposição Didática, Transposição midiática.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo é resultante de trabalho construído no âmbito do consórcio
universitário latino-europeu, Euro MIME.
Como dúvida inicial, algumas perguntas se resumiram na seguinte interrogação:
como um curso de licenciatura em Educação Física pode formar professores a
distância ou em ambiente virtual?
A resposta a questão geral objetivou(re)conhecer como ocorre a transposição
didática de segunda ordem dos docentes do curso de Educação Física da UAB, do
modelo de aula presencial (tradicional) para as aulas virtuais e/ou não presenciais.
2 METODOLOGIA
Caracterizamos essa pesquisa como sendo predominantemente de natureza
qualitativa, e de caráter exploratório, devido à conjuntura sócio-analítica a qual esteve
inserida. O método adotado conferiu um retrospecto de fatos para futuro ensaio
de prospecção de ações no contexto da EaD e da formação em Educação Física
(CASTELLANI FILHO, 2008; CASTRO; SANCHES, 2009), somado as transversalidades
factuais dos eventos, descrevendo-os e observando-os. Propomos então um método
de cunho fenomenológico (GIL, 1999), onde o ambiente investigado foia sala de aula
virtual do curso de Educação Física a distância da Universidade de Brasília.
3 INTERPRETAÇÕES METODOLÓGICAS
Do ponto de vista teórico, o que embasou esta pesquisa foi assegurado pelo
trabalho de Francisco Garonce (2009) que refletindo a teoria da transposição didática
1 Trabalho apresentado ao consórcio universitário latino-eupropeu Euro MIME, como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre em Educação, na linha de pesquisa em Informática e Comunicação
Pedagógica, sob orientação do professor doutor Gilberto Lacerda Santos, da Universidade de
Brasília (UnB). Este programa de pós-graduação foi fomentado pela Comissão Europeia, através de
seu programa Erasmus Mundus.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), cvsantana@gmail.com
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de Yves Chavallard (1985), nos apresentou a teoria da Transposição Midiática, a qual
é elemento integrante da teoria de Chavallard, porém em segunda ordem didática,
onde o meio por onde o conhecimento transita é alterado, e passa a ser ocupado
pelas NTIC.
Conseguimos posicionar as questões de investigação em seu espaço
metodológico adequado os quais dividimos em dois eixos: o eixo técnico exploratório
de observação intensiva; e eixo técnico exploratório de observação extensiva.
O eixo técnico exploratório de observação intensiva correspondeu à
verticalização de uma análise onde foram exploradas as questões de pesquisa que
exigem uma investigação mais direta e centrada no indivíduo em particular. Ou
seja, nesse eixo buscamos codificar elementos particulares de cada docente, em um
determinado grupo focal, na tentativa de explicar o comportamento predominante
deste mesmo grupo.Para tal, foram explorados os comportamentos da coordenação
do curso, pela análise do PPP; os planos de curso de cada disciplina que investigamos;
e as aulas virtuais.
No eixo técnico exploratório de observação extensiva o foco é mais ampliado.
Ou seja, enquanto o eixo intensivo foca no sujeito e suas ações, no eixo extensivo
focamos nas ações em conjunto. Para tal, exploramos o conjunto de tutores a
distância das três disciplinas as quais estivemos vinculados durante o bimestre.A
exploração desse conjunto de tutores e supervisores se deu através de questionário
elaborado com 31 (trinta e uma) questões objetivas direcionadas para respostas dos
tutores a distância de disciplinas específicas do curso.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que o projeto didático-pedagógico de formação em Educação
Física a distância é algo possível e funcional. Porém, fica a dúvida se a sua conclusão
equivale ou supera em termos práticos à formação tradicional. Com mais esse
desfecho teríamos, de fato, uma perspectiva mais ampla e quem sabe a constatação
da superação pelo modelo virtual.
REFERÊNCIAS
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REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS NAS BRINCADEIRAS
DAS CRIANÇAS1
MEDIA REPRESENTATIONS IN CHIDREN’S PLAY
REPRESENTACIONES DE LOS MEDIOS EN JUEGO
INFANTILES
Elia Raquel Alves Portella Passos2
Geusiane Miranda de Oliveira Tocantins3
Ingrid Dittrich Wiggers4
PALAVRAS-CHAVE: mídia; crianças; brincadeiras.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho se propôs a analisar as possíveis relações entre as
brincadeiras infantis e a mídia, considerando a cultura corporal na escola. O
universo infantil vive em constante adequação relacionado ao fator que engloba
características encontradas nas brincadeiras – a cultura. Nas imagens, símbolos e
na tradição na qual está inserida, que a criança vai buscar elementos para criar suas
representações imaginárias. Assim, os meninos e meninas sentem-se atraídos pelos
conteúdos midiáticos e passam a ser produtores, de representações sobre os mais
diversos assuntos, muitos deles relacionados à cultura do movimento. Compreender
a criança como ser que produz cultura, em especial a mídia, serviu de estímulo
e curiosidade para iniciar a presente proposta de trabalho. Assim, este estudo é
composto de investigações acerca da interlocução entre cultura corporal infantil
e a mídia, buscando-se analisar os significados construídos pelas crianças, e suas
representações no brincar. Para as compreensões de infância utilizou-se Sarmento
(2005), Corsaro (2011). Para tratar de corpo e a cultura corporal infantil Mauss
(2003), Munarin (2007) e para entender o processo midiático Thompson (2012).
METODOLOGIA
A pesquisa de campo com abordagem qualitativa, foi realizada em uma Escola
Classe de Brasília- DF. Participaram 23 crianças, entre 7 e 8 anos de idade, sendo
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Brasília (UnB), eliapassos@yahoo.com.br
3 Universidade de Brasília (UnB) e Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), geusi.nte@
gmail.com
4 Universidade de Brasília (UnB), ingridwiggers@gmail.com
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10 meninas e 13 meninos do 3ª ano do Ensino fundamental I. Como instrumentos
metodológicos foram utilizados desenhos produzidos pelas crianças, considerando
a presença de mensagens da mídia. Os tema pré-definido dos desenhos foi: “Minhas
Brincadeiras Preferidas”. A utilização de desenhos alinha-se às metodologias
propostas por Gobbi (2002). Os dados foram analisados em duas categorias
evidenciadas nos desenhos das crianças - Brincadeiras com presença da mídia e
Brincadeiras tradicionais.
RESULTADOS
A análise dos dados sugere que as crianças do gênero masculino apresentaram
maior incidência de aspectos midiáticos. Os meninos demonstraram, por meio dos
desenhos produzidos, maior uso da mídia na sua cultura corporal infantil. Essa
questão ficou evidente nos desenhos construídos sob o tema “Minhas brincadeiras
preferidas”, com a diferença significativa entre as preferências de meninos e meninas.
Enquanto os meninos representaram em seus desenhos os jogos de videogame,
as meninas demonstraram preferência pelas brincadeiras tradicionais. O contexto
indica que as crianças apresentam formas distintas de brincar, por sua vez, atreladas
à questões de gênero e regras sociais. Desde o início desta pesquisa, observou-se a
presença de aspectos midiáticos na cultura corporal das crianças. Porém, destacase que a mídia não foi manifestada de forma única entre as brincadeiras infantis.
Ainda, observou-se a relação da cultura corporal infantil com valores de instituições
sociais e culturais como a escola e a relação de pares que colaboraram na própria
construção dos entendimentos de mundo da criança (CORSARO, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseada no resultados encontrados, confirmou-se que as mensagens midiáticas
se manifestam na cultura corporal infantil no modo de se enxergar, agir, se relacionar
e imaginar. Porém a cultura corporal infantil não se forma apenas por valores,
costumes e atitudes transmitidos pela mídia. Ela depende ainda dos entendimentos
de mundo de cada criança e das ressignificações realizadas em contato com a
escola, pares e outros contextos nos quais as crianças estão inseridas.
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A DANÇA COMO LINGUAGEM-EXPRESSIVACRIADORA: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA1
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Elenor Kunz6
África Calvo Lluch7
RESUMO
O trabalho busca discutir a dança como linguagem-expressiva-criadora, buscando fundamentação
e aproximação entre pensamentos de Merleau-Ponty e Paulo Freire, refletindo sobre arte, cultura,
linguagem, educação e seus processos de “inconclusão”. Compreende-se a dança como um sistema
que atualiza significações sensíveis e simbólicas, podendo ser retomada e reaberta por diferentes
seres humanos, em diferentes contextos.
PALAVRAS-CHAVE: dança; linguagem; fenomenologia.

INTRODUÇÃO
Trata-se de um ensaio teórico que discute a existência da dança como
manifestação da arte e da cultura, portanto, linguagem-expressiva-criadora que,
entre outros aspectos, anuncia-se como um modo de existir, de “ser-no-mundo”. E,
por esse motivo, interessa-nos seu caráter de inacabamento, especialmente porque
nos aproximamos do contexto educativo, que deve estar atento, como nos alerta
Paulo Freire (1996), à “inconclusão” do ser humano e seu constante movimento de
procura.
Refletindo sobre a experiência dançante enquanto linguagem, recorremos à
noção de expressão em Merleau-Ponty (1999, 2004), para conferirmos que é sempre
a partir do nosso corpo ou do corpo de outrem que os gestos nascem e renascem;
portanto, enquanto espaço perceptível, sensível e partilhado culturalmente, o gesto
corporal se faz significação encarnada, e enquanto o “ser” dança torna-se linguagem
viva.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES.
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), edf.danieli@gmail.com
3 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mdpassis@yahoo.com.br
4 Universidade Federal do Pará (UFPA), andrizec@yahoo.com.br
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), aguinaldosurdi@yahoo.com.br
6 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), elenkunz@terra.com.br
7 Universidad Pablo de Olavide (UPO), acalllu@upo.es
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A educação não se restringe somente ao contexto escolar, porém, concordamos
com Gonzáles e Fensterseifer (2009, p. 21) que em sua condição republicana, “a
escola é um lugar em que é possível defender e construir formas de olhar e sentir o
mundo diferente daquelas que permitem outras instituições sociais”.
Esse processo não exclui as formas de aprendizagem que trazem consigo
elementos das técnicas específicas da dança, pertencentes ao mundo da cultura
de movimento, mas ao contrário, permitem visualizarmos as manifestações da
cultura, não como sistemas simbólicos arbitrários, mas como sistemas expressivos
que podem ser retomados e reabertos por diferentes seres humanos, em diferentes
contextos, podendo ser a eles instituídos novos sentidos.
O INACABAMENTO DA ARTE, DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO
Para Merleau-Ponty (1999), o corpo configura-se como o primeiro espaço
cultural, já que é por meio dele que todas as manifestações simbólicas se instituem.
Enquanto portador de um comportamento, o corpo constrói um ambiente, deixando
vestígios no espaço e no tempo que podem tornar-se rastros falantes de uma
existência. Com isso, visualizamos, segundo Chaui, que a arte nunca se dá como
repertório finalizado; ao contrário, como um processo criador que faz dialogar o
instituído e o instituinte, fundando-se no próprio agir humano.
Quando foi feito o primeiro desenho na parede da caverna, foi prometido
um mundo a pintar, o qual os pintores não fizeram senão retomar e reabrir.
Quando foi proferido o primeiro canto e o primeiro poema, foi prometido um
mundo a cantar e a dizer que músicos e poetas não fizeram senão retomar e
reabrir. Quando foi feito o primeiro gesto cerimonial, foi prometido um mundo
a dançar e a esculpir que dançarinos e escultores não fizeram senão retomar
e reabrir (CHAUI, 2010, p. 286).

Nessa perspectiva, o gesto corporal pode desempenhar papel fundamental nas
práticas educativas, intensificando as formas de contato com o mundo, estimulando
e valorizando o fazer corporal dançante como uma das formas legítimas de saber. No
diálogo, tradição e inovação, a dança pode constituir-se possibilidade de experiência
sensível e criadora, atualizadora de significações perceptíveis e simbólicas.
Recorremos a Paulo Freire (1979) para identificar à qual educação nos referimos,
quando apontamos a possibilidade da dança na formação humana. Para este autor,
o núcleo fundamental em que se sustenta o processo de formação é o inacabamento
do homem. A educação só é possível para o ser porque este é inacabado e, “o
homem por ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta” (FREIRE,
1979, p.28).
Merleau-Ponty e Paulo Freire consideram que cultura é criação humana. MerleauPonty (1974) afirma que a cultura não é o decalque do mundo, mas invenção, que
permite o homem projetar diante dele o mundo percebido. Freire (1979) sinaliza que
“a cultura consiste em recriar e não em repetir” (p.31). Nisso, entrelaça-se todo o
potencial do corpo como espaço cultural, sensível, perceptivo e expressivo, que não
se encerra em ações já estabelecidas, mas cria um mundo de ações experienciais,
que carregam a instabilidade, com sentidos particulares, vivos e modificáveis, assim
como a vida.
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Encontramos nos escritos de Freire (2009, 1996), ideias que se entrelaçam
à perspectiva fenomenológica, uma vez que seu entendimento de ser humano
nos mostra que deveríamos concebê-lo como um ser de relações e não apenas
de contatos; ele não está apenas no mundo, mas com o mundo, agindo e se
transformando junto a ele.
Isso nos recorda a perspectiva corporal de Merleau-Ponty (1999), quando
ressalta a relação de reciprocidade corpo-mundo. Apostando na reversibilidade do
corpo, o filósofo destaca sua possibilidade de ver e ser visto, tocar e ser tocado,
sentir e ser sentido, apontando sua impossibilidade de ser considerado como simples
objeto no mundo. Ao mesmo instante em que o ser afeta o outro e o mundo pelas
suas ações, deixa-se afetar por ambos.
Para Freire (1996), educar vai muito além do treinamento do educando para
o desempenho de destrezas. Concordando com o autor, podemos pensar em uma
prática dançante que não esteja subordinada a uma educação bancária, que não se
resuma a repertório de passos depositados nos alunos, como se esses fossem objetos.
Ao contrário de apenas a memorização de coreografias prontas, como normalmente
se costuma encontrar no sistema tradicional de ensino desta arte, a experiência
educativa almejará sujeitos que participem do seu processo de construção. Trata-se
de um trabalho voltado à exploração e investigação de movimentos que, pautados
na imaginação criadora, na experiência corporal sensível, na improvisação e
composição coreográfica interativa, podem contribuir com o processo de formação
educacional.
Como nos alerta Paulo Freire (1996), só há saber na inquietude permanente,
na invenção, na rebeldia, na curiosidade, na capacidade de arriscar-se. Nessa
perspectiva, o autor vai apontar uma pluralidade nas relações do homem com o
mundo, que ocorre na medida em que vai respondendo à ampla variedade dos seus
desafios. Nesse caso, o mais importante, ou, podemos dizer o que mais nos chama
atenção, é que o sujeito não se esgota num tipo padronizado de resposta, mas no
“jogo constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de responder” (FREIRE,
2009, p. 48). E que importância essas relações assumem no processo educativo
com a dança?
Esse jogo de perguntas e respostas, quando vivenciado via expressão
corporal, permite-nos renovar nossas percepções, ampliando nossos vocabulários
de movimentos e nossas maneiras de interpretação do mundo, uma vez que não
apenas o conhecemos pelo pensamento, mas, sobretudo, via expressão corporal,
que representa uma das formas de conhecimento.
Nessa direção, pensamos possíveis articulações da dança com a linguagem,
que apesar de diferirem em suas formas de expressão, guardam possibilidades de
aproximações, quando entendemos, com Fensterseifer e Pich (2012), ser a linguagem
o próprio modo pelo qual o ser se dá, ou seja, como experiência de mundo. Para
os autores, o ser humano é capaz de diversas linguagens e, por esse motivo, a
necessidade de reconhecer a dignidade não apenas da racionalidade discursiva,
mas também da linguagem corporal e da linguagem artística.
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DANÇA E LINGUAGEM
Ao discutir a dança enquanto linguagem, Dantas (1999) volta-se à construção
de sentidos coreográficos, sendo que o importante, “não é perguntar o que a
dança tem a dizer, mas sim especular a respeito de como o movimento, em dança,
adquire sentido, buscando-o no corpo e no movimento” (p. 61). Nota-se então
que o movimento dançado, considerado linguagem, não recorre a uma série de
“significações prontas”; é nas relações corpo-dança, nas ações humanas que as
significações ou os sentidos do movimento vão se constituindo.
Ao situarmos a dança enquanto linguagem, referimo-nos a essa capacidade de
expressão, lembrando, então, conforme Müller (2001), que a expressão está ligada às
significações existenciais, ou seja, é antes “a maneira como as significações passam
a existir em cada um de nossos comportamentos” (p. 165), pois “é através do gesto
que tornamos possível a expressividade” (ARAÚJO, 2010, p. 81).
As reflexões de Merleau-Ponty (1974, 1999, 2004) sobre a fala, a pintura, a
literatura e a música nos indicam a possibilidade humana de tornar a linguagem
sempre expressiva a cada vez, numa operação que permite ao ser humano ir além
do sentido dado e recebido da linguagem e que mostra o poder que os sujeitos
falantes possuem de ultrapassar os signos em direção ao sentido. Portanto, MerleauPonty (2004) assegura que “a linguagem não é como uma prisão onde estejamos
presos ou como um guia que precisaríamos seguir cegamente” (p. 116).
Merleau-Ponty (1999) anuncia uma significação que não é apenas traduzida
pelas falas, mas que as habita e é inseparável delas. É essa operação expressiva
que encontramos na linguagem do escritor, do poeta, do sujeito falante e também
nos gestos dançantes. Dessa forma, assim como podemos utilizar as palavras
criativamente para produzir novos sentidos, e reescrever de diferentes formas aquilo
que se espera expressar, podemos dizer que o mesmo é possível de se concretizar nos
movimentos humanos, quando, a partir de um “mundo de movimentos” particular,
ou de um repertório dançante que se fez na aprendizagem, podemos articulá-los,
modificá-los e reescrevê-los infinitas vezes, numa experiência que amplia o poder
de significar, produzindo jogos de sentidos experimentados na ação, no qual uma
nova sequência de movimentos invade as experiências dançantes. Aí está o poder
da expressão que “acontece no momento em que desenhamos nossos gestos, e de
algum modo um se abre para o outro, retomando o que já havia sido dito e criando
algo diferente, inédito” (ARAÚJO, 2010, p.82).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Promover, valorizar e enriquecer experiências criadoras é o papel da dança
no contexto educativo. Por isso, a partir do seu entendimento como linguagem,
observamos que o movimento, assim como a palavra, é mais que signo arbitrário, pois
os sentidos e significados são sempre dinâmicos e contextualizados socialmente, já
que a aquisição da linguagem, como nos mostra Merleau-Ponty, permanece atada
ao corpo.
Como linguagem-expressiva-criadora, a dança revela o potencial da ação
expressiva, capaz de reabrir os movimentos, os gestos, as palavras e significar de
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novo, expressar de outra forma, com outros sentidos.
DANCE AS LANGUAGE-EXPRESSIVE-CREATOR: A PHENOMENOLOGICAL
APPROACH
ABSTRACT: The work seeks to discuss dance as expressive-creative language, seeking the foundation
and approximation between the thoughts of Merleau-Ponty and Paulo Freire, reflecting on art,
culture, language, education and their processes of “inconclusion”. Dance is understood as a system
that actualizes sensible and symbolic meanings and can be retaken and reopened by different human
beings in different contexts.
KEYWORDS: dance; language; phenomenology

DANZA COMO LENGUAJE-EXPRESIVA-CREADORA: UN ENFOQUE
FENOMENOLÓGICO
RESUMEN: El artículo analiza la danza como lenguaje-expresiva-creadora, buscando acercamiento
entre los pensamientos de Merleau-Ponty y Paulo Freire, lo que refleja en el arte, la cultura, el
lenguaje, la educación y los procesos de “no concluyentes”. La danza se entiende como un sistema
que actualiza significados simbólicos y sensibles y pueden ser asumidas y volvió a abrir por diferentes
personas en diferentes contextos.
PALABRAS CLAVES: danza; lenguaje; fenomenología
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BELEZA TEM RAÍZES: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA EXITOSA COM A DANÇA NA ESCOLA1
Sueli de Fatima Xavier Ribeiro2
Neide da Silva Campos3
Beleni Saléte Grando4
RESUMO
Discutiremos o processo de inserção da cultura afro e indígena na escola, por meio do Projeto Beleza
tem Raízes na escola Municipal Marechal Rondon, em Cuiabá-MT.A abordagem metodológica foi a
pesquisa exploratória. Por meio da interação das técnicas corporais de cada dança, houve a partilha
de conhecimento, valorização e reconhecimentos das diferentes identidades culturais.
PALAVRAS-CHAVE: dança; educação; cultura

INTRODUÇÃO
Neste trabalho, apresentamos discutimos a experiência exitosa na escola, com
olhar para a aula de Educação Física, por meio do conteúdo da dança que resultou
no desenvolvimento dos projeto de dança “Beleza Tem Raízes”. Essa sensibilidade
à participação de todos os alunos orienta a elaboração dos projetos. A docente da
escola elabora seus projetos a partir do recorte temático das identidades das crianças
afro-brasileiras e ameríndias que compõem a comunidade escolar, reconhecendoas e valorizando-as em suas raízes étnicas e socioculturais, bem como com a cultura
corporal de movimento pautada nos referenciais da cultura cuiabana e pantaneira.
É importante considerar que esse olhar sensível para as diferenças ocorre
de forma sistemática desde o ano 2000, por considerar que essas temáticas são
importantes para a formação da criança, do adolescente e do jovem inseridos na
instituição de ensino. Observa-se que a inserção desses conteúdos na escola é
anterior às leis que alteram o artigo 26 A, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que define como obrigatório no currículo escolar o estudo da cultura e
história dos povos indígenas e afro-brasileiros.
METODOLOGIA
Foi utilizada enquanto abordagem metodológica a pesquisa exploratória sobre
a experiência de uma professora de Educação Física e o processo de inserção da
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sueli10xavier@bol.com.br
3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), neidinhacampos@gmail.com
4 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), beleni.grando@gmail.com
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cultura afro e indígena na escola, por meio do Projeto Beleza tem Raízes na escola
Municipal Marechal Rondon, na cidade de Cuiabá-MT.
O trabalho inicia com o questionamento da docente de Educação Física
sobre “que contribuições a Educação Física teria a dar para os grupos de alunos
de origem afro-brasileira e ameríndia, matriculados na escola”, tendo isso posto, o
primeiro passo foi analisar os livros didáticos do ensino fundamental utilizados pelos
professores da escola, onde se verificou que muito pouco era oferecido a essas
crianças para que se identificassem com os saberes que a escola busca ensinar. Não
se percebia relação entre esses conteúdos de ensino com os espaços-tempos de
aprender, de brincar, cantar e dançar, com os quais a criança se identificava. Assim
a prática pedagógica que deu sentido a essa experiência se iniciou com as danças
tradicionais da Baixada Cuiabana e da região de Mato Grosso.
Movida por essa experiência e pelo entusiasmo das crianças, o passo seguinte
foi desenvolver um diagnóstico para compreender quais eram as danças que elas
já vivenciaram, as músicas que ouviam e gostavam, nessa etapa foi importante a
participação da família na escola para contar suas experiências com as danças.
Para Marques (2002, p. 26) o ensino da dança deve estar articulado com a
realidade histórica dos sujeitos, considerando que: “[...] o contexto dos alunos é
um dos interlocutores para fazê-lo pensar a dança, pois garante a relação entre o
conhecimento em dança e as relações sociais, político e culturais dos mesmos em
sociedade”.
A partir das aulas, os alunos e alunas que demonstravam interesses para além
das aulas, passaram a participar do grupo de dança denominado Beleza Tem Raízes,
onde se organizavam os ensaios e aprofundamento das danças aprendidas nas
aulas.
A experiência exitosa do Projeto de Dança Beleza tem Raízes, iniciou-se nas
aulas de Educação Física e transcendeu posteriormente esse contexto, ampliandose para um projeto da escola no horário inverso ao turno regular, atendendo meninos
e meninas de diferentes faixas etárias. Com as experiências de dança na escola, a
constituição de grupos e com o desejo dos alunos socializarem suas aprendizagens,
a professora propõe o novo projeto: Eidancce
RESULTADOS
Ao analisarmos os documentos legais da escola que orienta a práxis educativa
dos professores, observamos que a Educação Física, por meio de seus conteúdos,
é constitutiva do Projeto Político Pedagógico da escola, e também constitui a
proposta pedagógica dos referenciais da Matriz Curricular: “A Educação Física na
Rede Municipal de Cuiabá: Uma proposta de construção coletiva”, que foi realizada
a partir de estudos e observações das dificuldades dos professores de Educação
Física da rede municipal de ensino de Cuiabá em 2013.
Nesta escola, a Educação Física é inscrita nos documentos desde que a docente
participou de um Curso de Especialização para Professores de Educação Física da
Rede Municipal de Educação, como parte do Projeto Reestruturação Curricular/
Reconceptualização da Educação Física, visando subsidiar a elaboração coletiva
RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

597

da Proposta Curricular para a Educação Física nas Séries Iniciais, desenvolvido
em parceria com a UFMT/FEF e SME-Cuiabá, entre 1995 a 1996. Neste projeto de
formação que foi construído coletivamente pelos professores de Educação Física
da Rede, a docente elaborou coletivamente a proposta de dança cujo princípio já
pautava a perspectiva da valorização dos saberes e identidades das crianças.
O conteúdo da Dança inserido no Projeto Político Pedagógico (PPP), a Matriz
Curricular e as sistematizações de ideias pautadas em estudos e práticas pedagógicas
na escola, serviram como motivação para essa experiência e contribuir para uma
metodologia de construção coletiva, ou seja, a dança pode ser pensada de uma
maneira contextualizada em relação a sua história e significados para compreensão
e importância da teoria e prática, com possibilidades de reconhecer o “outro” sem
ter a preocupação de formar dançarinos.
As primeiras observações para compreender a dança na escola foram
subsidiadas pelos estudos de Grando (1997), pois para a autora ao desenvolver dança
escolar deve-se privilegiar as combinações técnicas menos complexas, orientandoas com desafios propostos aos alunos e alunas que podem ser resolvidos sob a
forma de tarefas em grupos para posterior apresentação. Segundo a autora a ênfase
na perfeição da execução deve ser evitada, valorizando a participação coletiva e a
criatividade dos alunos.
A preocupação não era ensinar a perfeição dos gestos das danças, mas
desenvolver habilidades que permeiam a dança, como a coordenação motora,
equilíbrio, espaço-tempo, lateralidade - direita e esquerda, ritmo, velocidade e
outros componentes importantes para o desenvolvimento motor e cognitivo da
criança de forma lúdica.
Inicialmente dividiu os trabalhos em etapas sendo que na primeira, introduziu os
movimentos da dança trazidos pelas crianças, e essas atividades tinham como foco
desenvolver aspectos relacionados aos passos de dança que iriam ser utilizados nas
próximas etapas e ao mesmo tempo ajudar no desenvolvimento das habilidades,
como por exemplos; ao som da música trazida pelas crianças elas eram incentivadas
a caminharem, sem olhar para baixo, sobre círculos e linhas retas desenhadas no
chão com giz nesse momento praticava o equilíbrio que na hora da dança era
cobrado, ou seja, era explicado da mesma forma que fizeram ao andar sobre linhas,
mantenham a estabilidade ao rodar. Pode-se dizer que as experiências corporais
que foram sendo adquiridas pelas crianças através da dança foram voltado para as
expressões de linguagem cooperando com a criação da dança coreografada.
Foi trabalhada as danças da Baixada Cuiabana, Rasqueado, Siriri, toadas de
Cururu e, do município de Vila Bela da Santíssima Trindade a Dança do Chorado e
aos poucos fomos compreendendo que as danças de Mato Grosso têm uma relação
direta com as culturas afro - brasileiras e indígenas e que incluindo as mesmas nas aulas
de Educação Física, estaríamos contribuindo com esses grupos de pertencimento
no sentido de que eles percebessem suas raízes culturais no contexto da escola de
maneira respeitosa.
As ações do projeto Beleza Tem Raízes foram realizadas em horários
extraclasses para não prejudicarem os outros conteúdos da Educação Física (o jogo,
ginástica, esporte e luta) que também são importantes para o desenvolvimento da
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criança. Por isso, os trabalhos com as danças iniciavam nas aulas e se estendiam
no projeto.
Após o desenvolvimento dessas ações, buscou-se uma síntese maior
englobando tudo num projeto chamado, EIDANCCE - Encontro Interescolar de
Dança e Cultura da Cidade Educadora, que ao longo desses 15 anos durante todo
mês de Novembro (Mês da Consciência Negra), reúne várias escolas da Capital no
Parque Mãe Bonifácia para um evento maior com intuito de envolver mais unidades
escolares nessa premissa educacional.
Existe um regulamento para a organização e realização do evento; cada
escola no ato da inscrição poderá inscrever uma ou mais danças desde que sejam
contextualizadas de acordo com o tema (cultura de origem indígena e negra) e
descrição de como o trabalho foi desenvolvido na unidade escolar.
Assim, o Eidancce, celebra e congrega no seu interior a partilha de saberes
e fazeres de diferentes sujeitos e contextos. Momento de celebração de diversos
coletivos, de práticas e experiências que marcam e significam a vida de todos e
todas que dele participam, portanto, o Eidancce, traz uma referência de não ser um
espetáculo em si, mas se constitui, como um movimento pedagógico e político de
valorização das diferentes culturas e identidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que o processo dialógico vivenciado e oportunizado nas aulas
de Educação Física e posteriormente ao projeto “beleza tem raízes” e do Eidancce,
articulados com o que os alunos já sabiam e as múltiplas vivências com a dança na
escola possibilitou novas formas de ser, sentir e agir frente a realidade históricocultural, uma vez que a dança na escola ensinou que não existe o melhor dançarino
ou o melhor corpo para dançar e que meninos e meninas podem participar, pois a
dança na escola não se constitui somente de gestos e técnicas, mas por meio da
interação das técnicas corporais de cada dança, trouxe a partilha de conhecimento,
valorização e reconhecimentos das diferentes identidades culturais.
É importante destacar que a dança é um espaço de trocas de saberes marcados
no corpo e de relações que implica sempre o respeito ao outro e a si, portanto, evocase na sensibilidade da dança a sensibilidade aos diferentes sujeitos e as diferenças
em relação. Deste modo, ao relacionar-se com as danças e seus conteúdos, com
suas histórias de diferentes culturas, diferentes povos de diferentes corpos, foi
possível selecionar as danças de origens indígenas e negras e assim outras vivências
e experiências nas aulas de Educação Física.
BEAUTY HAS ITS ROOTS: REPORT OF A SUCCESSFUL EXPERIENCE WITH THE
DANCE AT SCHOOL
ABSTRACT: We will discuss the process of insertion of the afro and indigenous culture at school,
through the Beauty Project has roots in the Marechal Rondon, Municipal school in London. The
methodological approach was the exploratory research. Through the interaction of bodily techniques
of each dance, the sharing of knowledge, appreciation and recognition of the different cultural
identities.
KEYWORDS: Dance; Education; culture
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LA BELLEZA TIENE SUS RAÍCES: INFORME DE UNA EXPERIENCIA EXITOSA
CON LA DANZA EN LA ESCUELA
RESUMEN: Vamos a discutir el proceso de inserción de la afro y cultura indígena en la escuela, a
través del proyecto de belleza tiene raíces en la Marechal Rondon, Escuela Municipal de Londres. El
enfoque metodológico fue la investigación exploratoria. A través de la interacción de las técnicas
corporales de cada danza, el intercambio de conocimiento, aprecio y reconocimiento de las diferentes
identidades culturales.
PALAVRA-CLAVE: danza, educación; cultura
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CORPO E CULTURA: AUTOAFIRMAÇÃO NA
ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO ILÊ AIYÊ DE
SALVADOR/BAHIA/BRASIL.
Anália de Jesus Moreira1
Elton Anderson Fraga Neres2
RESUMO
Esta pesquisa em tempo presente tem por objetivo principal mostrar como o corpo e a cultura são
importantes para a afirmação étnico-racial no Bloco Afro Ilê Aiyê, de Salvador/Bahia/Brasil. Como
resultados, mergulhamos na história da agremiação e observamos durante dois anos os aparatos da
cultura e do corpo para compreender suas ligações. Concluímos que corpo e cultura fazem parte do
arcabouço contra hegemônico, capaz de combater toda forma de racismo e outros preconceitos.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Cultura; relações étnico-raciais.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo desta pesquisa foi compreender como o corpo e a cultura
funcionam para a afirmação étnico-racial na Associação Bloco Carnavalesco Ilê
Aiyê, de Salvador/Bahia/Brasil. O caminho percorrido foi uma pesquisa histórica
no tempo presente e etnografia por meio das quais levantamos a história do bloco
afro que completa este ano 42 anos de fundação, marcando presença no cenário
carnavalesco e lutando contra o racismo. Para tanto foi preciso contar um pouco da
história do bloco.
Em 1º de novembro de 1974 nascia com o Ilê Aiyê uma nova estética3 negra
numa cidade onde a maioria da população não se fazia representar de forma tão
performativa. Do impacto cênico inicial gerado pelo desfile em 1975, o processo
edificou-se depois na assunção de identidade social. Era uma necessidade. Jornais
da época, políticos e intelectuais dividiram as repercussões de tal impactante desfile
de apelo afrocentrista.
A relevância do desfile do Ilê se deu a partir do contexto social, notadamente
marcado por um clima internacional de tensões raciais. Afirmamos ter sido marcante
a influência do processo emancipatório da negritude norte-americana nas maneiras
de manifestações do Ilê Aiyê, pois a época denotava sentimento mundializado a partir
dos Black Power americanos e dos Panteras Negras,movimentos que marcaram a
luta dos negros estadunidenses, clamando por liberdade e fim da opressão política
e cultural
1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nanamoreira@bol.com.br
2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, elton.anderson@gmail.com
3 Sentido de teória da criação, comportada em condições individuais, sociais e históricas.
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Por isso ficou patente no desfile de 1975 a intencionalidade da africanização
como forma de aproximação comunitária idealizada pelos jovens criadores do
Ilê Aiyê, residindo neste aspecto a originalidade do bloco que se assumiu como
associação cultural em 1986, ano considerado marco da disposição do Ilê Aiyê nas
ações afirmativas por meio da cultura, do lazer e da educação.
Ao analisar os impactos cênicos do primeiro desfile do Ilê Aiyê e as reivindicações
expostas nos apelos do bloco, tentamos dimensionar este fenômeno, atentando para
os compromissos da entidade com as causas sociais, levando-se em consideração
as justificativas de criação do bloco como organização cultural, educacional e de
lazer.
2 METODOLOGIA
Foram dois anos percorrendo as salas dos sete andares da sede do Ilê Aiyê,
também chamada de Senzala do Barro Preto. O local respira e transpira corpo e
cultura. Observamos as aulas de dança afro oferecidas à comunidade do Curuzu
e outros bairros da periferia de Salvador, assim como os movimentos corporais
e rítmicos da Banda Erê, formada por crianças que aprendem percussão. Das
observações partimos para a descrição dos movimentos, da fala e da música que
perfazem o arcabouço político-ideológico que luta contra o racismo e outras formas
de discriminação.
Esta disposição didático-metodológica do Ilê nos reporta a Bárbara, (2002)
quando a autora afirma que é preciso salientar o papel do corpo na experiência e na
questão da intersubjetividade. Desta forma, defende a autora que “corpo comporta
todas as formas de práxis e dinâmicas sociais”. (p.126) Em sendo assim, corpo é de
forma crua a própria práxis, a dimensão de o nosso próprio ser. A subjetividade,
portanto, comporta a noção de consciência e corpo, logo o corpo é o que traduz
esta consciência.
CULTURA: PODER E AUTOAFIRMAÇÃO NO ILÊ AIYÊ.
A performance que o Ilê Aiyê leva para as ruas em seus desfiles de carnaval
é de um corpo com alteridade, mergulhado em sua concepção de mundo cultural
e político. Um corpo dançante que mistura ritmo e energia numa explosão afetiva
que coloca o corpo em tempo e espaço políticos. A cultura viva, experimentada nas
vestimentas, na música e no corpo lúdico, dançante, perfazem os caminhos de uma
luta antirracista, política e ideológica que colocam o Ilê Aiyê num patamar contra
hegemônico, capaz de afirmá-lo enquanto campo de embates sobre as relações
étnico-raciais no Brasil.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Esta pesquisa se revelou importante para compreender a importância do debate
sobre relações étnico-raciais, políticas antirracistas e combate às desigualdades à
luz do que impõe a Lei 10.639/2003 que obriga o ensino da cultura e da história
africana e afro-brasileira nas escolas de todo o país. Outro fator resultante da
pesquisa é o reconhecimento do Ilê Aiyê como entidade que utiliza corpo e cultura
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para performatizar a luta contra o racismo dos negros e negras que formam mais de
80% por cento da população de Salvador.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falar em corpo e corporalidade no Ilê Aiyê é abordar um de seus pilares mais
afirmativos em se tratando de pertença, força imaginal e universo cultural. Corpo
ativo4 para o Ilê é corpo que se movimenta ao modo de seu repertório, traduzido no
fazer aprendente de suas bases educativas e culturais.
Não é fácil traduzir o que vem a ser corpo para as ações do bloco, posto que os
gestos ritmados dos desfiles, as dinâmicas corporais cotidianas mostram o quanto
são importantes o dançar, o cantarolar e o movimentar-se espontâneo aprendido
das tradições, como sentar-se ao chão, cruzar as pernas ou balançar-se ao ritmo
das lateralidades, com tambores e outros instrumentos de percussão, levando junto
todo o corpo.
Justificamos que corpo em seu sentido mais simplório requer um olhar sobre
a forma com que ele se apresenta e representa. No Ilê, esta forma é delineada pela
ancestralidade, cujos valores estão assentados nas simbologias religiosas e sua
gestualidade, decodificando e transformando suas performances em linguagem.
O corpo projeta, carrega e define o que somos no mundo e como desejamos
ser interpretados. Entender como esse corpo se apresenta e representa é uma
necessidade histórica. Desta forma, a realidade baiana é apreendida no corpo
presente e real, um corpo que se identifica nu e cru, entrelaçando passado e presente
num ritual ancestral, expandido assim a cultura africana e disseminando o referencial
negro como projeto político, cultural e educacional.
Corpo, então, toma esta forma: a de abrigo dos desejos e modo de ser,
distanciando-se dos efeitos da discriminação racial, resguardando sua autoestima.
Que corpo é este? Um corpo envolto em sua mágica forma de estar representado,
além de receber informações acerca de suas diferenças étnicas, assumindo os
valores ancestrais africanos na Bahia, a grande diáspora negra da América Latina.
Focamos, portanto, um corpo que se faz altivo na sua expressão, no seu
movimento, no repertório da manifestação cultural que o identifica. Um corpo que
reinventa, negocia e conflita na busca do fazer e do dizer. E é na via do poder que
este corpo amplia sua busca existencial e cultural. Compreendemos, portanto, que
por via da expressão e da linguagem o corpo exprime poder e esse poder se faz
por meio das linguagens que atravessam a altivez existencial, em rede do saber e
do fazer.
CUERPO Y CULTURA: LOS ASERTIVIDAD POOL BLOCK CARNAVAL ILE AIYÊ
SALVADOR / BAHIA / BRASIL.
RESUMEM: Esta investigación en este momento está pensado principalmente para mostrar cómo
el cuerpo y la cultura son importantes para la afirmación étnica-racial en el bloque africano IleAiye,
Salvador / Bahia / Brasil. Llegamos a la conclusión de que el cuerpo y la cultura son parte del marco
4 Corpo ativo no sentido da corporeidade vivida na complexidade existencial, social e cultural, ou da
assunção do sujeito em seu sentido biológico, cultural e experiencial. Uma interpretação conceitual
de corporeidade.
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contra hegemónica, capaz de luchar contra todas las formas de racismo y otros prejuicios.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo; la cultura; las relaciones étnico-raciales

BODY AND CULTURE: AUTOAHIRMING AT THE CARNIVALESCO BLOCK
ASSOCIATION ILÊ AIYÉ DE SALVADOR / BAHIA / BRAZIL.
ABSTRACT: This present-day research has as main objective to show how the body and the culture
are important for the ethnic-racial affirmation in the Afro IlêAiyê Block, of Salvador / Bahia / Brasil.
We conclude that body and culture are part of the anti-hegemonic framework capable of combating
all forms of racism and other prejudices.
KEYWORDS: Body; Culture; Ethnic-racial relations.
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AS PRÁTICAS CORPORAIS NAS FESTAS DA
COMUNIDADE QUILOMBOLA KALUNGA DE
TERESINA DE GOIÁS1
Rosirene Campêlo dos Santos2
Dulce Maria Filgueira de Almeida3
RESUMO
O principal objetivo deste texto é discutir as práticas corporais, que se fizerem presentes nas festas
da comunidade Kalunga de Teresina de Goiás. A pesquisa de campo etnográfica utilizou-se de
observação, entrevista, descrição dos fatos por meio do diário de campo. Os dados da pesquisa
permitiram compreender que as práticas corporais constituem-se em um momento importante
de afirmação e resistência da comunidade, assim como de seus conhecimentos, seus valores, sua
tradição e sua cultura.
PALAVRAS-CHAVE:Práticas Corporais; Festa; Comunidade Kalunga.

1 INTRODUÇÃO
O povo Kalunga encontra-se geograficamente localizados em três municípios:
Teresina de Goiás, Cavalcante e Monte Alegre, situados na região nordeste do
Estado de Goiás, que abrangem cinco núcleos de referência: Vão de Almas, Vão
do Muleque, Contenda, Kalunga e Ribeirão dos Bois. Cada um destes núcleos é
formado por uma variedade de agrupamentos que os moradores utilizam para se
localizarem na comunidade.
Entre os Kalungas, as festas, sobretudo as de cunho religioso, apresentam
centralidade por contribuírem na manutenção das práticas corporais e das tradições
locais. Como se sabe, as festas sempre fizeram parte da vida humana em diferentes
sociedades e culturas. Nestas os seres humanos demarcam suas necessidades de
socialização, momentos de lazer e comemorações diversas, tais como: nascimento,
casamento, colheita, aniversário, dentre outros. Com o olhar voltado para as
comunidades tradicionais, percebemos que as festas estão ligadas, a uma diversidade
de costumes, que são festejados, com muita reza, procissões, cantos, devoções,
músicas e danças. Em que diferentes práticas corporais podem ser identificadas em
cada gesto, expressão, movimento, trazendo sentidos e significados próprios para
os atores sociais.
1 Este texto é um recorte da dissertação de mestrado intitulada: “Os processos rituais nas festas da
comunidade Kalunga de Teresina de Goiás”. FEF/UNB – 2013. O presente trabalho (não) contou com
apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Goiás (UEG), rosi.dance14@gmail.com
3 Universidade de Brasília (UNB), dulce.filgueira@gmail.com
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Assim, o principal objetivo deste texto é apresentar e discutir as ações corporais,
expressas no ritmo, na gestualidade e na musicalidade, que se fizerem presentes
nas várias posturas apresentadas no decorrer das festas.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa é de natureza qualitativa, já que, para estudar os processos
rituais nas festas da Comunidade Quilombola, faz-se necessário analisar as relações
que perpassam os sentidos e os significados atribuídos pelos atores sociais a esta
manifestação.
O delineamento da pesquisa foi etnográfico, tendo como objeto da investigação
a comunidade quilombola – Kalunga elócus a comunidade localizada no município
de Teresina de Goiás, no estado de Goiás, especificamente nos agrupamentos Ema,
Ribeirão e Limoeiro.
Quanto às técnicas utilizadas na pesquisa, por se tratar de uma pesquisa
etnográfica, a observação direta foi a principal forma de obtenção de informações.
Para a análise, foi realizada descrição densa das informações, com base no registro
em diário de campo.
3AS PRÁTICAS CORPORAIS NAS FESTAS DA COMUNIDADE KALUNGA
Diante dos rituais que constituem as cenas da Festa de São Sebastião e da
Festa de Santos Reis e que, efetivamente, propiciam para que essas manifestações
aconteçam no tempo-espaço, de forma objetiva, fazendo-se presentes em todos os
cenários, é no corpo e por meio deste que tudo se torna possível porque “o corpo
é sujeito da cultura; em outras palavras, a base existencial da cultura” (CSORDAS,
2008, p. 102).
Deste modo, o corpo, por ser uma construção social, traz uma série de sentidos
e significados que são modificados de uma cultura para outra. Na comunidade
Kalunga, não poderia ser diferente, uma vez que, diante dos rituais, que compõem
a festa, pode-se apreender que há um sistema de códigos que são próprios destes
corpos, expressos na simplicidade de cada gesto realizado, no verso de cada música
cantada, na crença, percepção e oração invocada, como Siqueira ressalta:
O corpo adquire significado por meio da experiência social e cultural do
indivíduo em seu grupo, tornando-se discurso a respeito da sociedade,
passível de leituras diferenciadas por atores sociais distintos. Sua postura,
forma, disposição, suas manifestações e sensações geram signos que são
compreendidos por uma imagem construída e significada pelo interlocutor.
Os gestos e movimentos desse corpo também são construídos, aprendidos
no convívio em sociedade – seja diretamente, no contato interpessoal, ou por
imagens e representações veiculadas por meios de comunicação. (SIQUEIRA,
2006, p. 42)

No decorrer da Festa de São Sebastião foi possível notar que os diferentes
atores sociais desempenham seus papéis de acordo com o que a comunidade
instituiu como legítimos e aprovados por todos.
Desta forma, os diferentes corpos, que trazem suas marcas e experiências, estão
o tempo todo, por meio da sua corporeidade, em interações com as manifestações
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da sua comunidade, que, ao longo do tempo, legitimaram-se. “A percepção dos
inúmeros estímulos que o corpo consegue recolher a cada instante é função do
pertencimento social do ator e de seu modo particular de inserção cultural” Le
Breton (2007, p. 56). Assim, a maneira como preparam a festa, como se posicionam
em frente ao altar, o momento de agradecerem e louvarem o santo festeiro, podem
ser classificados como construção cultural e social, em que as percepções são
particulares e coletivas ao mesmo tempo.
Tais ações podem ser claramente percebidas nas diferentes cenas das festas,
nos gestos e nas expressões, já que é, no corpo, de uma maneira individual, que tais
ações são vividas, observadas e percebidas, mas é no coletivo que elas produzem
sua eficácia.
É exatamente ali aos pés do mastro levantado que os atores sociais expressam,
em seus corpos, por meio da dança sussa, a liberdade de movimentação, em que as
práticas corporais ganham suavidade e vivifica-se a purificação de um corpo.
Se até aqui todas as cenas que compõem o ritual da Festa de São
Sebastião,remetem à religiosidade e à devoção ao santo, é, no baile, ao dançarem o
forró, no entrelaçamento dos corpos, que os atores sociais se expressam de maneira
descontraída e ritmada. É, no momento do baile, que a participação dos jovens se
apresenta de forma efetiva e perspicaz. É, na hora de dançar o forró, que o corpo do
jovem se coloca em estado de prontidão e faz-se presente, motivado por uma alegria
contagiante ao se entrelaçar com seu par e deixar ser guiado pelo ritmo do forró.
No que se refere à Folia de Santos Reis foi possível observar que existia uma
multiplicidade de ações nas práticas corporais4, desenvolvidas em cada processo
ritual da festa e a dança foi mais uma a compor as cenas dançadas, cantadas e
representadas em que as diferentes práticas corporais formavam diálogos constantes
entre o cantar, dançar, rezar e tocar um determinado instrumento. “No ritual a relação
entre música e dança revela muito do significado e da importância dos preceitos
religiosos e do muito” (PINTO, 2001, p. 232).
É válido destacar que os instrumentos musicais são muito importantes no
decorrer de toda a folia. São eles que marcam e demarcam os diferentes ritmos e
cantorias, como também a movimentação e a dança a ser realizada.
Na dança da curraleira observou-se que o instrumento musical compõe a
movimentação corporal e torna-se uma extensão do corpo. A esse respeito Pinto
afirma:
Tocar um instrumento é uma dessas ações basicamente corporais. Além de,
muitas vezes, serem vistos como extensão do corpo humano, instrumentos
musicais levam os seus mestres a desenvolver verdadeiras façanhas, vedadas
a demais corpos, não iniciados e trabalhados para dominarem a técnica
instrumental. (Pinto,2001, p. 234)

Na Folia de Santos Reis é isso que acontece no momento em que os foliões que
estão com os pandeiros e a viola fazem, ao tocarem seus instrumentos, cantarem e
4 Pode-se afirmar que o termo “práticas corporais” é operado por vários campos do conhecimento e a
Educação Físicautiliza-o com maior frequência. Nos campos da Educação, Antropologia, Sociologia,
Psicologia, História e Saúde, seu uso também é, relativamente, frequente, ainda que, com diferentes
significados e sentidos. No campo da Educação Física, o termo “práticas corporais” é eleito pelos
pesquisadores que estabelecem relação com as ciências humanas e sociais, já que os que dialogam
com as ciências biológicas e exatas operam com o conceito de atividade física (SILVA, 2009, p. 17).
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dançarem a curraleira, que é uma dança realizada apenas pelos foliões que compõem
o grupo da folia.
Neste contexto e na busca por entender o ato de ensinar e aprender, com
base no sentido de uma educação do corpo, que se constitui como uma maneira
tradicional e eficaz (MAUSS, 2003) na comunidade Kalunga, é que recorri a Le
Breton quando afirma:
Os usos físicos do homem dependem de um conjunto de sistemas simbólicos.
Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a
existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar
e o tempo nos quais a existência toma forma através da fisionomia singular
de um ator, através do corpo, o homem apropria-se da substância de sua
vida traduzindo-a para os outros, servindo-se dos sistemas simbólicos que
compartilha com os membros da comunidade. (Le Breton, 2007, p. 7)

O corpo representa os traços da tradição da comunidade, seus trejeitos, modo
de falar, seu comportamento diante dos ritos celebrados pela comunidade, que, de
uma maneira, ou de outra, foram perpetuados pela tradição oral dos mais velhos
para os mais jovens.
É importante ressaltar que os corpos que se entrelaçam nos bailes, as danças, os
diálogos dançantes entre as gerações, os rituais nas festas, os sentidos e significados
dessas manifestações, contam histórias, produzem cultura e sofrem influência de
outras. Constitui-se, em um momento importante de afirmação e resistência da
comunidade.
Contudo o sentido e significado de suas práticas corporais e manifestações
culturais foram e podem ser observados em cada cena realizada pelos foliões no
decorrer do giro da Folia de São Sebastião e da Folia de Santos Reis, como também
no transcorrer da festa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que as ações rituais formam um grupo de expressões simbólicas
e significativas que representam a subjetividade da comunidade, bem como suas
experiências, que são demarcadas pela tradição e pela memória coletiva. Cada
gesto, como: beijar a bandeira, ajoelhar-se, dançar a sussa, fazer uma processa
ao santo, além de se caracterizarem como práticas corporais, também carregam
sentimentos, lembranças e emoções de tempos passados, que são retomados a
cada ritual realizado e revivido pela comunidade.
O sentido e o significado das práticas corporais na comunidade e manifestações
culturais podem ser observados em cada cena realizada pelos foliões no decorrer
do giro da Folia de São Sebastião, de Santos Reis e no transcorrer da festa.
Neste sentido, as festas podem ser compreendidas como um dos lugares em
que perpassam os diversos saberes e manifestações culturais e corporais, como um
importante veículo de divulgação da cultura Kalunga.
Assim, os processos rituais nas festas permitem aos atores sociais se
reconhecerem como sujeitos históricos do seu processo de construção, bem como
sujeitos de experiências que vão elaborando e reproduzindo sua própria cultura.
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PRÁCTICAS CORPORALES EN LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD QUILOMBOLA
KALUNGA DE TERESINA GOIÁS
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es discutir las prácticas corporales que estuvieron presentes
en las fiestas de la comunidad Kalunga de Teresina de Goiás. La búsqueda pertenece al campo
etnográfico y utiliza la observación, la entrevista, la descripción de los hechos a través del diario
de campo. Los datos de la encuesta nos permitieron comprender que las prácticas corporales
constituyen un momento importante de la afirmación y la resistencia de la comunidad, así como sus
conocimientos, sus valores, sus tradiciones y su cultura.
PALABRAS CLAVE: Prácticas corporales;Fiesta; Comunidad Kalunga.

THE BODY PRACTICES OF THE QUILOMBOLA KALUNGA COMMUNITY PARTIES
IN TERESINA DE GOIÁS
ABSTRACT: The main objective of this text is to discuss the body practices , that are present in the
parties in the Kalunga community in Teresina de Goiás. The ethnographic field research used the
observation, interview, description of the facts trough the field jounal. The research data allowed
understanding that the body practices constitute in an important moment of affirmation and
resistence of the community, as their knowledge, values, tradition and culture.
KEY-WORDS: Body practices; Party; Kalunga Community.
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PRÁTICAS CORPORAIS EM COMUNIDADE
TRADICIONAL POMERANA1
Milainy Ludmila Santos Goulart2
José Luiz dos Anjos3
RESUMO
O objetivo do trabalho é analisar as práticas corporais de comunidade uma pomerana a fim de
perceber como elas ajudam a materializar as tradições daquela comunidade. Dialogamos com as
categorias tradição e imitação prestigiosa em pesquisa de tipo etnográfica. A pesquisa confirmou
que as práticas corporais dialogam e permeiam processos de continuidade e ruptura. Neste caminho,
a ordem encontra abrigo na desordem e a tradição aceita tanto a ordem quanto a desordem como
elementos que a mantém viva.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas corporais; Comunidade; Tradição.

1 INTRODUÇÃO
As comunidades tradicionais têm se caracterizado como campo de investigação
sobre as práticas corporais. Para pensarmos as práticas corporais em comunidades
tradicionais recorremos aos teóricos Marcel Mauss (2003) e a Georges Balandier
(1997). Mauss (2003) além de lançar um esboço de uma “teoria da técnica do
corpo a partir de um estudo, de uma exposição, de uma descrição pura e simples
das técnicas do corpo” (MAUSS, 2003, p.401), também se dedicou a pensar sobre
como estas técnicas corporais, entre outros elementos que compõem determinadas
sociedades, são adquiridos pelos sujeitos por meio da imitação prestigiosa. Esta
consiste em educarmos o uso técnico do corpo com base nos comportamentos que
obtiveram êxito e que têm prestígio em determinada cultura.No conceito de imitação
prestigiosa o autor identifica que crianças e adultos imitam atos bem-sucedidos
que foram efetuados por pessoas que transmitem confiança ou que têm autoridade
sobre eles. É nessa noção de prestígio da pessoa que faz o ato ordenado, autorizado,
provado, em relação ao indivíduo imitador, que se verifica todo o elemento social
(MAUSS, 2003). Neste contexto, uma abordagem do conceito da tradição Balandier
(1997) aponta elementos chave para a compreensão desta categoria; são eles:
ordem, desordem, continuidade, descontinuidade e ruptura. Segundo o autor a
tradição comumente é entendida como algo estagnado, ligado à imobilidade e que
possui suas origens no passado, buscando manter-se pela linearidade. A tradição,
dentro desta lógica, não aceitaria o novo. Contudo, a tradição está afastada da mera
conformidade, da simples continuação por invariância ou da reprodução estrita
1 A pesquisa contou com apoio da agência de fomento Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo (FAPES), pelo edital 002/2012 e processo 58048677.
2 Prof. Ms. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), milainy_ludmila@hotmail.com
3 Prof. Dr. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), jluanjos1@hotmail.com
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das formas sociais e culturais. A tradição age assim enquanto portadora de um
dinamismo que lhe permite a adequação. Assim, a tradição não é algo cristalizado
que exista em função de manter o passado no tempo presente, mas algo dinâmico
que permite o diálogo entre o passado e as mudanças que ocorrem no presente.
Isso caracteriza o movimento da tradição.
Os movimentos da tradição podem ser percebidos no par opositivo ordem
e desordem. Segundo Balandier (1997), o novo pode ser caracterizado como
desordem, que se configura como o excesso, ruptura e o movimento. Já a harmonia
e o tradicional podem ser caracterizados como ordem. A ordem e a desordem levam
assim, a movimentos de continuidade, descontinuidade e até mesmo ruptura. Em
uma sociedade tradicional que se define em termos de equilíbrio, de conformidade
e de continuidade, a desordem se torna uma dinâmica que ocasiona variações,
mudanças, descontinuidades nas tradições e, por vezes, rupturas.
Diante destes breves apontamentos, o objetivo deste trabalho é analisar as
práticas corporais da comunidade tradicional pomerana Alto Santa Maria, localizada
em Santa Maria de Jetibá, no estado do Espírito Santo tentando compreender como
elas ajudam a materializar as tradições daquela comunidade, ao mesmo tempo em
que se reconfiguram em seus movimentos de continuidade e mudança.
2 METODOLOGIA
A coleta de dados se desenvolveu durante o verão de 2013/2014. Em
termos metodológicos, esta pesquisa caracteriza-se por seu estilo etnográfico de
investigação (GODOY, 2005) na qual buscou descrever a cultura do grupo estudado,
o comportamento dos sujeitos do grupo e a interpretação dos significados
relacionados à cultura da comunidade pomerana Alto Santa Maria, com especial
ênfase em suas práticas corporais. Nos momentos da empiria, fomos guiados por
Cardoso de Oliveira (1998)por meio das três etapas necessárias para a apreensão
dos fenômenos investigados, “olhar, ouvir e escrever”.
Utilizamos como instrumento de coleta de dados no trabalho de campo
entrevistas abertas e realizamos observações assistemáticas (BONI; QUARESMA,
2005). Por meio das entrevistas abertas, as crianças, entre oito e doze anos, e
adultos nos informaram dados abrangentes. Ambos os sujeitos foram escolhidos
pelos vínculos sociais que possuíam com a comunidade, como o fato de serem
estudantes, moradores, trabalhadores da região, participantes de comunidades
religiosas, entre outros. Para registro das entrevistas fizemos o uso de gravador de
voz e, posteriormente, a transcrição das mesmas para a realização das análises. A
análise das entrevistas foi realizada de forma interpretativa buscando apreender
as categorias por nós previamente selecionadas nas falas dos sujeitos de forma
qualitativamente satisfatória.
3 RESULTADOS
Neste momento apresentaremos apenas as práticas corporais relacionados
às brincadeiras e seus entrecruzamentos com outros elementos significativos da
cultura da própria comunidade.
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Brincadeiras como piques ou práticas como andar a cavalo, que possuem
origem antiga e incerta, são comuns entre as crianças da comunidade e podem ser
observadas em diversos locais. São práticas que existem em outras comunidades,
tradicionais ou não, e também no contexto urbano, o que é explicável pelo fato da
comunidade pomerana não viver isolada. A incidência deste tipo de brincadeiras
cria liames entre a comunidade local e aquela que se intitula e se percebe como
pomerana. Neste sentido, elas representam como que uma zona de interação entre
as práticas pomeranas e as não-pomeranas atuando como formas de interação
comunitária, dadas por seu sentido coletivo. Outros relatos tratavam de brincadeiras
que se remetem à vivência tipicamente rural, como deslizar em folha de coqueiro,
brincadeira de mata e cozinhadinho nas casas dos vizinhos.
A urbanização da comunidade, produto de seu desenvolvimento, trouxe
a desordem e a ruptura deste cenário, implicando alguma descontinuidade em
brincadeiras e passatempos.Por outro lado, a descontinuidade de uma tradição
também pode ser ocasionada por questões sociais, políticas e também ambientais.
Por exemplo, a prática de pesca nos córregos que hoje já não é possível pela ausência
dos córregos. As transformações ambientais locais causaram uma descontinuidade
de uma prática comunitária local.
Todavia, Balandier(1997) aponta que a tradição e as sociedades são reflexos
destes movimentos contrários e complementares. Assim, ainda é possível encontrar
brincadeiras que dão sentido identitário à comunidade. Uma delas é a ‘gangorra
cavalo cego’. Na fala do morador entrevistado
[...] Tinha um negócio, que eles chamavam de cavalo cego, eles fincavam um
toco, pegava uma madeira oca, ficava, sentava um do lado e outro do outro.
E girava, numa velocidade, não existe mais, gira, vai girando.

Outras brincadeiras registradas dão também visibilidade e reforçam tradições
da comunidade, uma vez que são brincadeiras que baseadas na própria identidade
cultural local. Uma professora da escola local relatou que observa as crianças
[...] imitarem o casamento pomerano, eles imitam muito igualzinho. Eu
brincava de imitar o velório pomerano, fazer casa de barro, vi papai fazer o
paio deles e fizemos, eu e meu irmão. E no velório eu fui, e depois brinquei.
O velório pomerano o corpo fica mais em casa, eles tem preferência por ficar
dentro de casa, na sala. E todo mundo vai. A vizinhança toda.

A fala da professora mostra como a brincadeira pode significar ela própria
um elemento para a continuidade da tradição. As crianças brincam de imitar os
acontecimentos que veem acontecer na comunidade. Neste viés, podemos observar
na comunidade atos tradicionais eficazes, que são apreendidos por meio da imitação
prestigiosa. Por esta aprendizagem as mais diversas tradições são mantidas em
processos de continuidade nestes contextos. Fazendo um paralelo entre Mauss
(2003)e Balandier (1997)colocamos que ao imitar uma prática tradicional a criança
recepcionou o que foi visto, ouvido e vivido. Neste sentido, a imitação pode
ser compreendida como a aceitação, recepção de um ato tradicional dentro da
comunidade local. A criança, dessa forma, brinca com os acontecimentos do seu
cotidiano ao mesmo tempo em que elabora sua socialização cultural específica.
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Algumas brincadeiras tradicionais também estão vinculadas a religiosidade. Há
forte identificação entre ser pomerano e pertencer à igreja Luterana. Na Festa da
Colheita e na Páscoa é possível visualizarmos brincadeiras tipicamente pomeranas.
Por exemplo, brincar de pegar peixe no barro e pintar ovos de galinha para esconder.
Essas brincadeiras, assim como os brinquedos infantis de reprodução do casamento
ou do enterro pomerano estão associadas a festas de caráter religioso. Um morador
entrevistado coloca que há ainda na Páscoa brincadeira de
colocar flores na porta dos outros [...], na entrada da Páscoa, isso eu acho
que só o pomerano tem. Eu não faço mais isso, mas minha mãe vem e joga na
minha casa. Mas por mim mesmo eu não jogo mais. Meu filho fala, “mãe tem
que colocar as flores lá na entrada se não o coelhinho não vai passar aqui”.
Mas a gente não leva a sério isso, não é?! A gente não acredita... (grifo nosso)

Observamos nesta fala, a descontinuidade e continuidade da tradição.
Entendendo não possuir significado, o pai não enfeita sua porta com flores, o que
caracteriza como um movimento de descontinuidade por parte dele. Por outro
lado, as brincadeiras materializam a continuidade da tradição. Desta forma, dentro
de um mesmo espaço de relação social a tradição se depara com movimentos
de continuidade e descontinuidade. Isto demonstra um entrelaçamento entre a
identidade pomerana como comunidade tradicional, o brincar e o ritual ou religioso,
sugerindo que a continuidade das tradições se processa de maneira mais evidente
quando vários elementos culturais se associam.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na comunidade tradicional lócus do nosso estudo, foi possível reconhecer
práticas corporais locais relacionadas à cultura pomerana. Na localidade,estas
práticas estão inscritas em um contexto dinâmico, assim, há a presença de práticas
tradicionais e não tradicionais.
As brincadeiras do pomeranas estão relacionadas com o espaço da mata e
dos rios e os tempos dos rituais religiosos e ritos de passagem. A urbanização da
comunidade faz com que algumas pareçam estar deixando de serem praticadas.
Ao mesmo tempo, brincadeiras conhecidas em espaços urbanos também foram
encontradas, como pular corda, amarelinha e piques.
Por outro lado, observamos a continuidade da tradição em brincadeiras
propriamente ditas pomeranas, como a gangorra cavalo cego ou pintar e esconder
ovos na época da Páscoa. Também notamos brincadeiras relacionadas a imitação
do casamento e do velório pomerano.
A pesquisa confirmou que as práticas corporais da comunidade dialogam e
permeiam continuidade e ruptura. Neste caminho, segundo Balandier(1997), o novo
quando chega, provoca abalos que trazem a desordem, porém, por mais que as
sociedades não estejam preparadas para a desordem elas têm um lugar reservado
para tal. A ordem encontra abrigo na desordem, assim, a tradição aceita tanto a
ordem quanto a desordem como elementos que a mantém viva.
PRÁCTICAS CORPORALES EN LA COMUNIDAD TRADICIONAL POMERANA
RESUMEN: El objetivo Del trabajo es analizar lãs prácticas corporales de La comunidad pomerana
com la finalidad de percibir como ayudan a materializar lãs tradiciones de La misma. Dialogamos
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conlas categorias tradición yimitación prestigiosa em La búsquedade tipo etnográfica. La búsqueda
confirmo que lãs prácticas corpora les dialogan y impregnan procesos de continuidad y ruptura. En
este camino el orden encuentra abrigo em El desorden y latradición acepta tanto El orden como el
desordem como elementos que La mantienen viva.
PALABRAS CLAVE: Prácticas corporales; Comunidad; Tradición.

BODY PRACTICES IN THE TRADITIONAL COMMUNITY
ABSTRACT: The objective of this study is to investigate how the body practices the pomeranian
community helps to materialize the traditions of that community. We dialogue with the category
traditionand prestigious imitationin an ethnographic research. The research confirmed that the body
practices dialogue and permeate community’s continuity and rupture. In this way, the order finds
shelter in the disorder, so the tradition accepts both order and disorder as elements that keep it alive.
KEYWORDS: Body practices; Community; Tradition.
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PROJETO ANDORA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E CULTURA POPULAR: A SISTEMATIZAÇÃO DO BOI
ESTRELA1
Antonio Carlos Moraes2
Marina Leone Monteiro de Assis3
Vitor de Castro Bodart4
Érica Bolzan5
RESUMO
Investiga uma manifestação folclórica registrada no bairro Goiabeiras, na cidade de Vitória-ES,
conhecida como Boi Estrela. Tem como método a história oral e por meio de entrevistas identificou
músicas, registros de festas, o desdobramento do ato, o que nos permitiu remontar a história do Boi
Estrela. Conclui que esse folguedo possui características próprias e não tem se apresentado com
regularidade no cotidiano da comunidade, muito embora haja esforços para manter viva a tradição.
PALAVRAS-CHAVE: Folclore; Boi Estrela; cultura popular.

INTRODUÇÃO
O presente texto é resultado do projeto de pesquisa e extensão desenvolvido
pelo Grupo Andora desde 2008, no Centro de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Espírito Santo. O Grupo Andora tem como objetivos formar
professores para atuação profissional com a dança folclórica em diferentes espaços
educativos e a manutenção e divulgação das diversas manifestações da cultura do
estado do Espírito Santo.
Nessa empreitada por meio de projetos de pesquisa têm se dedicado a investigar
manifestações, danças e folguedos pelo estado, levantando dados, como entrevistas,
fotografias e filmagens, a fim de registrar e sistematizar esses saberes populares,
transformando-os em conteúdos culturais, possíveis de serem ensinados. Por outro
lado, o Grupo Andora tem se concretizado nas ações de divulgação da cultura
capixaba por meio da Cia de Dança Andora-Ufes, que tem representado o estado do
Espírito Santo e o Brasil em inúmeros festivais folclóricos nacionais e internacionais.
Nesse projeto, a pesquisa torna-se atividade indispensável na busca das
manifestações folclóricas e a partir da leitura e tratamento dos dados, buscamos
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), moraes_2002@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), marina_assis01@hotmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), vitor_bodar@hotmail.com
5 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ericabolzan@yahoo.com.br/
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sistematização pedagógica para tais manifestações. Defendemos a necessidade
do tratamento pedagógico desses saberes, como potenciais para a valorização e
manutenção da identidade do povo capixaba, sobretudo dentro das comunidades.
O objetivo deste texto é buscar a história do Boi Estrela também chamado Boi
de Goiabeiras, um folguedo popular que identificamos inicialmente por meio de
uma música do CD “Cantorias Populares”, organizado e produzido por membros
da comunidade de Goiabeiras, bairro localizado na cidade de Vitória, capital do
estado do Espírito Santo. Posteriormente, pretendemos transformar essa e outras
manifestações em materiais didáticos para que sirvam de suporte pedagógico e
inspiração para professores de escolas, associações e outros espaços educativos.
METODOLOGIA
Para levantamento de dados e registros sobre a manifestação do Boi Estrela,
visitamos o bairro em busca de atores da comunidade que pudessem conosco seus
relatos orais. Duas pessoas foram fundamentais para a realização desta pesquisa,
aqui identificadas como Dona Maria e Senhor João, ambos vivem o folclore e
segundo eles possuem o desejo de manterem vivas as tradições de Goiabeiras.
Destacamos a utilização da história oral como método de investigação, pois,
segundo Ferreira (2002) entre as décadas de 1960 e 1970, as lutas pelos direitos
civis, travadas pelas minorias de negros, mulheres, seriam as responsáveis pela
afirmação da história oral, que procurava dar voz aos excluídos, recuperar as
trajetórias dos grupos dominados, tirar do esquecimento o que a história oficial
sufocou por muito tempo. “A história oral se afirmava, assim, como instrumento de
construção de identidade de grupos e de transformação social - uma história oral
militante (FERREIRA, 2002, p. 322)”.
Assim utilizamos de entrevista foi do tipo semiestruturada (SZYMANSKI et al.,
2002) sem preocupação com um roteiro fixo e pré-definido. As perguntas foram
direcionadas para as memórias dos dois entrevistados sobre a manifestação do Boi
Estrela.
RESULTADOS
A figura do boi se faz presente no folclore brasileiro mantendo vivos os
folguedos, vaquejadas e cantorias. As datas de aparição são específicas do ciclo
junino, natalino ou carnavalesco e sua representação intimida e atrai olhares da
população, com seu manto colorido e enfeitado. Difundidos pelo Espírito Santo,
em alguns lugares a brincadeira ganha nome de Boi Pintadinho, no entanto, nas
Coletâneas de estudos e registro do folclore capixaba (NEVES, 2008) e no Atlas
do Folclore Capixaba (CAPAI, 2009) não há nenhum registro sobre a expressão de
Goiabeiras.
Por meio dos relatos do Senhor João, há indícios de que o Boi Estrela, teve suas
primeiras manifestações na década de 1920, com o criador Bertolino Alves, precursor
dessa manifestação popular, trazendo músicas, histórias, danças e brincadeiras para
a população do município de Vitória. Segundo Dona Maria “[...] o Boi Estrela não
está morto, mas está guardado”. Para ela há uma desmotivação da comunidade
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ocasionada pela falta de incentivo das instituições como podemos observar no
relato que segue:
Dona Maria faz um trabalho danado para segurar essa cultura, pois na casa
dela tem um segundo andar, que ocupa com o material nosso, falta um
espaço para gente [...] Se tivermos o nosso espaço fica muito mais
fácil para nós, pois vamos mostrar nossas coisas. Pretendemos futuramente
construir ao lado do porto, perto das paneleiras, pois ali é um lugar que tem
muitos turistas e muita gente vem visitar.

Os dois entrevistados disseram o quanto é difícil manter os jovens e fazer
com que tenham interesse de exercer funções e assumir compromissos com as
responsabilidades nos festejos culturais. Por isso, Senhor João está há mais de
60 anos à frente dessas atividades culturais (Boi, Banda de congo, Folia de Reis),
como mestre. Apesar da dificuldade encontrada, desde sempre, ele busca ensinar
novos jovens, para que haja um envolvimento maior por parte deles com a cultura.
Segundo os entrevistados, geralmente o boi se apresentava nas festas juninas,
com a presença muito marcante da comunidade, que tinha costume de se juntar e
preparar vários pratos típicos da região para arrecadar verba e reinvestir na compra
de materiais para a cultura local. As comidas comercializadas eram as típicas da
região, como: canjica, bolo de aipim, dentre outras, vendidas durante as festas
juninas principalmente.
Os atores da história brincada do Boi Estrela eram os próprios moradores da
comunidade e Dona Maria enfatiza que, por ser uma tradição cultural de raiz, as
pessoas fazem isso por amor e paixão à cultura local. Nas comunidades tradicionais,
quem assume, incorpora o personagem e a comunidade o intitula e o legitima.
Desse modo, o ator tem o seu lugar garantido vitaliciamente vivendo o personagem,
enquanto for de sua vontade.
Foi possível identificar por meio da letra da música, encontrada no CD “Cantorias
Populares” e com base nos relatos orais, cinco personagens principais do ato do Boi
Estrela. O personagem principal é o Boi, muito querido e especial, sempre muito
alegre, pulando e dançando, com seu corpo robusto e forte, animando a brincadeira.
Pai Francisco é o personagem que cuida do Boi com muito amor e carinho. Traz
consigo uma imagem do senhor africano idoso. Ele é o responsável por guiar o
boi, segurando-o por uma corda, e conduzindo-o à medida que dançam, pulam e
fazem piruetas. Além disso, protege o Boi contra as investidas do urubu, tentando
machucá-lo.
Outra personagem é Catirina, a esposa do Pai Francisco, também conhecida
como Mãe Catirina, uma senhora negra, que acompanha seu marido em tudo. Sua
personagem na peça possui o corpo pintado dos pés a cabeça de preto, e está ali
sempre brincando e cantando para animar o público que os acompanha, e, o mais
importante, fazendo a proteção do boi contra o urubu, junto com Pai Francisco.
Além dos personagens principais, Senhor João narra que durante a brincadeira
outras figuras são importantes para sua realização, como as cantadeiras, os
instrumentistas com seus violões, cavacos, tambores, pandeiros e chocalhos.
Segundo Senhor João, na dinâmica da brincadeira o Boi Estrela:
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[...] dança bem baixo, coberto e forrado com uma saia de xita longa que
arrasta no chão, e a pessoa que dança embaixo do boi tem que dançar
corcunda, e assim o boi fica bem rasteiro, seu chifre fica na altura do ombro, o
Boi Estrela fica parecendo um boi verdadeiro dançando, por isso é chamado
de diferente.

A letra da música nos diz: “O boi de Goiabeiras tem fama de dançador, ele
brinca, ele dança na porta do seu Senhor” e assim começa toda a dramatização da
festa, apresentando para o público algumas das qualidades do Boi que encantam a
todos. A fim de poder demonstrar toda a vitalidade e alegrar as pessoas, pedem ao
Pai Francisco para arrumar o terreiro onde o Boi possa brincar e dançar, e então ser
apreciado pela população.
Logo após a arrumação, o dono do boi vai até Pai Francisco e Catirina, avisandoos que o Boi fugiu do curral e pedindo a eles para prendê-lo. Entretanto, neste
momento, as pessoas já se encontram no terreiro para assistir, com carinho e muito
amor, à dança do Boi Estrela. Sem saber o que fazer, Pai Francisco e Mãe Catirina,
saem em busca do animal, bastante abalados e com lágrimas nos olhos. Depois de
muito procurar, os dois especulam que o pior tinha acontecido com o Boi, que ele
fora comido por uma onça. Já perdendo as esperanças nas buscas, até mesmo pela
carcaça, Pai Francisco tem como última alternativa buscar outro boi em Timbuí
(comunidade localizada em uma cidade vizinha).
Neste momento da peça, a música é interrompida e é feita uma encenação
teatral, que não consta na gravação da música, na qual encontram o boi estirado no
chão e acreditam que ele realmente esteja morto. Todos que estavam presentes
para assistir ao boi dançante e brincalhão, se aproximam, não acreditando no
ocorrido e caem no choro pela tragédia que se passava. Surge, então, uma pessoa
que conhece uma Benzedeira e que tem esperanças de ela ressuscitar o Boi Estrela.
Quando a Benzedeira chega ao local e começa o seu ritual, descobre que, na
verdade, o boi não está morto. Apenas foi acometido por uma enfermidade. Depois
que acaba a b e n ç ã o , o Boi se recupera e começa a dançar e alegrar a festa com
toda sua beleza. Ao final, depois de todos dançarem e cantarem junto ao Boi Estrela
ocorre a despedida, que na música traz: “meus senhores e senhoras, amor, licença
que vamos dá, que as horas já estão chegando, amor, Boi Estrela vai se “arretirar’”.
Assim, se finaliza a apresentação do Boi Estrela.
CONCLUSÃO
No trabalho de sistematização das entrevistas pudemos remontar e sistematizar
parte da história da dinâmica do Boi Estrela e identificamos que se trata de um
folguedo que teria seus primeiros registros na década de 1920. Sempre ligado a
outras festas populares e religiosas da região de Goiabeiras, atualmente o folguedo
não tem acontecido regularmente na comunidade. Embora não esteja registrado nos
documentos representativos sobre o folclore capixaba, pretendemos aprofundar os
estudos e dar visibilidade à riqueza dessa manifestação.
Destacamos a importância da escuta dos personagens e atores que vivem
o folclore e que por meio da rememoração podem contribuir para a construção
e preservação da história popular. Enfim, afirmamos a necessidade de tratar
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academicamente a cultura popular, seus folguedos, manifestações, danças e
tradições como objeto de pesquisas, legitimando-as e valorizando-as, afinal tratase da história dos homens ao longo do tempo, conta sobre o passado e pode nos
oferecer ferramentas para compreendermos quem somos, compondo esse vasto
quebra cabeça que é a identidade dos povos.
ANDORA PROJECT, TEACHERS TRAINING AND POPULAR CULTURE: THE
SYSTEMATIZATION OF BOI ESTRELA
ABSTRACT: Investigate a folkloric manifestation registered at the neighborhood of Goiabeiras, in the
city of Vitória-ES, know as Boi Estrela. The method used was the oral history and through interviews
the unfolding of the act are identified that allowed us to recreate Boi Estrela’s story. One may conclude
that this revelry has it own characteristics and it hasn’t presented itself regularly in the community’s
everyday’s life, even though there are efforts to keep the tradition alive.
KEYWORDS: Folklore; Boi Estrela; popular culture;

PROYECTO ANDORA, FORMACIÓN DE PROFESSORES Y CULTURA POPULAR:
LA SISTEMATIZACIÓN DE BOI ESTRELA
RESUMEN: Investiga una manifestación folclórica registrada en el barrio Goiabeiras, em la ciudad de
Vitória-ES, conocida como Boi Estrela. Tiene como método la historia oral y por médio de entrevistas
se identificaron, música, registro de fiestas, y el desbordamiento del acto, lo que nos permitió remontar
la historia de Boi Estrela. Concluí que esa alegría posee características propias que no se presentan
con regularidade en la cotidianidad de la comunidad aunque haya esfuerzos para mantener viva la
tradición.
PALABRAS CLAVES: Folclore; Boi Estrela; cultura popular.
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ENTREVISTA ETNOGRÁFICA: UMA EXPERIÊNCIA
METODOLÓGICA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA
PESQUISAS EMPOVOS INDÍGENAS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Edwin Alexander Canon Buitrago2
RESUMO
Refletimos acerca do uso da entrevista etnográfica como contribuição metodológica para pesquisas
qualitativas visando o estudo da cultura corporal de povos indígenas. Tomando como experiência
a dissertação intitulada na ãwee i nucuma´ü: jogos autóctones Ticunas na perspectiva dos povos
indígenas da região Amazônica Colombiana, evidenciou-se que a metodologia permite decodificar
sentidos atribuídos às práticas culturais potencializando seu uso em pesquisas para a área da
Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Entrevista etnográfica; povos indígenas; práticas corporais

Para esta reflexão, foi levado em consideração o resultado da pesquisa de
mestrado intitulada na´ãwee i nucuma´ü: jogos autóctones Ticunas na perspectiva
dos povos indígenas da região Amazônica Colombiana(BUITRAGO, 2015) articulada
desde uma abordagem teórico-metodológica qualitativa e estruturada em três
momentos específicos: o primeiro, constituído por um mapeamento sobre a produção
do estado da arte do jogo no campo da Educação física e a construção conceitual
do autóctone no campo da antropologia; o segundo, uma descrição do contexto
no qual se desenvolveu a pesquisa; e o terceiro relacionado à trilha metodológica
traçada para a investigação.
A pesquisa teve por objetivo compreender a especificidade dos jogos autóctones
indígenas a partir dos significados atribuídos pelos povos indígenas amazônicos às
manifestações corporais próprias do povo Ticuna, sendo desenvolvida na comunidade
indígena de San Juan de Atacuari localizada no departamento3de Amazonas –
(Colômbia) entre os meses de fevereiro e abril de 2014. Contou com dezesseis
participantes locais pertencentes aos povos Ticuna, Cocama e Yagua, escolhidos
dentre aqueles que se encontravam posicionados pela própria comunidade no lugar
1 O presente trabalho contou com apoio institucional da CAPES, sob modalidade de bolsa, para sua
realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Infamar12@gmail.com
3 Enquanto o Brasil se encontra dividido política e administrativamente em 27 Unidades Federativas
(26 estados e o distrito federal) autônomas, a Colômbia está dividida em 32 Departamentos e um
(1) distrito capital com governo local e prefeito. Cada Departamento é subdividido em municípios,
que por sua vez são divididos em corregimientos (divisões territoriais menores, que no Brasil
correspondem a distritos).
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de quem possuía certo tipo de conhecimento sobre sua cultura local, evidenciando
a existência dos jogos autóctones indígenas e os múltiplos significados que este
tipo de prática representa para os diversos povos que habitam a região.
A estratégia metodológica foi pautada por meio de um procedimento de
interpretação narrativa, utilizando como técnica de produção das informações a
entrevista etnográfica, pois a intenção foi a de produzir algumas narrativas de vida
dos participantes como ferramenta de análise/desenvolvimento do material empírico
relacionado com os jogos autóctones indígenas.Inicialmente, foi necessário realizar
uma breve revisão de literatura acerca da entrevista etnográfica com o objetivo de
situá-la como uma perspectiva metodológica para pesquisas no campo da educação
física e sua relação com as práticas culturais dos povos indígenas. Como resultado
do processo, foram mapeados dois grandes entendimentos sobre esta técnica: o
primeiro entendendo a entrevista etnográfica como instrumento auxiliar na produção
de informações necessariamente subordinadas aos modos de produção etnográfico
clássico, não indo além de um instrumento de apoio à prospecção de informações
em um local determinado (CANON-BUITRAGO; FRAGA, 2016), e o segundo, como
método específico e autônomo de pesquisa qualitativa.
Trabalhos como o de Mattos e Almeida (2006), Brito e Reess (2011) e Pizarro
(2014) possibilitam perceber a influência desta técnica em estudos de caráter
cultural permitindo a partir de uma conversa, a articulção de “categoriasnativas”
que ajudam no processo de construção, interpretação e assimilação de sentidos
do objeto pesquisado. Para Guber (2001, p. 79-80, tradução própria) “a entrevista
etnográfica requer um alto grau de flexibilidade que se manifesta em estratégias
para descobrir as perguntas e para identificar os contextos nos quais as respostas
ganham sentido”. Na mesma linha, Brito e Reess (2011, p. 65) mencionam que a
entrevisa etnográfica “é um tipo especial de entrevista que emprega questões
visando interpretar os significados culturais que as pessoas vivenciam ao longo
de suas vidas”, em outras palavras, a entrevista etnográfica como um conjunto
de conversas travadas em diversos encontros no campo,possibilitaa construção
de novas questões que permitem(em tempo menor do projetado em etnografias
clássicas), prospectar e interpretar os sentidos e significados que os participantes
lhe outorgam desde suas vivências às manifestações culturais pesquisadas.
Foi por isto que as respostas transmitidas pelos participantesdo local pesquisado,
permitiram a reorganização de perguntas previamente traçadas desencadeando
novas perguntas que produziram informações detalhadasem relação asvivênciase
práticas da cultura corporal dos povos indígenas amazônicos, caracterizada
principalmente por saberes, experiências e cosmologias pouco convencionaisàs
abordadas no mundo acadêmico.
A estrutura do processo de produção das informaçõesfoi dividida em três etapas
sequenciais que configuraram o que foi denominado de “percurso geográfico”da
seguinte forma:
• Etapa de levantamento documental: Constituída pelo levantamento de
dados em entidades públicas e privadas acerca da comunidade indígena a
ser pesquisada.
• Etapa de negociação para o acesso a comunidade:Constituída pela produção
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de dados de viés informacional relacionada com a primeira aproximação do
pesquisador ao campo.
• Etapa de imersão na comunidade indígena pesquisada: Constituída pelo
acesso, adaptação, conhecimento e permanência do pesquisador junto à
população para o desenvolvimento metodológico inicialmente traçado.
Conviver por oito semanas naquele lugar permitiu que, por meio de dialogos
e conversasfrequentes, fosse desenvolvida confiança com os integrantes da
comunidade para visualizar os costumes, práticas culturais e a posição de
reconhecimento que alguns dos habitantes apresentam pelos saberes e experiências
que possuíam junto à população. Nesse processo de reconhecimento foram realizados
vários encontroscom diversos habitantes, os quais indicavam simultaneamente
alguns outros que possuíam uma multiplicidade de conhecimentos entre os que se
encontravam os ancestrais (medicina, artesanato, lingua ou conhecimento da própria
cultura), históricos (relacionados com a história da comunidade e de personagens
específicos que habitaram a mesma) e modernos (o professor da escola, operador
do gerador de energia e o gestor de saúde).
Foram realizadas 16 conversascom aquelas pessoas indicadas pelos próprios
moradores da comunidade selecionadas conforme o perfil traçado. Neste ponto, foi
denominado de “Conversa” aos diversos encontros de dialogo devido a que o termo
“entrevista” gerava uma desconfiança inicial pelo fato de que para eles a entrevista
é um acontecimento jornalístico realizado com pessoas especiais, que sabem mais
do que um membro qualquer da comunidade, e só pode ser concedida por quem
possui conhecimento escolarizado. Por este motivo, e levando em consideração os
entendimentos sobre a entrevista etnográfica, o pesquisador achou mais apropriado
usar o termo conversa, já que para eles representa um elemento cultural de caráter
habitual possibilitando falar sobre suas histórias de vida e suas experiências(CANONBUITRAGO; FRAGA, 2016).
Para a produção das informações e antes de iniciar uma“conversa final”
que levaria em consideração os constantes dialogos e conversas realizados com
o participante durante o tempo do convivio (como ajuda na preparação para
uma conversa final), foi indispensável obedecer a um protocolo ético exigido em
pesquisas com seres humanos dividido em dois etapas:
• Solicitação e permissão para uso do gravador durante a conversa (solicitação
prévia à conversa).
• Solicitação do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), de forma
verbal ou escrito (de acordo com o caso já que muitos dos participantes não
sabem nem ler, nem escrever).
Desta forma, tanto a permisão para o uso do gravador, quanto a solicitação do
TLCE foram autorizados. Dada a especificidade do grupo de colaboradores, foram
necessárias uma série de adaptações no roteiro inicial das conversas, pois fatores
como:a linguagem4 (alguns dos indicados só falavam sua língua materna); a não
compreensão de algumas perguntas (em outros casos pela sua idade); o sentido
4 Em três casos foi necessário o acompanhamento dos filhos pois estes compreendiam e falavam de
forma entendível o espanhol e alguns conceitos escolares básicos que os pais não entendiam pelo
fato de não terem assistido a escola, razão pela qual eles se considerem “Analfabetos”.
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reiterativo de termos que para o pesquisador eram de difícil entendimento(constante
mistura entre sua língua materna, o espanhol, e gírias próprias da região); geraram
perguntas muito mais interessantes para o aprofundamento da lógica êmica da
conversa.
Em consideração com o que foi produzido por meio da entrevista etnográficae
para dar conta de processar o volume de dados dentro do objetivo do estudo, foram
realizados varios processos de filtragem que geraram 77 unidades de significado
agrupados em dois conjuntos denominados de Cifragem (primária – secundária)
que reuniam informações sobre temas relacionados ao corpo, à saúde, às práticas
culturais e em especial ao jogo como elemento de construção de espaços ancestrais
e de crenças cosmológicas entre o humano e o extra-humano (CANON-BUITRAGO;
FRAGA. 2015).Desta maneira, foram ressaltadas as variadas manifestações da
cultura corporal de movimentos dos povos indígenas,entre as quais se encontra
o jogo autóctone como forma de expressão corporal da cultura amerindia, com
sentidos imersos em uma relação cosmológica entre seres mitológicos e seres da
natureza e com significados não capturáveispela urbe social moderna.
Em conclusão, a entrevista etnográfica como contribuição metodológica
para aprodução de informaçõesem pesquisas qualitativas, permitiucaptar os
significados que circulam entre os sujetios daquela comunidade, especialmente no
relacionadoàs experiências dos participantes com a cultura corporal de movimento
dos povos indígenas amazônicos.A partir destes resultados, foi possivel concluir
que este tipo de técnica de produção de informações possibilitavisualizarde uma
forma mais pontual, porém não menos profunda, os sentidos atribuídos às práticas
culturais de uma população da qual temos pouco ou nenhum conhecimento (ou um
conhecimento muito periférico). É por isto que seu uso em pesquisas desenvolvidas
em um curto espaço de tempo pode ser bastante relevante, pois a partir das diversas
conversas travadas por meio desta técnica, tornou-se possível captar a importância
que a cosmologia representa nas diversas práticas culturais dos povos indígenas
que habitam a região.
ETHNOGRAPHIC INTERVIEW: A METHODOLOGICAL EXPERIENCE AS A
CONTRIBUTION TO RESEARCH IN INDIAN POPULATION IN PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: A reflection on the use of the ethnographic interview as a methodological contribution
for qualitative research for the study of the body culture of indigenous population. Taking as an
experiment the dissertation titled na´ãwee i nucuma´ü indigenous games Ticunas from the perspective
of the indigenous peoples of the Colombian Amazon region, it has been shown that the methodology
allows to decode the meanings attributed to the cultural practices, enhancing their use in research for
the area of Physical Education.
KEYWORDS: Ethnographic interview; Indigenous population; corporal practices.

ENTREVISTA ETNOGRÁFICA: UNA EXPERIENCIA METODOLÓGICA COMO
CONTRIBUCIÓN PARAINVESTIGACIONESENPUEBLOSINDÍGENAS EM LA
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Reflexionamos acerca del uso de la entrevista etnográfica como contribución
metodológica para estudios cualitativos visando abordar la cultura corporal de pueblos indígenas.
Tomando como experiencia la disertación titulada na´ãwee/ nucuma´ü: juegos autóctonos Ticunas
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em la perspectiva de los pueblos indígenas de la región Amazónica Colombiana, se evidenció que
esta metodologia permite decodificar sentidos atribuídos a las práticas culturales potencializando su
uso en investigaciones para el área de Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Entrevista etnográfica; pueblos indígenas; práticas corporales.

REFERÊNCIAS
BUITRAGO, E.A. Jogos Autóctones Ticunas na Perspectiva dos Povos Indígenas da
Região Amazônica Colombiana. 2015. Dissertação (Mestrado) – Escola de Educação
Física, ESEDID, UFRGS, Porto Alegre.
MATTOS, ALMEIDA, C. P. A entrevista etnográfica nos estudos sobre a cultura e as
práticas pedagógicas: “eu só quero uma escola com professores...” In: 58ª Reunião Anual
da SBPC. Anais... Florianópolis, SC - Julho/2006.
CANON-BUITRAGO, E.; FRAGA, A.; O uso da entrevista etnográfica em educação física
e saúde:umaexperiência de pesquisa com povosindígenas da Amazônia colombiana.
In: ______ (org). Educação Física e Saúde Coletiva: Cenários, experiências e artefatos
culturais. Porto Alegre-RS, 2016, p. 351-372.
BRITO, H.; REES, D. A investigação etnográfica na sala de aula de segunda língua /língua
estrangeira. Cadernos do IL, Porto Alegre, n. 42, 2011.
GUBER, R. “La entrevista etnográfica” o “el arte de la no directividad”. In: NORMA,
Argentina. Laetnografía, Método, campo y reflexividad., 2001.
PIZARRO, C. La entrevista etnográfica como práctica discursiva: análisis de caso sobre las
pistas meta-discursivas y la emergencia de categorias nativas. Revista de Antropología
USP, São Paulo, v.57, n.1, p. 462 – 496, 2014.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

624

ERGUEI AS MÃOS E DAI GLÓRIAS A DEUS: AS
DANÇAS COREOGRAFADAS NA RENOVAÇÃO
CARISMÁTICA CATÓLICA1
Letícia Rodrigues Teixeira e Silva2
Mateus Lopes Chiarini3
RESUMO
O trabalho objetiva compreender o significado das danças coreografadas para católicos carismáticos.
Com base em pesquisa que seguiu orientação etnográfica, investigou-se um grupo religioso da
cidade de Goiânia/Goiás, no Brasil. Foram identificados tipos diferentes de coreografias que
anunciam uma diversidade de significados. Conclui-se que a dança coreografada é um elemento
que foi inserido com a finalidade de promover a interação social e que visa realizar um melhor
contato com o sagrado.
PALAVRAS-CHAVE: Dança, Renovação Carismática Católica, Sagrado, Interação Social.

INTRODUÇÃO
A dança pode representar um fator de comunhão cultural, transmitindo ideias,
valores e costumes que podem variar de uma sociedade para outra e até mesmo
dentro de um mesmo grupo cultural ao passar do tempo. A dança na liturgia cristã,
por seu turno, é normalmente vista sob duas perspectivas: as danças coreografadas
e a dança livre. Ambas são agregadas significações estritamente vinculadas a
religiosidade, de forma que qualquer gesto, ainda que pequeno é passível de ser
interpretado (COIMBRA, 2003).
Diante de tal panorama pergunta-se: qual é o significado das danças
coreografadas para os católicos carismáticos? Com efeito, o presente trabalho tem
como objetivo compreender o significado da dança para católicos carismáticos de
um grupo de oração – denominado Ágape4 – da cidade de Goiânia, Goiás/Brasil. O
objeto do estudo é, portanto, a dança que entendida como uma prática corporal é
constituída por seu conjunto de técnicas corporais que ajuda a retratar um universo
cultural consoante seus estilos e bagagens.
1 O presente trabalho é fruto de uma estudo de mestrado, orientado pela profª Drª Dulce Almeida,
que contou com apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Doutoranda em Educação Física pela Universidade de Brasília (UnB), leticia.rts@gmail.com
3 Graduando em Educação Física pela Universidade de Brasília (UnB), mateuslchiarini@gmail.com
4 Utilizaremos para nos reportar ao grupo de oração Ágape, de agora por diante, apenas o termo
Ágape. Ágape significa amor, é um tipo de doação, um amor cristão, que não surge entre os homens
mas que é uma dádiva, um dom de Deus (QUADROS, 2013). É um grupo de oração composto por
jovens e vinculado à Igreja Sagrada Família de Goiânia/Goiás/Brasil.
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METODOLOGIA
A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, com orientação etnográfica,
utilizando-se da densa descrição dos fatos, tal qual preconizada por Geertz (1989).
A escolha do Ágape, deveu-se por ser pertencente à doutrina católica carismática
em Goiânia; por seu prestígio e reconhecimento na cidade como agregador de
jovens; e, por termos inserção no grupo. O Ágape foi dividido em dois grupos de
entrevistados. O grupo dos servos, que são aqui identificados por nomes fictícios,
Sandra, Paulo, Bárbara e Mateus e chamados apenas por servos no texto, foi
constituído por 4 coordenadores do Ágape. Após as informações obtidas durante o
trabalho de campo realizou-se a interpretação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: UMA AERÓBICA DO SENHOR5
No Ágape, as coreografias foram ligadas entre si e também com os momentos
que a antecedem e a sucedem com falas dirigidas a Deus ou a outras pessoas. Nos
momentos que a antecedem, houve a interação ao menos com o animador. Entre
uma música e outra muitas vezes se pedia para louvar a Deus ou dizer algo ao irmão
de acordo com o tema que a música propõe. Ao fim do momento para danças
coreografadas, que era denominado pelos sujeitos do ágape por animação, sempre
havia um momento de glossalalia6, mesmo que breve.
Foram identificadas dezenove coreografias. São elas, a) Catira pra louvar, b)
Consagração à Nossa Senhora, c) Dança da amizade, d) Ele vem, e) Eu sou feliz,
f) Hoje é tempo de louvar a Deus, g) Homens de fé, h) Já chegou, i) Na onda, j) O
Senhor é rei, k) Passa fogo, l) Quero louvar-te, m) Templo vivo, n) Tum-tum-tum
de Deus, o) Vai sacudir, p) Vamos cantar, q) Vira de Jesus, r)Vitória no deserto e s)
Vontade de louvar. Coreografias estas que têm ritmo próprio, mas que muitas das
vezes são repetidas em cadências diferentes.
A parte superior do corpo, especialmente os braços e a mão, possuem a
primazia. Os gestos mais executados foram bater palmas e levantar os braços para
o alto. As palmas foram realizadas de várias formas, desde próximas ao chão acima
da cabeça e nas laterais. De acordo com Hertz (1980), a parte superior do corpo se
refere a parte mais sagrada, por isso é a mais utilizada.
Quanto à parte inferior, ela se mostra necessária para dar movimento ao corpo,
como realizar saltos, pêndulos laterais e os variados deslocamentos. Chutar na
diagonal, sacudir uma das pernas a frente, deslizar as mãos na extensão de uma
ou das duas coxas de baixo para cima, elevar um dos joelhos a frente, e tocar as
laterais dos quadris e os joelhos são movimentos raros no cotidiano dançante de
um católico carismático. O quadril, parte que sustenta elementos característicos do
5 “Erguei as mãos” e “aeróbica do Senhor” são músicas de autoria do Padre Marcelo Rossi que,
segundo Carranza (2008), foi um grande difusor da Renovação Carismática no Brasil e também uma
figura importante para a consolidação das danças no catolicismo brasileiro.
6 A glossolalia é uma forma de oração realizada por uma elocução caracterizada pela falta de um
componente semântico, pronunciando-se sílabas desconexas. Carrega um significado global como
sendo uma forma inspirada por Deus de realizar louvor ou prece que roga por intervenção ou
orientação divina (CSORDAS, 2008).
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sexo de uma pessoa, é a parte mais ofuscada, normalmente se movimenta o quadril
de um lado ao outro quando a palavra que se fala na música é “dança”.
A parte inferior do corpo acaba por proporcionar o que Jeudy (2002)
denomina mobilidade imóvel. Há movimento produzido pelas pernas o tempo todo
e é justamente a repetição estereotipada dos mesmos gestos que dão a impressão
de imobilidade. Além do mais, os movimentos realizados pelos membros superiores
acentuam a impressão de imobilidade dos membros inferiores.
Com efeito, retomo o que já foi dito a respeito das técnicas corporais de Mauss
(2003), para quem toda imitação é prestigiosa. Por mais que pareça imitação gestual
das palavras, as técnicas asseguram ao dançarino maior eficácia na apreensão
daquelas palavras. Demonstra eficácia até mesmo na comunicação com o divino.
Um entrevistado disse:
(...) Às vezes, por exemplo, tem pessoas que tem dificuldade de chegar de
frente do santíssimo e falar o que tem que falar do coração, mas a expressão
corporal dela de ficar de joelho e estender a mão diante do santíssimo, eu
creio totalmente que Deus ‘tá’ vendo aquele gesto ali como uma entrega
(Gabriel, participante, Goiânia, 7 de fevereiro de 2015).

Nesse ponto, a dança se assemelha à glossolalia, pelo fato de ser reproduzida
por meio da técnica que faz com que o fiel entre em contato com o sagrado sem
proferir uma palavra de sentido humano.
As técnicas realizadas por meio da dança são vistas também como um elemento
eficaz no sentimento de pertença ao grupo. Pois, à medida que o participante
aprende os gestos e assim se assegura da tradição, automaticamente ele se sente
em um estado de pertença. Uma das participantes relatou que quando ela chegou ao
encontro de sábado à noite, ela não sabia que era tradição do Ágape realizar danças.
À medida que foi vivenciando, ela passou a se sentir pertencente àquele grupo.
Quando perguntou-se sobre a relação da dança com a interação social, o
entrevistado respondeu:
(...) Unicamente para despertar o jovem, porque no inicio quando todo
mundo chega no grupo, para começar a atividade do grupo, se percebe que
“tá” todo mundo calado, um não olha para a cara do outro, “tá” todo mundo
tímido. Aí começa a fazer a atividade da animação, aí percebe-se que todo
mundo começa a ficar mais animado, já dá o sorriso no cantinho da boca,
um olha para o outro. Já tem mais um afeto, um carinho maior com o outro.
(...) A interatividade acaba acontecendo, não tem como não dizer que não
há a atividade e a interatividade, uma coisa “tá” ligada com a outra (Gabriel,
participante, Goiânia, 7 de fevereiro de 2015).

Essa ideia segundo a qual a ação em si gera uma interação social também
foi relatado por Machado de Vargas (2007). Para a autora, a dança sempre foi um
elemento integrador da comunicação pessoal e coletiva, das manifestações de
sentimentos, facilitando as relações sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho eu me propus a compreender o significado da dança
coreografada para católicos carismáticos. Digno de notar que a dança promove
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a interação social entre os participantes e aponta uma clara relação estabelecida
entre sagrado e profano. Esses fatos estão ancorados no corpo. Desse modo, foi
necessário superar a tradicional dicotomia entre sujeito e objeto, para direcionar
uma reflexão que recupere os nexos entre os corpos e a divindade na dinâmica da
experiência social vivida por meio da dança.
Nas danças coreografadas, os carismáticos apresentam-se ricos quanto às
técnicas corporais utilizadas. Evidenciam as palmas e as técnicas realizadas a cima
da cabeça. Já na interação com outros movimentos, as técnicas específicas são “dar
as mãos”, abraçar, cutucar, unir pela parte medial da articulação do cotovelo a fim
de realizar giros, sorriso e o olhar.
As danças se mostram como uma forma de se louvar com o corpo, que requisita
da busca pela transcendência e modos de agir. Em suma, apontam para o sagrado e
também transmitem idéias, traduzidas por uma linguagem corporal, que permitem
expressar e comunicar mensagens, sensibilizando para a adoração, o belo, o estético,
o cultural, o social e o espiritual. Em vez de orar com palavras, ora-se com gestos,
expressando orações mediante de movimentos corporais dançantes.
Enfim, a dança é acolhida pelo catolicismo carismático com dois contornos
específicos. O primeiro é a finalidade de promover a interação social como uma
forma de manutenção dos fiéis na religião. O segundo visa uma expressão mais
perfeita do homem na busca do contato com Deus. A dança é um elemento que foi
inserido em busca de um novo sagrado e fraterno.
RAISE YOUR HANDS AND GIVE GLORY TO GOD: THE CHOREOGRAPHED
DANCES IN THECATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL
ABSTRACT: The study’s main goal is to comprehend the significance of dance to Charismatic
Catholics. Based on research of an ethnographic orientation, a religious group from Goiânia–Goiás/
Brazil, was studied. Different types of choreography have been identified that herald a diversity of
body techniques and meanings. The conclusion was that dance is an element that was inserted into
the group to promote social interaction and to achieve a greater connection with the sacred.
KEYWORDS: Dance, Catholic Charismatic Renewal, Sacred, Social Interaction.

ALZA TUS MANOS Y DAI GLORIAS A DIOS: LA COREOGRAFIA EN LA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
RESUMEN: El objetivo principal del estudio es comprender la importancia de la danza para los
católicos carismáticos. Basado en la investigación de una orientación etnográfica, un grupo religioso
de Goiânia-Goiás/Brasil, fue estudiado. Se han identificado diferentes tipos de coreografía que
anuncian una diversidad de técnicas del cuerpo y de significados. La conclusión fue que la danza
es un elemento que se insertó en el grupo para promover la interacción social y lograr una mayor
conexión con lo sagrado.
PALABRAS CLAVES: Danza, Renovación carismática católica, Sagrado, Interacción social.

REFERÊNCIAS
CARRANZA, B. Renovação Carismática Católica: origens, mudanças e tendências. 2008,
260f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade de Campinas, São Paulo, 2008.
COIMBRA, I. Louvai a Deus com danças. Belo Horizonte: Diante do trono, 2003.
CSORDAS, T. Corpo/significado/cura. Porto Alegre: UFRGS, 2008.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

628

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LCT, 1989.
HERTZ, R. A preeminência da mão direita. In: ______. Religião e sociedade. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p.99-128.
JEUDY, H. Entre o repouso e o movimento. In: ______. O corpo como objeto de arte. São
Paulo: Estação liberdade, 2002, p. 58-70.
MACHADO DE VARGAS, L. Escola em dança: movimento, expressão e arte. Porto Alegre:
Mediação, 2007.
MAUSS, M. As técnicas corporais. In: ______. Sociologia e antropologia. São Paulo: EPU/
Edusp, 2003, p.399-422.
QUADROS, E. Eros, Filia and Agape: the love from the Greek world to Christian
conception. Acta Scientiarim: Human and Social Sciences, v.33, n. 2, p.165-171, 2011.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

629

COTIDIANO E CULTURAS INFANTIS: AS
BRINCADEIRAS EM FOCO

1

Mayrhon José Abrantes Farias2
Tayanne da Costa Freitas3
RESUMO
O presente estudo versa sobre as brincadeiras de crianças de uma escola de São Luís – MA. Por meio
de uma pesquisa de campo, fundamentada à luz da sociologia da infância, utilizamos a observação
dos tempos/espaços da rotina escolar. Emergiram do corpus de pesquisa seis categorias de análise
acerca do repertório lúdico. Identificamos que, as crianças dispõem de um amplo repertório de
brincadeiras, e, sobretudo, se apropriam, em constante interação, de elementos do cotidiano.
PALAVRAS-CHAVE: Escola. Crianças. Brincadeira

O BRINCAR E O “SER” CRIANÇA
As crianças correm, caem, rodopiam, batem, sorriem, beliscam, abraçam,
choram e brincam, mas brincam tanto que suas vidas se confundem com o próprio
brincar. Transformam seu entorno, fazendo o sofá da sala em caminhão e a mesa da
cozinha em um castelo. Um pedacinho de terra do quintal torna-se uma gigantesca
floresta ou até mesmo uma arena de combate. Com olhares tão particulares de
mundo, fazem-nos perceber e questionar por que nos diferenciamos tanto delas.
Buss-Simão e Gomes-da-Silva (2008) problematizam a infância como
categoria social constituindo o campo da chamada “sociologia da infância”. No
estudo, as autoras apresentam elementos que devem ser levados em consideração
nas pesquisas com crianças, dentre eles, o deslocamento do papel de objetos para
sujeitos de pesquisa. Nessa proposta, a criança se torna partícipe na vida social e na
produção do conhecimento.
Para o filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamin (2009) a criança
ressignifica, por meio da brincadeira, a lógica do adulto, renovando assim o antigo
e transformando-o em novas experiências lúdicas. Conforme Benjamin, brincando a
criança reedita papéis sociais, criando um mundo próprio, que lhe permite o refúgio
e o domínio de si, além do acesso ao outro.
Em direção de entendermos as culturas infantis representadas nas brincadeiras,
partimos de concepções que reconhecem o corpo como nosso “primeiro e mais
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Brasília – UnB Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF,
mayrhonfarias@hotmail.com
3 Universidade de Brasília – UnB Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF,
prof.tayanne@gmail.com
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versátil brinquedo” (ALVES; SOMMERHALDER, 2006) e como “vetor semântico”
(LE BRETON, 2006). No jogo de (re) construções das crianças, que passeiam entre
o imaginário e a “realidade” dos gestos, novas finalidades são construídas em torno
dos movimentos do corpo como brincadeira.
Dessa forma, compomos uma pesquisa que teve como objetivo caracterizar e
problematizar os sentidos/significados da cultura lúdica infantil desenhada pelos
próprios sujeitos, neste caso, crianças entre 7 e 13 anos, matriculadas no 2º ao 5º
ano de uma escola pública de São Luís - MA. A escolha do campo para pesquisa
não foi aleatória, posto que foi levado em consideração à condição socioeconômica
da comunidade, bem como da escola. Tivemos o intuito de realizar a pesquisa em
uma região central de São Luís, mas que expusesse o contraste entre centro e a
periferia.
O DESENHO METODOLÓGICO
Optamos por compor uma pesquisa qualitativa, com base na concepção de
Bogdan e Biklen (1994, p.16) entendendo que sobre esses caracteres, os autores
destacam que “[...] são ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas,
locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico”.
Ao todo foram três meses de pesquisa em 2013 e 2014. Nos encontros foram
observadas as brincadeiras que aconteciam nos momentos da entrada, recreio e
saída na escola. Recorremos a produção de desenho como principal técnica que
nutre o material empírico de nossa pesquisa. Essa técnica dispõe de informações
que vão além do próprio desenho em si ou a mera cópia do cenário, pois povoa o
imaginário e os interstícios entre a produtora dos sentidos, a criança, e aquilo que
busca ser significado (GOBBI, 2002).
O tema elencado para a confecção dos desenhos foi: “Minha brincadeira favorita
na escola”, sendo realizado após três semanas de pesquisa em campo. Ao término
da realização de todos os desenhos, dividimos as turmas em pequenos grupos de
rodinhas de conversa em que foram expostas, pelas crianças, características do
fenômeno representado na produção.
“MINHA BRINCADEIRA FAVORITA NA ESCOLA”: ANÁLISE E DISCUSSÃO
Brougère (2010) considera que a brincadeira possui uma dimensão simbólica
que se encontra associada a aspectos do convívio social, sendo uma representação
de elementos do cotidiano, cotidiano esse que não se constitui como um mero
pano de fundo da vida do sujeito, mas um conjunto de atividades que reproduz a
sociedade, expondo singularidades (HELLER, 1977).
Enquanto práticas corporais, as brincadeiras representam bem este jogo
complexo e dinâmico entre o sujeito e o cotidiano. Segundo Soares (2005, p.
60), as práticas corporais são “[...] verdadeiros palcos em que cenas da vida são
representadas”, e podem ser configuradas como “pedagogias que intervêm sobre
os corpos”, já que revelam mediações entre o sujeito e as culturas que os circundam.
Desse modo, compreende-se que o mundo criado pelos sujeitos que brincam não
necessariamente segue um roteiro unidirecional, em uma perspectiva linear.
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Reconhecendo a visão de mundo das crianças representadas em suas práticas
cotidianas para o entendimento do fenômeno, ao todo foram confeccionados 71
desenhos. As produções retrataram as mais diversas brincadeiras, que apresentaram
perspectivas diferentes nos seus formatos e regras de participação. Tendo em vista
as diferenças e similaridades entre elas, optamos por organizar as brincadeiras
representadas em seis categorias, sendo elas: “perseguição”, “esportes”,
“brinquedos”, “faz-de-conta”, “tradicionais” e “de luta”.
Como o próprio nome sugere, as brincadeiras de perseguição, preveem a busca
incessante por contato, em que a corrida acaba sempre culminando em toques
ou capturas entre os participantes. Cada tipo de brincadeira enquadrada nessa
classificação apresenta contornos diferentes nas regras que vão compondo tons
dos mais diversos às “perseguições”.
Essas brincadeiras se mostraram como as de maior predileção entre crianças
do 2º e 5º ano da escola. As crianças do 2º ano parecem atribuir caracteres mais
“livres” às perseguições. Já os alunos de 5º ano apontaram mais normas às práticas,
além de retratarem, em alguns casos, roteiros às perseguições. Um exemplo desses
roteiros é a brincadeira de “polícia e ladrão”, que remete ao imaginário do universo
dos policiais e ladrões em suas práticas sociais.
As brincadeiras com roteiros de esportes, sobretudo o futebol, também
apresentaram certa representatividade no universo lúdico das crianças da escola
analisada. Preferido majoritariamente por meninos, o futebol foi retratado nos
desenhos e fala dos garotos com traços enriquecidos pelo imaginário em torno da
prática.
Traços esses mais protuberantes pelo fato das crianças não jogarem o futebol
convencional na escola com travessões e bolas oficiais, mas sim bolas de papel,
bolas de meia ou até sapatos e pequenas garrafas pet. Nesse caso, os gestos
realizados pelas crianças na brincadeira seriam o elo com a manifestação, já que, ao
imprimir por meio do corpo as técnicas realizadas no jogo convencional, recorrem
a uma ideia de futebol anterior à própria brincadeira, atribuindo novos sentidos ao
movimento e, não obstante, à prática.
A categoria faz-de-conta foi bastante requisitada na composição dos desenhos
das crianças. Com brincadeiras que tomam como referência imagens compreendidas
no cotidiano, seja através da TV ou de cenas da escola, família ou comunidade, as
crianças reconstruíram personagens, símbolos e valores sociais.
Segundo Girardello (1998), a incorporação de personagens da TV pela criança
tende a fazer com que ela explore diferentes papéis sociais, bem como sentimentos
que afloram nesses papéis. Buckingham (2007) assinala, ainda, que as crianças
não recepcionam passivamente esses conteúdos da mídia, mas julgam e negociam
formas de inserir os signos absorvidos nas práticas sociais. Neste contexto de
discussão, Munarim (2007), por sua vez, considera que os gestos e roteiros dos
programas de TV não são reproduzidos com fidelidade, pois nas brincadeiras é
impossível seguir a mesma lógica dos programas.
Manifestações lúdicas tradicionais também foram lembradas pelas crianças nos
desenhos. “Pular corda”, “Amarelinha” e o “Roda-roda” foram apresentadas como
repertórios das brincadeiras na escola. Segundo Sarmento (2004) a brincadeira
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possui um aspecto ritualístico, que se repete ao longo do tempo, incorporando
novos elementos, mas mantendo traços tradicionais.
A presença de brincadeiras com essas características revela resistências
e continuidades de algumas práticas, culturalmente reconhecidas em diversas
gerações no universo infantil contemporâneo. Mesmo em meio a “touchs” e “clicks”
peculiares da era das mídias, o tradicional se faz presente no imaginário das crianças,
incidindo nas próprias práticas corporais. Sendo assim, a infância contemporânea
representada no campo de pesquisa, expõe traços dialógicos entre o midiático e o
tradicional, sem delimitar espaços de cisões.
Os brinquedos compuseram também alguns temas de desenho, sobretudo de
crianças do 2º e 3º ano. O manuseio de carrinhos, bonecas e bonecos no universo
lúdico infantil se mostrou muito comum na rotina das crianças menores, que,
claramente, utilizavam os brinquedos como fonte potencial de roteiros de diversas
outras brincadeiras.
Entendemos o brinquedo como um “fornecedor de representações
manipuláveis”, conforme Brougère (2010, p.14), bem como a criatividade da criança
como fonte que nutre essas representações, um objeto comum, sem aparente
finalidade lúdica, pode tornar-se um brinquedo. Sendo assim, o critério que funda
a relação brinquedos e objetos não é a perspectiva funcional que eles remetem,
mas o espírito lúdico representado nos roteiros das brincadeiras que eles acabam
participando.
As brincadeiras de luta apareceram timidamente nos desenhos. Tal fato se
revela paradoxal, tendo em vista que boa parte das crianças expôs, na prática,
serem adeptas a essas brincadeiras em diversos tempos e espaços na escola, mas
não representaram isso nos desenhos.
Os temas “lutinha”, “jiu-jitsu” e “ninja” foram produzidos pelas crianças e levaram
à tona três perspectivas diferentes de brincadeiras de luta: a primeira, sem roteiro
aparentemente definido, em que o confronto corporal é o único fim; a segunda,
remetendo aos gestos técnicos de uma luta institucionalizada; a terceira, expondo o
imaginário em torno de personagens de filmes e desenhos animados de luta.
A BRINCADEIRA CONTINUA...
As categorias que emergiram do material empírico da pesquisa, revelaram o
amplo repertório lúdico dos sujeitos do campo estudado. Evidenciaram, sobretudo,
a capacidade das crianças em se apropriar, em constante interação, de elementos
do cotidiano e incorpora-los nas brincadeiras. Traços da cultura local, elementos de
brincadeiras tradicionais, objetos tecnológicos, roteiros e personagens veiculados
nas mídias, os tempos e espaços na/da escola, foram ressignificados dando origem
a um universo simbólico rico que nortearam as práticas corporais da infância
analisada.
Percebemos, a partir da interpretação das produções, somada a fala das
crianças e da observação da rotina de brincadeiras na escola, que ocorrem
processos que Cohn (2005, p.19) considera como produção e reprodução cultural.
Isto, pois, a partir do brincar, as crianças vão atribuindo sentido a suas experiências e
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compartilham significados partindo de um mesmo sistema simbólico. Expõem, com
isso, que a cultura está em constante transformação e para o melhor entendimento
das culturas infantis é fundamental entender os sistemas simbólicos que circundam
suas produções e formas de ação/interação.
DAILY AND CHILDREN’S CULTURES: PLAYS IN FOCUS
ABSTRACT: The present study is about children’s plays from a school in São Luis – Maranhão. By
means of a field research, substantiated according to Sociology of the child, we used observation
of times/spaces of school routine. Six analysis categories about the playful repertoire emerged from
the search corpus. We recognized children have a wide play repertoire and, especially, they take
ownership of, in constant interaction, elements of daily life.
KEYWORDS: School. Children. Play

COTIDIANOS Y CULTURAS DE LOS NIÑOS: UN ENFOQUE EN BROMAS
RESUMEN: Este estudio se ocupa de juegos de una escuela de San Luis de los niños - MA. A través de
la investigación de campo, basada en la luz de la sociología de la infancia, se utilizó la observación del
tiempo / espacio de la rutina escolar. Surgieron a partir del corpus de investigación de seis categorías
de análisis sobre el repertorio lúdico. Hemos encontrado que los niños tienen un amplio repertorio de
chistes, y sobre todo tomar posesión en constante interacción, elementos cotidianos.
PALABRAS CLAVES: Escuela. Los niños. Broma
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ESTRANHAMENTO E CORPOREIDADE DE CRIANÇAS
NEGRAS E NÃO NEGRAS1
Valda da Costa Nunes2
Neide da Silva Campos3
RESUMO
Objetiva compreender pela análise interpretativa à luz da fenomenologia de Merleau-Ponty, aspectos
do caráter étnico, ético e estético das corporeidades de crianças negras e não negras da educação
infantil de uma escola pública em Cuiabá, MT evidenciando aspectos diversos da corporeidade infantil
que se escondem nas fendas de estereótipos e de jargões vindos de adultos e no momento de suas
escolhas e declaração de suas preferências, é preciso olhar com cuidado seus relacionamentos com
o todo.
PALAVRAS-CHAVE: discriminação étnica; estranhamento; corporeidade infantil.

INTRODUÇÃO
Partindo de uma experiência com teatro de bonecos na disciplina Jogos e
Recreação de um curso de pedagogia em Cuiabá, Mato Grosso com foco na educação
infantil e ensino fundamental, observou-se com frequência, colocações/afirmações
a respeito das crianças desta fase que mais se assemelhavam a jargões, tais como:
“crianças pequenas são racistas” ou: “desde pequenas as crianças apresentam
comportamentos discriminatórios em relação à pessoa negra porque imitam o
comportamento dos seus pais/familiares”; “Crianças pequenas discriminam ao
escolherem seus amiguinhos”. Tais menções acabam por ampliar outros estereótipos
que de modo inconsequente os adultos lhes impõem sem que tenham condições
para se defenderem.
Diante de tais opiniões e conceitos manifestados pelos futuros pedagogos,
surgiu o interesse por investigar possíveis verdades/fundamentos de tais afirmativas.
Com duas hipóteses: “As crianças pequenas possuem maneiras peculiares para
realizarem suas escolhas em geral, dentre as quais as relacionadas às cores” e, “As
crianças pequenas ao rejeitarem uma pessoa negra, o fazem por estranhamento
e não por discriminação”, optou-se por construir uma metodologia que seria
mais apropriada para a coleta dos dados/informações das crianças, optando-se
pela exposição de bonecos e bonecas cores diversificadas em uma sala de aulas
das próprias crianças para que elas pudessem escolher um ou uma para ser seu
“amiguinho” ou amiguinha”.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), valdaphilonunes@terra.com.br
3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), neidinhacampos@gmail.com
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METODOLOGIA DA PESQUISA
Uma vez que a pretensão foi a de esclarecer aspectos relacionados a
manifestações de caráter étnico, ético e estético das crianças; estéticos relacionados
com as suas escolhas e com suas corporeidades, a análise interpretativa foi a que
melhor possibilitou a compreensão dos sentidos e dos significados inerentes às
manifestações das crianças. Trata-se então, de uma análise qualitativa interpretativa
generalizada sob a ótica da fenomenologia merleau-pontyana por considerar que
ela pode colaborar de maneira significativa, intensa e promissora com esta análise
interpretativa no sentido de que apresenta uma nova maneira de ver e sentir o
mundo, as coisas, as pessoas, os eventos sociais e sobretudo as corporeidades, isto
é, pode ser olhado pelo fenômeno da percepção, pois
Pela reflexão fenomenológica, encontro a visão, [...] como olhar sobre um
mundo visível; e é devido a isso que pode haver ali, para mim, um olhar do
outro, este instrumento expressivo que se chama olhar pode trazer uma
existência, assim como minha existência é trazida pelo aparelho conhecedor
que é meu corpo (MERLEAU-PONTY, 1971).

Desvendar o que há nos interstícios dos olhares das crianças no momento
das suas escolhas é importante porque pode contribuir para a consideração de
aspectos de suas corporeidades que ao serem destacados, poderão favorecê-las
pela melhoria da qualidade dos julgamentos adultos, principalmente por parte de
professores ou professoras da Educação Infantil.
METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Em se tratando de crianças pequenas, o cenário de coleta deve despertarlhes o interesse. As perguntas “De que maneira deverá ser organizado o cenário
para a exposição dos bonecos? Como deverá a pesquisadora se relacionar com as
crianças no momento de seus contatos com os bonecos e bonecas? Como deverão
ser recebidas no ambiente de coleta dos dados? Qual a linguagem mais adequada
para estabelecer os contatos com elas? Tais perguntas são necessárias para validar
a pesquisa.
Com Duarte (2002), no seu artigo ‘Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o
trabalho de campo’ tais dúvidas deixaram de ser problemáticas pois a autora,
ao referir-se aos contatos entre pesquisador e sujeitos nesta forma de pesquisa,
pondera que a questão é a de procurar perceber que tudo ‘fornece elementos
significativos’ e servirá ‘para leitura/interpretação posterior’. Diz então, a autora
que
[...] as situações nas quais se verificam os contatos entre pesquisador e
sujeitos da pesquisa configuram-se como parte integrante do material de
análise. Registrar os modos como são estabelecidos esses contatos, a forma
como o entrevistador é recebido pelo entrevistado, o grau de disponibilidade
para a concessão do depoimento, o local em que é concedido [...] a postura
adotada durante a coleta do depoimento, gestos, sinais corporais e/ou
mudanças de tom de voz etc., tudo fornece elementos significativos para
a leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como para a
compreensão do universo investigado.
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Objetivando criar um ambiente mais aproximado ao das crianças, utilizou-se
vinte bonecos de tamanhos entre trinta a oitenta centímetros4, buscando mesclar
o conjunto de bonecos e bonecas não apenas com os que possuíam a tez negra e
branca, mas também de cor rosa, cinza, azul, amarela, marrom, verde.
Sem a presença das crianças, os bonecos e as bonecas foram dispostos nas
cadeirinhas e apoiados nas mesinhas da sala de aula das trinta crianças da Educação
Infantil I e II, sujeitos desta pesquisa.
Uma a uma, as crianças foram convidadas a visitarem a sala dos bonecos e
bonecas. Às professoras foi dito que tal visita implicava em uma pesquisa sem entrar
nos detalhes da mesma a fim de que não houvessem interferências nas escolhas das
crianças e, às crianças, que iriam visitar a sala de bonecos e tirar uma fotografia com
eles.
Chegando à porta da sala dos bonecos e bonecas, antes que a criança entrasse,
foi recebida e convida a entrar e a olhar todos os bonecos e bonecas escolhendo um
ou uma apenas, para ser seu amiguinho ou amiguinha de brincadeira e em seguida
fotografada.
RESULTADOS
Ao entrarem na sala com os bonecos, as crianças olhavam e olhavam e os
tocavam, por fim, pegavam um boneco ou uma boneca abraçando-o ou abraçando-a.
Então lhes foram feitas algumas perguntas que giravam em torno das
características do boneco ou boneca que escolheram numa linguagem “simples” de
acordo com suas maneiras próprias de se expressarem a fim de possibilitar tanto
as suas compreensões quanto as da pesquisadora-interlocutora, relacionadas com
as suas escolhas e efetivando uma intercomunicação baseada na intersubjetividade
uma vez que, segundo Merleau-Ponty (1971)
A fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim como o gesto
contém o seu. É isso que torna possível a comunicação. Para que eu
compreenda as falas de outro, evidentemente é preciso que seu vocabulário
e sua sintaxe “já sejam conhecidos” por mim. Todavia, originariamente “não
é por representações” ou como um “pensamento” que eu comunico com
o outro, mas com um sujeito falante, com um certo estilo de ser e com o
‘mundo’ que ele.

Pode-se falar então, da presença da fala-gesto, que aliada aos gestos motores
encontra-se sutilmente manifestada. O gesto corporal-motor é anterior ao desta,
mas ao mesmo tempo, ambos se misturam simultaneamente num momento único.
Nos meandros desse momento único, onde os dois gestos se misturam, se expandem
e se contraem, está o encontro dos interlocutores – o que dá a ler, (a criança) e o
leitor (pesquisador), num encontro único misturado de sentido e significado para a
expressividade de ambos, bem como para as suas interpretações.
Para poder compreender as falas das crianças, a própria pesquisadorainterlocutora teve que falar de forma a que pudessem captar sentido e significado
baseado em suas experiências e preferências infantis - “Um boneco para ser seu
4 Que foram criados por acadêmicos e acadêmicas de um curso de pedagogia de uma instituição
de ensino superior privada de Várzea Grande - Mato Grosso em 2009.
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amiguinho de brincadeiras” - palavras que fazem parte do universo infantil: boneco,
amiguinho e brincadeiras.
Porém, não importava apenas as escolhas das crianças, mas também o como
elas as realizavam. Olhou-se então, com olhar de quem quer ver o quase invisível
“configurado” em suas corporeidades que ia sendo descritos em um caderno.
Após a escolha do boneco, perguntou-se à criança se ela queria tirar uma
fotografia com seu amiguinho ou amiguinha que escolheu. Após, lhes foi perguntado
por que “o” ou “a” escolheu, anotando as suas falas-respostas que foram diversas:
“Porque ele tem o cabelo igual ao meu (preto)”. “Porque ele tá sorrindo”. “Porque ele
tem uma roupinha bonita” “Porque ele é engraçado”. “Porque ele é azul” (referindose a um boneco negro). “Porque ela tava olhando pra mim”. Algumas crianças
negras escolheram bonecos brancos, crianças brancas escolheram bonecos negros,
meninos escolheram bonecos e meninas escolheram bonecas.
Olhando agora do lado de fora da experiência da coleta dos dados, revejo
cada criança olhando cada boneco, tendo que escolher um deles. Provavelmente
devem ter passado por um conflito antes de tomar suas decisões. Tiveram que
fixar seus olhares por várias vezes antes de declararem ou de manifestarem as suas
impressões. Mas,
O que é fixar? [...] Do lado do sujeito, é substituir à visão global, na qual nosso
olhar se presta a todo o espetáculo e se deixa invadir por ele, uma observação,
quer dizer uma visão local que ele governa à vontade. A qualidade sensível,
longe de ser coextensiva à percepção, é o produto particular de uma atitude
de curiosidade ou de observação. Ela aparece quando, em vez de abandonar
ao mundo todo meu olhar, viro-me em direção a esse olhar e pergunto o
que vejo ao certo; ela é a resposta a uma certa questão de meu olhar [...]”
(MERLEAU-PONTY, 1971).

Ao entrar na sala contendo os bonecos, as crianças faziam uma pequena
pausa como se estivessem em estado de olhar global totalizante e então iniciavam
uma “odisseia” pela sala, de mesa em mesa. Em cada parada, uma dúvida, uma
quase certeza, um vacilo, um quase pegar o boneco, um riso maroto, um voltar o
olhar para um já olhado, uma parada quase pesarosa frente ao boneco “escolhido”
seguido de uma manifestação corporal global da renúncia a todos os outros
bonecos que se confirmava com a extensão expressiva dos bracinhos e mãozinhas
que apenas indicavam juntamente com um sorriso, a expansão corporal traduzindo
a sua escolha.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa indica a necessidade de refletir mais ampla e profundamente
a questão da discriminação e do estranhamento por parte das crianças pequenas
diante da cor, seja ela relacionada a pessoas ou não e para isto outras leituras de
outros escritos de Merleau-Ponty ou de outros teóricos poderão contribuir para o
estudo da corporeidade infantil nos aspectos éticos, étnicos e estéticos.
Considera-se este estudo concluído naquilo que foi proposto, mas ao mesmo
tempo pode estar a caminho por ser significativamente promissor e importante no
sentido de que pode contribuir para uma melhor qualidade de leitura e julgamento
RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

639

das preferências infantis e de seus modos peculiares de verem e sentirem as cores,
os eventos, as coisas e o mundo.
É de fundamental valor colocar em evidência, com intencionalidade, aspectos
diversos das corporeidades das crianças nas escolas que se escondem nas fendas
dos estereótipos e dos jargões adultos existentes. Para compreendermos o que
se passa com as crianças no momento de suas escolhas e da declaração das suas
preferências, é preciso compreender antes, ou também, o seu relacionamento com
o todo.
STRANGENESS AND EMBODIMENT OF BLACK CHILDREN AND BLACK NOT
SUMMARY: Objectively understand the interpretativa analysis in the light of the phenomenology of
Merleau-Ponty, aspects of ethnic, ethical and aesthetic character of corporality of black children and
black not of early childhood education in a public school in Cuiabá, MT highlighting various aspects of
the infant body that hide in the cracks of stereotypes and jargon from adults and at the time of your
choices and preferences, you must look carefully their relationships with the whole.
KEYWORDS: ethnic discrimination; estrangement; infant corporality.

EXTRAÑEZA Y CORPORALIDAD DE NEGRO NIÑOS Y NEGRO NO
RESUMEN: Objetivo comprender el análisis interpretativo a la luz de la fenomenologia de MerleauPonty, aspectos de carácter étnico, ético y estético de corporeidades de niños negros y negro no
de la educación preescolar en una escuela pública en Cuiabá, MT destacando diversos aspectos del
cuerpo infantil que se esconden en las grietas de los estereotipos y la jerga de los adultos y en el
momento de sus opciones y preferencias , usted debe mirar cuidadosamente sus relaciones con el
todo.
PALABRAS CLAVE: discriminación étnica; extrañamiento; infantil corporalidad.
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INFÂNCIA CAMPONESA: INTERAÇÕES ENTRE
CORPO, NATUREZA, TRABALHO E CULTURA1
Jaciara Oliveira Leite2
Leila Chalub Martins3
RESUMO
Este texto trata da relação entre infância camponesa e as dimensões do corpo, natureza, trabalho e
cultura. É um recorte da pesquisa de doutorado intitulada “ Infância, Corpo e Educação do Campo
na Comunidade do Sertão - Chapada dos Veadeiros - GO”. A metodologia privilegiou as diferentes
expressões das crianças e teve como instrumentos principais: observação participante e entrevista.
Destaca-se a infância constituída em interação com o Cerrado e os desafios em ser criança camponesa.
PALAVRAS-CHAVE: Infância; Corpo; Campo.

INTRODUÇÃO
“O Sertão é do tamanho do mundo” (Guimarães Rosa).

Como é ser sujeito-criança no campo? O que as crianças dizem (em suas mais
diversas linguagens) sobre sua vida, seu lugar?
Essas foram as questões de pesquisa da investigação de doutorado intitulada
provisoriamente “ Infância, Corpo e Educação do Campo”4. Este texto apresenta
um recorte com alguns de seus resultados preliminares e tem por objetivo tratar
da relação entre infância camponesa e as dimensões do corpo, natureza, trabalho e
cultura.
A investigação foi realizada em co-parceria com os sujeitos, especialmente com
as crianças, da Comunidade e da Escola do Sertão localizada no município de Alto
Paraíso de Goiás na Chapada dos Veadeiros - GO. Um lugar de belas paisagens, rica
biodiversidade do Cerrado e composto em sua maioria por pequenos/as agricultores/
as. A zona de amortecimento do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, Reserva
da Biosfera, Área de Proteção Ambiental (APA - GO), e corredor ecológico Paranã
- Pirineus passam pela comunidade (REZENDE, 2010), o que garante a ela certa
proteção quanto à degradação do Cerrado tão presente no estado de Goiás em
decorrência do agronegócio.
1 O presente trabalho recebeu apoio financeiro via Edital Auxílio à Pesquisa DPP-UnB No 02/2016.
2 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), jacifef1@yahoo.com.br
3 Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UnB), leilachalub3@gmail.com
4 A pesquisa de campo foi concluída em novembro de 2016. Teve aprovação no Comitê de Ética em
Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP/CHS) da UnB. Parecer nº 2.010.482.
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1 AS CRIANÇAS E A CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DA PESQUISA
Pesquisas com crianças no contexto comunitário rural revelam que elas sabem
muito do lugar onde vivem, da geografia, da natureza, do trabalho, do brincar,
das pessoas e dos costumes culturais. Isso foi observado em diferentes grupos de
crianças camponesas - quilombolas, ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares...
(SILVA et al, 2013). Essas características foram perceptíveis também na comunidade
participante desta investigação. No total foram 10 (dez) viagens de campo ao Sertão,
5 (cinco) em 2015 e 5 (cinco) em 2016. Optou-se por trabalhar com “instrumentos
lúdicos de coleta de dados”, ou seja, com jogos, brincadeiras e maneiras lúdicas de
interagir com as crianças mesmo quando por meio de instrumentos mais tradicionais
como a entrevista, a fotografia e a observação (SILVA, 2009). Este texto abarcará
somente a observação participante e a entrevista coletiva.
2 CORPOS BRINCANTES: NATUREZA, TRABALHO E CULTURA NO CERRADO
É a partir do movimento dialético entre sujeito e a cultura no qual está inserido
que o agir corporal assume sentido e significado (VYGOTSKY, 2003). Para as
crianças, o brincar e o movimento são modos privilegiados para se expressar e
viver suas experiências (ARENHART, 2003), informando seus desejos, interesses e
necessidades.
Há uma simbiose entre as crianças do Sertão com o clima, os ciclos, rios, fauna
e flora do Cerrado. As características do bioma interferem ou mesmo definem
muitas das atividades por elas realizadas. No auge da seca do ano de 2016, em
agosto, um grupo de 4 crianças convidou-me e guiou-me para um passeio no Rio
São Bartolomeu. A umidade do ar baixa e a alta temperatura típicas desse período,
fazem do rio um lugar ainda mais convidativo.
Fomos eu, Grazielle (12 anos), Kaliel (11 anos), Guilherme (8 anos) e Elinha (10
anos). Abaixo um breve relato de nossa aventura que intitulei de “O jatobá”:
Grazielle sai do rio e vai até o pé de jatobá, que fica na margem. No chão há
vários jatobás só aguardando para serem catados.
Kaliel: - Joga desse aí pra mim, pra mi quebrar... Elinha: - Jatobá! Gui: - Joga
pra mim, Grazi!
Invenção de criança: Grazi entra na água cheia de jatobás “flutuantes”, mais de
10!!! Ela e Kaliel, que são os maiores do grupo, mergulham e pegam pedras no
fundo do rio para quebrá-los. As pedras eram usadas por todos e contávamos
com ajudas dos mais experientes para abrir o jatobá. Para os menores, Elinha
e Gui, havia ainda o desafio de ficar em pé, pois ali já era um pouco fundo
para eles (Diário Camponês, agosto, 2016).

É possível analisar que refrescar-se foi só uma das possibilidades de interação
entre as crianças e o rio. Vários elementos podem ser ressaltados dessa vivência e
puderam ser também identificados em outras situações observadas e vividas com
as crianças. Destacam-se dois deles, o primeiro refere-se aos conhecimentos das
crianças sobre o Cerrado e a região, nesse caso expresso em como catar, abrir e
comer o jatobá, deslocar-se no rio e identificar um rastro de onça.
O segundo elemento diz respeito ao processo de aprendizado social por meio
da imitação e da mediação feita pelos sujeitos mais experientes que, nessa situação,
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foram as crianças mais velhas, de modo que os saberes citados e outros puderam
ser apreendidos por todos (VYGOTSKY, 2003), inclusive por mim. Eram saberes que
passavam pelo corpo, exigindo determinadas técnicas corporais (MAUSS, 1974).
Analisa-se que a possibilidade de viver a infância num território camponês em
que os rios estão limpos, as árvores estão de pé e no qual as famílias produzem,
com todas as dificuldades e contradições, a sua existência, como se percebe na
Comunidade do Sertão, desdobra-se numa outra maneira de viver o próprio corpo
e de se constituir como sujeito-criança mais integrado à natureza.
Essa maneira distingue-se do paradigma moderno da relação corpo e natureza,
pautado na fragmentação de ambos e no distanciamento do ser humano de si mesmo
e de outras formas de vida. Ao mesmo tempo que aproxima-se de concepções
holísticas, como a cosmovisão indígena das Américas, ainda na atualidade, e a ideia
de physis para os gregos, na Grécia antiga.
Kaká Verá Jecupé5 (2017), indígena da etnia guarani, esclarece que:
[...] a história antiga de todas as etnias, dos mais diversos povos, o que todos
tem em comum é uma incrível habilidade para interagir com aquilo que é
chamado de ecossistema. Para esses povos, o ecossistema é uma entidade,
uma inteligência viva [...] muito povos, para não dizer todos, fundem os
seus mitos de origem, as suas histórias de origem [...] com as inteligências
fundadoras.

Já para os gregos, o termo physis indicava a interligação permanente entre
todos os seres e era também visto como sinônimo de natureza que seria: “uma
essência que se mantém e que, ao mesmo tempo, produz uma identidade, uma
irmandade entre todos os seres” (SILVA, 2006, p. 39).
O movimento dialético da realidade, pautado pela luta de classes como aspecto
marcante do capitalismo, desafia e, em muitos momentos, rompe a integração entre
ser humano e natureza.
A Comunidade do Sertão enfrenta muitas dificuldades ligadas aos ciclos
naturais e à ausência do Estado, duas delas são nevrálgicas: a falta de abastecimento
de água em todas as casas, principalmente durante o extenso período de seca;
e as condições inadequadas da rodovia de terra (GO 239) que se acentuam no
período das águas e no auge da seca, impactando fortemente no deslocamento
das pessoas e no já longo trajeto das crianças até a escola. Com a estrada em
condições “normais”, as crianças, jovens e trabalhadoras da instituição que moram
mais distante podem passar até 8 horas por dia dentro do transporte escolar, sendo
4 horas para ir e mais 4 para voltar.
Ao serem perguntadas sobre o que precisa de melhorar na comunidade, a
resposta das crianças é quase uma só, como nas palavras indignadas de Malu: - O
ônibus e a estrada, tá muito buraquenta”! (Entrevista com as crianças “chegantes”).
São esforços diários para viver o direito de estudar e de encontrar seus pares,
já que a escola é o principal espaço-tempo de sociabilização entre as crianças na
modernidade, ainda mais quando as distâncias entre as casas são significativas,
5 Kaká é uma liderança indígena guarani e tem entre suas publicações o livro “A Terra dos mil povos
: história indígena do Brasil contada por um índio” (1998). Entrevista ao Programa Roda Viva em
09/01/2017.
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como no Sertão. Nesta comunidade, a escola é polo articulador e centro irradiador
de atividades políticas, culturais e sociais. Ela é expressão da resistência de um modo
de vida camponês, cerratense, sertanejo; espaço de debates políticos, de atividades
para saúde, de votação eleitoral, de festa, de reunião, de disputas e aprendizados...
Com base na perspectiva da Educação do Campo, compreende-se que a escola
compõe os territórios educativos camponês, já que os processos de formação
humana não se encerram nela, mas estão presentes em todas as esferas da vida:
no trabalho, no lazer, na natureza e nas relações sociais como um todo (CALDART,
2012).
O trabalho é dimensão fundamental do processo de desenvolvimento humano.
Para Marx (2008), é por meio do trabalho que o ser humano transforma a natureza
e é por ela transformado. A pesquisa demonstrou que as crianças trabalham,
especialmente, ajudando sua família nos afezeres domésticos e na roça. Arenhart
(2003, p. 135) contribui para o debate entre infância e trabalho ao esclarecer que:
[...] as crianças trabalham e isso não chega a ser problema para o direito à
infância, desde que o tipo de trabalho que realizam não as aliene da condição
de sujeitos e de crianças. Para isso, somente um trabalho que não seja
alienado, que não as limite de vivenciar outras experiências humanas, como o
estudo e a brincadeira que é própria da infância, pode ser aceitável.

Muitas vezes, foi possível perceber uma fusão entre trabalho e brincadeira. O
papo com Rafa (5 anos) exprime essa percepção:
Rafa nos contou que ganhou uma mula e estava bem feliz, que a mula era
mancinha e tranquila. Perguntei a ela sobre os finais de semana...Ela me falou
que acorda bem cedo junto com o pai, o ajuda no curral, solta os bezerros
e que gosta muito de fazer isso. Depois dessas atividades, vai brincar com o
cachorro e depois vai tomar café. [...] Fica o dia inteiro andando de bicicleta
(Diário Camponês, setembro, 2016).

O trabalho como “estratégia de manifestação lúdica”, associada às experiências
com a natureza, próxima aos familiares e com seus pares, foi observada, outrosim, por
Arenhart (2003) com as crianças sem-terrinha e em outras realidades camponesas
pesquisadas, indicando que as crianças tendem a ressignificá-lo e vivenciá-lo de
forma distinta do adulto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa forma outra de viver a infância e de constituir-se como sujeito de modo
mais orgânico com a natureza, mais saudável e pleno só pode ser ampliada e
aprofundada se as pessoas tiverem condições objetivas de permanecer e contribuir
com o desenvolvimento de seus territórios e de suas famílias, se o Cerrado ficar de
pé e os rios livres de agrotóxicos para essa e para as gerações futuras.
CAMPONESE CHILDHOOD: INTERACTIONS BETWEEN THE BODY, NATURE,
LABOR AND CULTURE
ABSTRACT: This text is about the relation between camponese childhood and the dimensions of
the body, nature, labor and culture. It’s a cut of the doctoral research titled “Childhood, Body and
Field Education in the Comunidade do Sertão - Chapada dos Veadeiros - GO”. The methodology
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focused on the expressions of the children and had as main instruments: participant observation and
interview. It stands out the childhood constituted in interaction with the Cerrado and your challenges.
KEYWORDS: Childhood; Body; Field.

NIÑEZ CAMPESINA: INTERACCIONES ENTRE EL CUERPO, NATURALEZA,
CULTURA Y TRABAJO
RESUMÉN: Este texto trata de la relación entre la niñez campesina y las dimensiones del cuerpo,
la naturaleza, el trabajo y la cultura. Es un recorte de la investigación doctoral titulada “La niñez,
el cuerpo y Educación rural en la Comunidade do Sertão - Chapada dos - GO”. La metodología se
centró en las expresiones de los niños y ha tenido como instrumentos principales: la observación
participante y la entrevista. Se destaca la niñez en interacción con el Cerrado y los desafíos para ser
niño campesino.
PALABRAS CLAVE: La Niñez; El Cuerpo; El Campo.
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MEMÓRIAS DA INFÂNCIA NO SERTÃO CENTRAL DO
CEARÁ1
Arliene Stephanie Menezes Pereira2
Daniel Pinto Gomes3
Ruan Galdino Fernandes4
RESUMO
O estudo desenvolveu e objetivou o resgate da memória infantil e da cultura lúdica do Sertão Central
do Ceará, pautado em estudos da Antropologia e Sociologia. Sendo de fundamental importância
para compreender o modo de ser criança na contemporaneidade. Dentre os resultados da pesquisa
podemos concluir que se estabeleceu o vínculo entre as brincadeiras, a geografia e a cultura do
Sertão, através do resgate e descrição dos modos de brincar do passado.
PALAVRAS–CHAVE: Infância; Jogo; Memória.

INTRODUÇÃO
A importância do brincar para a vida do ser humano pode ser percebida na
leitura histórica dos mais diversos tipos de sociedade. Desde o período dito primitivo,
passando pela Idade Antiga, Medieval e Moderna, podemos perceber como as
crianças estão vinculadas culturalmente e fundamentalmente ao desenvolvimento
do imaginário e o mundo da diversão e dos jogos.
Neste sentido, buscando evidenciar a importância do lúdico para os mais
diversos campos do conhecimento, devemos refletir as transformações sociais
e antropológicas ocorridas ao longo do tempo no município de Canindé que
interferem na produção da cultura lúdica infantil dos moradores locais. O presente
estudo, no contexto geral, pretende através do resgate da memória de moradores
do Sertão Central conhecer as transformações sociais ocorridas no lugar de modo
a compreender o universo infantil e a produção da cultura lúdica.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia da pesquisa teve como base o estudo das memórias de
moradores do Sertão Central do Ceará, pesquisa realizada no período de agosto de
2014 a julho de 2015. Os estudos da memória buscam analisar as formas pelas quais
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME-Fortaleza), stephanie_ce@hotmail.com
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus Canindé (IFCE), danielpintogomes@
hotmail.com
4 Unstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-Campus Canindé (IFCE) ruanlegionario@
gmail.com.br
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construímos adaptações ao passado, sem excluir e/ou negar as transformações
ocorridas no desenvolvimento cultural das sociedades (OLICK & ROBINS, 1998). Esses
dados se deram através de entrevistas de cunho autobiográfico e história de vida,
orientando-se pelo autor Barreneche-Corrales. Os métodos de pesquisa levaram em
consideração que o próprio ato de refletir sobre o passado é proveniente de uma
interpretação, revelando posicionamentos pessoais a respeito de determinados
temas, valores, etc. Tal situação coloca o pesquisador na situação de interpretar
um discurso que revela posicionamentos ideológicos e concepções de sociedades
diferenciadas (BARRENECHE-CORRALES, 2008).
Foi decidido fazer apenas com público de pessoas com idade acima de 60
anos, numa entrevista se caracterizando como mais formal (configurando-se pela
utilização explícita de um roteiro de perguntas que veremos a seguir) foram realizadas
com quatro pessoas. Porém, houve também a realização de conversas informais,
conversas estas que não ocorriam à assinatura do termo de consentimento por
parte dos entrevistados, pois tais encontros muitas vezes se desencadeavam por
abordagens indiretas e até mesmo no meio da rua, etc. O roteiro para as entrevistas
constituíam das seguintes perguntas: Quais os tipos de brinquedos e jogos
vivenciados durante a infância? Como era o espaço geográfico? Como a família
interferia nas brincadeiras? Que diferenças você percebe nos jogos atuais? Qual a
diferença no modo de tratar as crianças de hoje em relação ao tratamento dado na
antiguidade?
A busca principal se deu na cidade de Canindé se trata de uma cidade comercial
e extremamente religiosa (BRASIL, 2015) com inúmeros romeiros e fiéis provenientes
de outras localidades que passam a habitar a cidade. Decidimos por incluir também
pessoas que estavam morando em Canindé, mas que passaram a infância em outras
cidades do Sertão Central do Ceará.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram citadas brincadeiras como o pião, andar de bicicleta, bila, soltar pipa,
jogar de bola/futebol (jogo este com registro de mudanças em relação à bola, houve
relato do jogo realizado com bola de meia, bola de borracha e bola de couro), nadar
em açude, caçar de baladeira, entre outras.
Eram produzidos brinquedos como um carrinho de mão (produzido de
madeira), pião, baladeira e bonecas de pano (e também de madeira), assim como
peças de barro desde panelinhas como boizinhos. Em matas e terreiros eram feitas
casinhas geralmente pelas meninas, havia a presença de redes e bonecas na qual
retratariam a situação de colocarem as bonecas que simbolicamente seriam suas
filhas na brincadeira para dormirem.
Havia brincadeiras que tinham relação direta com a religiosidade de Canindé,
como a realização de cirandas em dias de novena, geralmente cantadas pelas meninas.
Também havia cantoria com violeiros. Ainda em períodos de festas havia a presença
de danças, com diversidade de gêneros, como xote, valsa, baião, marcha e mazuza.
Houve relato de um pesquisando que dizia ser necessário rezar um pai-nosso para
ir brincar. Toda essa situação reforça o que ressaltava Caillois (1990) afirmando que
os jogos estão sempre margeando a organização de uma sociedade, influenciando
RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

647

e sendo influenciado pela mesma, sejam elas laicas ou sagradas. O andar a cavalo
também foi frequentemente relacionado as brincadeiras. Também foram lembradas
as quadrilhas juninas e o bumba meu boi. Houve relatos sobre cantigas que eram
executadas pelas crianças como forma de brincadeira. Foi possível registrar alguns
trechos dessas cantigas:
Tem uma linda laranja maninha que cor são elas?/ elas são verde e amarela/
vire a esquerda de cada janela/ Tem uma linda laranja maninha que cor são
elas?/ elas são verde e amarela/ vire a esquerda Teresa na janela. Fui ao tororó
beber água em lua cheia/ encontrei belas meninas/ que no tororó deixei/
aproveite minha gente/ que a noite não é nada/ quem não dormirá agora não
dormirá de madrugada.

Podemos recorrer a Sarmento no que tange as relações sociais das brincadeiras
e sua dimensão simbólica, neste caso resvalando com uma riqueza poética na qual
é possível diagnosticar a influência do ambiente geográfico e aspectos culturais.
Segundo Sarmento (2005), essas interações desenvolvem-se em meio a uma
geração de crianças marcada por um contexto histórico e social comum.
A característica essencial dessas relações comunitárias no seio dos grupos
infantis, afirma Sarmento (2002, p. 276), “é a construção coletiva dos horizontes de
referência, dos valores e das pautas de conduta”, sendo justamente deste complexo
que se originam as “culturas da infância”. A infância assim com a presença de
cantigas populares fomenta toda uma cultura lúdica compartilhada que marcam a
vida das crianças de modo a educá-las em aspectos morais/comportamentais ou
intelectivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao pesquisar sobre a memória lúdica do Sertão Central do Ceará foi possível
diagnosticar a influência do ambiente geográfico e aspectos culturais, como a forte
religiosidade dessa região com as brincadeiras que eram realizadas pelas crianças.
Brincadeiras que vinham desde as mais comuns/tradicionais, desde maneiras de
brincar pertinentes ao sertão como a caça de baladeira e andar de cavalo. Também
foi registrado a cantigas que nos auxiliaram analisar o cenário linguístico e imaginário
do ser criança na cultura lúdica do pertencente ao Sertão Central. A infância
destas pessoas com quem conversamos nos parece ter sido bastante dinâmica
e diversificada em termos culturais, com autonomia na construção dos próprios
brinquedos e a presença de várias brincadeiras com música e poesia. A relação
das brincadeiras com o calendário religioso, com o ambiente geográfico e, ainda,
com o os interesses econômicos desenvolvidos nas comunidades/cidades, também
ficou nítido. Basta nos lembrarmos das cantigas de roda durante as novenas, das
brincadeiras com animais de montaria, das caças a pequenos bichos e dos passeios.
Houve prevalência, respectivamente, de brincadeiras ao ar livre e jogos de
aventura, e a influência do contexto doméstico e familiar sobre as brincadeiras.
Como por exemplo, uma relutância por parte dos pais e, da sociedade como
um todo, sobre a presença de meninas nos grupos de meninos e vice-e-versa. A
divisão de gênero das brincadeiras foi demasiado mencionada pelos entrevistados,
justamente respondendo a pergunta “como a família interferia nas brincadeiras?”,
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por conseguinte, geralmente explicavam que as turmas dos meninos brincavam
entre meninos e a turma das meninas entre meninas.
Podemos considerar que jogo é eminentemente histórico. O Sertão central do
Ceará, com seus apelos ambientais e sociais perfaz o lúdico de maneira peculiar,
divulgando uma identidade ímpar, também, a cultura infantil local. A proximidade
entre o rural e o urbano condiciona os modos de vida da população, oferecendo
material diferenciado para a tessitura da cultura lúdica local. É através destas
avaliações sobre a memória do sertão que surgem novas indagações: Afinal de
contas, o que mudou na cultura lúdica infantil do sertão nos dias de hoje? Como as
crianças reatualizam seu repertório lúdico? São passos para novas descobertas.
MEMORIES OF CHILDHOOD IN THE CENTER SERTÃO OF CEARÁ
ABSTRACT: The study developed and objectified the rescue of children’s memory and play culture
of center Sertão of Ceará, based on studies of Anthropology and Sociology. Being of fundamental
importance to understand the way of being a child in the contemporaneity. Among the results of the
research we can conclude that the link between the games, the geography and the culture of the
Sertão was established, through the rescue and description of the ways of playing of the past.
KEYWORDS: Childhood; Game; Memory.

RECUERDOS DE LA INFANCIA EN CENTROSERTÃO CEARÁ
RESUMEN: El estudio desarrollado y dirigido a rescatar la memoria del niño y jugar cultura de Ceará
central desierto, con base en los estudios de antropología y sociología. Es de importancia fundamental
para comprender el modo de ser un niño hoy en día. Entre los resultados del estudio se puede
concluir que establece el enlace entre la chistes, la geografía y la cultura de la zona de influencia, a
través de la recuperación y la descripción de los modos de jugar pasado.
PALABRAS CLAVES: Infancia; Juego; Memoria.
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O OLHAR DOS CORPOS-CRIANÇA PARA A
LUDOTECA UFG/RC1
Amanda Rezende Pereira2
Maria do Carmo Morales Pinheiro3
RESUMO
O estudo investiga como os corpos-criança olham e pensam a Ludoteca UFG/Regional Catalão a
partir dos elos estabelecidos com ela, e tem comoobjetivo pensar as conexões de afetos e sensações
provocadas nos corpos-criança quando brincam na Ludoteca. Metodologicamente, usamos a
cartografia(BARROS;KASTRUP, 2009). A investigação indica a importância de fortalecer a existência
de territórios-brincantes: provocativos, desejantes, que aticem a reinvenção de mundos de modo
livre e alegre.
PALAVRAS-CHAVE: Ludoteca, Corpos-criança, Brincar.

1 INTRODUÇÃO
A Ludoteca UFG/Regional Catalão existe desde 2011 como ambiente didático
e pedagógico do curso de Educação Física que oferece jogos, brinquedos e
brincadeiras a crianças que, no ato brincante, têm provocadas suas subjetividades,
potencialidades e seu aprendizado (PINHEIRO, 2011).Assim, a ludoteca estimula o
ato criador com a dramatização, o faz-de-conta, a construção, busca de soluções
para problemas, interação com os pares, invenção; nela, as crianças escolhem o que
fazer e/ou participam de atividades planejadas.
Ao pensar as ludotecas, Santos (1997, p.6) diz: “este ambiente criado para
a criança impulsiona habilidades criativas e possibilita também a construção do
conhecimento de tempo rizomático, de pura intensidade, um corpo de forças, forças
que apoderam, vida que se põe viva, que faz sentir o que não se vê, provocando
o mundo”. Tais questões instigam a querer captar os fluxos e movimentos que
atravessam o corpo da ludoteca, pois “a experiência sensível do corpo é um truque
surpreendente das mãos que tocam num tempo cronológico para daí extrair outro
tempo, (...) da alegria, da novidade, tempo não marcado, para assim existir outras
possibilidades de fronteiras”(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.18).Um corpo intensivo,
aberto às afecções, que se deixa tocar pelos encontros.Assim, este texto problematiza
como os corpos-criança, protagonistas da ação, olham e pensam a Ludoteca UFG/
RC a partir dos elos estabelecidos com ela;e objetivapensar as conexões de afetos
e sensações provocadas nos corpos-criança quando lá brincam.
1 O presente texto, parte de um TCC de graduação, não contou com apoio financeiro de nenhuma
natureza para sua realização.
2 Professora de Educação Física pela UFG/RC, amandasilva_1992@hotmail.com
3 Professora do Curso de Educação Física – UAE IBiotec/UFG/RC, Coordenadora da Ludoteca,
Orientadora do TCC, carmopin@gmail.com
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2 METODOLOGIA
Metodologicamente, esta é uma pesquisa-intervenção, denominada
cartografia, que é o traçado de um plano da experiência, acompanhando os efeitos
dessa experiência com o objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento
desencadeada no próprio percurso da investigação (BARROS; KASTRUP, 2009).
Nesse sentido, não se trata de representar (re-apresentar) o mundo, mas
de acompanhar processos, estabelecer conexões e construir o traçado de linhas
que o compõem. Cartografar a Ludoteca UFG/RC se faz como exercício que
tenta captar mobilidades desse território, exigindo atenção e sensibilidade do
pesquisador para desembaraçar conexões, desvios e movimentos inusitados com
base na experiência fundada no plano.
A etimologia da palavra método (metá-hódos) indica um caminho (hódos)
determinado pelas metas (Metá) estabelecidas para que o pesquisador
ande(ESCÓSSIA, KASTRUP, PASSOS, 2009). Para os autores, esse sentido é
invertido na cartografia, pois propõe uma reversão metodológica que consiste
na aposta de experimentação do pensamento; um método não para ser aplicado,
mas, sim, experimentado e assumido como atitude: sem abrir “mão do rigor (...) do
caminho (...).Sua precisão está mais próxima dos movimentos da vida”(ESCÓSSIA;
KASTRUP; PASSOS, 2009, p.11).Cartografar, assim, é estar disponível aos acasos e
atravessamentos que o território-Ludoteca oferta, sendo o pesquisador, dentre as
muitas forças aí circulantes,outra força desse processo.
Desse ângulo, abordamos o corpo-ludoteca em seus contextos e interações,
movimentos e estagnações, apostando na possibilidade de captar o olhar
infantil por meio de dispositivos de produção de dados.Para Deleuze (2005), o
dispositivo é um agenciamento que busca efetuar, articular, dispor processos de
diversas procedências e de diferentes naturezas, que podem ser elementos de
séries tanto homogêneas como heterogêneas. O dispositivo agencia três tipos de
linhas: de saber, poder e subjetivação;pode ser entendido como uma máquina de
produção de discursos e de ações-relações em que se faz ‘falar’ e ‘ver’; produz
enunciações,visibilidades, acontecimentos e modos de ser. Assim, usamos os
seguintes dispositivos de produção de dados: desenhos, improvisação de estória
temática da ludoteca e conversas com as crianças.
Neste texto abordamos os dados produzidos pelo Desenho, momento
coletivo, colorido e sorridente, donde nasceram diálogos acerca das expressões
gráficas infantis. Dos 14 participantes da pesquisa (frequentadores assíduos),
apresentamos os diálogos com A11, J10, N8, D10, I9.As letras são iniciais dos nomes
e os números,as idades.
No processo de produção de dados, sobressaem os encontros, aqui pensados
como algo inusitado e que nunca se faz sem um grau de violência: trata-se
de um movimento que é violento, pois desacomoda e faz com que se saia da
mesmice (DELEUZE; GUATTARI, 1995). Destacamos os encontros com as mãos, os
pares,lugares e a pesquisadora brinquedista (PB).
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
No desenho de A11, é traçado o encontro da menina com a Ludoteca, sobretudo,
por meio da mão que acena com flores e um coração. Na conversa, perguntamos:“O
que seria o seu desenho?”; A11: “um coração com algumas flores”; PB:“Por quê?”;
A11: “Vejo a ludoteca como um lugar aconchegante e alegre. Flores, pois é divertido.
A mão, porque aqui poderei deixar minha marca também, todos saberão que passei
aqui e outros que vierem para esse lugar também deixarão suas marcas”.
O encontro com as mãos carimbadas na parede da Ludoteca lhe faz senti-lo
como lugar alegre, que acolhe as marcas de quem ali passa e desperta aconchego
e alegria nos corações. Um encontro que impacta e afeta as crianças, por ser vivo:
mesmo que o tempo passe, os sentidos das mãos marcadas provavelmente sempre
afetarão os corpos.O desenho de D10 provoca a olhar o encontro dela com as mãos
de modo diferente:
PB: O que você desenhou?;D10: Minha mão (nela está gravado o que sinto).
Amo esse lugar, nunca vou esquecer a ludoteca; PB: Porque?; D10: Porque
aqui posso brincar de fantasiar,cozinhar e eu gosto de brincar de boneca,lá
em casa não tem muitas como aqui. A mão representa todo mundo.PB: O
que você imaginou nesse desenho?;D10: Que a ludoteca é uma família, sabe,
somos todos amigos.

D10é afetada pelo encontro com as mãos, que guardam sensações e põem a
pensar nas alegrias, surpresas e encontros com outros corpos-brincantes (amigos).
Mãos que recordam que seu sentir é lúdico, envolvente da imaginação. As mãos
atiçam suas memórias, que a fazem pensar a ludoteca como uma casa onde todos
se envolvem no brincar e criam elos. Corpos que se contagiam e se conectam uns
aos outros.
São bons encontros, pois ampliam a potência (DELEUZE; GUATTARI, 1997) de
agir e sentir das crianças, um modo de afetar e ser afetado: “afecção é o estado da
ação de um corpo quando ele sofre ação de outro corpo, é uma mistura de corpos,
em que um corpo age sobre o outro, e estes recebem as relações características do
primeiro” (MACHADO, 2009 p, 74). Um encontro que toca e causa um emaranhado
de pensamentos e sensações.
Os corpos-criança parecem dizer que é possível brincar com as mãos, mesmo
sendo elas impressas na parede da ludoteca, encontro que gera muitos elos: entre
os corpos-criança, com objetos, desenhos e cores da ludoteca. Todos querem deixar
sua marca nesse lugar e as mãos são um jeito de vivificar as memórias de seus
passantes. Tais elos nascem porque os corpos-criança se deixam tocar por esse
universo lúdico e a ele se entregam de corpo inteiro. Para as crianças, o brincar tem
que ser em grupo, pois é importante haver muitos corpos na brincadeira. A relação
brinquedo-criança e outros corpos pode ser tão intensa a ponto de conectá-los de
modo a colocar em imanência as forças que atuam nessa realidade.
Numa forma de pensar não-dicotômica (DELEUZE;GUATTARI, 1997), convocase a imanência, a exterioridade das forças que atuam na realidade, buscando
conexões, abrindo-se ao que afeta. Assim, a subjetividade é pensada como sistema
complexo e heterogêneo, constituído não só pelo sujeito, mas também pelas relações
que ele estabelece e que atuam rizomaticamente, de modo transversal, ligando-o
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processualmente a situações, ao coletivo, ao heterogêneo (DELEUZE;GUATTARI,
1997).
Tais ligações entre os corpos-brincantes aparecem no desenho de J10, menina,
que diz: “o desenho mostra um pouco a ludoteca, tem eu, minhas irmãs e amigos”;
PB: “E o coração?”; J10: “o coração é o que liga a gente, a ludoteca, é nele que
sentimos alegria e amor uns pelos outros. O coração é amor, é o que sinto por esse
lugar”.
O brincar é despertado quando ela está junto a suas irmãs e amigos; encontros
que conectam o brincante ao corpo-ludoteca. Brincar sozinho não é o mesmo
brincar compartilhado com irmãs e amigos. O coração é o que liga os corpos a
ludoteca, disparando sensações como alegria. Um acontecimento que força o
sentido, puxando linhas de existência que provocam vida. Como J10, no desenho
de N8, há uma porta, uma mesa com flores, fantasias e as estantes de livros, e, no
centro, cinco pessoas juntas. Questionada acerca dele, N8 diz: “A ludoteca é cheia
de luz; por que nela tem muito livro, pra mim ler e pessoa pra brincar”. Para N8, o
desenho contém “a família”, destacando o pai, por sentir sua falta. Ela gostaria que
o pai estivesse com ela na ludoteca, lugar que lhe transmite paz e alegria.
Ao olhar/pensar os desenhos e conversas com as crianças, vemos que um dos
lugares mais atraentes é a piscina de bolinha. O desenho de I9 (menina), mostra uma
piscina de bolinhas enorme. No desenho se lê: “Ludoteca”, e, logo abaixo, a seguinte
frase: “O lugar onde você pode imaginar tudo o que quiser”. A piscina de bolinha
parece, assim, ser um lugar que provoca imaginação, criação de mundos, invenção
de estórias, onde tudo é possível.“Ela é grande e colorida, cabe muita gente; posso
movimentar o meu corpo para onde eu quiser; posso jogar bolinhas para cima, é
como num mar nadando” (I9). Personagens nadam em alto mar de bolas coloridas,
ganham vida e estórias sem igual. A piscina de bolinhas já não é mais a mesma, pois
se transforma em outros corpos, compondo um mundo imaginário.
A piscina de bolinha atrai por ser grande: as cores convidam a explorar suas
dimensões; ao explorá-la e experimentá-la, as crianças conhecem a si e aos outros
corpos. Ela parece provocar sensações de liberdade e espontaneidade. Nesses
momentos percebidos no corpo-ludoteca, a cartógrafa precisa deixar fluir os afetos
que pedem passagem, e, ao usar a perspectiva ativa em sua análise,se entrega para
a vida e a sensibilidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No percurso desta pesquisa, os olhares cartografados perpassam as cores,
fantasias e os cantos do território-ludoteca, que marcam os encontros dos corposcriança com ele e as conectam umas às outras de modo potente e afirmativo, pois
as fazem pensar e elaborar esse ambiente como um corpo que deseja, respira, tem
ritmo, luz e cor.
A ludoteca deixa marcas, emoções e surpresas nos corações-brincantes que
pelo seu universo passam e se deixam afetar. O estudo aponta a importância de
potencializar a existência de territórios-brincantes provocativos, desejantes, que
aticem a criação, a reinvenção de mundos de modo divertido e livre, a ponto de
ultrapassar suas quatro paredes. Assim, para finalizar esse encontro, desejamos que
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deste escrito nasçam outros tantos, intensos e que assumam riscos, desarrumem os
inícios, criando os meios, as passagens e as atmosferas.
THE LOOK OF CHILD BODIES FOR THE UFG/RC TOY LIBRARY
ABSTRACT: The study investigates how the child-bodies look at and think of the UFG/Regional
Catalão Toy Library from the established links with it, and aims to think the connections of affections
and sensations provoked in the child-bodies when they play in the Toy Library. Methodologically, we
used Cartography (BARROS; KASTRUP, 2009). Research indicates the importance of strengthening
the existence of bragging territories: provocative, desiring, that harness the reinvention of worlds in
a free and happy way.
KEYWORDS: Toy Library, Child-bodies, Play.

LA MIRADA DE “CUERPOS-NIÑO” PARA LA LUDOTECA UFG/RC
RESUMEN: El estudio investiga como los “cuerpos-niño” miran y pensar la Ludoteca UFG/Catalán
Regional comienzo de los vínculos que se establecen con ella, y tiene como objetivo reflejar
las conexiones de afectos y sensaciones en el cuerpo del niño cuando se juega en la Ludoteca.
Metodológicamente, utilizamos la cartografía (BARROS; KASTRUP, 2009). La investigación indica
la importancia de fortalecer la existencia de territorios brincantes: provocativos, para agitar el
reinvención de los mundos de manera libre y alegre.
PALABRAS CLAVE:Ludoteca, Cuerpos-niño, Jugar.
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CORPO, ENVELHECIMENTO E PRÁTICA PEDAGÓGICA
DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Mariana da Costa Portugal2
Sílvia Maria Agatti Lüdorf3
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo analisar as visões acerca do envelhecimento e como esse
fenômeno repercute na prática pedagógica dos professores de Educação Física escolar que estão
no início e no final de carreira. Os dados foram obtidos por meio de 119 questionários respondidos
por professores de Educação Física escolar. Tais professores possuem concepções e visões sobre o
envelhecimento e a prática profissional de envelhecer variadas.
PALAVRAS-CHAVE: Docentes; Educação Física; Envelhecimento.

INTRODUÇÃO
O professor de Educação Física possui um papel fundamental na orientação
para que seus alunos envelheçam com saúde. No entanto, assim como todas as
pessoas, o professor de Educação Física também sente as consequências do seu
processo de envelhecimento. O presente estudo tem por objetivo analisar as visões
acerca do envelhecimento e como esse fenômeno repercute na prática pedagógica
dos professores de Educação Física escolar que estão no início e no final de carreira.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa está pautada na abordagem qualitativa. De acordo com
Gaskell (2003), essa modalidade de investigação visa explorar as diferentes opiniões
e significados sobre um determinado assunto.
A seleção dos sujeitos teve como critérios: 1) possuir graduação em Educação
Física; 2) estar atuando profissionalmente no ambiente escolar; 3) estar em início de
carreira (até 3 anos atuando em escola) e em final de carreira (26 anos atuando em
escola até o final da carreira).
Os dados foram obtidos por meio de 119 questionários respondidos por
professores de Educação Física que atuam em ambiente escolar. Entretanto, 68
professores se enquadram no perfil desta pesquisa. O grupo foi composto por 38
homens e 30 mulheres residentes de 19 estados brasileiros. 55 professores estão em
início de carreira e 13 estão em final de carreira.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mariportugal@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sagatti.rlk@terra.com.br
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Por fim, vale salientar que a presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (CEP-IESC/UFRJ, Processo 52/2008 e parecer 04/2009).
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
PROFESSORES EM INÍCIO DE CARREIRA
Significados do envelhecer
A partir dos questionários respondidos, observamos que alguns professores,
ao serem questionados sobre qual o significado de envelhecer, se remetem a esta
pergunta como sendo um processo natural e inevitável que o ser humano passa ao
longo de sua vida. O envelhecer é visto como um processo natural da vida de todo
ser humano. Essa compreensão pode ser entendida pelo ciclo biológico próprio do
ser humano e dos demais seres vivos: todos nascem, crescem e morrem (MINAYO;
COIMBRA JR., 2004). Porém, além de ser um processo natural para todos os seres
humanos, a individualidade de cada um também faz parte do envelhecimento,
considerando a experiência de vida influenciada pela sua cultura.
Outra categoria ressaltada pelos professores referente ao significado de
envelhecer está relacionada à experiência e à sabedoria. Para esses professores,
o passar dos anos irá proporcionar mais experiências, sabedoria, segurança e
maturidade nas situações de suas vidas. Tais visões podem ser compreendidas, de
acordo com Silva e Lüdorf (2010), como algumas vantagens proveitosas para que
determinadas pessoas possam obter reconhecimento e respeito em um determinado
grupo social.
Outra categoria que emerge com ênfase relaciona o envelhecer às limitações
físicas e psicológicas. A partir dos depoimentos, podemos perceber que muitos
professores concebem o envelhecimento como algo negativo, como, por exemplo:
redução das funções biológicas e dificuldade para realizar as tarefas cotidianas.
De acordo com Ortega (2003), o envelhecimento é, muitas vezes, relacionado ao
declínio à idade adulta, como um estado patológico, uma doença a ser tratada.
Visões sobre envelhecimento e prática profissional
As visões sobre o envelhecimento e a prática profissional que aparecem com
mais intensidade estão relacionadas ao aumento do desgaste físico. A partir das
respostas dos professores, podemos perceber que o desgaste físico e a possível
limitação que o corpo poderá sofrer ao longo dos anos, são as questões que mais
preocupam estes professores que se encontram em início de carreira. O professor
de Educação Física está acostumado em sua prática corporal, com movimentos,
demonstrações, incentivos e estímulos diários aos seus alunos para que, em todas
as aulas, exercitem o corpo (SILVA; LÜDORF, 2012).
Outros, ao relacionarem o envelhecimento com a profissão, dizem o que
fazem ou pretendem fazer para minimizarem os efeitos da velhice para que possam
continuar atuando profissionalmente e como ajudam ou pretendem ajudar seus
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alunos quando chegarem a essa etapa da vida. Esses professores almejam uma velhice
com qualidade de vida e saúde para que possam, da mesma maneira, ensinar aos
seus alunos determinados hábitos e atitudes para reproduzirem ao envelhecerem.
Porém, esses professores e seus alunos não conseguirão ser saudáveis e obter
uma melhor qualidade de vida apenas com comportamentos modificados (SILVA;
LÜDORF, 2012). De acordo com Palma (2001), uma noção que ainda é muito forte
na Educação Física, de um modo geral, é a compreensão da saúde como ausência
de doença. Em linhas gerais, os profissionais que acreditam nessa concepção, ao
pensar e atuar no âmbito da saúde, levam em conta um aspecto central: o viés
biológico na determinação das doenças e, consequentemente, na definição do que
é ser saudável.
PROFESSORES EM FINAL DE CARREIRA
Significados do envelhecer
Com relação aos significados associados ao envelhecimento, observamos que,
para alguns professores em fase final de carreira, o envelhecimento é concebido
como um processo natural da vida do ser humano. Tal como se pôde observar nos
professores em início de carreira, os que estão em final de carreira, concebem,
também, o envelhecer como um processo natural da vida do ser humano.
Para outros professores, o envelhecimento está relacionado com o aumento
da idade e a alterações biológicas. A partir das respostas, interpretamos que essa
queda das funções biológicas e as possíveis limitações físicas podem representar
um problema para os profissionais, pois o declínio biológico, muitas das vezes, pode
repercutir negativamente na profissão (LÜDORF; ORTEGA, 2013).
Outra categoria que se destacou a partir dos dados analisados referentes ao
significado do envelhecer foi a questão da experiência e segurança. As respostas
sugerem que, assim como observamos nos professores em início de carreira, os
que se encontram em final de carreira também consideram que a experiência em
atuar nas escolas se torna importante ao envelhecer. De acordo com o pensamento
de Freire et al. (2002), é com o acúmulo de experiências em sua prática cotidiana
que, muitas vezes, o professor de Educação Física pode modificar sua maneira de
atuar.
Alguns professores que estão em final de carreira concebem o envelhecer
como a perda de vontade de trabalhar. As respostas dos professores expressam
características das fases “serenidade e distanciamento” e “desinvestimento”
propostas por Huberman (2007). Nestas fases, quando os professores estão próximos
à aposentadoria, ocorrem sentimentos comuns, como descomprometimento,
nostalgia ou resistência à profissão (HUBERMAN, 2007). Isto não significa que
os professores que se encontram nesta fase, desinvistam totalmente de suas
ações educativas, o que ocorre é que, ao mesmo tempo, que se aproximam da
aposentadoria, há uma aproximação, também, de uma nova etapa da vida pessoal,
se distanciando de seus interesses profissionais em favor dos interesses pessoais
(PORATH et al., 2011).
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Visões sobre envelhecimento e prática profissional
Quando questionados sobre a relação do envelhecimento com a prática
profissional, a maioria dos professores, que se encontra em fase final de carreira,
respondeu positivamente. Observa-se a partir das respostas dos professores, certo
nível de satisfação com relação à sua prática profissional, mesmo após de algumas
décadas de atuação docente.
Outra categoria construída a partir da relação do envelhecimento com a prática
profissional foi a perda da vontade de trabalhar. Essa categoria também surgiu no
tópico anterior denominado “Visões sobre envelhecimento e prática profissional”
para os professores de Educação Física em final de carreira. Assim como no tópico
anterior, as respostas dos professores são características das fases “serenidade e
distanciamento” e “desinvestimento” proposta por Huberman (2007). Como já foi
dito anteriormente, estas fases da carreira docente são fortemente marcadas pela
preparação para a aposentadoria e pelo progressivo abandono das responsabilidades
profissionais (HUBERMAN, 2007). Os professores “libertam-se, progressivamente,
do investimento no trabalho, para consagrar mais tempo a si próprias, aos interesses
exteriores à escola e a uma vida social de maior reflexão” (HUBERMAN, 2007, p. 46).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas opiniões dos professores e no diálogo com a literatura acerca
deste assunto, foi possível observar alguns aspectos relevantes entre os significados
de envelhecer e a prática pedagógica de professores de Educação Física que atuam
em ambiente escolar.
Ainda que a temática do envelhecimento já tenha sido bastante explorada
por alguns autores na área da Educação Física, sugere-se, como possibilidades
de futuro estudos, investigar as particularidades relacionadas ao envelhecimento
do professor de Educação Física em diferentes ambientes de trabalho e atuação
profissional, como em clubes, com técnicos de diferentes modalidades esportivas;
e em ambientes ao ar livre, com personal trainers, por exemplo. A fim de contribuir
com diferentes campos de estudo, sugere-se ainda que tal temática seja explorada
em outras profissões e não somente com profissionais de Educação Física.

BODY, AGING AND PEDAGOGICAL PRACTICE OF THE SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION TEACHER
ABSTRACT: The present study aimed to analyze the visions about aging and how this phenomenon
has repercussions in the pedagogical practice of the teachers of Physical Education at the beginning
and the end of the career. Data were obtained through 119 questionnaires answered by Physical
Education teachers. Such teachers have conceptions and visions about the aging and the professional
practice of aging varied.
KEYWORDS: Teachers; Physical education; Aging.

ENVEJECIMIENTO Y CUERPO DOCENTE PEDAGÓGICA ESCUELA DE PRÁCTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo analizar los puntos de vista sobre el envejecimiento y
cómo este fenómeno afecta a la práctica pedagógica de los profesores de Educación Física que
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están al principio y al final de sus carreras. Los datos fueron recolectados a través de cuestionarios
respondidos por 119 profesores de Educación Física. Estos maestros tienen ideas y puntos de vista
sobre el envejecimiento y la práctica profesional de la edad varió.
PALABRAS CLAVES: Profesores; Educación Física; Envejecimiento.
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CORPOREIDADE E PEREGRINAÇÃO: UM MODO DE
SERMOS CORPO
Marisa Mello de Lima1
RESUMO
O pressuposto norteador desta pesquisa foi: a experiência da corporeidade em indivíduos praticantes
da peregrinação consiste no redimensionamento da relação com o sagrado cujo significado é a
ressignificação do eu? E como objetivo procurou-se compreender o comportamento dos sujeitos
que escolhem a peregrinação para vivenciar sua corporeidade. Para tanto, a investigação seguiu uma
abordagem de natureza qualitativa, por meio da pesquisa de orientação etnográfica e teve como
referencial teórico a fenomenologia. O locusdo estudo consistiu no percurso compreendido entre
Tambaú/SP e Aparecida/SP, denominado de “Caminho da Fé” percorrido pela pesquisadora.
PALAVRAS-CHAVE: Corporeidade; Peregrinação; Ressignificação do eu.

1 INTRODUÇÃO
O nosso aparato cultural, ou seja, as experiências que vivenciamos ao longo
de nossas vidas na cidade em que vivemos, no ambiente familiar, nas leituras pelas
quais nos conectamos, no ambiente escolar e laboral que escolhemos são fatores
que definirão o caminho que percorreremos no mundo vivido.Sobre isso MerleauPonty (2011, p. 6) nos esclarece que “a verdade não “habita” apenas o “homem
interior”, ou antes, não existe homem interior, o homem está no mundo, é no mundo
que ele se conhece”.
Dessa maneira, o uso da técnica corporal da marcha ressignificada por
peregrinos que buscavam no sacrifício corporal o encontro de algo desconhecido,
transcendente, foi a principal motivação para a realização da presente pesquisa.
Contudo, pergunta-se: a experiência da corporeidade em indivíduos praticantes
da peregrinação consiste no redimensionamento da relação com o sagrado cujo
significado é a ressignificação do eu? A partir disso, objetivou-se entender a presença
da corporeidade na peregrinação como um modo de o sujeito efetivar uma nova
síntese do eu por meio do self tendo o sagrado como aporte para esse novo olhar.
Pôde-se, portanto, por meio do caminhar observar o diálogo que há entre o self,
a natureza, o sagrado e a corporeidade. O peregrinar, por sua vez, é o ajuntamento
de todas essas categorias para o amadurecimento do corpo como “ser-no-mundo”,
e do corpo como espírito transcendente, de alma aberta ao mundo. Assim, a
corporeidade é uma maneira de viver o corpo, ou seja, é o ser no mundo, não só o
ser como corpo (físico) que ocupa um espaço, mas um corpo numa totalidade: que
se comunica, se movimenta, se posiciona – socialmente –, que é sujeito da cultura
1 Universidade de Brasília, marisamelima@gmail.com
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– carrega história e símbolos –, um corpo que é experiência, é emotivo, existencial,
afetivo, sensível, espiritual, diga-se: vívido. Como nos diz Merleau-Ponty (2011) um
corpo que se levanta em direção ao mundo.
2 METODOLOGIA
A pesquisa teve cunho etnográfico e o lócus do estudo compreendeu o percurso
entre Tambaú/SP e Aparecida/SP, denominado de “Caminho da Fé”, 428 quilômetros,
percorridos em 14 dias. A orientação teórica foi o paradigma fenomenológico por
meio de discussões de autores das Ciências Sociais e da Educação Física, destacandose Merleau Ponty(2011), Mauss (1974), Le Breton (2011), Csordas (2008), Steil (2008,
2011) e Turner (2008 e 2013).
Compreender o comportamento dos sujeitos que escolhem a peregrinação
para vivenciar sua corporeidade é um dos objetivos deste trabalho, que terá o olhar
antropológico como suporte para o seu desenvolvimento. E, como constituinte
do ofício do etnógrafo, a “observação participante” foi uma das modalidades de
pesquisa escolhidas para o estudo, pois “os atos de olhar e de ouvir são, a rigor,
funções de um gênero de observação muito peculiar, por meio da qual o pesquisador
busca interpretar – ou compreender – a sociedade e a cultura do outro “de dentro”,
em sua verdadeira interioridade” (OLIVEIRA, 2000, p. 34).
3 A CORPOREIRADE NA PEREGRINAÇÃO, UM FENÔMENO SOCIOCULTURAL E
RELIGIOSO.
A peregrinação, uma experiência humana e religiosa, traz à luz o aprimoramento
do eu, o fortalecimento da fé e o cultivo da espiritualidade, podendo representar a
busca do homem por um tipo especial de sabedoria: a das coisas essenciais à nossa
vida. Segundo Pereira (2003, p. 34), etimologicamente a palavra peregrinar provém
do latim, da junção da proposição per, que significa através ou por e do nome ager,
que significa campo, território, região ou país. Assim, pode-se inferir que peregrinar
é a persecução do amadurecimento da relação do eu com as questões espirituais
ou sagradas que cada sujeito carrega em sua alma, que se dá em meio ao campo, à
terra, em viagem a um local distante de sua moradia e quase sempre em sacrifício.
Ou seja, os indivíduos que se encorajam a explorar longas caminhadas regadas a
surpresas materiais e espirituais, a dores físicas e emocionais, incertezas, medos e
angústias latentes, levam como bagagem primária inquietações interiores capazes
de estimular a apreensão de valores e ressignificações.
Nessa perspectiva temos o que pode ser o simples ato de caminhar para visitar
um lugar sagrado como turismo, o pagamento de uma promessa, a autopunição
como dívida de uma má conduta por princípios religiosos, o encontro com o sagrado
e a necessidade de compreensão do self como instrumento para uma nova síntese
do eu.
A peregrinação, de forte dimensão subjetiva, tem como lugar comum a
experiência de ser mais bem compreendida ao ser vivenciada. Portanto, considerando
o corpo como o “veículo2” que se tem para vivenciar a prática peregrina, considerou2 Referimos ao“Corpo como veículo” baseado na ideia que Merleau-Ponty adota no livro
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se como conceito primário para o desenvolvimento dessa pesquisa a corporeidade.
Procurou-se, portanto, compreender a corporeidade na peregrinação como caminhos
possíveis para o descortinar de um horizonte de sentidos e experiências as quais
acreditamos existir quando se quer o encontro com o self e, consequentemente, a
nova síntese do eu.
Entendeu-se que o self é o que dá o tom à personalidade do sujeito quando
este procura entender “quem sou eu”. Dito de outro modo, o self é o afinador do eu.
A vida cotidiana é marcada pelas constantes transformações do mundo material
que nos é dada em conformidade com a contemporaneidade: as relações sociais se
tornam mais frágeis ao se perceber a ascendente individualização nas trocas entre
os atores sociais. E qual é o lugar da corporeidade nessa vida cotidiana? Le Breton
(2011, p. 8) nos esclarece que “pela corporeidade, o homem faz do mundo a extensão
de sua experiência; transforma-o em tramas familiares e coerentes, disponíveis à
ação e permeáveis à compreensão”.
Contudo, a peregrinação como experiência do corpo em sacrifício, em
devotamento ao sagrado, em busca da nova síntese do eu, nos leva à vivência da
corporeidade como necessária à presença do indivíduo no mundo como totalidade
em equilíbrio entre a mente e o espírito, abandonando o lugar de corpo utilitário.
A partir disso, considera-se que o fenômeno da peregrinação está intimamente
ligado à forma de o sujeito lidar com o sagrado, pois a palavra peregrinação traz
em si forte dimensão religiosa. Quando refere-se a essa prática, instintivamente uma
triangulação é efetivada: o peregrino, o caminho – para dentro de si – e o lugar
sagrado.
E O QUE É SER PEREGRINO E QUEM É ESSE CORPO-PEREGRINO?
Ser peregrino é apresentar sua corporeidade ao mundo, é ser corporeidade,
como diz Merleau-Ponty (2011, p. 143), é ser uma consciência, ou, ainda, ser uma
experiência, é comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os
outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles. Ou seja, é estar plenamente
nessa experiência silenciando-se nas dores, meditando, orando, sentindo saudade
de casa, querendo voltar para o conforto cotidiano, temendo o desconhecido, mas
adquirindo força para encará-lo, aguçando sua alma curiosa, vivendo e respeitando a
natureza, pisando a terra, usufruindo das sombras de árvores frondosas, e cuidando
de seu companheiro peregrino, que às vezes está ao seu lado, outras mais adiante
ou que haverá de encontrar. Diante disso, remete-se às ideias de Merleau-Ponty
(2011), e pode-se afirmar que peregrinar é a manifestação do corpo próprio.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto, como pesquisadora participante e de acordo com Cardita
(2012), Steil e Toniol (2011), acredito que o encontro com o self se dá por meio
da peregrinação quando esta se apresenta ao sujeito peregrino por meio da
estrada a ser percorrida. Tem-se um destino e um horizonte a ser alcançado que
Fenomenologia da Percepção: “O corpo como veículo de ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser
vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente
neles” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 122).
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possui, singularmente, um sentido para a nova síntese do eu. Para tanto, os autores
supracitados enfatizam o corpo como um lugar de fluxo constante entre coisas
relativas à alma, à mente e ao próprio corpo. A nosso ver, a esse horizonte de sentido
e destino a alcançar devemos reiterar a corporeidade como “ser no mundo” e um
desafio para a imaginação e a criatividade.
Enfim, o que vale é reconhecermos o corpo que somos e vivenciamos. E qual
o corpo sê-lo-emos no destino final? Durante a peregrinação uma espécie de cura
da alma é efetivada em cada centímetro percorrido. O corpo entra em harmonia
com a alma, dando lugar para que o transcendente se efetive em situações simples
e corriqueiras, as quais, no cotidiano urbano, não perceberíamos com tamanha
nitidez. Dessa forma, o movimentar-se para o destino final, na peregrinação, é a
essência para o encontro do self sagrado.
Mais tarde, as respostas à hipótese e objetivos deste texto ficaram evidentes a
cada batida do cajado no chão. Concorda-se, assim, com Cousineau (1999, p. 28):
“é sagrado o que é digno de nossa reverência, o que evoca respeito e maravilha no
coração humano, e aquilo que contemplado nos transforma completamente”. Podese notar, a partir das relações que se constrói com alguns peregrinos do “Caminho da
Fé”, o quão rico era a experiência da contemplação e valorização de mínimos detalhes
vistos nas coisas do caminho: os variados tipos de locais em que encontravam-se
as setas amarelas, as pegadas dos pés e do cajado de peregrinos na poeira fina, as
placas de sinalização das pousadas, as conversas com os hospedeiros e moradores
que cruzávamos no caminho, os santinhos deixados nos altares incrustados nos
barrancos, igrejas, cruzes; as paisagens da serra, os casebres simples cercados de
flores coloridas, o ar puro e o desafio alcançado. Não havia nada mais sagrado que
todos esses elementos fortalecendo e revigorando nossas almas e a alma do mundo,
pois certamente esse sentimento de completude reverberava a longo alcance. Eis a
vivência da corporeidade por meio da peregrinação.
EMBOIDMENT AND PILGRIMAGE: A WAY TO BE A BODY
ABSTRACT: The guiding assumption of this research was::does the experience of embodiment in
individuals who take part in pilgrimage consist on the re-dimensioning of the relationship with the
sacred, whose meaning is the resignification of the self? The objective was to understand the behavior
of the subjects who choose the pilgrimage to experience their emboidment. For this, the research
followed an approach of qualitative nature, through the research of ethnographic orientation and
had as theoretical reference the phenomenology. The locus of the study consisted of the course
comprised between Tambaú/SP and Aparecida/SP, denominated “The Way of the Faith” that was
traversed by the researcher.
KEYWORDS: Emboidment; Pilgrimage; Resignification of the self.

CORPOREIDAD Y LA PEREGRINACIÓN:UNA FORMA DE SER CUERPO
RESUMEN: El supuestorector de esta investigación fue: La experiencia de La realización em La
práctica de los individuos de peregrinación es el cambio de tamaño de La relacióncon lo sagrado
cuyo significado es La redefinicióndelauto? Yel objetivo que buscaba comprender el comportamiento
de lossujetos que optan por una peregrinación a experimentar su corporeidad. Por lo tanto, La
investigación seguido un enfoque cualitativo, a través de La orientación investigación etnográfica
y tuvo como fenomenologia teórico. El estúdio consistió enlaruta entre ellocus de Tambaú/SP y
Aparecida/SP, llamada “Camino de laFe”, que estaba cubierto por el investigador.
PALABRAS CLAVE: Corporeidad; Peregrinación; Ressignificación do eu.
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FRIDA KAHLO: CORPO, DOR E SOFRIMENTO 1
Loreta Melo Bezerra Cavalcanti2
Karenine de Oliveira Porpino3
RESUMO
O estudo aborda parte das reflexões desenvolvidas na pesquisa de doutorado em Educação,
objetivando, a partir do método fenomenológico, descrever e refletir sobre experiências de dor e
sofrimento da artista Frida Kahlo. A pintora é considerada uma figura emblemática do ponto de vista
político, social, feminino e artístico. A apreciação de sua obra nos permite transitar o olhar para o
entrelaçamento entre a natureza e a cultura.
PALAVRAS-CHAVE: corpo, dor, sofrimento.

INTRODUÇÃO
A figura da pintora mexicana Frida Kahlo, tida como mito feminista se mistura
a cultura pop e ressurge como estampa expressiva de liberdade das mulheres,
assinalando uma identidade estética que não passa despercebida. Frida nos
arrebata pelo olhar, pela biografia e pelo ideário de liberdade, porque intensa como
foi, passou a vida a sentir mesmo.
Os conceitos de dor e sofrimento são confundidos na linguagem comum.
Qualquer situação de incômodo pode gerar a verbalização de ambos os termos.
Entretanto, algumas diferenças podem ser pontuadas, tanto do ponto de vista da
subjetividade do indivíduo, quem de fato sente, quanto da origens dos termos.
Fleming (2004), sublinha que as raízes etimológicas das palavras são bem diferentes.
A origem etimológica de dor, do latim dolor-doloris, aponta para o seguinte
significado: <romper, rasgar, abrir fenda> (dolo significa <eu rompo>), enquanto
que, na origem etimológica, sofrimento, do latim sufferentia, sufferere, significa:
tolerar, suportar, aceitar (FLEMING, 2004, p. 37).
Enquanto a dor mobiliza e absorve completamente o sujeito, suga sua existência,
consequentemente sua presença no mundo, numa relação assimétrica com o prazer,
o sofrimento desestabiliza, tira do prumo e permeia as ondulações dos prazeres e
desprazeres da vida. Enquanto sofrer remete a capacidade de tolerar, a dor, segundo
a origem de sua terminologia, não suporta tolerância.
As experiências de dor e sofrimento, a primeira enquanto ruptura da existência
e o segundo enquanto, ou expressão dessa dor, ou desprazer que constitui os
contrastes da vida (LE BRETON, 2013b, FREUD, 2011, FLEMING, 2003, NASIO,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, loretamelo@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, kporpino@gmail.com
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2008), são reavivados de forma muito intensa nas obras de Frida. Nosso intuito é
de remeter nosso olhar as experiências de dor e sofrimento da artista na formulação
de algumas de suas obras e do relato de outros olhares biográficos, através de um
exercício de descrição e apreciação.
DESENVOLVIMENTO
A biografia de Frida e a construção de suas obras nos faz pensar em como as
experiências de dor e sofrimento se entrelaçam e se confundem no vivido. Trazemnos uma polifonia emblemática. Frida sofre com as dores insuportáveis da doença,
do acidente que sofreu, mas sofre mais ainda com as punhaladas de uma pujante
vida amorosa e política, pela mutilação nas perdas dos filhos que nunca chegou a
ter. Isso a impulsiona a pintar e a pintura dá a sua cara e forças para prosseguir.
Frida problematiza os valores de uma sociedade arcaica, redimensiona o feminino
e o papel da mulher, e transforma sua própria vida na mais bela obra de arte que
poderia criar. “Frida improvisa sua própria liberdade para transcender com dignidade
uma vida cheia de dor” (FRANCO, 2005).
De acordo com Merleau-Ponty (2004), a vida não explica a obra, mas se
comunica com ela. O que somos, não deixaremos de ser e no que nos transformamos
não se desvincula do que somos, há na vida e nas nossas relações com o mundo um
misto de liberdade e de projeto inicial, compreender os rumos que essa liberdade
toma passa pela compreensão desse projeto, no entanto, este não é determinante
muito menos imutável. “Há sempre vínculos, mesmo e sobretudo, quando recusamos
aceita-los” (MERLEAU-PONTY, 2004, p.138). Nos parece que Frida nunca os recusou.
Frida é uma artista que não nega seus vínculos, que reforça a incapacidade de
abandonar sua vida em suas obras, como afirma Merleau-Ponty na citação anterior.
Ao contrário, a artista superlativa sua existência, suas dores e seus sofrimentos em
seus desenhos e pinturas.
Suas obras eram intensas tais quais seu engajamento com as experiências de
dor e sofrimento. Pintou o que a rodeava e a si mesma, fazia brotar em seus quadros
as sensações mais viscerais e hiperbolizadas de alguém que rasgou as profundezas
do seu ser buscando estampá-las nas telas.
Seus quadros aludem a algo que Merleau-Ponty (2004) chama de universo
onírico das essências carnais, lotadas de semelhanças eficazes e de significações
gritantes e mudas, em que essência e existência, imaginário e real, visível e invisível,
se confundem na pintura enquanto nossas categorias de apreciação. Frida pinta a si
própria, seus desejos mais íntimos e os contrastes da sua vida.
Aos 19 anos, Frida sofre o acidente que marcaria sua vida para sempre, a
colisão entre um bonde e o ônibus que voltava da escola. Teve a coluna e a pélvis
quebradas em três (3) lugares, a perna direita em onze (11), fraturou a clavícula e três
(3) costelas, seu pé direito foi deslocado e esmagado, uma barra de ferro atravessou
seu corpo através da sua vagina. Na cena final do acidente estava Frida jogada ao
chão ensanguentada e cheia de pontos dourados de ouro em pó derramado em
seu corpo (FRANCO, 2005). Nesse momento, a dor e o sofrimento se converteriam
definitivamente nos temas centrais na vida e obra de Frida. Desse período em diante,
as idas e vindas ao hospital, o uso de medicamentos, o aparelhamento ortopédico,
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os constantes tratamentos, as cirurgias, as dores constantes, viraram o cotidiano da
artista.
Enquanto esteve acamada, entre uma cirurgia e outra, segundo ela, sem
prestar muita atenção, começou a pintar. Sua mãe, para tentar alegrá-la, criou um
cavalete para apoiar a tela especial, adaptado para que pudesse pintar deitada. Ela
pintava aquilo que via, e se dizia invadida por ela mesma, sobretudo por causa de
um espelho estrategicamente localizado no teto, acima da cama (FRANCO, 2005).
Na arte, o pintor se oferece o corpo para representar o mundo, um corpo que é
uma tessitura formada por visão e movimento. “O mundo visível e de meus projetos
motores são partes totais do mesmo Ser” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 16). Ou seja,
há um imbricamento entre o que se vê e o ser, o corpo é ao mesmo tempo vidente e
visível, e encontra-se preso ao tecido do mundo. O artista se obriga a emprestar sua
expressão, sua forma de ver o mundo, o pintor oferece seu corpo ao mundo para
transformar o mundo em pintura. Ele assume o mundo sensível (MERLEAU-PONTY,
2004).
Os paradoxos, as contradições e as ambiguidades eram marcas de Frida, sua
postura impetuosa de mulher forte contrastava com a possessividade do amor por
Diego, sua capacidade de resistir as dores de suas doenças ia de encontro a sua
hipocondria perante as dores do amor. Frida inspirava através de sua vida e obra os
sentidos de uma existência demasiadamente humana.
A pintura é simultaneamente o dentro do fora e o fora do dentro, duplicidade
imanente ao mundo sensível. O pintor constrói sua visão não apenas por um dom,
mas aprende vendo, por si mesmo, e isso não se dá apenas em alguns meses, muito
menos na solidão. O nascimento da visão do pintor é continuado porque ele faz
aparecer sua visão, o olhar das coisas sob ele e dele sob as coisas. No circuito da
visão do pintor no ato de pintar, não há ruptura entre natureza, homem e expressão
(MERLEAU-PONTY, 2004). Essa análise de Merleau-Ponty no texto “A linguagem
indireta e as vozes do silêncio” parece se referir particularmente à Frida porque sua
trajetória é imbuída de seu olhar sob as coisas, no caso, de suas próprias experiências,
sobretudo as de sofrimento e dor, que compõe a profundidade de suas obras. A
autora admite, na escritura de seu diário, que a angústia, a dor, o prazer e a morte
são processos existenciais (KAHLO, 2015).
A pintura de Frida exala as nuances mais histéricas do seu mundo vivido, do
engajamento na expressão da sua arte. Tudo o que grita na sua existência parece
gritar nos seus quadros e no seu posicionamento diante do mundo. Frida não
diferencia quando sofre de quando sente dor, essas experiências são absolutas em
sua arte, menos para ilustrar seus dramas do que para fazer reverberar sua paixão
pela vida e seu entrelaçamento carnal com o mundo.
Em Frida, as experiências da dor e do sofrimento expressam sentidos que se
reverberam na produção de suas obras, revelando a o entrelaçamento das experiências,
o ser que é encarnado no mundo. A obra traduz uma inteligibilidade só possível
através da experiência estesiológica, da expressão da vida da pintora que se deu no
momento da pintura, mas que é eternizada e retomada a cada olhar para a obra.
Os sentidos e significações da obra de Frida disseminam-se quando postas
ao olhar, quando se colocam à experiência da apreciação. Eu olho, me contamino
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a ponto de me inebriar da sensação do peso, o peso das dores e dos sofrimentos
carregados pelo corpo esguio e ferido da artista retratada. O peso dos olhos
com sobrancelhas unidas dos autorretratos de Frida fitam-me e dizem-me: estou
sofrendo, preciso que você me entenda, essa é a minha arte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências corporais não são unidimensionais, ocorrem em horizontes de
possibilidades de significações, tanto no sentido que afeta o corpo quanto do ponto
de vista de suas reações. Somos universo de expressões e introspecções, somos
natureza e cultura. O sofrimento e a dor não poderiam fugir disso.
Psíquico e fisiológico ligam-se através de sua reintegração à existência, pois
nunca se recobrem inteiramente, ambos são orientados para uma ordem intencional,
para o mundo e para uma historicidade que dá sentido e cria sentido em si mesmo
(MERLEAU-PONTY, 2006).
Vida e obra não se comunicam por causalidades, uma está tecida na outra pela
carne. Desse modo, não há interdições quanto a expressão dos desprazeres, ao
contrário, quando a carne está imbuída de dor, nada mais importa, nada sucumbe,
a dor toma tudo e quando se esvai nunca some por completo, deixa demarcações,
supõe sofrimentos.
As experiências de dor e sofrimento são descortinadas pelas expressões
artísticas. Desse modo, consideramos que as obras de Frida se expressam a partir das
experiências de dor e sofrimento, sendo possível relacionar seus fazeres à expressão
artística do próprio corpo.
Pensamos que alguns fazeres artísticos e as experiências de sofrimento e dor
apresentam relações estreitas, por vezes imbricadas, por ora condicionantes. A
vivência e a apreciação da dor e do sofrimento podem fazer vibrar a estesia do corpo,
podem fazer emergir o corpo vivo (ANDRIEU, 2015), podem nos fazer reconhecer e
ampliar nossos próprios limites.
FRIDA KAHLO: BODY, PAIN AND SUFFERING
ABSTRACT: The study addresses part of the reflections developed in the doctoral research in
Education, aiming, from the phenomenological method, to describe and reflect on pain and suffering
experiences of the artist Frida Kahlo. The painter is considered an emblematic figure from the
political, social, feminine and artistic point of view. The appreciation of her work allows us to look at
the intertwining of nature and culture.
KEYWORDS: body; pain; suffering

FRIDA KAHLO: CUERPO, EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO
RESUMEN: El estudio aborda parte de las reflexiones desarrolladas en la investigación de doctorado
en Educación, con el objetivo del método fenomenológico, describir y reflexionar sobre experiencias
de dolor y el sufrimiento de la artista Frida Kahlo. El pintor es considerado una figura emblemática
desde el punto de vista político, social, artístico y femenino. La apreciación de su obra nos permite
mover los ojos a la interrelación de la naturaleza y la cultura.
PALABRAS CLAVES: cuerpo; dolor; sufrimiento
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A CORPOREIDADE FREIREANA1
Rafael Vieira de Araújo2
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RESUMO
Neste estudo discutiu-se a compreensão da corporeidade na concepção freireana. Utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica das obras de Paulo Freire. Este foi categorizado e dividido em
três partes: corpo social - corpo consciente; corpo na educação e a luta por corpos conscientes.
Objetivou-se identificar a formulação do pensamento de Paulo Freire, sobre a temática corpo.
Ressaltou-se a ideia de corpo consciente e a necessidade e a importância de repensar o corpo na
educação.
PALAVRAS-CHAVE: corporeidade; corpo na educação; corpos conscientes.

INTRODUÇÃO
O presente estudo inaugura um diálogo com as obras de Paulo Freire com o
intuito de compreender os corpos conscientes, oprimidos, vencidos e vazios, conforme
Freire (2011, p.45), “o corpo molhado de nossa história”.
Assim, discutiremos5 a corporeidade na educação a partir de Paulo Freire, em
suas diversas obras nas quais abordou de forma crítica e aprofundada, possibilidades
do processo de formação humana de corpos conscientes, por meio da Educação
libertadora, progressista e popular.
Ao encontro desta proposta, Paulo Freire sugere “o círculo de cultura” como
espaços epistemológicos de diálogo, isto é, se aprende e se ensina com o outro e de
corpo inteiro.
Assim, optar em dialogar com os livros de Paulo Freire não é uma opção aleatória,
e sim uma decisão política, ou seja, uma concepção de educação que é política.
Desse modo, questiona-se como formar com os educandos “corpos conscientes”?
METODOLOGIA
Ao investigar sobre a noção de corpo(s) consciente(s) recorreu-se a pesquisa
bibliográfica, o conceito de corpos conscientes aparece em algumas obras de
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Prof. Ms. Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte (Seduce-Go) rafael.araujo@seduc.
go.gov.br
3 Profa. Dra. Programa de Pós-Graduação em Educação (PUC-Goiás), teresacbs@terra.com.br
4 Prof.Ms. Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), rildo.araujo@bag.ifmt.edu.br
5 Este texto foi elaborado a partir da dissertação de mestrado do autor Araújo (2015).
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Freire e pesquisas que abordaram sobre essa temática, vale destacar o artigo de
Gonçalves6, com o tema “A noção de corpo(s) consciente(s) na obra de Paulo Freire”
que apresentou a sequência dos anos de publicação das obras que abordaram o
tema corpos conscientes.
Considerando a estratégia adotada pelo autor Gonçalves procurou-se neste
texto dialogar com algumas obras de Paulo Freire sobre a temática do corpo,
discutindo dialeticamente o conceito de corporeidade e Freire deixava claro sobre
a importância de repensar o corpo na educação.
Portanto, este diálogo freireano contribui para a compreensão da corporeidade7
dos educandos, a partir da reflexão teórica sobre a educação do corpo.
O CORPO SOCIAL - CORPO CONSCIENTE
O corpo constitui objeto de estudo e pesquisa de diferentes áreas de
conhecimentos. Compreendê-lo é um exercício intelectual complexo no campo das
ciências humanas, biológicas, exatas e principalmente o corpo em movimento na
Educação Física. Desse modo, o corpo é dialético, histórico, uma expressão material/
espiritual na relação com a natureza/cultura8 e o social, pois a realidade social é a
base de reflexão e transformação para sujeitos conscientes que dão vida, sentidos
e significados ao corpo.
A contribuição da dialética de Paulo Freire com a temática do corpo é expressa
na obra Pedagogia do Oprimido. Como explicita Gadotti (2008, p.114), “falar do
oprimido” é lembrar que “o oprimido é o corpo”. A palavra “corpos conscientes”
apareceu, pela primeira vez, nas palavras de Paulo Freire, ao tratar sobre concepção
bancária e contradição educador-educando, Freire (2005, p.72) denuncia “[....] uma
dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com
o mundo e com os outros. Concebe a sua consciência como algo espacializado
neles e não aos homens como “corpos conscientes. ”
Constatou-se a compreensão do corpo como cultura quando Freire comentou
sobre as marcas do exílio em sua vida, presente na Pedagogia da Esperança (2011,
p.17) “[...] com o corpo molhado de história, de marcas culturais, de lembranças, de
sentimentos, de dúvidas, de sonhos rasgados, mas não desfeitos, de saudades de
meu mundo.” Uma analogia pode ser feita nos dias atuais, pois a classe trabalhadora
vivencia outro tipo de situação, ou seja, é exilada desde o nascimento, da ausência
do lazer, da moradia, da cultura, do teatro, da escola, do esporte, da política, da
economia e vive na alienação sustentada pelo opressor.
Em Freire e Faundez (1985, p.15), os autores nos apresentam o diálogo que o
corpo estabelece socialmente e o problema do distanciamento da corporeidade e
aponta: “[...] o corpo humano, velho ou moço, gordo ou magro, não importa de que
6 Conforme (Gonçalves, p.1,) ver as obras de Paulo Freire, nas quais se destaca a noção de corpo(s)
consciente(s), apresentadas de acordo com a sequência dos anos de publicação.
7 “A corporeidade implica a inserção de um corpo humano em um mundo significativo; implica a
relação dialética do corpo consigo mesmo, com outros corpos expressivos e com os objetos de seu
mundo.” (SIQUEIRA, Teresa C.B. 2001, p.59).
8 Conforme Chauí (1997, p. 307), somos seres culturais-criamos a linguagem, o trabalho, a sociedade,
a religião, a política, a ética, as artes e as técnicas, a filosofia e as ciências.
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cor, o corpo consciente, [...] é o corpo que luta, é o corpo que ama, que odeia, é o
corpo que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive!”
A citação reafirmou a compreensão progressista de Paulo Freire sobre o corpo
e defendeu a luta das novas gerações contra a alienação de corpo perfeito, mas um
corpo consciente.
O processo de consciência, na perspectiva freireana, apresenta níveis de
consciências (intransitiva, transitiva ingênua, transitiva crítica) que não são
determinadas de forma linear e sim espiraladas.
Então, para Freire (1990), a corporeidade é formada pela consciência do
mundo e não a partir da consciência de si ou da falsa consciência do mundo. Nessa
compreensão, é nas relações em que o mundo da consciência no olhar sociológico
de Paulo Freire se constitui a partir de uma preocupação essencialmente educativa,
denominada consciência social.
Dessa forma, o corpo consciente na existência humana se torna mais intenso
e mais rico. Freire (1996, p. 20) afirma que “[...] minha consciência não está no
cérebro, nem ela está nos pulmões ou no coração. Minha consciência sou eu, corpo.
E meu corpo se constitui corpo consciente na medida em que se relaciona com
outros humanos”.
Freire abordou sobre os estados da consciência nos livros: Ação cultural para
a liberdade e outros escritos (1981) e Educação como prática da liberdade (1983).
Neles, explicou que a consciência intransitiva ou “semi-intransitiva” é a condição do
sujeito, cuja vida é meramente biológica que, em sua realidade, não tem a capacidade
de objetivá-la e conhecê-la criticamente.
O sujeito, na busca intencional por transformações de sua condição humana de
vida, tem no diálogo com os outros e no compromisso social, atingir outro nível: o
da consciência transitiva ingênua. Conforme Freire (1983, p. 60), “[...] a consciência
transitiva é, porém, num primeiro estado, preponderantemente ingênua”.
Portanto, a partir do processo de humanização e transformação a consciência
transitiva crítica é o processo do sujeito para interpretar a realidade concreta e a
capacidade de pensar, refletir, posicionar, decidir e fazer opções e ações conscientes,
ou seja, lutar pela sua autonomia intelectual e libertação corporal. Freire (1983, p.
61) exemplifica que a consciência transitiva crítica caracteriza-se “[...] pela recusa a
posições quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não
da polêmica”.
CORPO NA EDUCAÇÃO
A educação é compreendida dialeticamente a partir da sociedade e da
concepção de homem dentro de uma cultura. Os saberes e os conhecimentos
historicamente acumulados foram sistematizados e institucionalizados pela escola.
Como forma de romper com a educação bancária no Livro Pedagogia do
Oprimido, Freire (2005) propôs uma metodologia, processo educativo-libertador, a
partir da problematização da realidade concreta dos educandos que definiu como
temas geradores com base epistemológica, pedagógica e política.
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Na mesma direção ao refletir sobre a corporeidade dos educandos, deve-se
contextualizar a história desses corpos por meio da leitura de mundo e isso implica
considerar o corpo do sujeito educando influenciado e maltratado pela sociedade
do capital. Assim, o papel do educador é desafiar a curiosidade ingênua do aluno
em relação a seu próprio corpo no mundo.
Na leitura do livro Educação na Cidade (1991), quando Freire, em diálogo com
Gadotti, enfatizou que o jovem de hoje tem a liberdade de ressignificar o corpo,
uma vez que lhe é permitido modelar, exercitar, transformar o seu próprio corpo.
[...] é que meu corpo consciente está sendo porque faço coisas, porque atuo,
porque penso já. A importância do corpo é indiscutível; o corpo move-se, age,
rememora a luta de sua libertação, o corpo afinal deseja, aponta, anuncia,
protesta, se curva, se ergue, desenha e refaz o mundo. Nenhum de nós, nem
tu, estamos aqui dizendo que a transformação se faz através de um corpo
individual (FREIRE, 1991, p. 92).

Por isso, o interesse deste estudo sobre o corpo do educando que historicamente
foi oprimido e a responsabilidade do educador e da sociedade em contribuir para
formar corpos conscientes.
ALGUMAS REFLEXÕES: A LUTA POR CORPOS CONSCIENTES
Espera-se que esta pesquisa incite o debate crítico acerca da educação do corpo
nas instituições educativas, em especial o debate que pauta sobre a corporeidadesubjetividade do educando trabalhador, visando não somente à construção de
corpos conscientes como também a sua autonomia.
O corpo precisa ser ressignificado em todos os espaços formativos. No caso da
instituição escolar, o corpo necessita ser pedagogizado, desvelado, desconstruído,
desmitificado com o intuito de superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho
intelectual e a cisão corpo e mente, possivelmente levando o educando a estranhar os
sentidos e significados de corpo, de um corpo sequestrado pelo trabalho, ignorado
pela escola e pelas dificuldades de vida cotidiana, tornando-os conscientes.
Só assim, com corpos-conscientes, poderíamos lutar a boa batalha na vida e
agir com o mundo nos fazendo cada vez um ser mais, sujeitos completos em sua
corporeidade-subjetividade.
THE FREIREANA CORPOREIDADE
ABSTRACT: In this study the understanding of corporeity in the Freirean conception was discussed.
The bibliographical research of Paulo Freire’s works was used as methodology. This was categorized
and divided into three parts: social body - conscious body; Body in education and the struggle for
conscious bodies. The objective was to identify the formulation of the thought of Paulo Freire, on the
body theme. The idea of a conscious body and the need and importance of rethinking the body in
education was emphasized.
KEYWORDS: corporeality; Body in education; Conscious bodies.

LA CORPOREIDAD DE FREIRE
RESUMEN: En este estudio hemos discutido la comprensión de la forma de realización en la
concepción de Freire. Se utilizó como metodología la investigación de las obras de Paulo Freire.
Este fue categorizado y se dividió en tres partes: cuerpo social - conciencia del cuerpo; cuerpo en la
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educación y la lucha por los organismos conscientes. Este estudio tuvo como objetivo identificar la
formulación del pensamiento de Paulo Freire, en el cuerpo del sujeto. Se hizo hincapié en la mente
consciente del cuerpo y de la necesidad y la importancia de repensar el cuerpo en la educación.
PALABRAS CLAVE: cuerpo; cuerpo en la educación; cuerpos conscientes.
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EDUCAÇÃO DO CORPO NO BRASIL DA PRIMEIRA
REPÚBLICA: A CONSTRUÇÃO DE PADRÕES DE
COMPORTAMENTOS DO TRABALHADOR NOS
CONTOS DE LIMA BARRETO1
Aline Flavia Valgas2
Juliana de Castro Chaves 3
RESUMO
Essa comunicação objetiva discutir aspectos relativos à construção de padrões de comportamento
voltados à educação do corpo para o trabalho na Primeira República brasileira. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica que teve como fonte de análise os contos completos de Lima Barreto. Observouse que a construção de padrões de comportamento do trabalhador se dá de modo violento e de
modo sutil em uma perspectiva de cisão corpo/mente e a depender do grau de resistência e posição
social dos sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação do corpo para o trabalho; padrões de comportamento; Lima Barreto

1 INTRODUÇÃO
Os acontecimentos do século XIX no Brasil, como a Proclamação da
Independência (1822), a Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da
República (1889), tributários da sociedade burguesa em desenvolvimento, resultam
na estruturação dos móveis capitalistas no país (FERNANDES, 1976). Assim, se
processa uma educação do corpo voltada à formação do corpo produtivo ao capital
em diferentes espaços de socialização aos diferentes grupos sociais existentes no
período. Conforme Ianni (1992) os resquícios de séculos de escravidão no país
levam a classe dominante do país a investir em processos educativos voltados à
consolidação da força de trabalho à toda a população, sendo possível correlacionar
tais processos aos contos limabarretianos.
Considerando que a literatura pode ser uma objetivação humana não alienada
que comunica verdades que desvelam a realidade (MARCUSE, 1999) e que apresenta
o cotidiano e perspectivas práticas que se desenvolvem em sociedade (SCHWARZ,
1977), utilizamos a literatura de Lima Barreto como fonte para estabelecer essa
correlação. Foram analisados cento e cinco contos de Lima Barreto, publicados na
coletânea “Contos completos de Lima Barreto” editado pela Cia. das Letras no ano
de 2010. Para esse recorte recorremos aos contos: “Três gênios da secretaria”, “Uma
noite no lírico”, “Mágoa que rala” e “Como o “homem” chegou”.
1 O presente artigo (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua realização.
2 Profª Ms. Rede Municipal de Educação – RME/Goiânia, flaviavalgas@yahoo.com.br
3 Profª Dra. Faculdade de Educação FE/UFG, julichcastro@gmail.com
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2 DISCUSSÃO E SÍNTESES
A produção contística de Lima Barreto4 revela em sua totalidade nuances
da sociedade capitalista em constituição no período da Primeira República. Na
sociedade que se configura é possível observar que o estabelecimento da disciplina
do corpo necessária ao processo produtivo perpassa pela educação do corpo de
modo sutil e de modo violento, e é permeada pela perspectiva de cisão corpo e
mente.
Em “Os três gênios da secretaria” há indicações de que o trabalho já está
permeado por uma rotina repleta de atividades repetitivas, onde o corpo se
acomoda, e se extirpa o pensamento, indicando o trabalho pautado na cisão corpo/
mente. Em uma reflexão, o narrador/personagem constata que em seu trabalho
as atividades se repetem dia a dia e que “o corpo fica em cômodo jeito; o espírito
aquieta-se, não tem efervescências nem angústias; as praxes são fixas e as fórmulas
já sabidas” (BARRETO, 2010, p. 473). O conto expõe uma perspectiva educativa já
assimilada pelo trabalhador que, embora por um momento se apresente cônscio de
sua situação, precisa submeter-se a ela e inibir seus pensamentos para, semelhante
a uma máquina, executar o necessário. O conto, escrito em 1921, é indicativo de que
o processo de adaptação ao trabalho assalariado aos moldes do capital está se
configurando.
Nesse sentido, a personagem em particular associa-se ao universal,
representando uma classe trabalhadora que “[...] não se afirma, portanto, em seu
trabalho, mas nega-se nele, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve
nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physise arruína seu
espírito” Marx (2002, p. 83). O processo produtivo ao qual a personagem de
“Os três gênios da secretaria”, se encontra é o cerne dos processos educativos
desenvolvidos no período da Primeira República. No contexto nacional da época se
faz necessário, para alavancar o modo de produção capitalista, romper com certa
tradição aristocrática que rebaixa o trabalho (SCHWARCZ, 2012) e criar um ethos
do trabalho aos moldes do capital que exorcize modos de viver e de trabalhar não
condizentes com uma sociedade moderna, produzindo indivíduos adaptados ao
novo processo produtivo.
Nos contos de Lima Barreto é possível visualizar que os processos de educação
do corpo se dão por meio das sutilezas trazidas pela aplicação de normas e códigos
de conduta em espaços públicos, incidindo sobre uma perspectiva de educação
psicofísica voltada à educação de movimentos delicados, repetitivos, finos e
precisos, e também, por meio de repressão e violência. No período em que são
desenvolvidas políticas nacionais que, de acordo com Ianni (1992), visam garantir o
controle social e políticas de desenvolvimento, progresso e modernização do país,
Lima Barreto anuncia, nas entrelinhas, processos de educação voltados ao forjar
de corpos polidos e fisicamente adaptados para o trabalho repetitivo. Em contos
como “Uma noite no Lírico” e “Mágoa que Rala” é possível observar a formatação
de códigos de comportamentos. Pessoas que já se adaptaram às conversas em
4 Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) é um escritor brasileiro associado ao prémodernismo. Sua obra consta de romances, sátiras, crônicas e contos, sendo os textos desse último
gênero, escritos entre 1904 a 1922.
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baixo tom de voz, movimentos harmônicos e cadenciados e às noções de etiqueta,
bem frequentam os espaços centrais da cidade, sendo excluídos desse espaço
aqueles que ainda não se adaptaram a gestos polidos e considerados civilizados.
Destarte, nos espaços urbanos descritos por Lima Barreto como confeitarias,
parques, restaurantes, cafés e teatros há amostras de que uma disciplina corporal é
exigida. Essa disciplinarização dos corpos é exigência das sociedades industriais, e
atinge de modo sutil o corpo dos indivíduos produzindo, num processo ininterrupto,
a sujeição dos instintos humanos a uma série de normas e hábitos que auxiliam
e preparam o trabalhador para o processo produtivo, como argumentou Gramsci
(2001). Embora as personagens que frequentam tais espaços sejam apresentadas
em condições socioeconômicas superiores aos que não frequentam, muitas delas
também pertencem à classe trabalhadora.
Observando-se os contos que tratam de um processo de educação do corpo
de modo sutil e contrapondo-os às condições socioeconômicas das personagens,
constatamos que, nos contos de Lima Barreto, os processos educativos se deram de
forma diferente em relação aos indivíduos mais empobrecidos e mais distanciados
dos processos de modernização preconizados pela urbanidade. Para essas
personagens o processo de educação do corpo para o trabalho se dá via coerção,
encarceramento e violência. É emblemático disso a personagem Fernando, de
“Como o “homem” chegou”. Completamente alheio ao processo produtivo que se
desenvolve, Fernando tem grande paixão pela astronomia e encontra dificuldades
em sujeitar-se ao trabalho na repartição em que trabalha, e, preferindo dedicar-se
à sua paixão “[...] abandonara, não de todo, mas quase totalmente a terra pelo céu
inacessível [...] inteiramente entregue à chatinagem e à veniaga” (BARRETO, 2010,
p. 126). Nesse sentido, a personagem afasta-se da sociedade repleta de negociações
escusas e do trabalho formal, dedicando-se às atividades de seu interesse. Sua
falta de dedicação ao trabalho e de assiduidade, leva-o a fama de insano. Com
seu afastamento e dedicação a si mesmo, Fernando é considerado como louco e é
detido.
A detenção da personagem remete-nos à necessidade de desenvolver o ethos do
trabalho discutida por Ianni (1992) e o envolvimento de ações truculentas da polícia
republicana para coibir o trabalho informal ou a falta de compromisso com o trabalho
e aprisionar os considerados vadios ou loucos, alheios ao processo produtivo que se
desenvolve (PATTO, 1999). Conforme Souza (1994) o encarceramento em prisões e/
ou manicômios no período da Primeira República objetiva, dentre outros aspectos,
sujeitar os indivíduos ao trabalho formal, sendo no cárcere desenvolvidos processos
educativos voltados a forjar um trabalhador ordeiro, assíduo e disciplinado.
No conto, Lima Barreto denuncia toda a truculência e os castigos corporais aos
quais o personagem Fernando é submetido após a sua apreensão e transferência
para uma prisão no Rio de Janeiro. Apreendido em Manaus é transferido até o Rio
de Janeiro em um carro forte feito de ferro, onde após colocado não é mais liberto
até chegar ao destino. A descrição de Lima Barreto acerca do carro que transporta
a personagem, ilustra a agrura do encarceramento:
É tudo de ferro, há inexorável antipatia do ferro na cabeça, ferro nos pés, ao
lado de uma agaçaba de ferro e que se vem sentado, imóvel, e para a qual
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se entra pelo próprio pé. É blindada e quem vai nela, levado aos trancos e
barrancos [...] tem a impressão de que se lhe quer poupar a morte por um
bombardeio de grossa artilharia para ser empalado aos olhos de um sultão
(BARRETO, 2010, p. 126).

Durante o percurso, o responsável pela apreensão da personagem não lhe dá
água tampouco lhe alimenta. Ao final da jornada, o homem, considerado louco,
apreendido, encarcerado e corporalmente castigado por alhear-se ao processo
produtivo, é entregue às autoridades cariocas morto. Chega ao destino apenas
seus restos mortais. Em algumas ocasiões, o conto “Como o “homem” chegou”
apresenta a própria tensão da sociedade brasileira da época bem como o grau de
adaptação ao processo produtivo de diferentes personagens. O encarregado de
prender e transportar Fernando já é um homem extremamente adaptado, coloca-se
a serviço de seu superior, e, obedece cegamente às suas ordens e executando-as
sem a menor reflexão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção de padrões de comportamentos voltados à educação do corpo
para o trabalho nos contos de Lima Barreto pode ser considerada como um processo
contínuo e ininterrupto da educação corporal desenvolvida no período da Primeira
República no Brasil. Os contos indicam-nos que, no período da Primeira República, a
educação corporal voltou-se para a construção de comportamentos condizentes ao
processo produtivo, apontando para além da perspectiva de preparação física para
o trabalho. Foi possível compreender que, tanto na aplicação de noções de etiqueta
e civilidade e/ou ações truculentas das autoridades militares, objetivava-se à época,
construir padrões de comportamentos adequados ao mercado de trabalho mesmo
que de modo indireto. Observou-se ainda que os métodos de difusão de tais padrões
de comportamento foram díspares para sujeitos de condições sociais diferentes,
acontecendo de modo mais sutil aos trabalhadores pertencentes aos grupos mais
abastados e de modo mais violento aos trabalhadores mais empobrecidos ou mais
resistentes a esses processos.
EDUCACIÓN DEL CUERPO EM EL BRASIL DE LA PRIMEIRA REPÚBLICA: LA
CONSTRUCIÓN DE PATRONES DE COMPORTAMIENTOS DE TRABAJADORES EN
LOS CUENTOS DE LIMA BARRETO
RESUMEN: Nuestro objetivo es discutir los aspectos relacionados com La construcción de patrones
de comportamiento dirigidas a la perspectiva de educación para El trabajo em La Primera República
de Brasil em los cuentos de Lima Barreto.Las historias aqui analizadas indican que los patrones de
comportamiento de los trabajadores de La construcción se produce violentamente y sutilmente en
una forma compartida entre cuerpo / mente y enfunción del grado de resistencia y La posición social
de los sujetos.
PALABRAS-CLAVE: Educación del cuerpo para El trabajo; patrones de comportamiento; Lima Barreto

BODY EDUCATION IN BRAZIL OF THE FIRST REPUBLIC IN LIMA BARRETO’S
TALES: THE CONSTRUCTION OF THE USE FUL WORKER
ABSTRACT: We aim to discuss aspects related to the construction of behavior patterns related to the
education of the body for work in the brazilian First Republic. We had Lima Barreto’s tales as a source
of analysis. The tales analyzed here indicate that the construction of worker behavior patterns occurs
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in a violent and in a subtle way in a body / mind split perspective and that it depends on the degree
of resistance and social position of the subjects. KEYWORDS: Body education for work; Patterns of
behavior; Lima Barreto

REFERÊNCIAS
BARRETO, Lima. Contos completos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
IANNI. Octávio. A ideia de Brasil Moderno. São Paulo: Brasiliense, 1992.
GRAMSCI, Antonio. Caderno 22 – Americanismo e Fordismo. In: Cadernos do cárcere vol.
4. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. Trad. M. E, Costa. Portugal: Ed. 70, 1999.
MARX, Karl. A ideologia alemã. Introd. Jacob Gorender. Trad. Luis Cláudio de Castro e
Costa. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
PATTO, Maria Helena de Souza. Estado, ciência e política na Primeira República: a
desqualificação dos pobres. Rev. Estudos Avançados, v. 13. n 35 São Paulo, Jan/Apr. 1999.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. População e sociedade. In: História do Brasil Nação v. 3:
abertura para o mundo: 1989-1930. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1977.
SOUZA. Luís Antônio Francisco. Polícia, classe trabalhadora e delinquência na Primeira
República. Revista Plural 1: 17-35, 1sem. 1994.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

679

O HIGIENISMO NOS ESTUDOS HISTÓRICOS EM
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Pedro de Oliveira Milagres2
Carolina Fernandes da Silva3
Marizabel Kowalski4
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo verificar como estão configurados os estudos históricos sobre
o movimento higiênico no campo da Educação Física. Para coleta de dados utilizou-se o método
Estado da Arte. Foi revelado um total de 141 artigos, dos quais 104 (74%) eram pesquisas históricas
e os demais 37 (26%) são gerais. Do total, apenas 30 (21,27%) possuíam ligação como campo da
Educação Física. Concluiu-se que, os discursos higiênicos ainda são pouco explorados no campo da
Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Estado da Arte; Educação Física; Higienismo;

INTRODUÇÃO
No campo da Educação Física (EF) as instituições médicas ligadas às correntes
higienistas estiveram presentes historicamente no desenvolvimento da área, como
afirma Carvalho (2004). Desta forma, os estudos sobre o Higienismo possuem
emergência científica para o entendimento do estabelecimento da EF. O Higienismo,
segundo Silva (2009) foi um movimento da elite médica com estratégias de alcançar
parcela populacional, galgar o poder estatal e possibilidades de participar do poder,
pelo domínio sobre o operariado.
A partir dessa configuração, a EF foi um dos principais objetos de poder das
instituições médicas durante os séculos XIX e XX. Entender seu percurso tornase importante para saber qual a sua participação no processo de sustentação
do sistema capitalista e manutenção da saúde e dos corpos, bem como, auxiliar
no reconhecimento dos discursos higienistas que ainda predominam em nossas
práticas profissionais.
Desta forma, este artigo tem como objetivo verificar como estão configurados
os estudos históricos sobre o movimento higienista no campo da EF. Realizamos
a busca por textos em torno do movimento higienista, com destaque para os que
retratam o papel da EF no período em que este se estabeleceu.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Viçosa (UFV), pedro.milagres@ufv.br
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), carol_ed.fis@hotmail.com
4 Universidade Federal de Viçosa (UFV), belkowalski@ufv.br
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METODOLOGIA
No que concerne à metodologia utilizamos o método denominado Estado d’Arte
ou estado do conhecimento. Matos et.al (2013) e Romanowski e Ens (2006) afirmam
que este método consiste no mapeamento de todas as bibliografias já publicadas
sobre determinado tema. Ainda, ele pode estabelecer ligações com pesquisas
anteriores, identificando temáticas recorrentes para demonstrar a frequência de
publicações na área a fim de apontar novas perspectivas, consolidando uma área
do conhecimento.
A coleta foi realizada nos bancos de dados da Scientific Electronic Library
Online (SciELO)e o Portal Periódicos CAPES entre os dias 27 de abril de 2016 a 13
de janeiro de 2017 com o intuito de revelar os artigos que tratavam da temática,
para busca foram eleitas as palavras-chave “Higienismo” e “movimento higienista”.
A tabulação foi realizada nas seguintes categorias: títulos dos artigos, ano de
publicação, autores e um breve resumo. Analisou-se a tipologia da pesquisa, ou
seja, se o artigo se trata de pesquisa histórica e releva os aspectos da EF. Para o
cruzamento dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel 2008, onde também
foram gerados os gráficos. A coleta de dados foi realizada através da análise dos
resumos, recorrendo ao texto sempre que possível. Para reconhecer se o artigo se
tratava de uma pesquisa histórica ou de assuntos gerais, verificou se estes eram
desenvolvidos com acontecimentos históricos ou informações quanto aos discursos
médicos e/ou sanitaristas em torno dos séculos XVIII, XIX e XX. Já quanto à relação
com o campo da EF foi observada se o estudo era sobre aspectos relacionados à
intervenção da atividade ou exercício físico e se o artigo ressaltava a formação moral
e regenerante do indivíduo visto que, de acordo com Soares (1994), a Educação
Física teve grande papel na construção deste novo homem regenerado fisicamente
e moralmente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
PESQUISAS HISTÓRICAS
Para Padilha e Borenstein (2005) a pesquisa histórica busca compreender o
tempo e o espaço de um fenômeno ou um conjunto de fenômenos em determinada
época. A partir da identificação das características de tal tempo, podemos identificar
a presença de elementos do passado no presente, como algumas ações na sociedade
atual derivadas de um processo de construção histórica.

Gráfico 1 - Proporção de pesquisas históricas e de assuntos gerais.
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Na análise dos 141 textos foram identificados que 104 (74%) destes constituemse de pesquisa histórica e apenas 37 (26%) de assuntos gerais, como podemos ver
no Gráfico 1. Isso aponta que o maior interesse científico sobre a revelação dos fatos
que ocorrerem no período.
O estudo de acontecimentos passados ainda se restringem em parte aos
interesses do campo das Ciências Humanas, e em especial, da História. Grande
proporção de estudos históricos pode se dar pós Ditadura Militar, onde o campo da
história passou a assumir análises críticas, politizadas e contextualizadas, perdendo
o caráter apenas de episódica, o que leva a multiplicação das produções acadêmicas
(GOELLNER, 2012). Portanto, os fatos históricos, como o período higienista, ao invés
de ser somente apontado, passa a ser analisado através de diversos relatos.
PESQUISAS VOLTADAS PARA O CAMPO DA EF
Segundo o Gráfico 2, de um total de 141 textos publicados nos dois bancos de
dados analisados, apenas 30 (21,27%) possuíam ligação como campo da EF. Destes
30 textos, 21 (70%) são pesquisas históricas e nove (30%) são de assuntos gerais.

Gráfico 2 - Distribuição dos artigos de acordo com a área

Encontra-se no pensamento de Melo (2000) uma possível hipótese para o
baixo número de textos encontrados, especialmente para a produção histórica no
campo da EF. Segundo este autor, pelo fato da maioria dos cursos de graduação
em EF estarem ligados a áreas das Biomédicas, é dado maior ênfase a parte prática
e menor para as disciplinas teóricas, como é o caso da História (MELO, 2000).
Para Barbosa (2011), este fato pode estar relacionado com o próprio processo de
formação de profissionais nos cursos de EF, na qual, há uma grande preocupação
na formação técnica dos alunos, assim priorizando disciplinas ditas “específicas” e
discriminando outras teóricas, em sua maioria pertencente ao campo das Ciências
Humanas. Isto gera uma dissimulação do aprofundamento nas pesquisas em áreas
como a História, ou até mesmo faz com que os alunos vejam disciplinas dessas
áreas teóricas como inúteis em sua atuação profissional5.
5 Em estudo realizado por Dadalto, Kowalski e DaSilva (2016) com objetivos de se pensar a prática do
ensino de filosofia no Curso de Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Viçosa/
MG e avaliar as contribuições da disciplina, com olhares sobre conteúdos da prática discursiva
interativa em sala de aula. A amostra foi composta de 92 sujeitos. Os resultados mostraram que
38,05% dos alunos tiveram reprovação direta, 31,52% aprovação direta e que 30,43% obtiveram nota
para a realização do exame final, mas apenas 18 alunos compareceram para a realização no total de
28. Conclui-se assim que a disciplina, que é oferecida logo no primeiro período para os alunos que
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Outra hipótese para o baixo nível de textos encontrados no campo pode vir
do próprio caráter científico do mesmo. Segundo Bracht (2003) na década de 1960
se iniciou a EF com um caráter científico, tendo o esporte como fator determinante
que impactou todo o campo. Por mais que a EF tenha passado por um processo de
repedagogização, o esporte ainda continua como pivô. Validando esta afirmação,
Matos (2013) realizou um estudo da arte sobre os conteúdos abordados na Educação
Física escolar e constatou que 42% das produções na área estavam voltados para
abordagem do esporte, enquanto apenas 11% para a ginástica.
Alguns destes textos fizeram a análise por meios midiáticos de pequena e
grande circulação na sociedade da época, como revistas e editoriais nacionais, bem
como livros destinados a professores e alunos.
Nas 21 pesquisas históricas sobre o Higienismo na EF, abordaram-se a imagem
do corpo na infância, da mulher, do operário, as práticas corporais, e o período
republicano brasileiro. A medicina social foi abordada em vários textos, inclusive
apropriando-se dos discursos eugênicos para reafirmar as importâncias da EF na
sociedade. Destes, quatro textos voltaram-se para as relações entre os discursos
higiênicos e eugênicos no Sistema Argentino de Educação Física e na política.
Nos nove artigos de assuntos gerais destacam-se as pesquisas de campo e
análises de obras para compreender questões do sistema educacional local. Os
assuntos relevam as contribuições das correntes teóricas, higiênicas e eugênicas
para a atuação do profissional de EF na educação e na formação dos corpos. Temas
como os princípios pedagógicos higiênicos nas colônias de férias e nas escolas e,
as “regras para uma boa saúde” foram abordadas a fim de entender as relações
que estes possuíam com os discursos higienistas e as implicações das dimensões
corporais na aparência física, visto que, a formação do corpo saudável e belo teve
importância nos discursos higiênicos e, também, no lucro das empresas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, o presente estudo identificou 141 textos, onde predominam os
voltados para pesquisas históricas. Quanto à Educação Física, foram publicados
poucos textos na temática, sendo que o Higienismo foi importante na constituição
do presente campo, uma vez que, as políticas públicas relacionadas à saúde no Brasil,
de formas variadas, fizeram/fazem uma vinculação com áreas do conhecimento
ligadas às questões corporais.
Portanto, necessitamos da estimulação da formação de mais pesquisadores no
campo da EF que se interessem pela pesquisa histórica, assim como mais estudos
sobre a temática do Higienismo, para que possa se esclarecer as possíveis relações
entre o higienismo, o atual modelo de saúde e, a EF atual.
são aprovados na Universidade, deve ser questionada. O estudo mostrou que a disciplina não está
no momento temporal eficaz, ou seja, sendo, a grande maioria dos alunos que acabaram de sair do
Ensino Médio, consta que a Filosofia vista por eles tem outro foco que a trabalhada na Universidade.
DADALTO, K; KOWALSKI, M E FERNANDES DA SILVA, C. Um olhar sobre a disciplina Fundamentos
Filosóficos Aplicados a Educação Física e Esportes: reflexões sobre a prática de ensino. Monografia.
Departamento de Educação Física. Universidade Federal de Viçosa, 2016. 42pg.
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HYGIENE IN THE HISTORICAL STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The present article aims to verify how the historical studies on the hygienic movement in
the field of Physical Education are configured. For data collection, the State of Art method was used.
A total of 141 articles were revealed, of which 104 (74%) were historical surveys. Of the total, only 30
(21.27%) had links as Physical Education field. It was concluded that, hygienic discourses are still little
explored in the field of Physical Education.
KEYWORDS: State-of-the-art; Physical Education; Hygiene;

EL HIGIENISMO EN EL STUDIOS HISTORICOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo determinar la forma en que se configuran los estudios
históricos del movimiento de higiene en el campo de la educación física. Para la recolección de datos
se utilizó el Estado del método de la técnica. Se ha revelado un total de 141 artículos, de los cuales 104
(74%) fueron investigación histórica. Del total, sólo el 30 (21,27%) tenían conexión con el campo de
la educación física. Se concluyó que los discursos de higiene son aún poco explorados en el campo
de la educación física.
PALABRAS-CLAVE: Estado de la técnica; Educación Física; Higienismo.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA EM PAÍSES DA AMÉRICA
LATINA: CENÁRIOS BOLIVIANO E CUBANO1
Ellen Grace Pinheiro2
Vânia de Fátima Matias Souza3
RESUMO
Este estudo elucida questões da área da educação física acerca da produção do conhecimento,
cultura, qualidade na educação e educação física escolar por meio da análise de questionários
enviados por professores da Bolívia e de Cuba. Conclui-se que algumas das questões levantadas
aproximam as realidades nos países investigados e outras conduzem a modos específicos de fazer a
leitura do campo, sendo ambas significativas para a promoção do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; América Latina; Bolívia-Cuba.

1 INTRODUÇÃO
O interesse em compreender como a educação física encontra-se organizada na
América Latina, partiu de um amplo projeto de pesquisa desenvolvido naUniversidade
Estadual de Maringá-Paraná (UEM), o qual contou com a colaboração de docentes
de universidades da Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, Uruguai, Bolívia
e Cuba. Para a realidade deste trabalho, contamos com dados extraídos4 dos
cenários Boliviano e Cubano, a fim de compreender como a temática da produção
do conhecimento, da cultura e da qualidade na educação se desenvolvem em cada
país.
Os dados foram coletados entre os meses de maio a outubro de 2016, como
desdobramento de ações que envolveram o levantamento dos interlocutores que
poderiam compor a pesquisa5, o envio da carta convite, do termo de consentimento
e do questionário com perguntas abertas.
1 Pesquisa vinculada à Bolsa Produtividade em Pesquisa-Fundação Araucária, da coordenadora do
projeto de pesquisa que originou esse estudo. Seu nome não compõe autoria nesse resumo (com
seu consentimento), dado o limite de autoria estabelecido pela coordenação do evento.
2 Professora da Rede Básica de Educação do Paraná. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação
Associado em Educação Física UEM-UEL. Integrante do Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e
Ludicidade-DEF/UEM/CNPq. Universidade Estadual de Maringá (UEM), ellen_gr@yahoo.com.br
3 Professora Doutora no Departamento de Educação Física-DEF/UEM. Coordenadora do Grupo de
Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade-DEF/UEM/CNPq. Universidade Estadual de Maringá (UEM),
vfmatias@gmail.com
4 As informações dos interlocutores dos dois países são nossa tradução.
5 Critérios: professores vinculados a universidades públicas e que ministrassem disciplinas
relacionadas a discussão sociocultural ou área pedagógica, voltada a formação de professores.
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Contamos com a colaboração de três professores vinculados a Instituições
de Ensino Superior na Bolívia6 e dois em Cuba7. Para manter o anonimato dos
interlocutores, utilizaremos as denominações P1B, P2B e P3B para os professores
da Bolívia e P1C e P2C para os de Cuba.Os dados foram tratados com o propósito
de valorizar a realidade encontrada no país dos pesquisados e suas interfaces.
2 CENÁRIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: BOLÍVIA E CUBA
Ao iniciarmos as análises buscando compreender se o conceito de cultura
fazia parte da produção de conhecimento da educação física nesses países e,
em caso positivo,como ele se desenvolvia, identificamos que os interlocutores
bolivianos compreendem que o conceito relaciona-se à retomada dos saberes e
conhecimentos no âmbito da educação física e esportes ao valorizarem os jogos
tradicionais e esportivos do contexto social ou de cada região; aos benefícios
do cultivo de práticas saudáveis (cultura da atividade física);ao reconhecimento
da educação física nos diversos níveis educacionais e nos objetivos presentes na
Lei n. 070/2010de Educação “Avelino Siñani – Elizandro Perez”. Os pesquisadores
destacaram o fato do desenvolvimento da temática ser inicial e representada nos
materiais produzidos pelos próprios professores e em materiais dos diversos níveis
da educação. Os interlocutores cubanos, por sua vez, afirmaram ser o conceito de
cultura,uma categoria filosófica atrelada à atividade física e às formas de educação
física que objetivam o desenvolvimento integral do indivíduo,bem como habilidades
e capacidades dos indivíduos(cognitivas, motrizes e afetivas).
Com relação aos conceitos cultura física, cultura corporal, cultura de movimento
ou outro conceito integrado à produção do conhecimento da área, os interlocutores
bolivianos explicitaram que existe um termo que aparece com mais frequência,
cultura física, o qual, não é próprio do país e tampouco hegemônico. Outros
termos presentes são: cultura da atividade física, cultura corporal e cultura de
movimento. Em geral, eles esclarecem que esses conceitos, são desenvolvidos nos
cursos de formação de professores e que relacionam-se ao corpo, ao movimento,
às capacidades cognitivas, afetivas e ao folclore nacional (à dança e ao cuidado
do corpo mediante a atividade física).Os professores cubanos compreendem os
conceitos como um aspecto de seu desenvolvimento, destacando o conceito de
“cultura física” como o mais recorrente em sua realidade,o qual envolve aspectos
da valorização do exercício físico a fim de aperfeiçoar o biológico e o espiritual do
homem.
Em relação à presença do tema cultura nas aulas de educação física escolar
e como esse tema era desenvolvido, os interlocutores bolivianos destacaram que
a temática na escola está relacionada à cultura ancestral de cada região e aos
valores presentes na Lei n. 070/2010. Afirmam que a cultura desenvolve-se por
meio da prática de exercícios que buscam o desenvolvimento de habilidades e
destrezas motoras (como a dança, demonstradas em momentos cívicos de cada
6 Dois dos interlocutores são da Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) e um é da
Universidad Pública de El Alto (El Alto).
7 Um professor é vinculado à Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel
Fajardo” (La Habana) e o outro à Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel
Fajardo”, (La Holguín).
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estabelecimento) e esportivas, assim como conhecimentos sobre alimentação
adequada e ótimo estilo de vida. Os pesquisadores cubanos explicam que o termo
não é tratado no ambiente escolar como um componente curricular, mas que se
encontra relacionado às esferas social, afetiva, motora e cognitiva que, por sua vez,
integram a formação de valores e componentes acadêmico, científico e laboral.
Com relação às principais referências teóricas que tratam da temática cultura
na educação física escolar,os interlocutores da Bolívia destacaram que a área
carece de produção quanto à tematização da cultura, mas que algumas referências
podem ser encontradas nos documentos do PROFOCOM - Cadernos de Formação
de Professores (12, 13 e 14 da educação física), e autores bolivianos (abordam a
temática da dança e jogos tradicionais). Já os interlocutores de Cuba mencionaram
que seriam as ideias veiculadas pelo Ministério da Educação Geral e Ministério
da Educação Superior, a partir de conceitos, leis, princípios e tendências no país,
relacionadas ao desenvolvimento e ao rendimento físico.
Com relação à temática da qualidade na educação, buscamos compreender
qual era o entendimento dos pesquisados. Os interlocutores da Bolívia responderam
que a qualidade na educação associa-se à formação integral e acadêmica dos
educandos e a questões sociais, comunitárias e de cidadania. Já os professores
cubanos explicaram que a qualidade está vinculada ao nível de preparação do
professor e ao nível de desenvolvimento do trabalho educacional, somado aos
apoios socioeconômicos, políticos, culturais e familiares.
Ao questionarmos se seria possível afirmar a existência de qualidade na educação
física dos países e como ela ocorreria, as considerações de P1B (2016) afirmam existir
qualidade, mesmo com os percalços referentes a falta de materiais. P2B (2016)
afirma que o país carece de um conceito de qualidade e P3B (2016) menciona que
o conceito está em processo. Segundo os participantes da pesquisa, de certa forma,
a qualidade na educação relaciona-se à demonstração de conhecimentos por parte
dos professores nos jogos estudantis do país, ao fomento de iniciativas privadas ou
de profissionais comprometidos, bem como à formação integral dos educandos.
Para os interlocutores cubanos, a educação é uma prioridade, existindo qualidade na
educação física. Contudo, destacaram que ainda existem muitos assuntos a resolver.
Para eles, a área se desenvolve a partir de uma política educativa estável e por um
caráter sistêmico de formação de professores.
Em relação ao fato da temática da qualidade em educação ser debatida nos
países e,em caso afirmativo, de que forma, P1B (2016) afirmou que o tema não
era debatido e P2B e P3B (2016) relataram que o debate existe, embora mínimo,
podendo estar associado a outras áreas. Eles explicam que o tema da qualidade
desenvolve-se por meio de reuniões educacionais em nível escolar, congressos
esporádicos ou assembleias. Já os pesquisadores de Cuba responderam que a
qualidade é debatida em reuniões escolares e em assembleia nacional, a qual, visa
responder às necessidades da população.
Ao questionarmos sobre quais seriam os potenciais e as limitações da
educação física na escola os interlocutores da Bolívia relataram: “desenvolvimento
de capacidades, habilidade e destrezas motoras”, revitalização dos “conceitos de
cultura física, atividade física, educação física, recreação, esportes”, fortalecimento
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do “esporte” como prática voltada a saúde e bem-estar (P1B, 2016), nova reforma
da educação (Lei n. 070/2010), Jogos Plurinacionais (P2B, 2016) e capacitação de
profissionais de educação física por meio de congressos, seminários e bolsas de
estudos fora do país (P3B, 2016). Quanto às limitações, estariam: escassez de horas
de aula, pouco material didático esportivo, infraestrutura limitada, falta de consenso
quanto aos conteúdos em nível nacional e nutrição inadequada. Acrescentam o fato
da educação física ser entendida apenas como atividade que preenche as horas do
currículo e não estar voltada a todas as faixas etárias, além de ser pouco voltada
à recreação. Com relação aos potenciais, os interlocutores cubanos lembraram
os recursos humanos para o desenvolvimento das atividades, mesmo diante dos
problemas econômicos. Já como limitações apontaram as carências material,
organizacional e de criatividade para o desenvolvimento das atividades esportivas.
Por fim, questionamos aos professores quais seriam os potenciais e limites
da produção do conhecimento em educação no país. Quanto aos potenciais, os
interlocutores bolivianos associam à retomada de saberes e conhecimentos das
diversas áreas e vivências práticas, assim como a iniciativa de alguns profissionais da
área, do esporte e sociólogos no estabelecimento de parcerias de projetos esportivos
sociais com iniciativas público-privadas. Quanto às limitações, mencionaram pouca
produção e sistematização de textos em educação física ou esportes, pouco apoio e
incentivo à produção de textos e à investigação científica na área, o fato da maioria
dos livros serem estrangeiros e a desmotivação em função da “escassa remuneração
econômica” (P2B, 2016). Os potenciais da produção do conhecimento mencionados
pelos professores em Cuba relacionam-se à existência da “Universidade de Ciências
da Cultura Física e sua rede de faculdades” nas províncias, e a abertura de filiais
universitárias nos municípios (P2C, 2016). Como aspectos limitantes, relataram
questões afetas às redes educacionais, à pouca conexão de intercâmbios acadêmicos
(o que limita a produção e a visibilidade da área), assim como a não preocupação
por parte de alguns profissionais em elevarem sua formação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise do material levantado observamos que no tocante ao conceito
de cultura e aos potenciais e limitações da educação física na escola as realidades
dos dois países se aproximam. Quanto às temáticas produção do conhecimento
e qualidade da educação, elas recaem no contexto peculiar próprio a cada país,
no entanto, os dois cenários observados configuram-se como significativos por
promoverem o maior conhecimento acerca de países pertencentes à América Latina.
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PAÍSES DE LA AMERICA LATINA: ESCENARIO
BOLIVIANO Y CUBANO
RESUMEN: Este estudio aclara cuestiones del área de educación física sobre la producción del
conocimiento, cultura, calidad en la educación y educación física escolar mediante el análisis de
cuestionarios enviados por profesores de Bolivia y Cuba. Concluimos que algunas de las cuestiones
aproximan las realidades en los países investigados y otras conducen a modos específicos de hacer
la lectura del campo, siendo ambas significativas para la promoción del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; América Latina; Bolivia-Cuba.
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PHYSICAL EDUCATION IN LATIN AMERICA: BOLIVIAN AND CUBAN SCENARIO
ABSTRACT: This study presents issues in the physical education field about the production of
knowledge, culture, quality in education and school physical education through the analysis of
questionnaires sent by researchers from Bolivia and Cuba. Concluded that some of the issues raised
approximate the realities in the countries studied and others lead to specific ways of interpretation
the field, both of which are significant for the promotion of knowledge
KEYWORDS: Physical Education; LatinAmerica; Bolivia-Cuba.
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AS REPERCUSSÕES DA ESCOLA SOCIOLÓGICA
NORTE-AMERICANA NA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIOLOGIA DO CORPO NO BRASIL 1
Dulce Filgueira de Almeida2
RESUMO
O artigo tem por objetivo analisar as repercussões da escola sociológica norte-americana na produção
bibliográfica sobre a temática corpo/corporeidade, construída por pesquisadores brasileiros, tendose como marco temporal o período de 1940 aos dias atuais. Desenvolveu-se uma investigação, com
abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica. Constatou-se a influência da Escola de
Chicago na formação da sociologia do corpo no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: sociologia do corpo; escola de chicago; pesquisa bibligráfica.

INTRODUÇÃO
O artigo tem por objetivo analisar o legado da escola sociológica norteamericana na produção bibliográfica sobre a temática corpo/corporeidade, tendo-se
como marco temporal o período de 1940 aos dias atuais. As perguntas orientadoras
são: há a repercussão de autores considerados precursores da Escola de Chicago
na produção bibliográfica sobre corpo/corporeidade no Brasil? Como se dá a
contribuição de Donald Pierson para a construção da sociologia do corpo no Brasil?
Com base nas questões enunciadas, e reconhecendo o esforço de investigadores
sociais na construção daquilo que podemos chamar de sociologia do corpo, temse como objetivo geral analisar o legado da Escola de Chicago nos alicerces de
constituição de uma provável sociologia do corpo no Brasil.
METODOLOGIA
A pesquisa, com abordagem qualitativa, foi realizada por meio da pesquisa
bibliográfica. Compartilha-se da compreensão de Groulx (2008). A opção pela
pesquisa qualitativa identifica-se com a natureza do problema a ser investigado,
notadamente por buscar-se a imersão em conceitos fundantes que norteiam obras
de autores norte-americanos e ajudam a calcar os estudos sobre corpo/corporeidade
no Brasil. Vale ainda mencionar que no desenrolar da pesquisa qualitativa, tem-se
como uma de suas contribuições mais significativas, o fato de que essa abordagem
envereda pelo exercício da compreensão do fenômeno a ser investigado. Com esse
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq, por meio de Bolsa de Pós-Doutorado.
2 Coordena o Núcleo de Estudos do Corpo e Natureza – Necon. Universidade de Brasília (UnB),
dulce.filgueira@gmail.com
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prisma, a pesquisa qualitativa desemboca na relação entre sentido e significado, tendo
por base os conceitos sensitivos (sensitive), que passam a substituir categorizações
calcadas em medidas ou parâmetros mensuráveis (SILVERMAN, 2009).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
DELINEANDO O QUADRO
A sociologia do corpo pode ser compreendida como um ambiente profícuo
de pesquisas cujo objetivo é entender a corporeidade humana (LE BRETON, 2006;
CSORDAS, 2010). Nestes termos, pode-se considerar que a sociologia do corpo
apresenta três campos de atuação, a saber: aqueles dedicados às lógicas sociais e
culturais do corpo; os que se voltam para estudos dos imaginários sociais do corpo
e, por fim, os que consideram o corpo como espelho do social.
Ao definir esses três campos de investigação para a sociologia do corpo,
Le Breton (2006) tem o propósito de instigar reflexões sobre como o fenômeno
da corporeidade é compreendido no âmbito das Ciências Sociais no contexto
daquilo que podemos chamar de capitalismo tardio (ANDREWS, 2006). Ao passo
que constrói uma espécie de matriz disciplinar da sociologia do corpo, Le Breton
(2006) enuncia um conjunto significativo de autores que se dedicam ao estudo
da corporeidade no seu métier sociológico, tomando por base as contribuições
teórico-metodológicas por eles apresentadas.
Em pesquisa recente acerca da produção sobre o corpo no Brasil (SILVA et al,
2016), tendo como recorte temporal o período compreendido entre o ano de 2002
a 2012, verificou-se que nos estudos sobre corpo no campo das ciências humanas e
sociais há predominância da noção de técnicas corporais, consoante o entendimento
deste termo por Marcel Mauss (2004).
Considerado precursor dos estudos sobre o corpo (LE BRETON, 2006), Mauss
(2004) – tendo por base um escrito clássico intitulado “As técnicas corporais”, ensaio
publicado no Brasil em 1970 e, mais recentemente traduzido como “As técnicas do
corpo” – insurge-se contra a ideia de que os sociólogos e antropólogos não devam
se preocupar com o tema corpo em suas pesquisas, sobretudo por ser o corpo
elemento vital da compreensão do homem total, em que se coadunam aspectos
físicos ou fisiológicos, psicológicos e sociais.
Na esteira das contribuições de Marcel Mauss, outros autores da escola
sociológica francesa também apresentaram trabalhos significados e que ajudaram a
dar forma aquilo que hoje podemos chamar de sociologia do corpo em construção.
Destaca-se aqui Robert Hertz com trabalhos etnográficos sobre “a representação
coletiva da ideia de morte” e a “preeminência da mão direita” (WACHTEL, 2006). A
menção ao trabalho de Hertz é registrada em outras pesquisas e, nomeadamente
destacada por Le Breton (2006) no livro “Sociologia do Corpo”.
Contudo, além da escola sociológica francesa e da antropologia norteamericana, depreende-se com base na leitura de Le Breton (2006), que a Escola
de Chicago, definida como uma escola sociológica, também dá significativas
contribuições aos estudos sobre o corpo.
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Notadamente, além das monografias do Departamento de Sociologia de
Chicago, trabalhos como o de Wirth, The Gueto, datado de 1928 e de Efron (1972)
foram salutares para a sedimentação da Escola de Chicago e repercutiram nos
estudos a serem desenvolvidos sobre o corpo como objeto de estudo.
Merece evidenciar ainda, naquilo que se pode considerar como subsídio
advindo da Escola de Chicago, a triangulação construída pelos pesquisadores no
tocante à tríade indivíduo-sociedade-ambiente. O estudo de Robert Park sobre o
comportamento humano na cidade e o meio ambiente, publicado em forma de artigo
em 1915, que trata do processo urbano e da vida social no ambiente, ajudou a alinhavar
as investigações subsequentes daquela Escola, engendrando uma perspectiva de
compreensão da ecologia humana. O fundamento que aqui se pretende creditar
diz respeito à noção de que o espaço é a continuação das pessoas, o espaço pode
emprestar ao indivíduo qualidades essenciais e, assim, reciprocamente, o indivíduo
pode dotar o espaço de suas características.
POR UMA SOCIOLOGIA DO CORPO NO BRASIL
No Brasil, os estudos acerca do tema “corpo/corporeidade” apresentam-se
incipientes, tendo-se, portanto, poucas contribuições. Alguns destaques podem ser
feitos na área do pensamento social brasileiro, como os estudos de vieses folcloristas
de Câmara Cascudo, os de registro de cultura popular e sobre raça, desenvolvidos
por Gilberto Freyre (1980); Florestan Fernandes (2004); Roger Bastide (1971;
2006). Este último autor, apesar de ter nacionalidade francesa, dá, juntamente
com os demais autores mencionados, significativo aporte à sociologia brasileira.
Entende-se que esses estudos são precursores para a construção do desenho inicial
da sociologia do corpo. Mais tarde, autores como José Carlos Rodrigues (1999a;
1999b; 2005), orientado por Roberto DaMatta, e Miriam Goldenberg (2007; 2010)
também podem ser considerados importantes nesse rascunho inicial da trajetória
de constituição da sociologia do corpo no Brasil.
Em período recente de pós-doutoramento junto ao departamento de
Kinesiology da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Maryland, pude
realizar parte da pesquisa que correspondeu aos achados na Universidade de
Chicago e na Universidade da Flórida, em Gainsville, que consistiram em um conjunto
de documentos com mais de 500 páginas e que servirão de base para a análise
que se pretende empreender. Porém, além desse material evidenciou-se que parte
do acervo que demonstra a influência da Escola Sociológica de Chicago no Brasil
encontra-se na Universidade de São Paulo e na Universidade Estadual de Campinas.
Na investigação levada à cabo nos Estados Unidos, consoante à necessidade
de identificar os alicerces de fundação de uma provável sociologia do corpo em
construção no Brasil, seus principais autores e as influências por eles recebidas
de pensadores da escola norte-americana, identificou-se a figura do sociólogo
Donald Pierson, aluno e orientando de Robert Park, da Escola de Chicago, como
um autor que influenciou o nascimento da sociologia brasileira, nesse particular, da
sociologia do corpo. Ocorre que Donald Pierson viveu no Brasil por mais de 20 anos
e foi professor e orientador dos primeiros sociólogos brasileiros, como Florestan
Fernandes; Oracy Nogueira, entre outros.
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Pondera-se a partir daí, que a constituição de uma área profícua de pesquisas,
faz emergir uma série de inquietações teórico-metodológicas, que passam a ser
objetos de reflexão de autores dos campos (BOURDIEU, 2006) da Sociologia
e da Educação Física e, sobretudo, pelo estabelecimento de diálogo entre eles.
Ao considerar-se Sociologia e Educação Física como campos, isto é, espaços
estruturados de disposições em que os agentes encontram-se em concorrência,
reconhece-se, ao mesmo tempo, que há uma dinamicidade entre eles, como
uma espécie de retroalimentação, ajudando a sedimentar um terreno de estudos
específico para o corpo/corporeidade no Brasil.
Para tanto, assume-se como pressuposto que, no traçado da sociologia do corpo
no Brasil, há influência de Donald Pierson, ao lado de intelectuais nomeadamente
aceitos como precursores como Roger Bastide e Lèvi-Strauss. Sendo assim,
pretende-se desenvolver uma investigação, com abordagem qualitativa, que será
realizada por meio da pesquisa bibliográfica, que tem por finalidade compreender
o impacto da produção científica de Donald Pierson nos estudos sobre corpo no
Brasil, por meio da consulta a banco de dados de periódicos junto à Universidade
de São Paulo e à Universidade Estadual de Campinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para concluir, pode-se afirmar com base nos resultados analisados, que
além das contribuições da escola sociológica francesa, como apontam Le Breton
(2006) e Rodrigues (2005); a escola norte-americana (Escola de Chicago) e, no
Brasil, a influência de Donald Pierson, constituem elementos fundamentais para a
construção da Sociologia do Corpo, dando as discussões sobre corpo/corporeidade
outro estatuto. Com base nessa perspectiva, o corpo/corporeidade poderia ser
responsável pela institucionalização de um campo científico e também de uma
disciplina acadêmica, a ser matizada pelas contribuições de autores clássicos e
contemporâneos, devendo servir como estímulo para estudos futuros.
THE REPERCUSSIONS OF THE NORTH AMERICAN SOCIOLOGICAL SCHOOL IN
THE CONSTITUTION OF THE SOCIOLOGY OF THE BODY IN BRAZIL
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the repercussions of the North American
sociological school on the bibliographic production on the subject body / body, built by Brazilian
researchers, taking as the time frame the period from 1940 to the present day. An investigation
was developed, with a qualitative approach, through bibliographical research. The influence of the
Chicago School in the formation of the sociology of the body in Brazil was verified.
KEYWORDS: sociology of the body; Chicago School; bibliographical research.

REPERCUSIONES DE LA ESCUELA AMERICANA DE SOCIOLOGÍA EN LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIOLOGÍA DEL CUERPO EN BRASIL
RESUMEN: El artículo tiene como objetivo analizar las repercusiones de la escuela sociológica
estadounidense en la producción bibliográfica sobre el tema del cuerpo / corporeidad, construido
por investigadores brasileños, tomando como marco de tiempo del periodo de 1940 a nuestros
días. Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, a través de la literatura. Se encontró la
influencia de la Escuela de Chicago en sociología del cuerpo de la educación en Brasil.
PALABRAS CLAVES: sociología del cuerpo; Escuela de Chicago; investigación de la literatura.
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ENSAIAR POLÍTICAS1
Vivian Marina Redi Pontin2
RESUMO
Este breve ensaio busca multiplicar aquilo que pode uma ocupação em escolas. Desejo pulsante que se
exime de explicações demasiadas e pormenores burocráticos que por vezes ferem a beleza do gesto
pensante. A aposta é num corpo trêmulo, repleto de desequilíbrios, uma morfologia estranha, em que se
gestam algumas linhas de expressão de uns afetos. Diante da impossibilidade de romper definitivamente
com o que despotencializa, é preciso, pois, aliar-se a pequenos pontos de alegria – uma política.
PALAVRAS-CHAVE: corpo; política; afeto.

ENSAIAR
Busca rápida na internet por “ocupações em escolas” pela aba em que aparecem
as notícias relacionadas à procura. Manchetes: 1) Cresce número de ocupações
em escolas estaduais de Pernambuco; 2) Sob pressão da Justiça, secundaristas
completam um mês de ocupações nas escolas; 3) Após ocupações, escolas nunca
mais serão as mesmas; 4) Aumenta número de ocupações de alunos na UFPE e
escolas estaduais; 5) Temer critica radicalizações na ocupação de escolas; … (67
páginas depois); n) Escola Estadual Fernão Dias volta a ser ocupada por estudantes
em protesto contra a falta de merenda.
“N” manchetes espalhadas apenas numa busca, essa é uma forma de dizer que
sim, as ocupações em escolas públicas ocupam determinado espaço de circulação,
mesmo que virtualmente, apesar de milhões de outras coisas ocuparem esse mesmo
espaço e concorrerem com as atenções.
As linhas que aqui se desenham estão interessadas em dispersar algumas ideias
relativas ao que ocupar pode ganhar em espessura, ao atentar-se que as ocupações
em escolas possuem um propósito de resistir àquilo que as atinge em cheio.
Apenas como sugestão, uma vez que parece um pouco mais complicado quando
se aproxima de cada escola e as singularidades que lá se encontram, as ocupações
em escolas, especialmente após a posse e primeiras ações do governo de Michel
Temer em 2016, são um procedimento de resistência política à duas medidas: a
primeira é a proposta de emenda constitucional número 241 (PEC 241), que estipula
um teto para os gastos públicos, congelando as despesas do Governo Federal, a
partir de índices da inflação, por até 20 anos; e a segunda é o projeto de reforma do
Ensino Médio apresentado como Medida Provisória por esse mesmo governo. Não é
o intuito explicar e explicitar os pormenores dessas medidas, como foi dito é apenas
uma sugestão para o que se resiste ao ocupar.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Prof.ª. Dr.ª. Pesquisadora Colaboradora – Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo –
LABJOR UNICAMP, vivian_marina@yahoo.com.br
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Dispersar o ocupar, aqui, se elabora no sentido de ganhar uma força que não se
restringe pelos propósitos ao que se resiste, por explicações demasiadas entre prós
e contras que já ocupam parcela significativa de espaços. Dispersar para fazer existir
como diria Michel Foucault a respeito das críticas artísticas: “fazer existir uma obra,
uma frase, uma idéia; acenderia fogos, olharia a grama crescer, escutaria o vento e
imediatamente tomaria a espuma do mar para a dispersar. Reproduziria, ao invés de
juízos, sinais de vida” (FOUCAULT, 2000, s. p.). Uma vida entre ocupações.
OCUPAÇÃO 1
Suportar estar aí para “dar” o tempo necessário de modo que um sentidoforma comece a germinar.
Suely Rolnik. Una conversación3.

O palco está completamente vazio, exceto pela presença de um microfone e
seu pedestal, chão e fundo pretos, com uma imensa cortina. Um dançarino adentra
com roupas cotidianas, direciona-se até o microfone, espera calmamente e diz: Je
suis Jérôme Bel4, permanece em silêncio, olha o relógio no pulso e depois de um
pequeno espaço de tempo toca o despertador desse mesmo relógio, olha para o
horizonte e sai do palco por uma abertura no fundo do lado esquerdo.
É assim que começa o espetáculo le dernier spectacle (1998)5 do coreógrafo
e dançarino francês Jérôme Bel. Algo importante de se dizer é que o dançarino
que entra no palco e diz ser Jérôme Bel, não é ele mesmo, assim como os outros
dançarinos (4), também dizem ser mas não são Hamlet, nem Susanne Linke,
tampouco Andre Agassi.

Figura 1 – le dernier spectacle (1998)
Fonte: http://www.jeromebel.fr/ (photos).
3 In: POLANCO; PRADEL, 2015. Tradução da autora do original: “Soportar estar ahí para ‘dar’ el
tiempo necesario de modo que un sentido-forma empiece a germinar”.
4 Eu sou Jérôme Bel. Lembrando que o verbo être em francês pode significar ser e estar.
5 Disponível em: <http://www.jeromebel.fr/>. le dernier spectacle pode ser traduzido como o último
espetáculo.
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Para além da comicidade que ali se fabrica a cada dizer falsificado e ações
decorrentes dessas nome-ações, le dernier spectacle tenciona muitas ideias de
ocupações. A ocupação de um palco para um espetáculo – o palco está quase
vazio, é quase uma desocupação; a ocupação dos dançarinos, um a um, com
pequenos momentos de interação entre eles; as nomeações que ocupam o espaço
e o imaginário; as ocupações daqueles que se nomeiam – Andre Agassi é um tenista
estadunidense, Hamlet é uma personagem de Shakespeare, Susanne Linke é uma
dançarina alemã e Jérôme Bel é um coreógrafo e dançarino francês; entre outras
ocupações ainda por serem inventadas.
Por que, afinal, trazer essas tenções ocupacionais para a ocupação 1? Qual a
relação disso com ocupações em escolas?
Algo aconteceu que bem poderia lembrar le dernier spectacle, quando uma
garota adentrou a Assembleia Legislativa do Paraná, foi até o microfone e pronunciou
um discurso feito coletivamente apoiando e explicitando porquês das ocupações
nas escolas paranaenses. Ana Júlia era seu nome, mas poderia ser Laura, Lucas,
Tiago, José, Jérôme, Maria… já que a força de suas palavras trêmulas era uma força
de multidão.
No espetáculo, quando os dançarinos se auto nomeiam, logo depois realizam
movimentos próprios daqueles de quem carregam o nome, ou seja, depois do
dançarino dizer I am Andre Agassi, ele joga tênis utilizando as paredes do fundo do
palco, raquete e uma série de bolinhas.
Na Assembleia, quando Ana questiona de quem e para quem é a escola, ali seus
movimentos não são só seus, mas de todos os corpos que elegem o espaço singular
de uma escola para nele criar uma vida. “A palavra de Ana Júlia arruinou, por pelo
menos um momento, a narrativa que começava a se impor: a da criminalização dos
estudantes e de seu movimento de ocupação da escola pública” (BRUM, 2016, s.
p.). Arruinou uma forma de olhar para a ocupação de uma escola – um crime – para
dispersar por entre cada corpo e palavra que ocupa uma escola.
Há movimentos que querem esvaziar sua palavra-corpo, seja para “ridicularizála” ou para transformá-la em “‘heroína’ ou na ‘esperança de um país’”. Dessa forma,
ela passa a ser “isolada do grupo que sustenta seu discurso, seu corpo. Ela, que
representava muitos, que era multidão, passa a ser conjugada no singular. Sozinha,
Ana Júlia pode muito pouco” (BRUM, 2016, s. p.). Menosprezo ou enaltecimento
isolado – duas maneiras de olhar para aquele corpo e destituí-lo de sua potência de
ser muitos.
André Lepecki (2008) escreve com a coreografia de Jérôme Bel, para ele a
questão colocada em le dernier spectacle é sobre o que sucede quando se decide
mover-se junto a um nome. Na companhia de um nome pode-se revelar suas partes
ocultas, sem que se esgote; nela pode-se romper com a suposta fixidez que um
nome pode possuir em relação ao seu referente direto e, por último, exibir um nome
é liberar suas linhas de força, portanto algo que lhe escapa sem no entanto ser
desvinculado. Para o próprio Jérôme, Lepecki (2008) escreve, que sua tentativa
era de experimentar citar uma peça de dança, dentro de um espetáculo, do mesmo
modo que um DJ sampleia uma outra música6. Outra questão é de cunho perceptivo,
6 Isso ocorre na peça quando os dançarinos dizem ser Susanne Linke e todos performatizam um
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experimentando a repetição, uma vez que os dançarinos se revezam entre anunciar
um nome e realizar gestos, desencadeando séries de diferença.
Tais linhas inspiradoras não esgotam as possibilidades de aproximação da obra
de Bel, mas lhe permite dispersar-se em pedaços de pensamento que se ligam a
outros, pedaços de corpos juntando-se a outros corpos. Essa é uma maneira de
ocupar-se.
Ana ocupou-se de pronunciar palavras-corpo e também ocupou uma escola.
São dois gestos diferentes que se complementam. Mover-se junto à Ana pode
multiplicar ocupações.
ENSAIAR OCUPAÇÕES
Multiplicar o que significa ocupar uma escola – porque, talvez, tentar buscar
por aquilo que acontece mesmo, a identidade do movimento de ocupação, quais
bandeiras são ali carregadas, poderia homogenizar o movimento e esse é o desejo
conservador, no sentido de preservar um único significado para ocupação. É bom
também lembrar do alerta de Eliane Brum (2016) para as tentativas de criminalização,
para deslegitimar e desautorizar as ocupações e aquilo que extravasa delas, e esse
também é um desejo que as percorre.
Nesse ensaio uma pergunta ainda está presa na garganta: o que a educação
física tem a ver com essas ocupações? E como não poderia deixar de ser, a resposta
também é ensaiada e merece a cada nova ocupação, seja lá o sentido por ela
percorrido, um outro pensamento é necessário.
Estar atento ao lugar que se ocupa ao relacionar-se com uma ocupação é um
primeiro passo – professor, aluno, pais, dançarino etc. – e com quais afetos esse
corpo se reveste, se contagia ao ocupar. Diante dessas observações, é sempre bom
ter cautela, prudência – “arte das doses”, como lembram Deleuze e Guattari (1996, p.
25), de não tornar a ocupação das escolas na única e exclusiva forma de resistência
possível, realizável e realizada. E de tentar contribuir com afetos que potencializem
uma vida, tendo a medida dos pesos das posições dos corpos em cada ocupação e
daquilo que se quer fazer circular, cada gesto e cada palavra pronunciada.
Por isso multiplicar o que ocupar pode ganhar de sentido, não significa
transformar num movimento salvacionista, mas sim ensaiar o alcance daquilo que
pode uma ocupação e isso se encontra num âmbito de uma micropolítica dos afetos.
Segundo Suely Rolnik (POLANCO; PRADEL, 2015), esse campo de ação se
propaga no Brasil justamente pela invenção de um tipo de ativismo menor, o que não
é menos insidioso, mas que se atém mais aos afetos circulantes do que a ambição
de abarcar todos, compor totalidades. Nesse sentido, uma micropolítica dos afetos
circulantes de uma ocupação também multiplica para cada um o que pode uma
escola, enquanto espaço compartilhado.
Contagiar esse espaço de uma resistência que não seja única e unidirecional,
mas que esteja preocupada com a desmontagem de intoleráveis, orientada por
“uma bússola ética. Sua agulha aponta para a vida mesma, para o que está pedindo
passagem para que siga respirando, pulsando” (ROLNIK in: POLANCO; PRADEL,
pedaço de uma coreografia criada por ela.
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2015, s. p.)7. Dispersar ocupações pela capacidade do corpo de ser afetado pelas
forças do mundo.
Que se multipliquem Anas, ocupações, pequenas resistências, não pela exaltação
individual de heróis, tampouco pela cristalização de ações, “resistir ao que nos leva
a dar de cara com a parede” (STENGERS, 2015, p. 9), porque os intoleráveis seguem
aumentando num ritmo frenético e somente contagiando a vida de bons encontros
e afetos alegres que se poderá escapar, ao menos por um instante.

REHARSE POLICIES
ABSTRACT: This brief essay seeks to multiply what an occupation in schools can do. Pulsing desire
that exempts itself from too many explanations and bureaucratic details that sometimes wound
the beauty of thinking gesture. The bet is on a trembling body, full varied imbalances, a strange
morphology, in which some expression lines of affections are generated. Faced with impossibility to
break definitively with that wich destabilizes, it is necessary, therefore, to ally to small points of joy –
a politics.
KEYWORDS: body; politics; affection.

ENSAYAR POLÍTICAS
RESUMEN: Este breve ensayo busca multiplicar lo posible de una ocupación en las escuelas. Pulsante
deseo que exime demasiadas explicaciones y detalles burocráticos que a veces daño a la belleza
del gesto pensante. La apuesta es en un cuerpo tembloroso, lleno de desequilibrios, una morfología
extraña, en que se crean líneas de expresión de unos afectos. Ante la imposibilidad de romper
definitivamente con lo que, por lo tanto despotencializa es necesario aliarse a los pequeños puntos
de alegría – una politica.
PALABRAS CLAVES: cuerpo. política. afecto.
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A EDUCAÇÃO DO CORPO NO INSTAGRAM: PALCO
PARA A SEMIFORMAÇÃO1
Naiá Márjore Marrone Alves2
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo compreender como tem sido direcionada a educação do corpo
na rede virtual “Instagram” e como isso reforça a ideia de semiformação presente na sociedade
capitalista, legitimada pela Indústria Cultural. Trata-se de uma pesquisa crítico-dialético, é bibliográfica
e tem abordagem qualitativa. Notou-se que o Instagram tem direcionado a educação do corpo para a
reprodução e manutenção do modo de produção capitalista, tornando-se um lócus de semiformação.
PALAVRAS-CHAVE: Semiformação, Indústria Cultural, Instagram

INTRODUÇÃO
As concepções de corpo da sociedade moderna têm se transformado
continuamente, trazendo grandes reflexos no processo de formação dos indivíduos.
Tudo isso é fruto da instauração do modo de produção capitalista, a partir do
século XVIII, que gerou profundas transformações sociais, sobretudo, graças à nova
organização do trabalho. Tais transformações trouxeram novas ideologias, novos
saberes, novas tecnologias, repercutindo de forma decisiva nas relações humanas.
Hoje, a nova sociedade balizada pelo consumo transforma o homem, a sua força de
trabalho e o seu corpo em uma grande mercadoria.
Neste contexto, surgem mecanismos cada vez mais fortes e inextricáveis que
contribuem para a reificação do homem. Um destes mecanismos é o que Adorno
e Horkheimer (1947) chamam de Indústria Cultural. Atualmente, um dos maiores
espaços de difusão da Indústria Cultural, além da mídia televisiva, trata-se das redes
sociais de comunicação. Neste trabalho, a discussão está centrada no aplicativo
virtual Instagram.
Esses veículos estão diretamente relacionados à formação dos indivíduos,
pois transmitem um arcabouço ilimitado de imagens, vídeos e textos que acabam
trazendo, por meio de seus códigos de linguagem, sentidos e significados diversos
que penetram em sua subjetividade. No entanto, esse tipo de “formação” é
direcionado a partir dos pressupostos do mundo do capital por meio da Indústria
Cultural. Então, grande parte do que é compartilhado nas redes sociais acaba
originando um novo tipo de consciência humana: a consciência reificada e alienada.
Todo esse processo é o que constitui a “semiformação”, um conceito de
Theodor Adorno que aparece pela primeira vez em “A Dialética do Esclarecimento”.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), naiamarjore@gmail.com
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Segundo Maar (2003, p. 467), a semiformação pode ser compreendida como “[...]
a forma social da subjetividade determinada nos termos do capital. É meio para o
capital e, simultaneamente, como expressão de uma contradição, sujeito gerador e
transformador do capital”.
Diante deste contexto, o instagram, que se trata de um veículo midiático a favor
do capital, acaba por constituir-se em um palco quase indelével para a semiformação.
Sua efemeridade é assustadora e isso leva à necessidade de estudos constantes
sobre as novas determinações que surgem a cada dia, que trazem consigo novas
representações e comportamentos, que acabam refletindo nas relações humanas
como um todo.
Este trabalho tem como objetivo compreender como tem sido direcionada
a educação do corpo na rede virtual “Instagram” e como isso reforça a ideia de
semiformação presente na sociedade capitalista. Trata-se de uma pesquisa com
marco crítico-dialético, é bibliográfica e tem abordagem qualitativa.
O CORPO NO INSTAGRAM
O Instagram é uma rede social online cuja função é possibilitar ao usuário
que compartilhe imagens e vídeos com outros usuários, conectando e ampliando
esse compartilhamento de forma direta com outras redes. Um instrumento que,
à princípio, foi criado no intuito de compartilhar imagens e experiências variadas
entre os usuários dessa rede, transformou-se em um grande veículo de circulação de
capital. Hoje, o Instagram é utilizado para vender produtos diversificados, penetrar
no imaginário dos indivíduos e, sobretudo, vender um novo “estilo de vida” por meio,
principalmente, do discurso da vida ativa e alimentação saudável que, obviamente,
culminará na adequação do corpo aos padrões estabelecidos pela “moda”. Para
Santaella (2004),
A moda é resultado explícito do capitalismo, do qual ela extrai sua condição
de possiblidade. [...] Ao mesmo tempo em que é produto do capitalismo, a
moda também funciona como índice, e até mesmo como sintoma, de suas
diferentes faces históricas. [...] Por isso, a lógica da transitoriedade, que
empresta sua alma ao capitalismo, busca na moda o alimento vital para sua
voracidade pelo mutável (p. 115 - 116).

A moda “fitness” é a grande promessa do capital. Ter um corpo saudável e
bonito significa ser mais produtivo, mais “poder”, mais acesso aos bens materiais
e ostentar a felicidade tão prometida pela Indústria Cultural. Mas esta felicidade
é apenas aparente e a obsolescência das necessidades materiais faz com que o
indivíduo nunca atinja este nível de sublimação. Tudo isso pode ser encontrado
no Instagram, que transmite informações, conceitos e “tendências” voláteis no
ciberespaço, especialmente em relação ao corpo.
Os interlocutores desta rede mantêm um vínculo superficial e efêmero, e tanto
os que recebem a mensagem quanto aqueles que a transmitem são alvos imediatos
da coerção ao consumo. De um lado, aqueles que querem “valorizar” sua imagem
corporal seguindo as dicas dos famosos, perdendo a sua autonomia enquanto sujeito
que pensa por si mesmo. De outro lado, aqueles detentores de corpos esteticamente
perfeitos segundo certos padrões, mas que, contraditoriamente, tornam-se escravos
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deste corpo, porque o converte em mercadoria que assume a função de vender
outras mercadorias.
Vários dos artigos encontrados para a realização deste estudo trazem casos de
personagens do Instagram que atuam como “influenciadores digitais”, disseminando
a ideia de uma vida aparentemente perfeita, constituindo-se, conforme dizem, como
uma fonte de inspiração para seus seguidores, contribuindo com a legitimação de
um ideal de felicidade gerado pelo “corpo perfeito”. Hiller (2013, p. 11) diz que
As formas desse neoindividualismo centrado na primazia de si são
incontestáveis. Paralelamente à autonomia subjetiva, ao hedonismo,
desenvolve-se uma nova relação com o corpo: obsessão com a saúde, culto
do esporte, boa forma, magreza, cuidados com a beleza, cirurgia estética,
manifestações de uma cultura tendencialmente narcísica.

Nota-se, assim, que o corpo é a centralidade dessa nova cultura da “qualidade de
vida” e passa a transmitir um ideário que penetra na subjetividade dos interlocutores
de forma coercitiva, cooptando-os a participar desse grupo de pessoas que se
preocupam com o seu corpo, com a sua saúde, estão sempre na moda, são jovens,
populares e fundamentalmente felizes. Para tanto, é imprescindível a veiculação da
imagem, afinal, “[...] não pertencer a esse mundo de compartilhamento de imagens,
no qual o binômio exposição-visualização é quase um imperativo, além de um
suicídio político, pode significar, também, um suicídio social” (VAZ; BATISTA, 2015,
p. 5).
O discurso fitness, além de persuadir os usuários do ciberespaço a buscarem
por um estilo saudável, também desenvolve um tipo de linguagem que potencializa
seus elementos coercitivos. Utilizam-se, de estratégias psicológicas para fazer
com que as pessoas sejam convencidas de que precisam mudar seus hábitos de
vida. Essas estratégias se materializam por meio de uma linguagem “motivadora”
que, utilizando as famosas “hashtags”3, contribuem para incentivar as pessoas a
alcançarem o objetivo de transformar o corpo conforme os padrões estabelecidos
pelas orientações capitalistas.
Cabe destacar, ainda, a forma, os recursos e os métodos de fotografia e
linguagem utilizados para aparecer no instagram, o que também afeta a consciência
e a subjetividade dos indivíduos. A efemeridade da indústria cultural cria estratégias
voláteis e, com isso, o que era sinônimo de estilo e bom gosto ontem, amanhã pode
ser pretexto para críticas. As pessoas querem se destacar utilizando métodos que
não estão acessíveis pela maioria.
Ainda no que se refere às técnicas de fotografia, existem também recursos
que possibilitam mostrar o corpo a partir de sua melhor construção estética. As
poses, expressões faciais, sorrisos e postura corporal acabam se tornando quase
padronizadas por essas “celebridades” do instagram. A utilização de filtros
disponíveis no aplicativo para dar uma tonalidade artística para a foto também é uma
das grandes técnicas para apresentar o corpo em sua melhor forma. Geralmente,
3 Hashtags são palavras-chave (relevantes) ou termos associados a uma informação, tópico ou
discussão que se deseja indexar. As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos
mecanismos de busca. Sendo assim, outros usuários podem clicar nas hashtags ou buscá-las em
mecanismos como o Google, para ter acesso a todos que participaram da discussão.
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esses filtros possibilitam trabalhar a luz e as cores da imagem de diversas formas,
gerando vários tipos de sensações/interpretações nos interlocutores.
Outra questão importante a ser pensada é o papel de destaque da mulher
nesse processo de inculcação do corpo belo. A imagem do corpo feminino veiculado
no instagram está quase sempre relacionada à sensualização e fonte de prazer, como
se a mulher fosse objeto material de consumo para o prazer sexual. Além disso, os
hábitos de vida pregados pelas blogueiras nestas redes virtuais reforçam ainda mais
os preceitos machistas que regem a sociedade capitalista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todas as discussões realizadas ao longo deste estudo, torna-se evidente
que a educação do corpo no Instagram tem sido direcionada veementemente para
a reprodução e manutenção do modo de produção capitalista, tornando-se um
lócus de semiformação, gerando nos indivíduos a necessidade de aderirem aos
hábitos, à linguagem, aos costumes, à moda e ao estilo de vida que se justificam
pelo consumismo.
O Instagram, além de todas as potencialidades mencionadas neste trabalho,
também se alia à Indústria Cultural porque é um objeto de distração e pode ser
utilizado, inclusive, nos momentos de lazer, fazendo com que o indivíduo se distraia
vendo um turbilhão de imagens e vídeos e, assim, “revigore” suas energias para
continuar sendo cada vez mais explorado, porque quanto mais permite que os
recursos do instagram penetrem em sua subjetividade, mais preso às amarras desse
sistema ele será. Com efeito, se distanciará cada vez mais de suas potencialidades
genuinamente humanas.
Nesse sentido, nos deparamos com indivíduos cada vez mais conformados diante
da realidade de barbárie social em que vivem, abandonando inconscientemente sua
autonomia enquanto seres emancipados. A sua capacidade de refletir, portanto,
caminha a favor de sua própria degradação, pois a dimensão emancipatória
dessa racionalidade acaba sendo obstacularizada. E assim, ao abandonarem a sua
subjetividade essencial em detrimento ao consumo e à exploração, abandonam
também o verdadeiro sentido de seu corpo, que deveria ser a legitimação de sua
existência, a materialidade de sua história enquanto ser social.
O fetichismo disseminado pelo Instagram, por meio da repetição acelerada
e efêmera de informações e imposições sociais, contribui para a obliteração da
consciência, porque faz com que o falso pareça real. E assim, conforme Adorno apud
Maar (2003, p. 466), “[...] o fetichismo da mercadoria não é um fato da consciência,
mas é dialético, produz consciência. Isto significa que a consciência não pode
simplesmente descrevê-lo [...], mas responde ao mesmo em pé de igualdade, com
vontade e temor”. De forma geral, uma das características fortes das redes sociais é
a sofisticação cada vez mais profunda e acelerada dos mecanismos para a reificação
das consciências dos indivíduos.
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THE EDUCATION OF THE BODY IN THE INSTAGRAM: STAGE FOR THE
SEMIFORMATION
ABSTRACT: This work aims to understand how the education of the body in the “Instagram” has been
directed and how it reinforces the idea of semiformation present in capitalist society. It is a criticaldialectical research, it is bibliographical and has a qualitative approach. Instagram, as a capitalist tool,
has become a semiformation locus.
Keywords: Semiformation, Cultural Industry, Instagram

EDUCACIÓN DEL CUERPO EN INSTAGRAM: ETAPA DE SEMIFORMACIÓN
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo comprender cómo el cuerpo se ha dirigido la educación
en “Instagram” y la forma en que refuerza la idea de esta erudición en la sociedad capitalista. Esta es
una investigación crítica-dialéctico es bibliográfica y tiene un enfoque cualitativo. Instagram mientras
la herramienta capitalista, se ha convertido en un lugar de erudición.
Palabras clave: Semiformación, Industria Cultural, Instagram
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ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE CORPO NAS
COMUNICAÇÕES ORAIS NO GTT CORPO E CULTURA
EM 2009
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Camila Lima de Oliveira5
Nathália Cardoso de Souza6
RESUMO
O GTT Corpo e Cultura tem sido um espaço importante de debate sobre esta temática no Brasil.
Assim, sendo, o objetivo deste texto é fazer uma análise sobre as concepções de corpo presentes
nas comunicações orais em 2009. Esta pesquisa de caráter bibliográfico aponta diversos espaços de
pesquisa nas diferentes regiões do Brasil, com concepções de corpo bem diversificadas. Estes dados
demonstram a importância deste GTT para o debate sobre o Corpo e a Cultura no país e no exterior.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Concepções; GTT.

1 INTRODUÇÃO
Os estudos que contemplam a temática do corpo vêm avançando
significativamente na filosofia e nas ciências. Entender tais concepções de corpo
e discuti-las nas suas mais variadas perspectivas demonstra-se de relevada
importância para o entendimento dos significados e valores dados a compreensão
de corpo (BAPTISTA, 2013).
Por conseguinte, está em causa a educação do corpo a partir também das
condições de vida e das necessidades do modo de produção, da organização social
e dos interesses individuais. O corpo é força de trabalho e uma mercadoria que
deve ser adequada à produção. A sua transformação numa coisa deve atender à
racionalidade tecnológica, instrumental, disseminada da esfera da produção e do
consumo (BAPTISTA, 2013).
No campo da Educação Física (EF), o corpo tem se apresentado como objeto
de estudo a partir de suas problemáticas, tendo como consequência a existência
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), tadeujrbaptista@yahoo.com.br
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), sissiliavilarinho@gmail.com
3 Instituto Federal de Goiás (IFG), marisamelima@gmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), efpesquisador@outlook.com
5 Universidade Federal de Goiás (UFG), personalcamilalima@gmail.com
6 Universidade Federal de Goiás (UFG), nathaliacard1@gmail.com
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de grande número de pesquisas que salientam os argumentos relativos ao corpo
(NÓBREGA, 2006).
Assim,este debate sobre o corpo ocorre também a cada dois anos, desde 1979,
duranteo Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), promovido pelo
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). O Congresso se constitui como
um dos principais eventos da área da EF e ciências do esporte no país, dispondo
de submissões, apresentações e publicações de trabalhos em anais, divididos
por Grupos de Trabalho Temáticos (GTT). Há ampla participação da comunidade
acadêmica nacional e internacional.
O objetivo do presente trabalho foi realizar análise da produção de conhecimento
oriundo da temática “corpo”, no GTT Corpo e Cultura7 dos anais do CONBRACE, ano
de 2009, para compreender as diferentes concepções presentes nesses estudos,
sob o ponto de vista qualitativo.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa exploratória faz parte de estudo mais amplo para identificar as
principais concepções de corpo, estética e saúde da produção científica presente
nos anais do CONBRACE, no período compreendido de 1997 a 2017.
Este texto busca apresentar as concepções de corpo expostas no GTTCC,
no XVI CONBRACE/III CONICE realizado em Salvador-BA, em 2009. Neste ano, o
GTTCC foi o terceiro em número de trabalhos apresentados (46), ficando atrás dos
GTT’s Formação Profissional e Mundo do Trabalho (58) e Escola (56).
Para realizar tal intento, foi utilizada como técnica de coleta de dados a pesquisa
bibliográfica de caráter quantitativo-qualitativo. De acordo com Medeiros (2006,
p. 54), a “[...] pesquisa bibliográfica busca dar resposta ao problema formulado, a
partir da análise de produções de outros autores”.
A seleção dos trabalhos se deu a partir dos textos que apresentavam as palavras
Corpo, Estética e/ou Saúde no Título, no Resumo ou nas Palavras-chave, naqueles
publicados como comunicação oral. O foco da presente análise é a concepção de
corpo. Do total de 46 trabalhos, foram selecionados 17 que correspondiam aos
critérios de inclusão. Os quais são analisados a seguir.
A apreciação de cunho qualitativo procurou identificar as discussões sobre
corpo desenvolvidas nos trabalhos selecionados, analisando tais concepções, os
autores que lhes dão referência e as articulações com as temáticas presentes nos
textos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Antes de iniciar a análise dos dados propriamente ditos, entendemos que seja
importante apresentar um pouco do perfil dos trabalhos, quanto às instituições de
origem estão presentes na tabela 1 e dos dados quanto à titulação dos autores,
encontram-se na tabela 2.

7 Ementa do GTT disponível em http://www.cbce.org.br/gtt-detalhe.php?id=3
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Tabela 1 - Instituição de vínculo dos trabalhos apresentados no XVI CONBRACE/III CONICE
* Um dos trabalhos não consta nos metadados, no entanto, ao olhar pelo Currículo Lattes,
itendifica-se a UFES como instituição de vínculo.

Na tabela 1 podemos identificar que do ponto de vista isolado, a UFRN é a
instituição que apresenta maior quantidade de trabalhos seguido pela UFES e
pela UFG. Este dado é confirmado em outros estudos que vem acompanhando
a produção no GTTCC (BAPTISTA et al.,2015). Quando olhamos para a produção
de comunicação oral por região do país,verificamos certo equilíbrio, sendo 5,9%
da Região Norte, 23,5% da Região Nordeste; 29,4% das Regiões Centro-Oeste e
Sudeste e 11,8% da Região Sul.
Na tabela 2, precisamos destacar que o maior número de pesquisadores são
Doutores (40,7%), seguido de Mestres (25,9%) e Graduados (22,2%). Contudo, a
titulação de doutor, aparece geralmente em trabalhos com mais de um autor, o que
sugere que eles entraram como coautores pelos processos de orientação. Esta é
uma temática a ser desenvolvida posteriormente.

Tabela 2 - Maior Titulação Concluída dos autores no XVI CONBRACE/III CONICE
* Dois apresentadores constam com a maior titulação do Ensino Médio por estarem, no momento,
estudando na graduação.

Após leitura dos títulos e objetivos, identificou-se que a maioria dos trabalhos
possuem temáticas relacionadas à educação do corpo, desde abordagens que
tomam a educação no seu sentido amplo (abordando categorias como reificação
e formação humana), passando por estudos sobre educação do corpo na escola,
nas relações de gênero, festas e manifestações populares, esportivas e religiosas.
Também identificou-se trabalhos que abordam concepções de corpo em anais de
eventos científicos e de estudante de EF (quadro 1).
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Embora no primeiro quadro tenha se identificado dois trabalhos cujos temas
estão relacionados às concepções de corpo, a análise de conteúdo abarcará todos
os 17 trabalhos, buscando apreender as concepções de corpo dos autores. Ao ler
detidamente cada um dos textos, dois (T9 e T14) foram excluídos por que não
apresentaram nenhum apontamento ou entendimento sobre corpo (nem citando
autores, nem o explicando a partir de determinada matriz epistemólogica). Embora
ambos apresentem discussões críticas sobre a sociedade, a cultura e a EF, a palavra
corpo parece ter sido usada como jargão.

Quadro 1 - Organização por temas, especificidade e Título dos trabalhos.
Fonte: Dados da Pesquisa

Baptista e Vilarinho Neto (2014) apresentam uma organização das concepções
de corpo baseada em revisão de literatura do campo da filosofia e da sociologia. Os
referidos autores classificaram as concepções de corpo a partir das relações que os
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mais variados autores estabelecem com as ideias de alma, de corpo, de sociedade
e/ou cultura, entre outros. Falar do corpo em suas relações significa admitir que a
sua história e a maneira com que foi debatido, quase nunca aconteceu tendo como
referência apenas os paradigmas epistemológicos ou a sua condição de existência
empírica (BAPTISTA; VILARINHO NETO, 2014, p. 1).
Como ponto de partida, as concepções acima auxiliaram na elaboração das
unidades de contexto no presente trabalho. De acordo com Bardin (2009), unidade
de contexto possibilita compreender o sentido de várias mensagens que parecem
estar fragmentadas. Elas expressam o conjunto dos conteúdos de várias mensagens
organizados a partir das unidades dos registros, ou seja, de sua significação em um
contexto menor, no caso da presente pesquisa, em cada texto selecionado para
análise.
A maioria dos trabalhos apresentam compreensões relacionadas à concepção
corpo com o mundo. Identificaram-se as seguintes unidades de registro: corpo
meio, corpo experiência, corpo totalidade. Os significados atribuídos ao corpo o
relacionam aos processos de construção ao qual ele está submetido (quadro 2).
No corpo meio, a sociedade ou a cultura inscreve significados, garantindo
introjeção de regras e controle social. Todavia, ele não é passivo, pois com ele o
indivíduo estabelece os primeiros contatos com o ambiente em que fará parte. Para
alguns autores, como mediador, o corpo contribui para constituição da identidade
do indivíduo. O único autor citado é Jocimar Daolio.
No corpo experiência, centra-se significado na ideia de que ele existe em
si mesmo. O que diferencia este significado da concepção de corpo próprio
na perspectiva de Baptista e Vilarinho Neto (2014) é o atributo da consciência.
Conforme os autores, corpo somos nós mesmos e tomamos consciência dele
através do mundo, em particular com outros corpos. O autor que mais contribuiu
para a atribuição deste significado foi o filósofo Merleau-Ponty, seguido de Petrúcia
Nóbrega.
O corpo totalidade é entendido como o ser no mundo, ou seja, o homem e as
condições econômicas e sociais da vida.
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Quadro 2 - TRabalhos que apresentaram concepção corpo com o mundo
Fonte: Dados da pesquisa.

No quadro 3 visualiza-se os trabalhos que têm vinculação à concepção corpo
sem corpo. A unidade de registro representativa foi corpo representação, com a
ideia de que o indivíduo e corpo parecem ser coisas distintas, especialmente pela
representação que se constrói em torno de modelos de corpo perfeito. Foucault
(filósofo) é o autor que fundamenta. Há também a perspectiva de considerar o
corpo como objeto de estudo, explicando-o pelo olhar da ciência moderna.
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Quadro 3 - Trabalhos que apresentaram concepção corpo sem corpo.
Fonte: Dados da pesquisa.

Existe um terceiro grupo de trabalhos com concepção híbrida nas suas
abordagens. Ao mesmo tempo podem ser considerados corpo com o mundo e corpo
sem corpo. A principal unidade de registro deste grupo foi corpo comunicável. Não
são precisamente concepções de corpo com o mundo, pois, apesar de partirem do
pressuposto da dimensão cultural, tratam-no como algo que somente existe dada
as suas possibilidades discursivas ou comunicativas (quadro 4).

Quadro 4 - Trabalhos que apresentaram concepção híbrida corpo com o mundo e corpo sem
corpo.
Fonte: Dados da pesquisa.

Finalmente, conseguimos identificar que houve dentro da produção do GTT
Corpo e Cultura em 2009 uma polissemia de reflexões sobre o corpo que caracterizam
um pouco do perfil do próprio campo de conhecimento da EF, considerando
as possibilidades de debate em meio a referenciais teóricos diferentes, os quais
permitem reflexões importantes para cada recorte neste objeto de cultura amplo
que é a relação entre o corpo e a cultura.
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O processo de educação do corpo é um processo contínuo na vida do ser
humano, o qual se realiza por diferentes ações sociais, porquanto educar o corpo
é educar o ser humano. Assim, trazemos aqui a definição de educação dada por
Adorno:
Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não
temos o direito de modelar pessoas a partir de seu exterior; mas também não
a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já
não mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira.
Isto seria inclusive da maior importância política; sua ideia, se é permitido
dizer assim, é uma exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de
não apenas funcionar, mas operar conforme o seu conceito, demanda pessoas
emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma
sociedade de quem é emancipado (ADORNO, 2000, p. 141-2, grifo do autor).

A educação é, pois, um processo que visa à emancipação do ser humano,
embora nem sempre isso aconteça nas relações sociais. A educação na perspectiva
da emancipação exige do ser humano conhecimento para a constituição de uma
“consciência verdadeira”, como diria o próprio Adorno (2000).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção apresentada nas comunicações orais do GTT Corpo e Cultura
em 2009 apresenta uma profusão de temáticas e olhares sobre o corpo. Desde
as perspectivas mais tradicionais, tratando das concepções de corpo ou de suas
diferentes manifestações na cultura, às diversas possibilidades de análise sobre
o corpo em suas relações com o mundo, com ele próprio ou na perspectiva de
modelos voltados para o seu hibridismo.
Destarte, compreende-se a necessidade de aprofundamento neste tema,
considerando que o GTTCC ao longo dos CONBRACE’s tem apresentado
potencialidades no debate sobre o corpo no Brasil e no exterior.
ANALYSIS OF BODY CONCEPTIONS IN ORAL COMMUNICATIONS IN THE TWG
BODY AND CULTURE IN 2009
ABSTRACT: The TWG Body and Culture has been an important discuss space on this issue in Brazil.
Thus, the purpose of this text is analyzes about present body conceptions in oral communications in
2009. This bibliographic study points out several research spaces in the different regions of Brazil,
with well diversified body conceptions. These data demonstrate the importance of this TWG for the
debate on the Body and Culture in the country and abroad.
KEYWORDS: Body; Conceptions; GTT.

ANÁLISIS DE CONCEPTOS DEL CUERPO EM LAS COMUNICACIONES ORARELS
EN GTT CUERPO Y CULTURA EN 2009
RESUMEN: El GTT Cuerpo e Cultura ha sido un importante foro de debate sobre este tema en Brasil.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis de los conceptos de cuerpo presente
en las comunicaciones orales en 2009. Esteinvestigación bibliográfica apunta a varias áreas de
estudios en las diferentes regiones de Brasil, con conceptos de cuerpo bien diversificada. Estos datos
demuestran la importancia de este GTT al debate sobre el cuerpo y la cultura en el país y en el
extranjero.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo; puntos de vista; GTT.
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O DESTINO DO CORPO: UMA ANÁLISE DA REVISTA
LUDOVICA1
Kelly Cristiny Martins Evangelista2
RESUMO
Este trabalho analisa o conceito de beleza feminina presente na revista goiana Ludovica por meio das
fotografias da revista e da coluna beleza. A opção metodológica elencada foi análise de conteúdo das
fontes. Os dados apresentam que a revista revela uma série de artifícios para conformar o conceito de
corpo e beleza, trabalha na conformação de identidade e define condições de visibilidade, utilizando
uma intensa exposição do corpo, valorizando procedimentos cirúrgicos e de emagrecimento.
PALAVRAS-CHAVE: gênero; mulher; magreza.

INTRODUÇÃO
A Indústria Cultural, nomeada por Adorno e Horkheimer (1985) constrói modos
de viver, dissemina ideologias e cria consciências coletivas, produz um número imenso
de publicidade voltada às mulheres, influenciando a forma como elas se relacionam
com a sua corporalidade. A revista ludovica tem como propósito conquistar o
público feminino, traz o corpo como elemento central em suas temáticas mensais.
METODOLOGIA
O trabalho trata-se de uma análise de conteúdo com o objetivo de compreender
o conceito de beleza feminina presente da revista goiana Ludovica por meio das
fotografias da revista e das colunas beleza e saúde. Foram analisadas cinco revistas
do ano 2016, as fotografias de mulheres foram contadas nas categorias: branca; de
corpo inteiro; com corpo exposto e erotizado; corpo magro e jovem, para serem
relacionados com elementos das matérias sobre beleza e saúde presentes na revista.
O CORPO MAGRO
A revista ludovica possui grande quantidade de fotografias, a tabela 1 expõe
algumas informações sobre o conteúdo fotográfico da revista.
A tabela 1 apresenta os números de fotografias das mulheres, totalizando 617
unidades, divididas entre 500 páginas em cinco edições. As fotos são dispostas nas
colunas, é possível diferenciar fotos de: propagandas de roupas, produtos corporais,
alimentos, modelos em desfiles, publicidade de joias, venda de produtos estéticos,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) / Universidade Estadual de
Goiás (UEG), kellycristiny89@hotmail.com
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tendências da moda, ensaios temáticos, divulgação de métodos cirúrgicos estéticos,
mulheres em festas e eventos promovidos pela revista.
Tabela 1- Quantidade e percentual de fotografias de mulheres presentes em cinco revistas de 2016.
Ludovica
Fotografias de Mulheres
Pele branca
Corpo inteiro
Corpo exposto
Corpo magro
Jovem
Total

Revista 1
N
%
70
97,3
12
16,6
22
30
70
97,3
70
97,3
72

Revista 2
N
%
106
95,5
51
45,9
15
13,5
111
100
105
94,6
111

Revista 3
N
%
164
95,4
75
43,6
37
21,5
163
94,8
169
98,3
172

Revista 4
N
%
117
92,9
36
28,5
21
28,5
126
100
123
98,7
126

Revista 5
N
%
132
97,1
44
32,3
17
12,5
131
94,7
131
96,4
136

Fonte: [LUDOVICA, 2016]

O número que chama atenção é o percentual mínimo de fotografias de mulheres
gordas na revista, quando apareceu em maior número alcançou 5,3%, totalizando
cinco fotos na revista 5, em contrapartida as revistas 2 e 4 não apresentaram nenhuma
evidencia de mulheres gordas, dentre 617 fotografias, 601 eram de mulheres magras.
Não são raros os momentos de chamadas para um corpo magro nas reportagens,
nas publicidades das cirurgias plásticas. Em uma reportagem da coluna saúde temos
a chamada “foco na dieta”, a revista busca levantar informações sobre formas de
emagrecer que envolvem alimentação, exercícios físicos, mudanças de hábitos, não
ingestão de bebida alcoólica, para finalizar apontam a dica considerada fundamental
“... E a dica de ouro: não siga padrões de beleza. Busque o corpo que deixa você
feliz e, principalmente, traga saúde!” (IZAC, 2016, p. 55). Após vinte “passos” para
emagrecer, salienta-se que o mais importante é ter saúde, realizando uma ligação
entre corpo saudável e corpo magro, pois se emagrecer possibilita saúde, a felicidade
sugerida será conquistada através do controle da aparência corporal.
“As vantagens e desvantagens que os conhecedores discutem servem apenas
para perpetuar a ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha” (ADORNO;
HORKEIMER, 1985, p. 116). Para ter um corpo magro são oferecidas diversas opções,
cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, cremes para reduzir medidas, dietas
que são entregues em casa diariamente, o mais importante é que o produto seja
vendido, a única saída possível diante das alternativas é adquirir o corpo magro.
Segundo Baptista (2013) quando é preciso decidir entre um ou outro não
podemos falar de liberdade, apenas opção. A mulher que se envolve com a vontade
de emagrecer não terá qualquer autonomia ou liberdade, no máximo poderá escolher
alguns, dentre os vinte passos sugeridos pela revista, ou buscará sucessivamente
outros meios que são disponibilizados em diversos sites, revistas e programas.
Conforme Baptista (2013) a disseminação do corpo magro é controlada pela ciência,
relacionando com a busca incessante pelo belo.
A relação entre fotografias de mulheres e as reportagens demonstra uma
incongruência, tomando como ponto de partida a quantidade de imagens que
referenciam o corpo magro, colocando esse referencial de beleza, a imposição que o
corpo magro é o mais aceito na universalidade, a revista tenta relativizar o conceito,
deixando uma aparência de aceitação de corpos diferentes, contudo através da
construção geral é possível analisar que essa é uma posição falsa, que se dissolve
na aparência.
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A revista 4 trouxe 126 fotos de mulheres magras, sem qualquer vestígio de
outra forma corporal, nesta mesma edição, que enobrece a magreza, Ferreira (2016)
comenta sobre cirurgias plásticas, sobre vantagens e cuidados que devem ser
tomados após as intervenções, para ela o risco é pequeno se comparado com toda
uma vida de insatisfação, mesmo apontando que em Goiânia morre por ano pelo
menos uma pessoa devido às complicações na cirurgia plástica.
Silva (2014) apresenta que no Brasil a incidência de intervenções cirúrgicas no
corpo é alta, Goiás se estabeleceu como terceiro lugar mais procurado para realizar
cirurgias plásticas, em 2013 foram 175 mil, a sociedade Brasileira de cirurgia plástica
divulgou que dentre os procedimentos mais realizados estão a lipoaspiração, cirurgias
de rejuvenescimento, implantação de prótese de silicone e abdominoplastia, em
Goiânia existem 149 médicos especialistas.
A cirurgia plástica segundo Ferreira (2016) é um risco gratificante, “os
procedimentos proporcionam uma mudança física, trazendo também grandes
alterações psicológicas e de comportamento. O reflexo é a melhora da própria
qualidade de vida do paciente” (FERREIRA, 2016, p. 46). Para as pessoas que não
querem assumir os riscos de cirurgias plásticas a revista ludovica (2016) apresenta
outras opções menos invasivas como a Vanquish, uma técnica para eliminar gordura
localizada em regiões como abdômen.
Adorno e Horkheimer (1985) colocam para a indústria cultural esse papel de
criar necessidades iguais, padrões de consumo, produtos que são aceitos com pouca
resistência. A revista Ludovica atua nesse lugar, mensalmente reforça os padrões de
beleza, oferece cirurgias, conta histórias de pessoas que ficaram mais felizes e com
maior autoestima após procedimentos, também divulga os riscos que valem a pena,
criando ciclos de consumo generificados.
A revista 3 apresenta uma reportagem com o título “curvas da aceitação” na
qual apresenta possibilidades para mulheres que estão com traumas devido ao peso,
segundo a autora da coluna “O belo é questionável, afinal, o que é bonito para um
pode não ser para outro. Mas a ditadura da beleza insiste em ditar o corpo que você
deve ter , a cor do seu cabelo e o tamanho dos seus seios” (SANTANA, 2016, p. 68).
Com isso apresenta que muitas mulheres sofrem com as cobranças sociais acerca
da aparência corporal, ainda nesta reportagem outra mulher relata os conflitos de
viver com um corpo não aceito.
É possível perceber incongruências na reportagem, visto que a valorização da
mulher é associada às expectativas masculinas, a ideia manifesta é que para ter
confiança é preciso reconhecimento de outro, preferencialmente um parceiro. Na
narração da entrevistada aspectos do relacionamento são enfatizados, como se o
homem possuísse a mensuração da beleza e que para conseguir ser reconhecida
a mulher necessita se associar a alguém que a defina, reelaborando concepções
tradicionais e bastante criticadas pelos estudos de gênero.
O corpo magro é essencial para que a mulher consiga ter autoconfiança, no
entanto a segurança teria como consequência imediata conquistar um parceiro,
todas as técnicas oferecidas para acabar com as gorduras indesejadas podem ser
relativizadas em alguns objetivos: estabelecer um relacionamento heterossexual,
melhorar a autoconfiança, elevar a autoestima das mulheres, gerar felicidade e
RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

716

vender as mercadorias, entretanto o consumo é o propósito máximo que muitas
vezes parece ocultado pelas imagens e linguagem ilusórias.
A revista ludovica tem como referencias mais marcantes o corpo magro, branco
e jovem, já que apresentou na revista 2 um percentual de 5,4% de mulheres com
aspecto envelhecido, mais de 90% de todas as fotografias eram de mulheres jovens.
É um campo de disseminação de imagens e discursos que visa modelar os corpos e
criar uma definida representação do que é feminino.
Goelner (1999) apresenta que há muitos anos existe construção para os aspectos
corporais da mulher, o corpo magro se aproxima do belo, enquanto o gordo precisa
ser combatido, a beleza retratada está ancorada em padrões estéticos clássicos, que
reuniu dimensões corporais proporcionais e harmoniosas com a espetacularização
e o erotismo da sociedade capitalista. A autora aponta que o cinema e as revistas
são fortes marcadores para a disseminação dos conceitos de beleza, junto a isso
existe a demarcação da possibilidade de ascensão e felicidade.
CONSIDERAÇÕES
A Indústria Cultural tem uma função importante e as revistas são um meio,
dentre tantos outros, de apresentar uma coleção imensa de replicas que podem
influenciar na forma como as mulheres percebem sua existência e estabelecem
possíveis mediações com a sociedade, influencia comportamentos de visibilidade
extremos com finalidade de integração social, o que poderá levar a um abandono
da capacidade de compreensão da realidade, balizando em um conceito de beleza
restrito e aparente.
A revista Ludovica envolve uma série de artifícios para conformar o conceito
de corpo e beleza, envolvendo uma intensa circulação de mercadorias, incentivo
a dietas, processos cirúrgicos para emagrecimento. Caso as mulheres realizem
todas as cirurgias estéticas possíveis elas serão aceitas? Ainda não, provavelmente
acusadas de artificialidade.
A justificativa colocada pelas empresas de que o bem estar, subjetividade e
a autoestima são os valores mais importantes para as mulheres, no entanto é uma
forma de encobrir a realidade mercantil contraditória. A busca é infinita...
THE DESTINY OF THE BODY: AN ANALYSIS OF THE LUDOVIC MAGAZINE
ABSTRACT: This work analyzes the concept of feminine beauty present in the magazine Ludovica
Goiana through the photographs of the magazine and the beauty column. The methodological option
was the content analysis of the sources. The data show that the magazine reveals a series of artifices to
conform the concept of body and beauty, works on the conformation of identity and defines conditions
of visibility, using an intense exposure of the body, valuing surgical procedures and weight loss.
KEYWORDS: gender; woman; Thinness

EL DESTINO DEL CUERPO: UN ANÁLISIS DE LA REVISTA LUDOVICA
RESUMEN: En este trabajo se analiza el concepto de belleza femenina en esta revista Goiana
Ludovica a través de fotografías de la columna de la revista y la belleza. La opción metodológica
elencada fue el análisis del contenido de las fuentes. Los datos muestran que la revista revela una
serie de dispositivos para conformar el concepto de cuerpo y belleza, trabaja en la formación de la
identidad y define las condiciones de visibilidad mediante la exposición del cuerpo intenso, valorar y
procedimientos quirúrgicos para bajar de peso.
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PALABRAS CLAVE: género; mujer; delgadez.
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CORRIDA ALÉM DAS ESTEIRAS: O QUE LEVA OS
ALUNOS DE ACADEMIAS A CORRER NAS RUAS1
Jorge Pereira Rodrigues2
Silvio de Cássio Costa Telles3
RESUMO
As corridas de rua representam para as atividades físicas um fenômeno de grandes proporções. As
academias nos últimos anos fornecem muitos corredores para as ruas. Nosso objetivo, foi buscar
fatores que levariam os usuários de academias a se aventurarem por essas vias. Optamos por
investigar se os pressupostos de busca pela excitação e o sentimento gregário, contribuíram para
essa nova prática com esse público específico.
PALAVRAS-CHAVE: Corridas de Rua; Excitação; Sentimento gregário

INTRODUÇÃO
As corridas de rua se tornaram um dos maiores fenômenos esportivos em
ascensão no Brasil. É interessante avaliar como essa prática tornou-se uma tendência
relevante dentro das áreas urbanas.
Inicialmente a busca pela prática da corrida de rua pode ocorrer por diversos
interesses, que envolvem desde a promoção da saúde, a estética, a integração
social, a fuga do estresse da vida moderna, a busca por atividades prazerosas e
competitivas (SALGADO, 2006). O movimento denominado “jogging boom”,
influenciado pela teoria do Método Cooper, estimulou o surgimento da cultura das
corridas em ambientes externos nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970.
Os anos de 1980 e 1990 representaram a ascensão das atividades em
academias. Marinho e Guglielmos (1997), afirmam que a expansão das academias,
são um dos maiores fenômenos sociais ocorridos recentemente no país e que a
crescente aderência às atividades físicas oferecidas nestas, tem motivos e fatores
variados.
O início do século XXI representa o retorno da prática contínua e sistemática de
corrida ao ar livre. As corridas de rua têm se mostrado muito frequentes, angariando
a cada ano um grande número de participantes em suas edições.
Pensando na conjugação alunos de academias e corridas de rua, várias empresas
organizadoras de eventos rústicos no Brasil, promovem eventos exclusivamente
voltados para o segmento academias, oferecendo facilidades na participação das
mesmas. Dessa forma tivemos como objetivo nesse artigo identificar quais os
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Secretaria Municipal de Educação Esportes e Lazer do Rio de Janeiro joprodrigues@globo.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, silviotelles@ufrj.br
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principais fatores que compelem as pessoas a buscarem as corridas de rua como
algo presente na práxis de suas atividades físicas. De posse desse conhecimento
almejamos entender quais fatores contribuem para que os alunos sejam motivados
a saírem de sua zona de conforto dentro das academias a se exporem ao clima e
suas intempéries presentes nas ruas.
METODOLOGIA
Metodologicamente utilizamos uma revisão sistemática de produções que
versem direta ou indiretamente ao tema, no intuito de identificar no campo da
produção do conhecimento possíveis indícios e mesmo estudos que auxiliassem no
alcance do objetivo. Lançamos mão das palavras chave - corridas de rua; corrida
rústica e corrida junto à natureza, junto ao banco de teses e dissertações CAPES.
Ao todo recrutamos 37 teses e dissertações.
Nas leituras realizadas dos trabalhos pesquisados, os discursos relacionados
a saúde, e estéticas estiverem fortemente presentes. Contudo, consideramos que
esses objetivos poderiam ser diretamente alcançados, com práticas corporais
sendo realizadas exclusivamente nos ambientes indoor das academias. Em 11 obras
observamos que o sentimento gregário e a busca pela excitação eram citados
pelos autores como fator de estímulo a pratica de atividades em grupo em espaços
abertos. Decidimos então nos debruçar nesses temas para tentarmos entender o
quanto que isso pode influenciar os alunos de academias a associarem as corridas
de rua às suas práxis de atividade física.
DESCRIÇÃO, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
SENTIMENTO GREGÁRIO
Autores como Abraham Maslow (1943) e David McClelland (1997) foram
fundamentais por criar teorias para entender a motivação à convivência grupal. Na
Teoria de Maslow (1943) o homem se motiva quando percebe suas necessidades,
como a autorealização, autoestima, necessidades sociais, segurança.
Dallari (2009), em seu estudo sociocultural sobre corrida de rua, evidencia o
sentimento de realização. Os participantes relatam a experiência de observar a reta
de chegada em meios aos prédios e a multidão em volta. Para os corredores o lugar
ganha significado.
McClelland (1997) também contribuiu para o nosso entendimento de convivência
grupal. Ele nos apresenta quatro necessidades ou motivos que caracterizam o
comportamento. Para ele, os principais vetores da necessidade para que um ser
humano possa obter a sua satisfação seriam: Necessidade, realização, autoavaliação,
afiliação e poder.
Reforçamos a hipótese, das necessidades de satisfação pessoal através de
atividades grupais, buscando aporte nos estudos de Albuquerque (2007), Massarella
(2009), Senna Junior (2012), Truccolo (2008), todos esses autores discorrem de
como o pertencimento a um grupo foi fundamental nas decisões tomadas para
busca das corridas como práxis rotineira.
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Ao falar sobre questões referentes a afiliação, Dallari (2009) e Balbinotti (2015),
quando discorrem que grupos esportivos se desenvolvem sem a necessidade de
formalidades, entretanto isso não diminui os compromissos assumidos tacitamente,
por cada integrante. Isso pode gerar uma espécie de contágio positivo, compreendido
como uma reação em cadeia com diversos efeitos tais como: partilha, reflexão, troca,
surpresa, introspecção, inquietação, Rosa (2013). Nesse sentido as corridas de rua,
sejam pelas facilidades de possibilidades de participação, pela quantidade de ofertas
de eventos ou até mesmo pela naturalidade do ato de correr, concorrem como
escolhas daqueles que buscam novos desafios concomitantes com as associações
grupais, Cartaxo (2012). Tais estudos traçaram um cenário mais próximo da realidade
dos fatores que levam os indivíduos a buscarem seus pares nas práticas regulares
de atividades físicas.
A BUSCA PELA EXCITAÇÃO
Elias e Dunning (1992) apontam para as características das sociedades
contemporâneas em sentir prazer, sejam como atores ou espectadores em provas
físicas em confrontos individuais ou de equipe. Autores como Moretti (2009), Borges
(2009) e Ferreira (2003) citam às questões relacionadas ao risco controlado como
fonte de excitação pela busca de atividades ao ar livre.Ferreira (2003) e Souza
2010 discorrem sobre as diferentes formas de práticas corporais e fenômenos de
sociabilidade do homem com a natureza, buscando novos significados nessa relação.
Santos (2008), Oliveira (2010) e Pimentel (2013), discorrem sobre a luta cultural
e o enfrentamento de riscos. Nos grupos de corredores de rua supomos encontrar
excitações não só nos processos de competição consigo mesmo, mas também
como a competição com os componentes do seu próprio grupo que poderia ser
manifestado na sensação de poder na hierarquia do grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Correr nas ruas para muitos tem se tornado uma excelente opção para sair
das esteiras e fugir da “síndrome do hamster”. Correr sem sair do lugar foi durante
muitas décadas uma forma de manter a saúde em um ambiente controlado e seguro.
O advento das academias e seus aparatos tecnológicos, como as esteiras, cumprem
seu papel em proporcionar a busca pela saúde. Contudo, agora, as pessoas tendem
a agregar novas formas de prática regular de exercícios. Ao nos defrontarmos com
o risco, principalmente um risco controlado, buscamos a sensação de vitória sobre
o meio hostil que nos coloca em circunstâncias onde nosso corpo deverá resistir ao
inóspito e para tal deverá ser preparado/controlado para isso.
RACE BEYOND THE MATTRESSES: WHAT MAKES THE CLIENTS FROM GYMS TO
RUN ON THE STREETS?
ABSTRACT: Street races represent a major phenomenon for physical activity. The gyms in recent
years provide many runners to the streets. Our aim was to finding out the reasons that could lead
gym’s users to venture through these pathways. We decide to investigate whether the assumptions
of search for excitement and gregarious sentiment contributed to this new practice with this specific
public.
KEYWORDS: Road Races; Excitement; Feeling gregarious
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CARRERAS ALLÁ DE LAS ESTERAS: ¿QUÉ HACE QUE LOS CLIENTES DE
GIMNASTICOS CORREN EN LAS CALLES?
RESUMEN: Las carreras de ruta para representar las actividades físicas en un fenómeno de grandes
proporciones. Las academias en los últimos años proporcionan muchos corredores a las calles.
Nuestro objetivo era buscar los factores que podrían llevar a los usuarios a academias para aventurarse a estas vías. Hemos elegido para investigar si los supuestos de la búsqueda de la emoción y el
sentimiento gregario, contribuyeron a esta nueva práctica con este público específico.
PALABRAS CLAVE:carreras en ruta; Emoción; Sentimiento gregario
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PERTENCIMENTO E CONSUMO EM GRUPOS DE
CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE RIO GRANDE/RS

1

Juliana Carvalho Cabral2
Gustavo da Silva Freitas3
RESUMO
A corrida de rua é considerada um fenômeno sociocultural e os grupos de corrida integram este
cenário. Os objetivos da pesquisa foram identificar os grupos existentes na cidade de Rio Grande/
RS, saber a data de constituição, número de corredores e observar o comportamento desses durante
as competições. A partir de uma pesquisa quali-quanti, dos 175 grupos levantados na região, 23 são
provenientes de Rio Grande e, em maioria, surgem a partir do ano de 2013, abrangendo em torno de
690 corredores.
PALAVRAS-CHAVE: Corrida de Rua, Grupos de Corrida de Rua, Corredores amadores.

INTRODUÇÃO
O crescimento da corrida de rua no Brasil é nomeado pela literatura científica
como um fenômeno sociocultural da nossa época. Dallari (2009) apresenta dados
nos quais são possíveis identificar um aumento no número de corredores amadores4.
Segundo a autora, a corrida passou por uma transformação ao longo da história em
que as mudanças estão diretamente ligadas a sociedade, seus hábitos e costumes
nos últimos trinta anos.
Rosa (2013) afirma que na década de 70 houve uma expansão da corrida de
rua, porém cercada de um amadorismo que estava atrelado ao chamado “Jogging
Boom”. Esse advento baseou-se nas teorias apresentadas pelo médico Kenneth
Cooper, que pregava a prática da corrida como forma de lazer e busca pela saúde.
A “coopermania” foi impulsionada na época pela conquista do tricampeonato
mundial pela Seleção Brasileira de futebol, criando uma expectativa popular com
o método do Dr. Cooper, no qual também poderia dar certo para os amantes da
corrida. Contudo, a autora afirma que na década de 90 esse crescimento ocorre
de forma mais acentuada, apontando mudanças no perfil dos corredores de rua e
possuindo todo um aparato tecnológico e midiático. Esta diferença excitou o número
de atletas amadores na época, estimulando assim os organizadores de provas de
corrida a permitirem a participação popular junto a atletas profissionais. Já Oliveira
(2010) aponta as principais mudanças no contexto da corrida e expõe a articulação
de três fenômenos principais que tem ocorrido na sociedade:
1 Este trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande, juliana.carvalho.cabral@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande, gsf78_ef@hotmail.com
4 Entende-se por corredores amadores aqueles que não praticam a corrida como profissão.
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1) A transição de perfil do participante das corridas de rua, alterando as relações
percentuais de gênero, faixa etária, classe social e nível de performance; 2)
O surgimento de novos modelos de eventos de corridas, que podem ser
divididos em duas classes principais, as corridas convencionais e as corridas
fashion; e, 3) O surgimento dos grupos de corrida, que dá conta de agregar
os novos perfis de corredores, se coloca como alternativa de emprego para
ex-atletas e sofre influências pedagógicas baseadas em valores carregados
por esses novos profissionais (p. 25).

Para o autor, anteriormente as equipes de corrida eram formadas por atletas
que faziam parte da chamada elite de corredores. Através da transição de perfil dos
participantes, citada como o primeiro fenômeno, começou a se formar agrupamentos
de pessoas onde reuniam características diferentes e geralmente originam-se do
relacionamento entre amigos que, por diversos motivos, se juntam para participar
de eventos.
Portanto, os grupos para correr em coletivo são construções recentes do
“mundo das corridas”. Em pouco tempo vários aspectos deste contexto sofreram
mudanças, e tendo em vista estas modificações, os objetivos desta pesquisa foram
identificar os grupos existentes na cidade de Rio Grande/RS, saber a data em que
foram constituídos, o número de corredores envolvidos, assim como observar o
comportamento dos sujeitos em seus respectivos grupos durante as competições.
METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos seguiram a analogia do mosaico, que é
arquitetado a partir de peças diferentes entre si, mas que resultam em um conjunto
harmônico. De acordo com Günther (2006) “a diversidade nas peças deste mosaico
inclui perguntas fechadas e abertas, implica em passos predeterminados e abertos,
utiliza procedimentos qualitativos e quantitativos” (p. 202).
No intuito de trazer elementos à tela, utilizou-se dados oferecidos pelas
instituições envolvidas com a corrida na cidade de Rio Grande, especialmente a
Associação dos Corredores de Rua de Rio Grande/RS (ACORRG)5, para identificar
o volume de participação de grupos nos eventos de corrida. Através de uma busca
realizada no site da entidade, foi possível fazer um levantamento referente às
equipes inscritas nas corridas de rua organizadas em 2016 na cidade do Rio Grande,
chegando a uma identificação de 175 equipes. Para detalhar este dado efetuou-se
uma conferência com Roger Portarriaux Lopes, presidente da ACORRG, levantando
quais das equipes relacionadas constituíam-se em grupos6 de Corrida de Rua e
5 Em 25/11/1996, a ARCOR foi regulamentada como associação e em 03/08/2008 sua designação
passou para Associação dos Corredores de Rua do Rio Grande (ACORRG).
6 Existe uma diferenciação entre os termos “equipes” e “grupos” na produção científica. Nesta
pesquisa, utilizou-se prioritariamente o termo “Grupos”. Segundo Barbanti (1994), o Grupo é
constituído por duas ou mais pessoas de modo que possa haver comunicação entre elas pela voz
ou gesto, as quais interatuam e se influenciam mutuamente e são reconhecidas pelo modo especial
de interação. Ao passo que Equipe é o nome dado quando duas ou mais pessoas, juntas, participam
de uma competição. O termo equipe é mais utilizado em Maratonas de Revezamento, onde os
membros criam uma identidade representativa para aquela competição específica. Ao empregar
esses conceitos entende-se que Grupos possuem um modo especial de interação, que para além das
provas de corrida que participam enquanto equipe, os indivíduos se encontram fora das competições
visando à construção de um coletivo, buscando através da corrida um meio de exercitar-se assim
como também criar vínculos.
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eram originárias da cidade.
A partir destas informações prévias quanto aos nomes dos grupos de corrida
riograndinos, iniciou-se a atividade de busca pelos mesmos utilizando as redes sociais,
em especial, o facebook. Muitos possuíam páginas na rede e/ou grupos fechados
para conversa. Contudo, a aproximação com os grupos aconteceu tanto pelas redes
sociais quanto por encontros presenciais durante provas ocorridas no 2º semestre
de 20167. Através de anotações feitas em campo, a partir das observações desses
grupos em algumas provas de corridas realizadas em Rio Grande com a intenção
de levantar novas informações, conseguimos o contato com os responsáveis pelos
grupos e descobriu-se outros grupos da cidade. Nesse contato, foram reunidos
inicialmente dois dados: a data de criação e o número estimado de participantes.
E, para além da tarefa de identificar os grupos e seus responsáveis, a pesquisa
procurou observar o comportamento dos corredores em seus respectivos grupos
durante as competições.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Ao final do levantamento, verificamos que dentre as 175 equipes registradas
em provas ocorridas em Rio Grande, 23 correspondiam a grupos de Corrida de Rua
provenientes da cidade, envolvendo em torno de 690 corredores.
Tabela 1 – Grupos de Corrida de Rio Grande/RS – 2º sem/2016
Grupo de Corrida
CLUBE DE CORRIDA ATENA
CLUCORG
CORRENDO PELA FURG
CORRER ENTRE AMIGOS
D-FLASH
EQUIPE É NÓIS
EQUIPE 1.0
EQUIPE TERRA
FABRICA DE ATLETAS
ILLUMINATE
MARCELO JESUS
MUTLEY
QUASE VELOZ
ORION
REGATAS RIO GRANDE
RGRS
RUN FOR LIFE
SEBO NAS CANELAS
TRANSPYRE
TURBO RUNNER
VAMOQUEDA
Grupo de Corrida Infantil
NASF RURAL
PAPA LÉGUAS

Constituição
Out/2014
Fev/2003
Jun/2014
Nov/2014
Jan/2013
Dez/2013
Ago/2013
Jun/2013
Jul/2013
Nov/2014
Set/2016
Ago/2013
Mai/2014
Mar/2015
Ago/1897
Jun/2013
Abr/2015
Jul/2015
Mai/2013
Out/2015
Jun/2015
Data de Constituição
2011
1996

Fonte: Acervo da pesquisadora

Média de Participantes
50
14
60
8
10
06
40
03
107
8
20
159
12
20
20
10
15
12
30
10
22
Média de participantes
30
25

Estes números conferem a emergência do tema e confirmam que o “boom”
dos grupos de corrida também ocorreu nesta região. Romanini (2009) acredita
7 Exemplo desses encontros presenciais foi o comparecimento na 2ª etapa do Circuito SESC Rio
Grande de Corridas de Rua, ocorrido no dia 04 de setembro de 2016, no Balneário Cassino. Este
contato foi importante para conhecer, trocar contatos e amarrar possibilidades de acessar o grupo.
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que a possibilidade de juntar os benefícios da atividade aeróbica à ampliação do
círculo de amizades ajuda a explicar o aumento espetacular no número de grupos
de corrida no país. De acordo com o autor, o número de associados em clubes de
corrida no Brasil era de 1.000 em 1998 e saltou para 100.000 em 2009. Em Rio
Grande este crescimento pode ser observado a partir de 2013, pois dos 23 grupos
encontrados, 19 foram constituídos a partir deste ano.
Com relação às observações de campo, pode-se notar a grande presença
dos grupos de corrida amadores de Rio Grande/RS nas redes sociais. Este fato
fez compreender que a própria criação dos grupos já indicaria que há uma parte
considerável de corredores que estão em busca de relacionamento, em busca de
troca de informações com outros corredores e/ou indivíduos que tenham afinidade
com a corrida. Nas observações durante as competições, antes e depois da prova,
notou-se que os corredores encontravam-se em grupos, conversando sobre suas
expectativas de desempenho ou de momentos vividos durante a corrida. No
momento final, era a hora de conversar sobre os acontecimentos do percurso,
de identificar seus erros e acertos, de traçar novos objetivos e novas metas, de
compartilhar angústias ou feitos. Inicialmente a felicidade por completar a prova e a
pose para a foto, com suas camisas e faixas com o nome do grupo. Posteriormente,
a conversa sobre as medalhas recebidas pela participação, o tempo marcado no
cronômetro e a superação de desafios.
Todas estas emoções implicadas na corrida de rua e nos grupos faz com que
a prática ganhe significados diferentes para os diversos corredores. O grupo pode
representar tanto um estímulo como uma referência, assim como propiciar espaços
em que superar-se e superar o outro coexistem concomitantemente. Para além
destas relações de sociabilidade existentes nos grupos, também podemos citar
a questão do pertencimento e a participação de corredores nestes grupos como
forma de consumo, pois estas podem aferir certo status aos indivíduos. Stapassoli
(2012) identifica que dentre os hábitos dos corredores da cidade de Porto Alegre, a
permanência em um grupo de corrida encontra-se na sexta colocação de produtos
e serviços mais consumidos pelos entrevistados. Os grupos de corridas da cidade
de Rio Grande se tornaram ambientes de troca de informações, local onde iniciantes
conversam com experientes, possuem acesso a informações sobre provas e eventos,
discutem sobre modelos e marcas específicas, ou seja, os grupos possibilitam rápida
inserção dos novatos neste universo da corrida.
CONCLUSÕES
De acordo com Rosa (2013) “a corrida não é, hoje, apenas uma cultura local,
mas uma cultura híbrida, globalizada, imune a fronteiras” (pg. 27), e isto pode ser
observado nos dados levantados. Entende-se que os elementos encontrados nesta
pesquisa dão suporte para outros trabalhos, pois confirmam não só o crescimento
da prática da corrida de rua, mas também o desenvolvimento de grupos de corrida
de rua, que por sua vez são campos de atuação para o profissional de Educação
Física. Estes espaços envolvem processos educativos que vão se desenvolvendo
em função da prática coletiva. Nesse sentido, faz dela um campo carregado de
componentes que se tornaram elementos-chave para serem investigados, sendo
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pertinente sua análise em seus aspectos sociais e culturais, através dos corredores
e os seus grupos de corrida.
MEMBERSHIP AND CONSUMPTION IN RACE GROUPS IN THE CITY OF RIO
GRANDE/RS
ABSTRACT: The street racing is considered a sociocultural phenomenon and race groups are part of
this scenario. The objectives of the work were to identify the existing groups in the city of Rio Grande/
RS, know the date of constitution, number of runners and observe behavior during the competitions.
Through quali-quanti work, identified 175 groups, of these, 23 are from Rio Grande, and the majority
is formed from the year 2013, involving around 690 runners.
KEYWORDS: Street Racing, Street Racing Groups, Amateur Runners.

PERTENENCIA Y EL CONSUMO EN GRUPOS DE CARRERAS EN LA CIUDAD DE
RÍO GRANDE/RS
RESUMEN: La carrera de calle es considera un fenómeno socio-culturales y grupos de carreras son
parte de este escenario. Los objetivos de la investigación fueron identificar os grupos existentes en
la ciudad de Río Grande/RS, conocer la fecha de establecimiento, número de corredores y observar
el comportamiento de estos durante las competiciones. A partir de una investigación cualitativa y
cuantitativa, identificaron 175 grupos, de éstos, 23 son de Rio Grande, y la mayoría, formada a partir
del año 2013, que cubre alrededor de 690 corredores.
PALABRAS CLAVES: Carrera de Calle; Grupos de Carrera de Calle; Corredores no Professionales
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“TOMANDO” SUPLEMENTOS ALIMENTARES:
GERENCIAMENTOS DO CORPO EM ACADEMIAS DE
GINÁSTICA1
Alan Camargo Silva2
RESUMO
Esta pesquisa analisou os usos dos suplementos alimentares por praticantes de atividade física e o
que esses consumos representam para os usuários no que diz respeito a gerenciar o próprio corpo.
Este estudo qualitativo se baseou nas aplicações de questionários no ambiente da internet a 174
frequentadores de academias de ginástica. O consumo de tais substâncias marcado por racionalidades
biomédicas e lógicas socioculturais interfere na realização das práticas corporais e no culto ao corpo.
PALAVRAS-CHAVE: suplementos alimentares; academias de ginástica; práticas corporais.

1 INTRODUÇÃO
Tendo em vista que a transformação do corpo na contemporaneidade se tornou
lugar-comum e continuamente é modificado segundo o contexto sociocultural (LE
BRETON, 2008, p. 11), questiona-se em que medida os praticantes de atividades
físicas gerenciam seus próprios corpos a partir dos suplementos alimentares.
Partindo da ideia de que o sujeito se torna produtor da sua identidade por meio das
modificações corporais, compreende-se aqui que a combinação de realizar atividades
físicas e ingerir tais produtos aponta para uma “[...] gestão do corpo próprio como
se tratasse de uma máquina da qual é preciso tirar o máximo rendimento.” (LE
BRETON, 2008, p. 253).
A produção, o refinamento, a diversificação, a comercialização e o consumo
de suplementos alimentares compõem um fenômeno da contemporaneidade
engendrado por uma cultura somática. Isso se acentua com aqueles praticantes de
atividade física de academias que monitoram, vigiam, administram, supervisionam
ou gerenciam as suas performances atléticas, suas aparências físicas ou seus estados
de saúde a todo instante (CROSSLEY, 2006, p. 35).
Com base na revisão de literatura3 sobre a utilização de suplementos alimentares
por praticantes de atividades físicas no contexto das academias, foi possível notar
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Escola de Educação Física e Desportos (EEFD-UFRJ), alan10@zipmail.com.br
3 Para a busca dos trabalhos, foram privilegiados os artigos publicados nos últimos 10 anos (20062016) nas bases de dados internacionais SciVerse Scopus, Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (MEDLINE) e Education Resources Information Center (ERIC). Foram selecionados
os seguintes termos: dietary supplements, food supplements, nutritrional supplements e sports
supplements associados à fitness center ou gym.
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que as pesquisas são principalmente de caráter quantitativo. Entretanto, estudos
qualitativos que se aprofundam nos usos simbólicos ou nas lógicas sociais que
subsidiam o consumo dos suplementos alimentares por praticantes de atividades
físicas ainda são incipientes (SILVA, 2014, p. 315).
O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar os múltiplos usos dos
suplementos alimentares por praticantes de atividade física e o que esses consumos
representam para os usuários no que diz respeito a gerenciar o próprio corpo4.
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo se pautou na abordagem qualitativa uma vez que buscou
os significados atribuídos pelos pesquisados a determinado fenômeno ou realidade
social (SILVERMAN, 2006, p. 44).
Para a seleção dos sujeitos pesquisados, foram utilizados os seguintes critérios
de delimitação: a) possuir dezoito anos de idade ou mais; b) estar matriculado
atualmente ou ter realizado a matrícula em uma academia em algum momento da
vida; c) ter comprado ou consumido pelo menos um tipo de suplemento alimentar,
com ou sem prescrição de um nutricionista; d) ter praticado ou ser praticante de
musculação, independente da realização de outras modalidades de atividades físicas.
Houve a aplicação de questionários no âmbito da internet que propicia um maior
contingente de respostas e permite ao pesquisado ficar mais à vontade em expressar
o que pensa, sente ou age perante a temática abordada. O link do questionário foi
divulgado em redes sociais entre Maio e Agosto de 2016, especial e aproximadamente
em 120 grupos sobre atividades físicas, nutrição e suplementos alimentares no
Facebook, por ser considerado o maior e mais acessado espaço virtual de conectar e
interligar pessoas no mundo.
Nesse contexto, dos 174 que responderam o questionário, foram selecionados
67 sujeitos, 38 homens (H) e 29 mulheres (M), por terem se enquadrado nos critérios
e respondido todas as perguntas. A maioria dos sujeitos tinha entre 18 a 40 anos
de idade, ganhando uma renda média mensal entre 2 a 20 salários mínimos, o que
corresponde aproximadamente à R$ 1.450,00 a R$ 14.499,99.
O presente estudo contou com a orientação de análise de conteúdo clássica
descrita por Bauer (2010), mais precisamente aquela que extrai categorias a partir de
inferências de materiais textuais para o seu contexto social.
3 DISCUSSÃO
A PLURALIDADE E A (IN)EFICÁCIA DO ATO DE INGERIR SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Grande parte dos usuários entende que consumir suplementos alimentares
significa ganhar músculos ou aprimorar o desempenho e a disposição física. Alguns
4 O presente resumo é derivado de uma pesquisa desenvolvida pelo autor no âmbito do Estágio
de Pós-Doutorado na Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Tal trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Gerenciamentos do corpo e
implicações para a atividade física e saúde” do Núcleo de Estudos Sociocorporais e Pedagógicos em
Educação Física e Esportes (NESPEFE), sob supervisão da Profª. Drª. Sílvia M. Agatti Lüdorf.
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pesquisados chegam a transparecer que apenas o consumo de suplementos
alimentares é suficiente para obter os resultados almejados, descartando, inclusive,
o potencial da prática de atividade física:
Me sinto mais disposto e percebi aceleração no resultado. (H, 35 anos)
Tive ganhos de massa muscular. (H, 33 anos)
Estou utilizando há pouco tempo, porém houve ganho de massa magra. (F,
28 anos)

A carga simbólica do ganho de massa muscular e disposição associado à
ingestão de suplementos alimentares parece ser um dos aspectos principais para
os praticantes de atividade física. O aprimoramento do visual e do rendimento do
corpo não seria suficiente apenas com o ato de exercitar, pois haveria a necessidade
de potencializar a atividade física por meio de alguns produtos.
A materialidade do corpo, em especial, o aspecto músculo-visual e performático
valorizado por praticantes de atividades físicas, portanto, fica regida também pelo
que consomem, além de outros cuidados de si associados a essas práticas. Isso
significa que uma vez sem a utilização dos suplementos alimentares, os sujeitos
se deparam com a ideia de que não estariam gerenciando seus corpos da melhor
forma possível, ou ainda, prestes a ficarem dependentes de tais produtos.
Embora a maioria dos praticantes de atividades físicas tenha relatado a
satisfação com os resultados obtidos com tais produtos, alguns questionam o real
impacto dos suplementos alimentares no organismo, isso se acentua quando fazem
relações com a alimentação diária:
Difícil precisar qual ganho decorreu exclusivamente do suplemento, uma
vez que essa percepção está também vinculada à qualidade do treino e da
alimentação. (H, 31 anos)
Diria que eles são ótimos aliados para quem pratica, pois sozinhos não fazem
milagres. (F, 37 anos)

Isso demonstra que praticantes de atividades físicas ingerem suplementos
alimentares de forma crítica e autorreflexiva, ponderando a todo instante o real
impacto de tais produtos no corpo. Os gerenciamentos do corpo com a combinação
de suplementos alimentares e atividade física se estabelecem em um período liminar
em que o praticante se vê na obrigação contínua de rever suas práticas de cuidados
de si.
(DES)CONTINUIDADES DO ATO DE INGERIR SUPLEMENTOS ALIMENTARES
Alguns afirmaram não manter um consumo contínuo de tais substâncias, outros
indicaram a necessidade de consumirem ininterruptamente. Uma pequena parcela
dos pesquisados aponta que há inúmeros motivos que impedem ou simplesmente
não desejam manter uma rotina de consumo desses tipos de produtos:
Por um certo tempo (6 ou 7 meses), depois dar uma parada para não
sobrecarregar meus órgãos e depois continuo. (H, 37 anos)
Porque me dá força para malhar e só assim consigo ganhar massa muscular.
(F, 30 anos)
Hoje em dia quando terminar o que tenho não vou comprar mais. Depois
que aprendi que dá pra obter um resultado só com alimentação, ainda mais
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porque vou começar a ter mais tempo pra poder preparar minha alimentação.
(M, 28 anos)

Poucos praticantes de atividades físicas relataram que pretendem interromper
ou pausar o consumo de suplementos alimentares. Entretanto, enquanto alguns
alegam que situações atípicas ou pontuais da vida cotidiana os levam a interromper
a ingestão de suplementos alimentares, outros temem o que pode ocorrer no interior
do corpo com os usos contínuos dessas substâncias
Embora, por um lado, reconheçam que esses produtos aprimoram o corpo e
o engajamento nas práticas corporais, por outro, parecem calcular os custos e os
benefícios de ingerir suplementos alimentares no futuro. Isso significa afirmar que
nem sempre os usuários são “acríticos” quanto ao que consomem, pois, de algum
modo sugerem que são conscienciosos quanto ao consumo indiscriminado de tais
produtos.
Já outra parte dos pesquisados alega que a manutenção dos usos de suplementos
alimentares se torna quase uma “obrigatoriedade” na medida em que apenas com
tais substâncias conseguem continuar com os resultados corporais obtidos com as
atividades físicas, ter uma praticidade no que diz respeito a uma dieta cotidiana dita
“correta” ou cumprir o que determinado profissional de saúde prescreveu:
Porque se eu mantiver a rotina de exercícios sem o uso dos suplementos
(e mesmo mantendo alimentação sob orientação da nutricionista) ocorrerá
perda de peso. (H, 33 anos)
Pois com a rotina fica quase impossível ter tudo que nosso corpo precisa nos
alimentos, seja por falta de tempo, dinheiro ou outra coisa. (H, 23 anos)
Enquanto tiver segurança a respeito do uso consciente; se necessário a
interrupção por qualquer motivo, principalmente de saúde, provavelmente
seguirei orientação profissional. (H, 24 anos)

Saciar a fome, substituir uma refeição, equilibrar determinados nutrientes ou,
simplesmente, otimizar o tempo da vida diária que, por vezes, não permite uma
“alimentação adequada” parecem ser os principais aspectos que levam os sujeitos
a se tornarem usuários desses produtos. Ao entender que as comensalidades
contemporâneas normatizam o que e o quanto comer, pode-se afirmar que
praticantes de atividades físicas compartilham e classificam determinadas formas
de gerenciar o corpo, sendo uma delas o que ingerir.
Além disso, o corpo do praticante de atividade física fica à mercê da racionalidade
biomédica universalista, prescritiva e técnico-científica que institui ou classifica não
apenas como proceder com as práticas corporais, mas também o que deve ingerir e
consumir de suplementos alimentares em vistas do que seria normal ou patológico
no sentido da prevenção ou promoção da saúde. Os gerenciamentos do corpo com
os suplementos alimentares, para esses sujeitos, assumem uma relação de quase
passividade ou dependência do profissional encarnado pela égide científica da
autoridade biomédica.
4 CONCLUSÕES
Detectou-se que as ingestões de suplementos alimentares pelos praticantes
de atividades físicas devem ser relativizadas na medida em que se pluralizam as
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formas de compreender como dados consumos de produtos implicam em suas vidas
sociais. Muitas vezes, entende-se que mais do que se engajar nas práticas corporais,
ingerir cápsulas, géis, tabletes e líquidos corresponde à expectativa de potencializar
o corpo “sempre para melhor”, marcado por racionalidades biomédicas e lógicas
socioculturais.
“TAKING” DIETARY SUPPLEMENTS: MANAGEMENTS OF THE BODY IN FITNESS
CENTERS
ABSTRACT: This study investigated the use of the dietary supplements by some people in the
resistance training and its representations related to the self-management of the body. This qualitative
research was based on online questionnaires sent to one hundred seventy four people who go to the
Fitness Centers. The consumption of these substances associated with some biomedical rationalities
and some sociocultural meanings interferes in the accomplishment of the corporal practices and the
body worship.
KEYWORDS: dietary supplements; fitness centers; body practices.

“TOMANDO” SUPLEMENTOS DIETÉTICOS: MODOS DE ADMINISTRACIÓN DEL
CUERPO EN GIMNASIOS
RESUMEN: La pesquisa investigó el uso de los suplementos dietéticos por practicantes de gimnasia y
las representaciones acerca del consumo para los usuarios en relación a la administración del propio
cuerpo. El estudio se basó en la aplicación de cuestionarios en el internet para 174 frecuentadores de
gimnasios. El consumo de algunas sustancias interfiere en la realización de las prácticas corporales y
al rendir culto al cuerpo, pues son permeadas por racionalidades biomédicas y lógicas socioculturales.
PALABRAS CLAVES: suplementos dietéticos; centros de acondicionamiento; prácticas corporales.
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O CULTO À SAÚDE NA FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Marcelo Nunes Sayão2
RESUMO
Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a formação em
Educação Física no contexto das atuais concepções sobre o corpo. O texto foca nas concepções sobre
a saúde e nas suas influências em três cursos. A metodologia se ampara na análise dos discursos. Os
resultados apontam uma interferência significativa dessas concepções.
PALAVRAS CHAVE: Corpo; formação profissional; Educação Física.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho apresentamos parte de uma pesquisa que teve como objetivo
identificar como a Educação Física vem constituindo a sua formação a partir das
Diretrizes Curriculares e à luz das transformações contemporâneas das formas de
compreender e intervir sobre o corpo. A pesquisa foi realizada na UERJ, Estácio e
UFF. Neste trabalho focamosnas concepções acerca da saúde.
AS TRANSFORMAÇÕES NAS CONCEPÇÕES SOBRE O CORPO
Segundo Costa (2005), uma crença ilimitada no método científico vem, na
sociedade contemporânea, substituindo as instituições tradicionais na proposição
de recomendações morais. Desse modo, gradualmente, consolida-se uma cultura
na qual os valores religiosos, éticos e/ou políticos passam a ser dependentes da
legitimação científica, além de serem associados a referentes corporais. Nesse
contexto, há o incremento da tendência de se organizar a subjetividade em função
dos atributos físicos e desempenhos corporais, transformando a relação entre os
aspectos afetivos, psicológicos e morais e o corpo.
Assim, de acordo com Costa (2005) e Ortega e Zorzanelli (2010) os aspectos
físicos e biológicos ganham centralidade, fazendo com que cada vez mais os
comportamentos sejam explicados pelo funcionamento orgânico e o reconhecimento
do indivíduo seja influenciado pelo o que o seu corpo apresenta. Com a ascensão
dos referentes corporais como fontes de valorsurgem novas concepções para
determinar o normal e o desvio baseadas na performance, na saúde, na aparência e
no estilo de vida.
Entretanto, esta cultura caracteriza-se por outros elementos. Háum incremento
da exposição de si, uma transformação na forma como os sujeitos conformam sua
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua realização.
2 Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), mn.sayao@gmail.com
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subjetividade, com uma necessidade cada vez maior de busca por reconhecimento
pelo olhar do outro (VIGARELLO, 2006; SIBILIA, 2008). Somado a isto, um processo
de redução drástica da responsabilização do Estado frente aos cuidados com a
saúde e a transferência desta responsabilidade para o indivíduo (SFEZ, 1996;
FRAGA, 2006). Ao mesmo tempo, se dá um fortalecimento do individualismo
e uma valorização da iniciativa e da competitividade, que instam os sujeitos a
buscarem permanentemente a superação de si (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009;
EHRENBERG, 2010).
A partir da normatização dessas referências conformam-se os cultos à saúde
perfeita, à boa forma e à performance. Este trabalho foca no culto à saúde.
O CULTO À SAÚDE
Segundo Fraga (2006), com o acirramento da lógica neoliberal, vem ocorrendo
mudanças na forma como os indivíduos se relacionam com a sua saúde e as práticas
corporais a ela associadas. Cresce a responsabilização do indivíduo, reduz-se a
responsabilidade do Estado, aprofunda-se a mercadorização e a interferência dos
discursos acerca da saúde, a partir do aumento da circulação dos mesmos.
Para Ortega e Zorzanelli (2010) o Estado vem deixando de ser o responsável
pela saúde da população, passando esta a ser objeto de um autogoverno. Para
Sfez (1996) vive-se uma nova utopia, fundada na materialidade do corpo, na razão
científica, na saúde como objetivo e meio de vida, na crença na capacidade de
impedir o surgimento de doenças, rejeitando a degenerescência do corpo. Na busca
da sua efetivação, cada sujeito deve realizar escolhas diárias, esforçar-se, combater
o inimigo presente nele mesmo, nos seus hábitos.
Segundo Fraga (2006), a partir da disseminação pelo marketing e pela mídia
dos discursos sobre a saúde, do conceito de estilo de vida ativo, dos riscos da
não incorporação de hábitos saudáveis, do discurso que atribui toda a culpa ao
indivíduo pelos seus problemas de saúde, se dá uma pulverização e um refinamento
do controle das ações dos sujeitos, pautando normas sociais e comportamentos
individuais. Neste processo, padrões de saúde e estilo de vida foram conformados
como parâmetros de valor que hierarquizam os sujeitos de acordo com o seu grau
de adesão a determinados comportamentos.
Frente a este cenário, o fortalecimento dos cultos insta o professor de
Educação Física a assumir o papel daquele que pode auxiliar na busca pelos padrões
socialmente aceitos, com isso,há uma interferência nas concepções e formas de
atuar e, consequentemente, nos processos de formação, reforçando a necessidade
de se investigar a influências desses discursos3.
AS REFERÊNCIAS PARA ANÁLISE
Os discursos foram eleitos como foco da pesquisa pela sua importância para
a conformação dos sentidos sobre o que é ser professor de Educação Física e
também sobre as formas de compreender e intervir sobre o corpo. Fundamentados
em alguns preceitos, buscamos mapear os discursos circulantes sobre a profissão e
3 Por entender que a base da atuação na área é a docência, utilizamos a palavra professor.
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sobre o corpo, visando analisar como os mesmos constituem determinadas maneiras
de ser professor de Educação Física e conceber/tratar o corpo.
Amparados em Foucault (2008), consideramos os discursos como práticas e
concebemos um mútuo condicionamento entre as práticas discursivas e não discursivas.
Nessa lógica, buscamos compreender os discursos como práticas que constituem as
relações sociais, os sujeitos e suas formas de compreender e se posicionar frente à
realidade. Entretanto, é importante ressaltar que a conformação dos objetos pelos
discursos não ocorre apenas pela ação destes, mas está intrinsecamente relacionada
com a materialidade constituída por meio das práticas não discursivas.
Seguindo o mesmo autor, demos ênfase ao caráter eminentemente histórico
dos objetos analisados. A historicização contribui para que os discursos possam
ser compreendidos não como fruto de uma expressão individual, ou de um grupo,
mas de uma conjuntura social, seja devido às condições que possibilitaram sua
emergência ou ainda às verdades as quais se relacionam e contribuem para afirmar.
Nossa hipótese é que os discursos constroem e hegemonizam uma determinada
forma de ser professor de Educação Física ao propor normas e práticas por meio das
quais os sujeitos referenciam suas formas de compreender e atuar. Ao reconhecêlas como verdadeiras o sujeito se submete, contribuindo para disseminação e
consolidação de um modo específico de ser/atuar.
O CULTO À SAÚDE NA FORMAÇÃO EM DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A partir dos documentos e entrevistas buscamos averiguar se há suscetibilidade
dos discursos aos cultos à saúde, à estética e à performance. Como já foi dito, aqui
focamos no tema saúde.
Na UERJ foi muito intensa a ressonância alcançada pelas preocupações com
a saúde, fazendo com que esta se configure como a principal referência para
normatizar e normalizar tanto as condutas pessoais como as ações profissionais.
Desta forma, percebe-se a hegemonia dos discursos que apontam a atividade física
para a promoção da saúde como a principal função social da Educação Física e
também a primazia desta sobre outras preocupações e formas de lidar com o corpo.
Sem questionamentos que apontem para outros direcionamentos, como por
exemplo, para a cultura corporal, os conflitos em torno dos discursos sobre a saúde
são travados em função das formas de concebê-la. Nesse sentido, é importante
ressaltar que mesmo com divergências, ditos que apontam para outras direções,
prevalecem as falas mais próximas aos discursos hegemônicos sobre a saúde,
no meio das quais é possível perceber traços que compõem o culto à saúde, em
especial a responsabilização do indivíduo e o hiperdimencionamento dos riscos ao
se assumir condutas não recomendáveis.
Há ainda uma crescente associação entre a estética e a saúde por meio da
condenação da gordura e dos efeitos do envelhecimento, que passam a ser
considerados como problemas de saúde. Com isso, amplia-se o espectro de
prescrições a serem seguidas, reforçando a normatização dos comportamentos.
Acentuando a suscetibilidade ao culto à saúde, não há indícios da presença de
análises que abordem os discursos sobre a saúde na contemporaneidade.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

736

De forma semelhante ao que ocorre na UERJ, configura-se na Estácio um
quadro no qual os cuidados com a saúde se afirmam como referência central nos
processos de normatização e normalização das condutas pessoais e profissionais.
Entretanto, enquanto na primeira se estabeleceram, mesmo que de forma incipiente,
conflitos sobre os conceitos de saúde, na Estácio a discussão acerca da promoção
da saúde se deu basicamente em torno do foco maior no exercício físico ou na
sua relativização em favor de outras dimensões além da orgânica, que pode ser
resumida no confronto entre os preceitos de fitness e wellness.
Além disso, ressoaram com força os discursos acerca da iniciativa individual,
tanto em relação à saúde quanto à preocupação com a carreira e inserção no mercado
de trabalho e na sociedade, sendo esta última com menor frequência. Atravessando
a ambos, pontualmente, despontou o discurso da inclusão, na figura das clientelas
especiais, proporcionando a junção de preocupações com a saúde, a própria inclusão
e a ampliação das possibilidades de atuação, ou seja, a empregabilidade.
Dessa forma, a hegemonia discursiva acerca dos modos de lidar com a saúde
na UNESA apresenta, significativamente, as características do culto à saúde, sem
que surjam discussões e análises acerca da atual conjuntura. Além disso, não há
indícios da presença das análises que relacionam estética e saúde e apontam para o
reforço de uma moral da boa forma a partir da associação de elementos desta, em
especial a gordura e os sinais de envelhecimento, aos padrões do que é ser saudável.
Na UFF a saúde não possui a centralidade dos outros dois cursos, pois existe um
direcionamento maior para as questões relacionadas à compreensão e intervenção
sobre o corpo, de forma geral, sobre a cultura corporal e também sobre a inclusão.
A saúde não é considerada como principal objeto e função social da atuação na
área, como acontece na UERJ e na UNESA. Circulam menos enunciados sobre o
tema e não há primazia de uma concepção de saúde, à medida que aparecem falas
diversificadas e com sentidos opostos. Assim, se algumas encontram-se em sintonia
com os fundamentos do culto à saúde, outras se contrapõem. De todo modo, não
há um aprofundamento dessa discussão.
Majoritariamente, os discursos sobre o corpo apontaram para uma valorização
da busca por uma intervenção que não aborde apenas os aspectos físicos e seja
fundamentada também nas ciências humanas e sociais, contestando assim a
primazia, na área, das ciências biológicas. Contesta-se o estabelecimento de
padronizações corporais, mas também não aparecem outras questões relacionadas
aos cultos contemporâneos sobre o corpo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa demonstrou a impregnação dos discursos hegemônicos sobre
a saúde na UERJ e na UNESA e sua presença na UFF. A reiterada repetição de
enunciados associados ao culto produz efeitos de verdade, reiterando alguns dos
seus fundamentos. Somado a isto, há uma falta de aprofundamento dos debates
sobre a saúde, seja em relação às diferentes concepções que se tem da mesma,
seja em relação às suas transformações contemporâneas. Com isso, reforça-se a
possibilidade de normatização e normalização das condutas pessoais e profissionais
em sintonia com o ideário do culto.
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Diante disto, urge ampliar o olhar sobre a formação para compreender melhor
seus rumos e, principalmente, para fortalecer alternativas de atuação que não
contribuam para a sujeição dos indivíduos aos discursos hegemônicos, mas para a
melhoria das condições materiais e subjetivas da existência humana.
THE CULT OF HEALTH IN THE PHYSICAL EDUCATION TRAINING
ABSTRACT: This work presents part of a research that had as objective to analyze the physical
education training in the context of current conceptions of body. The text focuses on the conceptions
on health and in its influences in three training courses. The methodology it is supported by the
analysis of discourses. The results point to a significant interference of these conceptions.
KEYWORDS: Body; professional training; Physical Education.

EL CULTO DE LA SALUD EN LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este trabajo presenta parte de una investigación que tenía como objetivo analizarla
formación en Educación Física en el contexto de las concepciones del cuerpo. El texto se centra
en la salud y su influencia en tres cursos. La metodología se basa en el análisis de los discursos. Los
resultados apuntan una interferencia significativa de estas concepciones.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; formación profesional; Educación Física
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A RESSIGNIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA: CONTEXTOS
DE USO DO CORPO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA EM UMA COMUNIDADE CONFLAGRADA1
Leonardo Carmo Santos2
Carlos Alberto Figueiredo da Silva3
RESUMO
Analisamos comportamentos de alunos de uma comunidade conflagrada nas aulas de educação
física em uma pesquisa do tipo etnográfico, com observações participantes nas aulas e entrevistas
semi-estruturadas com professoras de uma escola no Complexo do Alemão. Encontramos que
brincadeiras de meninos remetem ao cotidiano, construindo armas e dramatizando corporalmente
cenas de violência, e meninas, não. Concluímos que os alunos ressignificam as culturas da violência
através de seus corpos.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo humano;. Comportamento; Violência.

1 INTRODUÇÃO
Desde a década de 80, a criminalidade teve uma escalada que originou
consequências para a cidade do Rio de Janeiro. Tendo como característica o
domínio dos territórios e estarem nas favelas há mais de trinta anos, o tráfico
fundou suas características e arraigou suas culturas sem sofrer grande resistência
(DOWDNEY, 2003). Com isso, a facção dominante se apresenta como “centro de
poder na comunidade” (BURGOS et. al., 2011, p. 79), se mesclando à multiplicidade
cultural característica das favelas (MEIRELLES, 2014). Nesses locais, a construção
de brinquedos que remetem a armas denota o quão presente está a violência no
cotidiano dos alunos. Soares et al. (1992) consideram que a técnica não se separa
de fatores ideológicos, sociais e psicológicos do indivíduo e da simbologia que o
movimento produz na utilização das possibilidades corporais. Então, ao corpo que
pertence a uma cultura, se expressa, joga ou brinca influenciado por ela.
Tivemos como objetivo averiguar as características comportamentais dos
alunos de uma comunidade conflagrada nas aulas de educação física (EF), e as
questões a investigar são: a) como é o comportamento dos alunos da comunidade
nas aulas de educação fisica após a ocupação policial no Complexo do Alemão?, e;
b) Quais os indícios das representações culturais em conflito que os alunos trazem
para a escola?
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), lleonardosanttos@gmail.com
3 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), ca.figueiredo@yahoo.com.br
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA E SEGURANÇA ONTOLÓGICA
As pessoas nascem e se criam no ambiente onde havia uma cultura inserida
retransmitindo-a geração a geração. Zaluar e Barcellos (2014) afirmam que, nesse
contexto, jovens podem buscar a posse de armas de fogo seguindo práticas e valores
dessa cultura. Na favela,isso representaria uma diferenciação social, uma forma de
‘ser alguém’ (BUTELLI, 2015; RAMOS, 2011). A interpretação do clima de segurança
através da leitura do cotidiano e o entendimento das lógicas locais, fundamentam
a segurança ontológica (GIDDENS, 2009), que garantindo a autonomia ao aluno/
morador. A partir da leitura social local e de seus dominantes, entende-se o que é
seguro e ‘como’ agir. Acreditamos que este conceito nos ajude a entender algumas
atitudes dos alunos.
2.2 IDENTIFICAÇÃO COM O AGRESSOR
Há uma perspectiva psicanalítica (FREUD, 1982) e uma sociológica (GIDDENS,
2009). Pela abordagem psicanalítica, Anna Freud (1982) trata dos mecanismos de
defesa do ego entendendo que uma das formas da criança assimilar um trauma é
através da introjeção das características do objeto que lhe causa angústias. Projetálo durante os jogos, sendo o próprio indivíduo transformado no que lhe causa horror,
converte a angústia para o campo de uma segurança agradável (FREUD, 1982).
Passa-se de uma postura de receptor do trauma para outra ativa, onde a agressão
faz parte do processo de dominar ou atenuar ossentimentos.
Diferente da abordagem psicanalítica, a sociológica acredita que o insconsciente
teria força para atuar como motivação da conduta, mas a leitura individual do meio
social seria preponderante (GIDDENS, 2009).
Giddens (2009) usa um caso de prisioneiros de campos de concentração,
presentes em Bettelheim (1985), para exemplificar pessoas que vivem situações
críticas e têm mudanças de comportamento e personalidade em função das
hostilidades que vivem. Nesta obra são citadas diferenças de comportamento em
função do tempo de permanência nos campos de concentração. A maioria dos
prisioneiros sobreviventes reconstruía a personalidade repetindo seus opressores, os
guardas do campo, imitando-os em suas agressões e valores normativos. Os rituais
de degradação moral que sofreram quando entraram nos campos eram inicialmente
condenáveis para eles, mas reproduzidos pelos mesmos com o passar do tempo.
O autor confere essa mudança a um processo de ‘ressocialização’ onde a
confiança é restabelecida através da identificação com as figuras de autoridade e
seus padrões típicos de ação observados (GIDDENS, 2009).
2.3 EDUCAÇÃO FÍSICA: A CULTURA CORPORAL, AS TÉCNICAS DO CORPO E O
AMBIENTE DA FAVELA CONFLAGRADA
A Educação Física legitima sua identidade através da Cultura Corporal (Soares
et al., 1992). O corpo, em suas formas de andar e se comportar dá indícios da cultura
que pertence, ou que é influenciado (MAUSS, 2013). Para Mauss (2013), a sociedade
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influencia as consciências e imprime sua cultura no corpo, dando significado aos
movimentos e agindo sobre a emoção e o inconsciente. Ele denominou técnicas do
corpo as repercussões e significados de uma sociedade impressos corporalmente.
Para ele, são “as maneiras como os homens de sociedade em sociedade, de uma
forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (MAUSS, 2013, p. 401). Então, a
cultura influencia o modo de agir corporalmente e é transmitida pela tradição.
3 METODOLOGIA
Esta pesquisa tem abordagem qualitativa (ALVES-MAZZOTTI, 2002), e a
metodologia adotada teve como referência estudos do tipo etnográfico (ANDRÉ,
2012). O período de observação participante compreendeu os meses de julho à
novembro de 2015. Optamos por realizar a triangulação de dados, por meio de
observações participantes nas aulas e entrevistas semi-estruturadas com professores
(ALVES-MAZZOTTI, 2002). Fizeram parte da pesquisa três professoras de educação
física. À elas demos o nome de Olívia, Yara e Gabriella. Como critérios de inclusão e
exclusão, era necessário que tivessem um ano de experiência na escola ou em outra
da comunidade.
A escola atende à educação infantil e ao primeiro segmento do ensino
fundamental, indo do 1° até o 5° anos, nos turnos da manhã e tarde. Observamos
aulas do 1°, 2° e 5° anos. A maioria delas teve turmas mistas, com as professoras de
EF ministrando as aulas conjuntamente, exceto para as turmas de 5° ano.
Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eo
projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética da Universidade Salgado de
Oliveira, parecer número 1.107.805.
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
4.1 AS DIFERENÇAS ENTRE MENINOS E MENINAS
Os objetos projetados nas atividades construtivistas se diferenciavam entre
meninos e meninas. Rotineiramente víamos armas sendo construídas. Eram fuzis,
pistolas e espadas, mas não vimos em nenhum dia meninas produzindo qualquer
dessas. Outras professoras também têm essa percepção. As meninas produzem
objetos de consumo como tablets e smartphones, e outros como bolos, rosquinhas,
etc.; meninos, além das armas, aviões e robôs, principalmente. Porém, por que vimos
armas sendo construídas apenas por meninos?
Encontramos estudos que associam o porte de armas nos contextos de favelas
dominadas pelo tráfico no Rio de Janeiro à questão de afirmação da masculinidade
(ZALUAR; BARCELLOS, 2013, RAMOS, 2011).
4.2 IDENTIFICAÇÃO COM O AGRESSOR E AS TÉCNICAS DO CORPO
O próximo trecho diz respeito a uma atividade corporal que se refere a uma
disputa entre dois grupos mistos. A brincadeira é descrita:
Eram os dois grupos, sentados em círculos, com cada aluno com um número
à sua frente. Um disputando com o outro, a professora chamava por um
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número, e então os alunos correspondentes a estes números correriam. Quem
chegasse primeiro no seu lugar, a equipe correspondente ganharia o ponto.
Um momento de comemoração do ponto conquistado foi “dramatizado” por
um aluno da equipe vitoriosa como se estivesse, segurando um fuzil em um
dos braços, disparado uma rajada, fazendo com esse braço um movimento
para baixo, simulando o “coice” que a arma dá quando o tiro é dado para o
alto. A expressão do garoto, obviamente, era de comemoração, de alegria
por ter vencido. É a expressão da cultura. Era a comemoração. Na primeira
atividade (sentados), foi tudo tranquilo, sem manifestações aludindo à
violência. (DIÁRIO DE CAMPO, 20/10/2015, p. 53)

Por inúmeras vezes já vimos jogadores de futebol ou outros ídolos do esporte
comemorando um gol ou ponto simulando usar uma arma. Desta forma, o garoto
descrito também estava. O que diferenciaria este ato para o dos atletas? Em primeiro
lugar, defendemos as nossas observações e suas relações com a identificação com o
agressor (GIDDENS, 2009) porque as registramos de forma repetida. O que nos leva
a pensar dessa forma está relacionado ao tráfico como centro (BURGOS et. al., 2011),
à questão do crime como referência positiva (BUTELLI, 2015; MONTEIRO, 2015), às
entrevistas com as professoras, e o fetiche das armas como ethos de masculinidade
nas favelas conflagradas (ZALUAR; BARCELLOS, 2013, RAMOS, 2011). Dessa forma,
estamos cientes do papel de uma pesquisa etnográfica, que é descrever os fenômenos
culturais observados (ANDRÉ, 2012), e não buscamos naturalizar as estigmatizações
que segregam os moradores de favelas (MONTEIRO, 2015; MEIRELLES, 2014).
O uso cultural presente no movimento expôs que o garoto serviu-se (MAUSS,
2013) do seu corpo passando pelos estágios de realização do gesto, apropriação e
inserção em uma rede de relações (entre as culturas e a comunidade escolar), e na
localização no tempo escolar, na aula de EF. O gesto traz o simbólico da dor (MEIRELLES,
2014) para quem mora em uma favela que sofre com os desdobramentos da violência
armada, e da alegria, porque para o garoto foi uma simples comemoração - um ponto
conquistado em um jogo, dentro da escola – sem intencionalidade negativa. Haja
visto que a expressão do corpo como um todo, e facial, era de alegria.
A especificidade do movimento, carregado de significados nos remete às
técnicas do corpo (MAUSS, 2013) pois foi dessa forma que o garoto serviu-se dele
(MAUSS, 2013). O gesto que trazia a identificação com o agressor (GIDDENS, 2009)
foi ressignificado.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que os alunos o usavam seus corpos como um processo de
restabelecimento dos sistemas de autoconfiança social. A repetição dos fenômenos
de identificação com o agressor inscritos nos corpos não trazia o entendimento,
à primeira vista, que o aluno, ao movimentar-se de forma peculiar a uma cultura,
pertença a ela, mas que a usa, a ressignificando-a e atendendo a seus objetivos
últimos de sobrevivência.
THE RESIGNIFICATION OF VIOLENCE: CONTEXTS OF BODY USE DURING
PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN ARMED-CONFLICT ZONES
ABSTRACT: We analized the behavior of the students throughout their physical education classes at
schools near armed-conflict zones, performing an ethnographic research with participant observations
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and semi-structured interviews. The students often make toy guns and dramatize scenes of violence,
resignifying it through their bodies.
KEYWORDS: Human body; Behavior; Violence.

LA RESIGNIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA: CONTEXTOS DE USO DEL CUERPO A
LO LARGO DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ZONAS DE CONFLICTOS
ARMADOS
RESUMEN: Analizamos La conducta de los alumnos en clases de educación física en una escuela
que sufre con conflictos armados. Realizamos una investigación etnográfica con observaciones
participativas y encuestas semiestructuradas. Los alumnos suelen hacer armas de juguete y dramatizar
escenas de violencia, resignificándo las con sus cuerpos.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo humano; Conducta; Violencia.
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O CORPO EM EVIDÊNCIA: POSSIBILIDADES DE
TRATO PEDAGÓGICO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR1
Aline Gomes Machado2
Rubia-Mar Nunes Pinto3
RESUMO
Trata-se de um relato de experiência sobre possibilidades de ensino no âmbito da educação física
escolar tendo a discussão e as experiências sobre/com o corpo a principal temática. O relato tem
como base experiências de oficinas realizadas em uma escola pública de Goiânia e possibilitou
perceber que a ideia de um corpo fragmentado e reduzido a sua biologia e utilidade ainda se faz
presente nos discursos comprovando a relevância de se discutir o corpo na escola em suas variadas
dimensões.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Educação física; Escola.

INTRODUÇÃO
Percebe-se que há uma crescente demanda de estudos sobre o corpo e sua
educação, entre teses, dissertações, artigos e livros. Em que pese suas grandes
contribuições para que possamos formular, entre outras, a critica às imposições
culturais que recaem sobre os corpos na sociedade liberal e capitalista, a maioria
destes estudos esquiva-se de oferecer elementos consistentes para que o corpo
possa ser tratado e percebido como objeto de conhecimento na prática pedagógica
da Educação física. Falta-nos ainda referencias consistentes para pensar e colocar
em andamento vivências pedagógicas que colaborem para a compreensão de corpo
em sua totalidade, com atividades práticas que se distanciem da visão mecanicista
e reducionista de corpo ainda presente no âmbito da educação física escolar.
Neste sentido, há que se ressaltar a necessidade de pensar as relações entre
corpo e disciplina, conforme a descreveu Michel Foucault (1984), para um adentrar
na seara das intervenções e proposições que tomem o corpo como objeto de saber
e conhecimento. Os rituais de controle e disciplinamento presente nas instituições
escolares são descritos por Foucault (1984) como um conjunto de técnicas
e dispositivos, capazes de controlar minuciosamente as operações do corpo,
constituindo o regime disciplinar de poder. Esses métodos disciplinares e conjunto
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Faculdade de Educação física e Dança, Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), alinegomes32@
gmail.com
3 Faculdade de Educação física e Dança, Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG), rubiamarnunes@
gmail.com
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de técnicas constituem elementos que devem ser repensados no âmbito educacional
na procura por uma educação menos dominadora e menos repressiva na escola. No
entanto, essa tarefa não é tão simples haja vista que ainda existe uma forte corrente
educacional e pedagógica que reprime a inserção de práticas corporais na escola,
limitando a expressão, movimento e espontaneidade dos estudantes.
Pode-se perceber através dessa pesquisa que a Educação física tem muito a
contribuir na construção de novas maneiras de pensar, sentir e agir sobre e com o
corpo dialogando e percebendo as relações entre corpo e mundo, corpo e cultura,
desmistificando os conceitos que generalizam e o reduzem a seu aspecto biológico,
instrumental e mecanizado.
METODOLOGIA
O presente estudo consiste em um relato de experiência na qual se testou
as possibilidades de ensino no âmbito da educação física escolar que valorizem
o corpo em sua totalidade. O relato tem como base oficinas realizadas no Centro
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG), localizado no Campus
Samambaia da Universidade Federal de Goiás na cidade de Goiânia. As oficinas
foram realizadas no primeiro semestre de 2016, período em lecionei com a disciplina
de educação física nas turmas de ensino médio da Instituição.
Outrossim, os sujeitos da pesquisa foram estudantes entre 15 e 17 anos de idade
matriculados no 1º ano do Ensino Médio. O instrumento de coleta de informações
foi um questionário que foi respondido pelos sujeitos em dois momentos distintos:
antes da sua participação em oficinas temáticas e após tal participação. Tal
procedimento permitiu identificar, no discurso estudantil, as concepções de corpo
dos sujeitos e verificar mudanças e deslocamentos nestas concepções. Por fim,
o instrumento permitiu delinear uma avaliação diagnóstica e final do processo. A
avaliação diagnóstica interrogou a concepção de corpo dos estudantes com base
no seguinte questionamento: Você tem um corpo ou você é um corpo? Justifique.4
Já a avaliação final consiste nas respostas apresentadas sobre a concepção de corpo
após a experiência com as oficinas. Foi por meio dessa última avaliação5, composta
por um novo questionamento, que se deu a conclusão desse estudo.
DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS
Sob uma perspectiva crítica de educação, questiona-se qual o papel que a
educação física vem assumindo ao contemplar apenas aspectos ligados a aptidão
física e ao desenvolvimento corporal dos estudantes. Entende-se que para uma
formação crítica e emancipatória que supere a compreensão de corpo de forma
fragmentada e reduzida, é preciso considerar, para além do ensino sistematizado dos
conteúdos, o contexto histórico, social, cultural e político que permeia a realidade
dos estudantes e que servem como subsídio para a superação das desigualdades e
aproximação à emancipação corporal desses indivíduos.
4 Questionamento retirado do Material de Apoio Didático para a aula de Educação Física Escolar:
Nosso corpo e a Educação Física. Autoria do Professor Dr. Gabriel H. M. Palafox da Universidade
Federal de Uberlândia.
5 Avaliação Final: Considerando as atividades e discussões realizadas nas aulas de Educação física,
qual sua concepção de corpo atualmente?
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A Educação física sob uma perspectiva de educação transformadora busca
levar os alunos à reflexão dos conteúdos, assimilação da teoria com a prática,
compreensão da realidade e autonomia na tomada de decisão. Cabe ao
professor de Educação física assumir o processo de transmissão-assimilação
dos conhecimentos produzidos e acumulados pelos antepassados de forma
planejada e sistematizada. (MACHADO; CAUPER; SOUSA; BARBOSA, 2016,
p. 405).

Com base nas reflexões supracitadas e considerando o papel da educação
física na formação de sujeitos críticos, justifica-se no presente estudo a tentativa
de apresentar possibilidades de ensino que visem o reconhecimento do corpo
como meio de expressão, comunicação e de atuação nas relações sociais, através
de vivências ou práticas corporais que considerem o corpo em sua totalidade. As
atividades foram divididas em eixos temáticos, pensando nas variadas formas de
se trabalhar o corpo na disciplina de educação física, respeitando a faixa etária e a
realidade dos estudantes. As aulas foram divididas nas seguintes etapas:
• 1 - Avaliação Diagnóstica: Os alunos foram levados a responder a seguinte
questão: Você tem um corpo ou você é um corpo? Justifique.
• 2 – Oficinas (Dividas por eixos temáticos):
−2.1
− -Movimento, Expressão e Linguagem : Com a utilização de diversas
imagens espalhadas pela sala, compostas por movimentos de dança de
diversas culturas e até por momentos históricos mundiais, os alunos devem
tentar reproduzir o que a imagem traz como linguagem.
−2.2
−
–Movimento, Ritmo e Coordenação: Jogos e Brincadeiras, envolvendo
cooperação, atenção e coordenação motora, com movimentos exploratórios,
envolvendo o próprio corpo e o corpo do outro. Jogos praticados:
Concentração (Jogo que envolve música, ritmo e sequências numéricas)
e uma adaptação do jogo concentração, sem a utilização de música, mas
com o ritmo mais acelerado entre os movimentos.
−2.3
− –Corpo, natureza e equilíbrio: Oficinas de práticas corporais de aventura,
vivenciando atividades com o slackline e práticas corporais alternativas,
com atividades de respiração, massagem e automassagem.
−2.5
−
-Socialização: Pipoesia (Evento Interdisciplinar do CEPAE/UFG),
composto por apresentações e atividades realizadas pelos alunos,
envolvendo poesia e linguagem corporal. Para essa experiência foram
consideradas as apresentações realizadas pelos estudantes participantes
do estudo por meio da representação de poemas brasileiros. Os alunos
foram levados a criar formas de comunicação, em que a linguagem corporal
fosse o caminho para expressar o sentido dos poemas.
• 3 –Avaliação Escrita (Final): Os alunos foram levados a responder a seguinte
questão: Considerando as atividades e discussões realizadas nas aulas de
Educação física, qual sua concepção de corpo atualmente?
Ao término de cada oficina foram realizadas rodas de conversa, para partilhar
as sensações advindas das dinâmicas, além de propiciar reflexões sobre a prática
corporal e a percepção de corpo resultante de cada experiência.
Ao analisar o discurso abaixo – emblemático da discursividade estudantil
sobre o corpo, pode-se perceber inicialmente uma concepção voltada para o corpo
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enquanto objeto enquadrado por sua biologia, mas objeto útil. Neste caso, ressaltase a visão utilitarista do corpo como conjunto de órgãos que serve para transportar
o sujeito pelo espaço. Mas, de outro lado, fica evidente também a percepção do
corpo a partir do que lhe é mais exterior: sua imagem, logo, sua aparência. Aqui se
mostram os efeitos do longo trabalho sobre as aparências típica das sociedades
modernas (VIGARELLO, 2006).
Tenho um corpo, meus braços, minhas pernas, meus órgãos, compõem meu
corpo. Tenho um coração e uma mente que me faz ser corpo. Pode parecer
estranho, mas vejo meu corpo como um objeto, que me leva de um lado a
outro e que forma minha imagem” (SUJEITO A, AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA,
2016).

No decorrer da experiência, com as oficinas e debates realizados, essa
concepção foi aos poucos sendo modificada e diversos conceitos foram surgindo,
ampliando a noção de corpo e suas possibilidades de manifestação enquanto ser
social, cultural, político e também biológico.
Minha concepção de corpo hoje é bem diferente da concepção que tinha no
inicio das aulas. Atualmente percebo que sou corpo [...]O mundo, as amizades,
a natureza, a história e minhas experiências, tudo está em meu corpo e me
faz ser o que sou. Meu corpo é formado por tudo que carrego do mundo [...]
(SUJEITO A, AVALIAÇÃO FINAL, 2016).

Pode-se perceber ao analisar as respostas ao questionário final, que as
atividades contribuíram para a constituição de uma nova concepção de corpo. No
entanto, entende-se que, para uma formação efetiva, o trato pedagógico com o
corpo precisa ir além das aulas de educação física aproximando os elementos da
cultura corporal às diversas áreas do currículo escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo possibilitou verificar que a ideia de corpo sob uma perspectiva
fragmentada e reducionista, ainda se faz presente no discurso escolar contemporâneo,
evidenciando a necessidade da superação de sua visão em seu aspecto instrumental.
Para isso, entende-se como necessária a abordagem de temas que revelem o
corpo em seu aspecto histórico, cultural, político e social, considerando-o em sua
totalidade. E não apenas no âmbito da educação física, mas nas diferentes práticas
educativas e disciplinas que compõem o currículo escolar.
A educação física, por tratar de assuntos do movimento e da cultura corporal,
acaba por carregar uma responsabilidade maior quando relacionado a temas que
tenham o corpo como eixo central e assume um papel de grande relevância na
construção de conceitos e percepções críticas de educação e de corpo. O desafio está
em superar esse modelo instrumental, distanciar-se das perspectivas de educação
física que pensam o corpo apenas em seu aspecto físico e desenvolvimentista. O
desafio está em pensar além! O ensino competitivo e segregador contribuem de forma
significativa na construção de conceitos de corpo enquanto objeto, reduzindo-o em
suas possibilidades e formas de manifestação. É preciso ir além do mero ensino dos
conteúdos sistematizados, é preciso compreendê-los e problematizá-los enquanto
fenômenos históricos e sociais para assim promover uma reflexão que leve os
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alunos a uma educação crítica, capaz de formar cidadãos autônomos e conscientes
enquanto seres corporais.
THE BODY IN EVIDENCE: PEDAGOGICAL TREATMENT POSSIBILITIES IN
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This is an account of experience on teaching opportunities within the school physical
education to the discussion and experiments in / with the body of the main theme. The account will
be based experience workshops held in a public school in Goiânia and made it possible to realize
that the idea of a fragmented and reduced body biology and utility is still present in speeches that
demonstrate the importance of discussing the body in school In its varying dimensions.
KEYWORDS: Body; Physical Education; School.

EL CUERPO EN EVIDENCIA: LAS POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO
PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN: Se trata de un relato de experiencia sobre la enseñanza de oportunidades dentro de
la educación física escolar a la discusión y experimentos en / con el cuerpo del tema principal. La
cuenta se los talleres experiencia basada celebrada en una escuela pública en Goiânia y hecho posible
darse cuenta de que la idea de una biología cuerpo fragmentado y reducido y la utilidad está todavía
presente en los discursos que demuestran la importancia de discutir el cuerpo en la escuela en su
variando dimensiones.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; Educación Física; Escuela.
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O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA IMAGEM
CORPORAL DE UNIVERSITÁRIOS1
Sarah Santos Ferreira2
Fabiane Frota da Rocha Morgado3
Valeria Nascimento Lebeis Pires4
RESUMO
A mídia é um dos três fatores socioculturais que influenciam diretamente na imagem corporal.O
estudo objetivou verificar o impacto das redes sociais na insatisfação corporal de estudantes de
educação física. Foram utilizados um questionário geral, o Body Shape Questionnaire (BSQ) e um
questionário elaborado. Observou-se que os estudantes buscam informações sobre o corpo nas redes
sociais, sofrem influências positivas e negativas, e a maioria, apresentou estar livre de insatisfação
corporal.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia,Insatisfação Corporal, Corpo Ideal.

1 INTRODUÇÃO
A utilização das redes sociais tem crescido de forma exponencial (MUSSOI,
FALKEMBACH, FLÔRES, 2015). A influência da mídia tem contribuído de forma
significativa para a construção e valorização da imagem corporal da sociedade
ocidental (BARROSO, ALMEIDA, KULNIG, 2012). As normas socioculturais que
são transmitidas através da mídia, amigos e família influenciam a forma como os
indivíduos veem seus próprios corpos (MELLOR et al, 2010). A pressão exercida
por essas normas para a obtenção do corpo ideal é sentida de maneira diferente
por cada pessoa. No entanto, os indivíduos serão compelidos a viver em constante
embate entre seus anseios pessoais e as expectativas sociais (FERREIRA; CASTRO;
MORGADO, 2014).
Internalização, consciência, e as pressões percebidas são os três fatores que
evoluíram como os fatores socioculturais, frequentemente, relacionados a um ideal
de corpo. (CAFRI et al., 2005).Acredita-se que o impulso principal do aumento da
insatisfação com o corpo seja o retrato que a mídia passa do corpo culturalmente
ideal, magro, alto e jovem para as mulheres e um físico magro e musculoso para os
homens (HAUSENBLAS et al., 2013).
Urge a necessidade de desenvolver pesquisas e aprofundar estudos sobre a
imagem corporal e ao modo de viver midiaticamente. E a partir destes, os profissionais
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro (UFRRJ), sarahsf_@hotmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro (UFRRJ), fabi.frm@hotmail.com
4 Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro (UFRRJ), valerianlp@uol.com.br
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da saúde possam buscar estratégias visando um estilo de vida mais saudável. O
corpo encontra-se em evidência, tal como no curso de graduação em Educação
Física. Este estudo objetiva verificar o impacto das redes sociais na insatisfação
corporal de graduandos de Educação Física de uma universidade pública do estado
do Rio de Janeiro.
2 METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se do tipo descritiva, com abordagem qualitativa e
quantitativa, com amostra composta por 56 estudantes do curso de Licenciatura
em Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de ambos os
sexos, com idade entre17 e 35 anos.
Para a coleta de dados, foram utilizados três instrumentos: um questionário
geral, para caracterização do grupo amostral; um questionário elaborado pela
autora do estudo, com 10 questões, sendo duas abertas e oito fechadas e o Body
Shape Questionnaire(BSQ), para avaliar o nível de satisfação e a preocupação com a
imagem corporal A classificação dos resultados do BSQ é dividida em quatro níveis
de insatisfação corporal. São eles: livre de insatisfação, quando o valor indicado
for abaixo ou igual a 110; leve insatisfação, entre 111 e 138; moderada insatisfação,
entre 139 e 167 e grave insatisfação, pontuação igual ou acima de 168. Os dados do
questionário BSQ foram analisados no programa R, e os demais trabalhados em
planilha de Excel.Para análise dos dados, os alunos foram divididos em ingressantese
concluintes
3 RESULTADOES E DISCUSSÃO
Ao serem questionados sobre a satisfação corporal, 39% dos universitários
ingressantes sentem satisfação corporal às vezes, 25% raramente, e 29%
frequentemente, 7% nunca, e nenhum relatou estar sempre satisfeito com seu corpo.
Entre os alunos concluintes, 50% se sentem às vezes satisfeitos com seus corpos,
18% frequentemente e 14% raramente, 11% responderam nunca e 7% sempre estão.
Segundo estudos, ainda que os jovens estejam envolvidos com práticas corporais,
não significa que estejam satisfeitos com sua própria imagem (RECH; ARAÚJO;
VANAT, 2010).
No tocante ao acesso as redes sociais, 68% responderam sempre, 21%
frequentemente, 9% às vezes e 2% nunca acessam as redes sociais. As redes que
os estudantes relataram mais acessar, foram Facebook, Instagram e Whatsapp,
respectivamente. Segundo estudos, o Brasil é o maior usuário de redes sociais da
América Latina, e 74% dos usuários utilizam o facebook (FORBES BRASIL, 2016).No
que diz respeito a buscar informações relacionadas ao corpo e quais redes sociais
costumam utilizar, as respostas foram Instagram, Facebook e Youtube.
Com relação a seguir pessoas que compartilham seus treinamentos, exercícios
e dietas nas redes sociais, entre os ingressantes 25% não seguem, 62% seguem
e 13% não responderam. Entre os concluintes, 32% não seguem, enquanto 68%
seguem. Estudos apontam que pessoas têm criado sites e perfis para inspirar os
seguidores a buscar um estilo de vida saudável (TIGGEMANN; ZACCARDO, 2015).
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Ingressantes (57%)e concluintes (53%) disseram que essas pessoas são da área da
saúde. Enquanto, 10% dos ingressantes e 33% dos concluintes responderam que não
são da saúde. E, 33% dos ingressantes e 14% dos concluintes disseram não saber.
Os estudantes também responderam se, de alguma forma, sentiam influência
por esses indivíduos. Entre os ingressantes 30% responderam sim e, 70% não.
Dos concluintes, 40% responderam sim e 60% não. Universitários do curso de
educação física podem ser mais influenciados a buscar o padrão de corpo imposto
pela mídia por estarem expostos diretamente com a melhora da aparência física
(MIRANDA et al, 2012).
Percebe-se que 61% dos alunos ingressantes e 50% dos concluintes já
praticaram ou praticam atividade física por influência. A maioria dos alunos disse
que a atividade física que praticaram por influência foi musculação. Pode-se
observar que os mesmos podem não perceber que são influenciados, seja de forma
positiva ou negativa.Quando perguntado se os alunos seguiram alguma dieta ou
prescrição sugerida nas redes sociais, a maioria dos alunos respondeu não.
A maioria dos ingressantes respondeu que o corpo ideal é um “corpo saudável”,
“um corpo que eu me sinta bem”. Entre os concluintes, a maioria respondeu um
“corpo que eu me sinta bem” e “que eu esteja satisfeito”. Com relação a vontade de
atingir o “corpo ideal”, a resposta foi igual entre alunos ingressantes e concluintes,
54% responderam que não,mesmo com o retrato que a mídia apresenta como
ideal, magro, alto, e jovem para as mulheres e um físico magro e musculoso para
os homens (HAUSENBLAS et al., 2013).
Com relação a comparar seus corpos com os das pessoas que eles seguiam nas
redes sociais, a maioria respondeu não. Porém, entre os universitários concluintes,
o número de respostas sim foi superior com 54%, enquanto a dos ingressantes
com 46%. Estudos apontam que homens e mulheres adotam comportamentos de
checagem corporal a fim de verificar a adequação ou não de seus próprios corpos
aos padrões estabelecidos pela mídia. Além disso, aqueles que, frequentemente,
adotam comportamentos de checagem tendem a controlar a alimentação
buscando a melhora da aparência física, mudanças de comportamentos, seja por
razões estéticas ou atléticas, podem ter consequências não apenas físicas, mas
psicológicas. (ALVARENGA et al., 2010; CARVALHO et al., 2013;YESALIS, BAHRKE,
2002).
A média de pontuação para o BSQ dos alunos ingressantes foi 84,35, e dos
concluintes foi 92,5.Entre os alunos ingressantes, 78,57% apresentaram estar
livres de insatisfação corporal, 10,71% apresentaram leve insatisfação, 7,14%
moderada insatisfação. Enquanto, 3,58% apresentaram grave insatisfação. Entre
os concluintes, 64,28% estão livres de insatisfação corporal, 21,43% apresentaram
leve insatisfação, 14,29% moderada insatisfação corporal.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente aos resultados deste estudo, as redes sociais podem ter contribuído
no quadro de insatisfação corporal dos estudantes, tanto de forma positiva como
negativa. Sendo, Instagram, Facebook e Youtube as principais utilizadas para buscar
informações sobre o corpo. As pessoas que estão nessas redes podem influenciar os
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alunos a praticarem atividades físicas, a seguirem dietas e treinamentos específicos,
na busca por motivação, saúde e padrões estéticos compartilhados.
As buscas relacionadas à imagem corporal nas redes sociaisrepresentam uma
preocupação expressiva que merece conhecimento para os profissionais da área da
saúde e cuidado com a população.
EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN EL COMPORTAMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD
RESUMEN: Los medios de comunicación es uno de los três factores socioculturales que influyen
directamente em La imagen Del cuerpo. El estúdio tuvo como objetivo determinar el impacto de
las redes social e sem la insatisfacción corporal de los estudiantes de educación física. Se observó
que los estudiantes que buscan información sobre El cuerpo em las redes sociales sufren influencias
positivas y negativas, y más, tenía que estar libre de La insatisfacción corporal.
PALABRAS CLAVE: La insatisfacción corporal, Fitness, Cuerpo Ideal.

THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON UNIVERSITY BEHAVIOR
ABSTRACT: The media is one of three sociocultural factors that directly influence body image.
The study aimed to verify the impact of social networks on the physical dissatisfaction of physical
education students. Body Form Questionnaire (BSQ) and an elaborate questionnaire. It was observed
that students seek information about the body in social networks, suffer positive and negative
influences, and more, presented being free of body dissatisfaction.
KEYWORDS: Media, Body Dissatisfaction, Ideal Body.
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PERTENÇO LOGO EXISTO: A TATUAGEM NO ÂMBITO
FUTEBOLÍSTICO1
Luciano de Castro Tomazett2
RESUMO
O objetivo deste estudo é compreender como o corpo do torcedor de futebol tatuado com o tema
imagético que representa o time ou a torcida, se constitui em objeto de realização da pertença grupal,
identificando quais são os processos socioculturais envolvidos e as possibilidades educacionais e
emancipatórias. Utilizamos o método materialismo histórico-dialético. Concluímos que o torcedor
sente no corpo e no espírito, a realização é real, mas é mimética, pois, é fundamentada na mercadoria.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Tatuagem; Identidade.

INTRODUÇÃO
O torcedor de futebol na sua relação com a torcida, constrói um padrão de
sociabilidade próprio. Porém, não basta vestir a camisa do time, é preciso tatuar o
corpo de forma definitiva. A marca no corpo é pertença grupal. O ato de marcar o
corpo, neste caso, traz consigo mediações de negação do sujeito, constituindo-o
como objeto, onde a criatura domina o criador. Assim, questionamos: como a
pertença grupal marca o corpo dos torcedores de futebol?
Como uma determinação do próprio objeto, nos deparamos com a necessidade
de investiga-lo nos seu ambiente natural, buscando apreender o sistema simbólico e os
seus significados. Neste sentido, encontramos suporte na etnografia, compreendida
como a ciência da descrição cultural (TRIVIÑOS, 2006).
Utilizamos a técnica metodológica observação participante, a qual nos
possibilitou combinar: análise documental, observação e entrevistas, em que
registramos os eventos, fotografando e preenchendo o nosso diário de campo.
Na fase seguinte entrevistamos os torcedores utilizando o formato de entrevista
semiestruturada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Foram realizadas 18 entrevistas com os torcedores com tatuagem que
representa o time ou a torcida do Atlético Clube Goianiense, Vila Nova Futebol
Clube ou Goiás Esporte Clube, no estádio Serra Dourada, no ano de 2016. Este
trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sendo aprovado
no parecer nº 1.460.364.
Reconhecemos a importância da etnografia, porém, ela foi utilizada como
ponto de partida, nos possibilitando apreender as dimensões mais aparentes do
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás, lucianotomazett@gmail.com
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objeto. Esta foi uma determinação do próprio objeto, pois, foi necessário estudar e
analisar os elementos históricos, a especificidade social, os processos ideológicos,
a estrutura socioeconômica, as funções e as relações de interdependência entre os
indivíduos e a sociedade.
Neste contexto, o nosso objeto foi se revelando como um fenômeno
multifacetado, envolvendo questões políticas, econômicas, sociais, culturais e
históricas, fato que nos conduziu a utilizar o método materialismo histórico-dialético,
para apreender o conjunto das determinações sócio-históricas mais significativas.
No caminho proposto pelo método, é o presente que ilumina o passado, atribuindo
importância à história, esclarecendo qual é o passado significativo que atua no
presente.
Partimos da expressão mais aparente do fenômeno empírico, - neste caso,
propiciado pela etnografia - almejando alcançar a sua dimensão essencial,
universal, avançando do simples para o complexo, da aparência para a essência, da
representação para o conceito. Um movimento capaz de romper o véu da aparência
reificadora e descortinar os nexos constitutivos do objeto.
FUTEBOL E TATUAGEM: REVELANDO OS NEXOS SOCIOCULTURAIS
O período histórico entre os séculos XIV e XVIII foi permeado por transformações
no tecido social, um movimento capaz de produzir tensões fortes o suficiente para
romper com a estrutura da sociedade medieval. É este o contexto que guarda
as raízes constitutivas do indivíduo e da sociedade moderna, em que, o avanço
da civilização produziu certas transformações na conduta do individuo através
autocontrole psíquico, conduzindo lentamente, a constituição do individuo e da
sociedade para o âmbito privado, tornando a individualização, uma necessidade
(ELIAS, 1994).
Neste contexto, ocorreram modificações na forma de produção da sociedade
moderna, sobretudo a partir da revolução industrial, em que a esteira fabril
universalizou o trabalho assalariado. Desta maneira, a troca mercantil passou a ser
o objetivo majoritário da produção, um processo que culminou com a conversão
dos artefatos culturais em mercadoria, fabricados em série.
Ademais, entendemos que a cultura é uma criação humana que se fixa nos
objetos, se desenvolve, se transfere entre as gerações, constituindo um sistema
simbólico que impregna o objeto de significado, atribuindo-lhe um valor signo. O
estilo, a beleza, as emoções, o valor e o status social são classificados por categorias
de estereótipos, cujo padrão determina a identidade social. No ato do consumo o
individuo adquire também o valor signo do objeto, construindo a sua identidade, o
seu estilo de vida (SEVERIANO, 2007).
Assim, revela-se que o detentor do valor signo determinante da identidade,
na verdade, é o objeto, a mercadoria. Desta forma, o conjunto de representações
que constitui o sistema simbólico, estrutura e restringe a margem de decisão do
indivíduo, isto é, o individuo é determinado pelo sistema.
Isto só foi possível diante da condição de isolamento estrutural da sociedade
industrial, organizada pelo declínio dos valores coletivos e pelo crescente
individualismo, desenvolvido a partir do século XVI com a filosofia mecanicista,
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que sustenta a concepção dualista de corpo, tendo como fato emblemático as
primeiras dissecações anatomofisiológicas. Este processo propiciou uma ruptura
na compreensão acerca da unidade homem-corpo, o qual foi convertido em objeto
manipulável (LE BRETON, 2004).
Estas condições abriram caminho para que o corpo pudesse ser convertido em
um campo de batalhas, um jogo em que o próprio individuo luta pela sua posse,
gravando na pele uma memória que eterniza uma lembrança, um sentimento, uma
emoção, a qual expressa uma identidade e sela a aliança através da pertença grupal
(LE BRETON, 2004).
Captamos a manifestação deste amplo processo na nossa pesquisa de campo,
no ponto em que a tatuagem foi reconhecida socialmente através sua representação
simbólica como um produto oficial. Neste caso, a tatuagem autorizou a entrada do
torcedor no estádio, conforme ele próprio relata.
Teve uma vez que teve uma promoção, que torcedor com produto oficial
pagava meia-entrada e eu tinha vindo do serviço, estava sem camiseta, sem
nada, eu comprei meia-entrada e fui entrando, a mulher falou pra mim que eu
estava sem meu produto oficial, eu mostrei pra ela a minha tatuagem como
produto oficial, ela ficou rindo e deixou eu entrar (Entrevista nº 10, dia 18 de
junho de 2016, Atlético x CRB).

Em suma, este fato revela que a representação simbólica impregnada na imagem
e impressa na pele, tem poderes para determinar as relações humanas, não apenas
daquele torcedor específico, mas do ser social, pois, este é apenas a personificação
das relações sociais mais amplas. Isto é, captamos na expressão corporal mediada
pela tatuagem, a representação de todo um sistema, cujo poder é determinante do
homem e das suas relações.
Apreendemos toda esta complexidade no nosso objeto de estudo. Por um
lado, a tatuagem como uma marca corporal original, detentora do sentido ancestral,
foi difundida e ressignificada a partir da política colonialista europeia, criando um
estereótipo marginal portuário através dos marinheiros, acolhida pelos movimentos
de contracultura punk, popularizada pela reprodução técnica e pela sua conversão
em valor signo (MARQUES, 1997; ARAUJO, 2005). Por outro lado, o futebol amador
foi absorvendo as características profissionais e capitalistas, concomitante ao
desenvolvimento industrial, revelando o seu potencial mercadológico global com
as transmissões televisivas e assumindo os contornos do futebol-empresa (PRONI,
2000; BETTI, 1998). O elemento determinante para a difusão e a popularização de
ambos, - o futebol e a tatuagem - foi o interesse mercantil, pois, nesta sociedade os
objetos não são produzidos para o uso, mas para a troca.
Entretanto, estas questões não estão claras, atribuindo ao desenvolvimento
do futebol e da tatuagem uma aparente naturalização. Isto ocorre pelo fato das
relações sociais se acumularem e se esconderem nos objetos, cujo desenvolvimento
constitui o fetichismo.
Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria,
figuras autônomas, que mantém relações entre si e com os homens. Assim,
no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso
eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são
produzidos como mercadorias (MARX, 1983, p. 71).
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Ao olhar para uma tatuagem que se refere ao universo futebolístico, a imagem
remete para a sua representação simbólica, para o seu valor signo. Embora estes
significados sejam construções humanas, eles habitam o objeto, e passaram a ser
compreendidos como elementos próprios dos objetos. O que o torcedor imprime na
pele é uma mercadoria que representa outra mercadoria, é isto que não está claro.
Este processo nos possibilitou compreender que o fenômeno que investigamos
ocorre fundamentado no cruzamento de dois conjuntos de determinações. Um
representa a dimensão tradicional, a aliança comunitária, a pertença grupal, em
que o rituais colocam em movimento os elementos tradicionais no futebol e na
tatuagem.
O outro conjunto de determinações é fundamentado na sociedade moderna,
podendo ser apreendido na crescente fragmentação, competição e individualismo,
que organizam a forma desta sociedade, cujo objetivo converte pessoas e objetos
em mercadoria (MARX, 1983).
CONSIDERÇÕES FINAIS
Embora as determinações do âmbito tradicional propiciem a sensação da
realização para o torcedor, não há outro lugar para a sua fundamentação para além
da sociedade capitalista, portanto, elas são apenas representações da verdadeira
tradição. Este fato nos revela que o conjunto das determinações fundamentadas na
sociedade moderna, estruturam e restringem o alcance dos elementos tradicionais,
isto é, elas são as determinações mais determinantes.
Assim, concluímos que a realização ocorre de fato, é real, o torcedor sente na
pele e no coração, no corpo e no espírito. Entretanto é uma realização mimética,
pois, este processo é fundamentado na representação, na mercadoria.
De maneira sintética, atualmente o corpo é compreendido de forma dualista,
refletindo a fragmentação que organiza esta sociedade. Com o desenraizamento
das tradições e o entorpecimento da vida na modernidade, o indivíduo utiliza o
corpo-objeto para reconstruir a sua identidade perdida, um processo propiciado pela
conversão da cultura em mercadoria. Ele busca marcar o corpo de forma indelével e
eterna, como uma resposta urgente para a identidade ausente. Destarte, diante da
conversão da ilusão em realidade, ele se tatua com o tema imagético referente ao
universo futebolístico, pois, é este o objeto que lhe propicia a agradável excitação
revigoradora, o qual alcança o seu sentimento mais profundo.
É importante considerar que as reflexões realizadas não representam um
posicionamento antagonista ao futebol e à tatuagem, pois, objetivo é contribuir
para uma compreensão mais substancial dos processos envolvidos. Ademais,
a conscientização destas questões não detém o poder de resolução e mudança
imediata, porém, ela colabora para oentendimento dos processos constitutivos do
indivíduo e da sociedade.
Destacamos a responsabilidade da educação, formal e informal, a qual pode
contribuir para iluminar os elementos históricos mais significativos, colaborando
para uma formação humana autônoma e emancipada, que caminhe para a
constituição de uma consciência verdadeira. Assim desenvolve-se um olhar crítico
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para a sociedade, abrindo possibilidades reais para a formação de forças capazes
de criar outras realidades sociais, em que o ser humano seja, de fato, a expressão da
sua humanidade.
I BELONG THEREFORE EXIST: TATTOO IN THE FOOTBOLISTIC FIELD
ABSTRACT: The objective of this study is to understand how the body of the soccer fan tattooed with
the imagery theme that represents the team or the fans, constitutes an object of group membership,
identifying the socio-cultural processes involved and the educational and emancipatory possibilities.
We use the historical-dialectical materialism method. We conclude that the fan feels in the body and
in the spirit, the realization is real, but it is mimetic because it is based on the commodity.
KEYWORDS: Football; Tattoo; Identity.

PERTENEZCO LOGO EXISTO: TATUAJE EM EL AMBITO DE FÚTBOL
RESUMEN: El objetivo de este estúdio es entender cómo El cuerpo del aficionados al fútbol tatuado
com el tema de imágenes que representa el equipo o los aficionados, que constituye el objeto de la
realización de pertenencia al grupo, identificar cuálesson los procesos socioculturales que intervienen.
Utilizamos el método del materialismo histórico y dialéctico. Concluímos que los aficionados se
sientanen el cuerpo y elespíritu, es real, pero es mimética, ya que se basaen La mercancía.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; tatuaje; laidentidad.
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A “IMAGEM CORPORAL” NAS PUBLICAÇÕES DO
SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SCIELO
EM 20161
Augusto Cesar Vilela Gama2
Tadeu João Ribeiro Baptista3
RESUMO
Este estudo faz um levantamento das publicações no site SciELO do ano de 2016, utilizando o
descritor “imagem corporal”.É uma pesquisa descritiva quantitativa, feita através da bibliometria.
Foram 26 estudos analisados, sendo observado que o tema apresentou maior predominância no
Jornal Brasileiro de Psiquiatria, nas áreas da psicologia e da medicina,com a maior parte dos estudos
avaliando a satisfação/insatisfação da imagem corporal associada às doenças, transtornos e à massa
corporal.
PALAVRAS-CHAVE: Bibliometria; Corpo; Imagem Corporal.

INTRODUÇÃO
O objeto “imagem corporal”vem crescendo consideravelmente como objeto
de estudo, nas últimas duas décadas especialmente no Brasil.Houve um aumento
no número de pesquisas que resultaram na publicação de livros e periódicos de
referência por pesquisadores nacionais e internacionais. Esse fato projetou o Brasil
no cenário internacional e deu, inclusive, início à realização de eventos direcionados
para o tema (NEVES; MORGADO; TAVARES, 2015).
A imagem corporal(IC) representa, por um lado, a identidade pessoal do
indivíduo e caracteriza-se pela figura mental do corpo. Assim, associa-se essa figura
a fatores psicológicos, que podem representar a satisfação e ou insatisfação pessoal
(CAMPIÃO; LEITE; VAZ, 2010). Por outro lado, a IC é a representação mental e
conceito do próprio corpo, envolvendo os aspectos afetivos, sociais, físicos e se
manifestam durante toda a vida, sofrendo várias transformações conforme as
experiências vividas (CAMPANA; TAVARES; GARCIA JÚNIOR, 2012).
Os problemas com a IC podem gerar, em alguns indivíduos, certo risco de
apresentarem transtornos alimentares como bulimia e/ou abuso de suplementos
(LAUS; MOREIRA; COSTA, 2009).Inter-relacionando-se com o campo social, esses
indivíduos estão visando o desenvolvimento de uma estética corporal padronizada
e disseminada pela mídia (BAPTISTA, 2001).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), efpesquisador@outlook.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), tadeujrbaptista@yahoo.com.br
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A ideia de um corpo estabelecido por padrões disseminados pela mídia
transmite uma ideia de saúde, beleza e competência, fornecendo um padrão estético
denominado “corpo perfeito”, tanto biológico, quanto socialmente. Para tanto,
adota-se, por exemplo, os artistas para passarem tal mensagem. Por trás dessa ação
se encontra uma indústria cultural focada na comercialização de produtos com a
propaganda de se alcançar esse modelo, apesar de, nem sempre a promessa se
cumprir (BAPTISTA, 2001).
Portanto, esta pesquisa tem como objetivo fazer um levantamento das
publicações com o descritor “imagem corporal” presentes no Scientific Electronic
Library Online (SciELO) no ano de 2016, visto que este tema atualmente tem
demonstrado importância nas mais variadas ciências e campos epistemológicos.
METODOLOGIA
Esta pesquisa descritiva, quantitativa feita através de bibliometria usou
o descritor “imagem corporal” no site do SciELO, mapeando e quantificando as
publicações de 2016,em três parâmetros:a) quais os periódicos publicaram os
estudos;b) quais as áreas de conhecimento dos estudos e;c) que elementos (de
instrumento ou de satisfação/insatisfação) são avaliados sobre a imagem corporal
nos estudos.
A intenção desta terceira análise é entender se os estudos encontrados tratam a
IC, por um lado, investigando os instrumentos/ferramentas utilizados na interpretação
da imagem corporal, ou se os estudos verificam os níveis de satisfação/insatisfação
com a imagem corporal, a partir de uma avaliação da satisfação/insatisfação da
imagem corporal ou seo estudo associa-se a satisfação/insatisfação da imagem
corporal com fatores como doenças/transtornos, composição corporal e/ou ainda
com elementos socioculturais dos indivíduos, em um mesmo estudo.
A bibliometria pode ser definida como a aplicação de métodos estatísticos e
matemáticos na análise de obras literárias (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). A escolha da
bibliometria é justificada pelo fato de a plataforma SciELO proporcionar um amplo
acesso aos periódicos com acesso aos textos completos pelos pesquisadores.
A busca pelo descritor “imagem corporal” se deu em todos os campos dos
textos, publicados pela base de dados no ano de 2016. Os dados coletados foram
categorizados e tratados por estatística descritiva, utilizando o Software Microsoft
Excel (versão 2010).
Foram encontradas um total de 36 publicações que correspondiam ao critério
de inclusão, publicações sobre imagem corporal ao longo de 2016. O critério de
exclusão se pautou em estudos repetidos e ou que não contemplasse o tema
“imagem corporal”, apresentando dez publicações excluídas, sendo duas por estarem
repetidas e oito por não contemplarem o tema, resultando em 26 publicações para
análise.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 1 categoriza os periódicos que publicaram textos sobre imagem
corporal no SCIELO, durante 2016. Na Tabela 1 os periódicos com maior número de
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publicações com o descritor “imagem corporal” em 2016 são o Jornal Brasileiro de
Psiquiatria com quatro (15,5%) publicações, o São Paulo Medical Journal com três
(12%) publicações, os Cadernos de Saúde Pública com duas (7,7%) publicações,
a Motricidade com duas (7,7%) publicações, a Revista Brasileira de Medicina do
Esporte com duas (7,7%) publicações e os demais periódicos com uma (3,8%)
publicação cada.
Durante a nossa análise, identificamos outro estudo de outra plataforma, não
sendo da SciELO, onde também fizeram um levantamento de periódicos que tenham
publicado sobre o tema “imagem corporal”. O nosso intuito foi o de relacionar os
periódicos encontrados neste estudo com outro(s) estudo(s). É possível identificar
similitude de um periódico deste estudo com o estudo de Vieira, Loiola e Alves
(2013) que analisou o tema “imagem corporal” entre os anos de 2007 a 2012 em
variados periódicos da área da saúde, apresentando a Revista Latino-Americana de
Enfermagem como o periódico com maior número de publicações sobre o tema em
seu estudo. Já neste estudo, o mesmo periódico também tem frequência, mas em
menor percentual (3,8%).
Tabela 1:Frequência de Distribuição nos Periódicos
Periódicos

Freq.

%

Jornal Bras. de Psiquiatria

04

15,5

São Paulo Medical Journal

03

12

Cadernos de Saúde Pública

02

7,7

Motricidade

02

7,7

Rev. Bras. de Medicina do Esporte

02

7,7

Ágora

01

3,8

Archivos Latinoamericanos de Nutrición

01

3,8

Einstein

01

3,8

Medical Express

01

3,8

Pensamineto Psicológico

01

3,8

Psicologia, Saúde & Doenças

01

3,8

Rev. Bras. de Cineantropometria & Desempenho Humano

01

3,8

Rev. Bras. de Educação Física e Esporte

01

3,8

Rev. Bras. de Enfermagem

01

3,8

Rev. de Geriatria e Gerontologia

01

3,8

Rev. Latino-Americana de Enfermagem

01

3,8

Rev. Portuguesa de Saúde Pública

01

3,8

Texto & Contexto – Enfermagem

01

3,8

Total

26

100

Fonte: SciELO, 2017.

A Tabela 2 apresenta às áreas de conhecimento das publicações encontradas:
Tabela 2: Categorização da Área do Conhecimento
Área de Conhecimento

Freq.

%

Medicina

09

34,6

Psicologia

09

34,6

Educação Física

05

19,2

Nutrição

03

11,6

Total

26

100
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O maior número de publicações analisadas tem seu enfoque nas ciências da saúde,
apesar de a psicologia ser considerada também do campo das humanidades.
Assim,a medicina e a psicologia foram a referência principal em nove trabalhos cada
(34,6%), a educação física com cinco estudos (19,2%) e a nutrição com três estudos
(11,6%).
Na terceira análise, a Tabela 3 traz os elementos avaliados sobre a IC:
Tabela 3: Categorização dos elementos sobre a Imagem Corporal*
Elementos sobre a Imagem Corporal

Relações

Freq.

%

Avaliação de Instrumentos

---

02

6,3

Doenças/Transtornos

17

53

Composição Corporal

08

25

Socioculturais

03

9,4

Como Variável Isolada

02

6,3

32

100

Satisfação/Insatisfação da Imagem Corporal

Total

* Podia haver mais de uma variável analisada em cada estudo.

Identificamos na tabela acima, dois estudos que tem como ênfase a análise
de instrumentos de coleta de dados sem serem feitas outras relações. Por sua vez,
os estudos categorizados como de análise de satisfação/insatisfação da imagem
corporal como variável isolada avaliam o grau de contentamento com a própria
IC.Contudo, os demais estudos relacionados às doenças/transtornos, composição
corporal e questões socioculturais demonstram como os estudos tentam discutir as
questões vinculadas à IC.
Desta forma, a análise apresentou um número maior de estudos avaliando
os níveis de satisfação/insatisfação da imagem corporal associada a doenças/
transtornos com 17 (53%) estudos, associada à massa corporal com oito (25%)
estudos, associados a fatores socioculturais com três (9,4%) estudos. Têm-se dois
(6,3%) estudos desenvolvidos sobre imagem corporal, respectivamente, como
variável isolada ou avaliando os instrumentos de avaliação da satisfação/insatisfação
dos participantes da pesquisa.
Outro ponto de destaque dos estudos levantados é o fato de a sua grande
maioria apresentar uma maior presença de insatisfação corporal do que de
satisfação com a imagem corporal dos participantes da pesquisa, considerando
a presença de doenças, transtornos e alterações da composição corporal, de
fatores socioculturais, ou ainda, na avaliação isolada. Destaca-se o fato de que,
provavelmente, determinações sociais, como o estabelecimento de um padrão
de corpo considerado perfeito, ser uma das possíveis causas para este nível de
insatisfação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa demonstrou que o tema predominou no Jornal Brasileiro de
Psiquiatria, tendo as áreas da psicologia e da medicina, como as principais áreas para
estes estudos.Registra-se ainda o número de pesquisas sobre satisfação/insatisfação
da imagem corporal associada às doenças, transtornos e à composição corporal.
Outro dado relevante é o grau de insatisfação com a imagem corporal
apresentada no estudo, o que demonstra que, provavelmente, fatores sociais e
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externos para além dos internos podem estar influenciando neste contexto. Mas, são
necessários novos estudos bibliométricos para aprofundar este debate. Sugerem-se
mais pesquisas com o tema, ampliando a coleta bibliométrica para livros, revistas
científicas e publicações eletrônicas.
THE “BODY IMAGE” IN THE PUBLICATIONS OF SCIENTIFIC ELECTRONIC
LIBRARY ONLINE - SCIELO IN 2016 YEAR
ABSTRACT: This study makes a survey of the publications in the SciELO site of the year 2016, using
the descriptor “body image”. It is a quantitative descriptive research, done through bibliometrics.
Twenty-six studies were analyzed, and it was observed that the theme was more prevalent in Jornal
Brasileiro de Psiquiatria, in the areas of psychology and medicine, with most studies evaluating the
satisfaction/dissatisfaction of body image associated with diseases, disorders and body mass.
KEYWORDS: Bibliometry; Body; Body Image.

LA “IMAGEN CORPORAL” EN LAS PUBLICACIONES DEL SCIENTIFIC
ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SCIELO DEL AÑO 2016
RESUMEN: Este estudiohaz uno encuesta de cuántas publicaciones utilizando el descriptivo “imagen
corporal” ocurrieron en el sitio SciELO en el año de 2016, siendo un análisis descriptivo cuantitativo
bibliometrica. Fueron 26 estudios analizados, con predominancia en el Jornal Brasileiro de Psiquiatria,
en las áreas de la psicología y de la medicina, con la mayor pare de los estudios evaluando la
satisfacción/insatisfacción de la imagen corporal asociada a enfermedades, trastornos y la masa
corporal.
PALABRAS CLAVES: Bibliometria; Cuerpo; Imagen Corporal;
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PÔSTER

A COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA COMO PARTE DO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO GRUPO
GYMNARTEIROS - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1
Carla Thais de Sousa2
Kássia Mitally da Costa Carvalho3
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica para Todos; Ensino-aprendizagem; Coreografias

INTRODUÇÃO
A Ginástica para Todos (GpT) é uma prática de forte caráter pedagógico. Desta
maneira, é sabido que a participação em atividades que envolvem esta prática
proporciona inúmeros benefícios aos envolvidos, favorecendo, por exemplo, a saúde
e a integração social.Uma das atividades largamente desenvolvida em grupos de
GpT é a elaboração de coreografias, caracterizada pela participação coletivizada
dos envolvidos em todo processo de criação. Portanto, o objetivo deste estudo é
relatar a experiência de ensino-aprendizagem por meio da composição coreográfica
(CC) no grupo Gymnarteiros da Universidade Federal do Ceará, intitulado “Trabalho
de Formiguinhas”, ressaltando as potencialidades educativas envolvidas nas etapas
de elaboração.
COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA: UM PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Sborquia (2008) expressa que o termo “construção coreográfica” é intencional,
pois a coreografia é elaborada na perspectiva em que o sujeito vai construindo
o mundo histórico, no qual os movimentos acontecem provenientes de uma
intencionalidade em forma de linguagem.
A coreografia deve ser capaz de transmitir uma ideia, emoção, sentimentos
(SARÔA, 2001; SANIOTO, 2001); se tratando de composição coreográfica em GpT
uma condição se destaca: o trabalho coletivo em todo o processo criativo.A GpT,
como prática gímnica não competitiva, possui tendência participativa e inclusiva, e
conforme Soares, Almeida e Bortoleto (2016, p. 125) “pode contribuir sensivelmente
no processo de educação”, no qual a socialização do conhecimento torna-se
fundamental para o processo educativo.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará (IEFES-UFC),
thaiscarlasousa@gmail.com
3 Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (FEF-Unicamp), kassiamitalli@
gmail.com
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O Grupo Gymnarteiros, é um projeto de extensão da Universidade Federal do
Ceará (UFC) cujo objetivo é oferecer aos participantes um espaço para estudos da
área da Ginástica Para Todos. O Grupo utiliza o modelo pedagógico desenvolvido
pelo Grupo Ginástica Unicamp – GGU, baseado na Formação Humana e Capacitação
(MATURANA E REZEPKA, 1995) dentre outros importantes pilares da proposta.
“Trabalho de Formiguinhas” levou cinco meses para ficar “pronta”. Sendo
então submetida e aprovada para apresentação no VIII Fórum Internacional de
Ginástica Para Todos, realizado em Campinas-SP. Os encontros semanais reuniram
dez integrantes os quais participaram processo cria-ativo da coreografia.
O tema “trabalho de formigas”,vem da cultura de trabalho do próprio grupo,
colaborativa, fazendo analogia com o trabalho das formigas, visto que, elas trabalham
unidas, com um só objetivo.
A partir disto, desde pesquisa bibliográfica e videográfica sobre o
comportamento das formigas, escolha da música e adaptação da mesma (cortes,
adaptação de bpms), escolha do aparelho/material alternativo, que neste caso foi o
tradicional banco sueco, até a escolha do figurino e acessórios, todos participaram.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final percebemos que este movimento de pesquisa e transmissão dos
conhecimentos sobre a temática escolhida é fundamental para a construção de
uma coreografia com significado para os integrantes do grupo.
Compreendemos, que a CC deve ser sempre um espaço que vai além da
experimentação gímnica.Corroboramos também com os escritos de Souza(1997)
sobre a beleza e a dificuldade do coletivo, característica da GpT. Criar em conjunto
não é fácil, o processo é lento, graças ao caráter democrático de todas as decisões,
mas unir e compartilhar experiências é, sem dúvida, gratificante.
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A IMPRESCINDÍVEL NECESSIDADE DE SER BONITA!
IMAGEM DA MULHER NA REVISTA LUDOVICA
THE INCREDIBLE NEED TO BE BEAUTIFUL! IMAGE OF THE
WOMAN IN THE LUDOVICA MAGAZINE
LA NECESIDAD ESENCIAL PARA SER BELLA! LA IMAGEN DE
LA MUJER EN LA REVISTA LUDOVICA
Kelly Cristiny Martins Evangelista1
Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita2
Daiana Rodrigues de Lima Braga3
PALAVRAS-CHAVE: mulher; beleza; consumo.

INTRODUÇÃO
Na televisão, radio, revistas, propagandas locais, existe promoção e produção
da beleza das mulheres goianas, em 2016 Breatrice Fontoura, candidata goiana,
venceu o prêmio Miss Mundo Brasil, conforme a revista Três poderes (2016) o
concurso avalia padrões físicos, habilidades artísticas, saúde, relação com artes,
desempenho em passarela e Inteligência, a premiação colocou a cidade de Goiânia
mais uma vez em evidencia para essa temática.
METODOLOGIA
O trabalho trata-se de uma análise de conteúdo com o objetivo de compreender
o conceito de beleza feminina presente da revista goiana Ludovica por meio das
fotografias da revista e da coluna beleza, foram analisadas cinco revistas do ano 2016.
O CORPO COMO VITRINE
O que faz as mulheres aderirem ao culto da beleza? De onde vem a força da
moda que muda os desejos de um dia para o outro. Ao pensar na construção de um
1 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) / Universidade Estadual de
Goiás (UEG), Kellycristiny89@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) / Universidade Estadual de
Goiás (UEG) barbara_rocha10@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE), daianarodrigues17@hotmail.
com
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conceito de beleza a revista Ludovica busca apresentar as mulheres consideradas
bonitas, segundo Adorno (1988) o conceito de belo parte da ideia do feio, assim é
preciso definir os limites do feio, pra que exista um cego interesse no que é belo. O
autor aponta que para isso é necessário que toda heterogeneidade seja eliminada,
assim o conceito se torna inalcançável.
Adorno (1988) aponta que existe uma tendência em desprezar aquilo que
esteticamente é considerado feio, por outro lado o belo relaciona-se com o prazer.
Um fator contraditório do belo é que segundo o autor é que tende a eliminar tudo
o que lhe é divergente.
As fotografias e reportagens remetem sempre a uma necessidade de beleza, “as
vlogueiras gringas já elegeram o item de beleza queridinho da temporada: a paleta
ambiente lighting edit” (Ludovica, 2016, p. 14)”,esse anuncio é acompanhado por uma
coleção de maquiagens importadas, a página em descrição “Hot!”sugerindo que os
cosméticos são os mais quentes e desejados por mulheres que querem ser sensuais.
“Sabe aquele sonho reparador da beleza? Ele fica ainda melhor com os produtos
certos para acordar ainda melhor com os produtos certos para acordar com a pele
renovada” (Ludovica, 2016, p. 34), nesta são oferecidos cremes rejuvenescedores,
revigorantes de pele, máscara para alisar a pele, pó para renovação da pele durante
sono, óleo de limpeza e hidratante removedor de oleosidade.
A manifestação da beleza no corpo estaria equivalente à conquista e aplicação
de produtos, o modo como o corpo e exposto publicamente é o mais importante,
a aparência se sobrepõe a qualquer outra relação como trabalho, intimidade,
experiências diversas.
A publicidade de cosméticos recebe destaques nas páginas, a fotografia de uma
mulher com ombros desnudos, maquiagem no rosto e batom rosa, acompanhada
pela legenda “desde a temporada de verão passada, é um sucesso de aceitação e
vem com tudo nesse verão também. Para aquelas que querem ser notadas, mas
acima de tudo, admiradas” (LUDOVICA, 2016, p.39). Para revelar-se de forma plena
é sugestivo que a mulher se aproprie de alguns recursos, como sugestão o uso de
determinadas maquiagens, a promessa de admiração é alcançada na medida do
consumo do produto específico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A indústria cultural tem muita influência na conformação dos corpos e conceito
de beleza, na análise da revista ficou evidente o conceito de beleza, refletindo na
imagem de mulheres bem sucedidas economicamente e com ímpeto para o consumo
de produtos estéticos.
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LUDOVICA. Verão fresh: os maiôs e biquínis que estão com tudo na estação. Goiânia, n.
10, Grupo Jaime Câmara. Janeiro, 2016.
______. Especial noivas: todos os detalhes para o grande dia. Goiânia, n. 14, Grupo Jaime
Câmara. Maio, 2016.
______. Cleo Pires: com a maturidade penso duas vezes antes de fazer algo. Goiânia, n. 15,
Grupo Jaime Câmara. Junho, 2016.
______. Ensaio newborn babycat. Goiânia, n. 16, Grupo Jaime Câmara. Julho, 2016.
______. Estilo no trabalho: inspiração de looks papa diferentes ambientes. Goiânia, n. 17,
Grupo Jaime Câmara. Agosto, 2016.
OS TRÊS PODERES. Beleza da mulher goiana, mais uma vez, ganha destaque no Brasil e
no mundo. Revista os três poderes: um novo conceito em informação. 2016. Disponível
em: < http://www.revistaostrespoderes.com.br/colirio/2016-06-30-21-41-45.html >. Acesso:
08/08/2016.
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A INFLUÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS ENVOLVIDAS
NA CONTRATAÇÃO DO PERSONAL TRAINER
THE INFLUENCE OF THE COMPETENCES INVOLVED IN
HIRING OF A PERSONAL TRAINER
LA INFLUENCIA DE HABILIDADES IMPLICADAS EN LA
CONTRATACIÓN DE ENTRENADOR PERSONAL
Jhonatan Henrique Dias da Silva1
Silvia Maria Agatti Lüdorf2
PALAVRAS-CHAVE:personal trainer; atividade física; academias de ginástica

INTRODUÇÃO
O personal trainer tem ganhado projeção nos últimos anos, mas raros são os
estudos que se dedicam a estudar, em uma perspectiva sociocultural, o contexto
de atuação e os aspectos relacionados ao trabalho desse profissional. O corpo do
profissional de Educação Física pode ser considerado uma espécie de “currículo”
sugerindo que os que estão em melhor forma, possivelmente sejam vistos como
melhores profissionais (PALMA E ASSIS, 2005). Lüdorf e Ortega (2013) indicam que
o capital corporal, no ambiente das academias de ginástica, pode ser convertido em
capital econômico e social através da experiência.
O objetivo do estudo é investigar quais os aspectos envolvidos na escolha
e manutenção do personal trainer no mercado de trabalho, segundo a visão dos
clientes praticantes de atividades físicas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo é de caráter qualitativo e quantitativo, a fim de ampliar a compreensão
e descrição do objeto de estudo (GOLDENBERG, 2004). Disponibilizou-se um
questionário na internet, direcionado a praticantes de atividade física que já
contrataram ou utilizam o serviço de personal trainer, respondido por 78 sujeitos:
63 mulheres e 13 homens, de 18 a 55 anos. Foi utilizada a análise de conteúdo,
composta pelas etapas de leitura flutuante, categorização e subcategorização
(TURATO, 2003).
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ), j.dias_ef@hotmail.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ) sagatti@ufrj.br
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RESULTADOS
A maioria efetuava seu treinamento personalizado nas academias de ginástica,
enquanto um grupo menor indicou praticar atividades em ambientes diferenciados
(praças, prédio, praia, parques etc).
As competências são um conjunto de características que o personal trainer
possui e que estão relacionadas ao conhecimento técnico da sua área de atuação
profissional e podem influenciar na sua contratação. Assim, o motivo principal de
ter aderido ao treinamento personalizado revela as competências que sobressaíram
no estudo: maior eficácia nos treinos, alcance de resultados de forma mais rápida,
motivação para o exercício, acompanhamento e orientação, atenção individualizada,
aumento do foco, otimização do tempo, dinamismo e segurança nos treinos. Também
foram mencionados: o treinamento personalizado associado ao emagrecimento,
recuperação da forma física, adquirir capacidade cardiorespiratória, recuperação
de lesões, retorno à atividades físicas ou esportes
O perfil do profissional engloba a forma como se dão as relações interpessoais
entre cliente e profissional durante as sessões de treinamento personalizado. As
características consideradas indispensáveis pelos clientes em um personal trainer,
referem-se ao atendimento: ser atencioso, simpático, alto astral, paciente, cuidadoso,
respeitador, flexível nos horários e um bom profissional. Outros aspectos se referem
ao nível de conhecimento: ser formado, atualizar-se e ter conhecimento técnico e
científico sobre a área de atuação.
Críticas estavam atreladas à falta de interesse no aluno, falta de flexibilidade
nos horários do profissional, treinos em excesso, o que resultou em lesão e
descontentamento. Possivelmente isso tenha gerado alguns discursos relacionados
à dificuldade de escolher um personal trainer.
CONCLUSÕES
Percebe-se uma valorização da forma de atendimento, do perfil e do conhecimento
técnico desses profissionais em detrimento do seu capital corporal. A literatura
apontava a aparência como uma das dimensões principais que influenciaria na
contratação desse profissional. Porém através dos achados percebe-se que a aparência
apesar de poder influenciar na contratação, não seria fator determinante, uma vez
que aspectos relativos à competência técnica emergiram mais significativamente do
que a imagem relacionada aos ideais de corpo aspirados pelos clientes.
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A PERCEPÇÃO DO MIX MARTIAL ARTS: OLHARES DE
UMA COMUNIDADE ACADÊMICA1
THE PERCEPTION OF THE MIX MARTIAL ARTS: VIEWS OF
AN ACADEMIC COMMUNITY
LA PERCEPCIÓN DE LA MIX MARTIAL ARTS: VISIÓN DE UNA
COMUNIDAD ACADÉMICA
Lucas Pelis2
Juliana Guimarães Saneto3
PALAVRAS-CHAVE: Lutas Corporais; Artes Marciais; Mix Martial Arts.

INTRODUÇÃO
O Mixed Martial Arts (MMA) consiste em uma modalidade esportiva no campo
das lutas corporais que se vale de diferentes técnicas, advindas de diversas artes
marciais e esportes de combate. De acordo com Nunes (2004), MMA tem crescido
de modo intenso desde a década de 1990, especialmente após a estreia do evento
denominado Ultimate Fighting Championship e devido sua ampla divulgação na
mídia televisiva.
Tendo em vista a especificidade do MMA e sua representação em torno do
imaginário social, buscamos nesse estudo compreender a percepção da sociedade
em relação ao MMA. Diante do problema apresentado objetivamos verificar a
compreensão e aceitação do MMA na comunidade acadêmica de uma instituição
de ensino superior do município de Vila Velha-ES.
PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa se situa como qualitativa de tipo descritiva. É importante ressaltar
que além da descrição a pesquisa descritiva se debruça num processo interpretativo
em relação ao fenômeno estudado (GIL, 1991). O estudo envolveu um levantamento
bibliográfico sobre o tema, aplicação de questionário semiestruturado à comunidade
acadêmica de uma universidade; categorização das informações levantadas e
análise interpretativa dos dados coletados.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Universidade Vila Velha.
2 Universidade Vila Velha (UVV), lucaspelis@hotmail.com
3 Universidade Vila Velha(UVV), jsaneto@yahoo.com.br
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O questionário semiestruturado, construído a partir de perguntas sobre a
percepção do MMA, foi aplicado aleatoriamente em diversos espaços de um dos
campus de universidade envolvida. Um número de cinquenta e duas pessoas
responderam ao questionário. As pessoas que responderam ao questionário
encontram-se na faixa etária entre 18 e 37 anos. Das cinquenta e duas pessoas vinte
sete eram do sexo feminino e vinte e cinco do sexo masculino.
RESULTADOS
Verificamos que todas as pessoas conheciam a modalidade esportiva MMA,
citando inclusive algumas de suas características. Quando questionadas como
foram apresentadas à modalidade elas prontamente responderam que conhecem
o MMA através de eventos que são transmitidos pela televisão, já um número
inexpressivo mencionou a Internet. Isso nos faz compreender que a mídia televisiva
consiste num veículo de grande importância quando se diz respeito à divulgação
do MMA.
Ao assistir o indivíduo já consome o conteúdo apresentado. Além desse tipo
de consumo a mídia estimula a compra de produtos esportivos, representados
majoritariamente por itens do vestuário e associa o consumo de outros produtos
através de anúncios publicitários. Todas essas manobras de incentivo ao consumo
tornou o próprio telespetáculo esportivo um produto de consumo comparável às
telenovelas e programas de auditório (BETTI, 1998).
As pessoas foram unânimes em consideram o MMA como um risco para
a sociedade, tendo em vista “[...] a violência que é praticada nos ringues”
(Entrevistada 1, 22 anos); “Quem luta costuma estar com o corpo em constante
adrenalina, causando as vezes o descarregar desta fúria interna” (Entrevistada 2,
27 anos).
Há nas respostas uma conexão direta entre o MMA e a violência. Nessa
perspectiva, “[...] quem luta acha que pode bater em todo mundo” (Entrevistado
3, 25 anos). Essa resposta, juntamente com outras afins mostra que a comunidade
acadêmica investigada acredita que existem influências diretas entre a prática de
lutas corporais e ações de violência na sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados coletados percebemos que paira um grande preconceito
em relação ao universo das lutas corporais no imaginário social. Esse preconceito
pode incidir na marginalização de praticantes e adeptos de modalidades de lutas
corporais. A sociedade associa o MMA à violência e teme que a difusão da prática
produza uma sociedade mais violenta.
O imaginário social tem sido um desafio para a Educação Física Escolar no
sentido de desmistificar questões como essa representada pelas lutas corporais.
Pelo fato de o MMA utilizar técnicas advindas de diversas modalidades de lutas
corporais tememos que esse fenômeno traga uma repercussão negativa para o
ensino das lutas corporais nas escolas, tendo em vista que se tratam de conteúdos
que compõem o universo da cultura corporal de movimento, logo da Educação
Física.
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AS PRÁTICAS CORPORAIS SEGUNDO PRATICANTES
DE ATIVIDADE FÍSICA: ESCOLHAS, DEDICAÇÃO E
RESULTADOS1
PHYSICAL ACTIVITY BY ITS PRACTICERS: CHOICES,
DEDICATION AND RESULTS
PRÁTICAS CORPORALES SEGUNDO DE SUS PRACTICANTES:
OPCIONES, DEDICACIÓN Y RESULTADOS
Diego Costa Freitas2
Francisco Lamassa Júnior 3
Lílian Ribeiro4
Elisângela Celestina Rocha5
Alan Camargo Silva6
Sílvia Maria Agatti Lüdorf7
PALAVRAS-CHAVES: Educação Física; Práticas Corporais; Corpo.

1 INTRODUÇÃO
Os gerenciamentos do corpo são entendidos aqui pelos diversos modos como
os sujeitos se automonitoram ou realizam uma constante autogestão dos corpos,
enquanto que a ideia de prática corporal é utilizadana busca de um sentido a mesma,
e não apenas uma utilidade, entendendo o homem inserido em um determinado
contexto sociocultural. Desse modo, os objetivos são:
• Identificar os aspectos que influenciam na escolha por determinada prática
corporal.
• Verificar como o participante avalia a própria dedicação com àspráticas
corporais.
• Detectar os resultados alcançados a partir da realização dessas práticas.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Prof.Ms. Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio de Janeiro, diego.costafreitas@hotmail.com
3 Prof.Ms. Universidade Federal do Rio de Janeiro, lamassaufrj@gmail.com
4 Profª. Universidade Federal do Rio de Janeiro, clc_lilian@hotmail.com
5 Prof. Universidade Federal do Rio de Janeiro, elis_da_rocha@yahoo.com.br
6 Prof. Dr. Universidade Federal do Rio de Janeiro, alan10@zipmail.com.br
7 Profª. Drª. Universidade Federal do Rio de Janeiro, sagatti.rlk@terra.com.br
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2 METODOLOGIA
Foi disponibilizado um questionário com perguntas abertas a praticantes de
atividade física, em um ambiente virtual, Com intuito de expandir as possibilidades
de participação. Foram respondidos 63 questionários, sendo 28 homens e 35
mulheres. O tratamento dos dados foi baseado na análise de conteúdo (TURATO,
2011).
3 RESULTADOS
a)A escolha por uma determinada prática corporal teve justificativas bem
variadas. O gosto pessoal e o prazer de realizar determinada modalidade foram os
principais aspectos relacionados à escolha.
O trabalho muscular, voltado ao ganho de massa magra, definição e
fortalecimento, foi um aspecto importante a se considerar ao escolher a atividade
por parte dos pesquisados, geralmente representado pela prática da musculação.
A importância dada a essa atividade, para alguns a musculação foi considerada um
tipo de obrigação, independente da prática de outras atividades.
A disponibilidade de horários e a facilidade de acesso aos locais das práticas
corporais também foram aspectos importantes na escolha da atividade.
b)No que diz respeito à autoavaliação do envolvimento em relação às práticas
corporais, a grande maioria dos pesquisados consideram ter uma alta dedicação.
Alguns compromissos sociais parecem restringir, ou mesmo prejudicar, a
regularidade da prática de atividade física, principalmente o trabalho, mas também
outros afazeres pessoais, culminando em um tempo reduzido de dedicação às
práticas corporais. Diferentemente, em outros casos, a influência da condição física
em determinado nichos de mercado pode contribuir como aspecto motivacional
para a realização das práticas corporais.
c)A maioria dos pesquisados relata alcançar os resultados esperados e percebe
mudanças a partir do momento que iniciaram a prática de atividade física, dentre
elas, a melhora da condição física.Uma maior disposição física para enfrentar o diaa-dia e seus afazeres também foi exaltada.
Ainda sobre as mudanças proporcionadas pela prática de atividade física,
houve aqueles que relataram melhoras em “todos os aspectos”, seja na condição
física, na disposição, no humor, entre outros.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As benesses associadas às práticas corporais aparecem como os principais
atrativos em relação às mesmas, culminando em melhora da condição física, maior
disposição para realizar os afazeres cotidianos e melhoras no humor.
O trabalho, em alguns casos, pode dificultar a realização das práticas corporais
com regularidade, em outros, pode contribuir como aspecto motivacional. O valor
atribuído ao corpo e à condição física em determinados setores do mercado de
trabalho, pode ser ponto chave para melhor entender essa relação do oficio laboral
com as práticas corporais.
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Políticas públicas com intuito de aumentar a acessibilidade a locais destinados
a práticas corporais podem contribuir para que uma maior parcela da população se
mantenha fisicamente ativa.
REFERÊNCIAS
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AUTOCONHECIMENTO EM PRÁTICA:
INTERCAMBIANDO SABERES EM EXPERIMENTO
ESTESIOLÓGICO1
SELF-KNOWLEDGE IN PRACTICE: INTERCHANGING
KNOWLEDGE IN ESTESIOLOGIC EXPERIMENT
AUTOCONOCIMIENTO EN LA PRÁCTICA: INTERCAMBIANDO
SABERES EN EL EXPERIMENTO ESTESIOLOGICO
Jullya Bheatriz Dantas da Costa Sobral2
Lucas Peixoto de Macêdo3
João Leandro de Melo Araújo4
Terezinha Petrucia da Nobrega5
PALAVRAS-CHAVE: Yoga; Imagem Corporal; Esquema Corporal.

1 INTRODUÇÃO
A Yoga é uma prática corporal indiana, bem como um sistema filosóficoprático que tem como princípio realizar uma união harmônica de todos os aspectos
constituintes do Ser: o físico-mental e o espiritual (SILVA, 2007).
A vivência com esta prática corporal proporciona uma correlação com
os conceitos estudados na filosofia do corpo, dentre os quais destacamos as
noções de corpo estesiológico, imagem e esquema corporal. No que diz respeito
a imagem corporal, têm-se a noção particular do próprio corpo sobre o espaço,
suas representações simbólicas e mesmo inconscientes (DOLTO, 1982). O esquema
corporal se caracteriza como a relação entre a delimitação do corpo e como o
sentimos; tal como a maneira do corpo “ser e estar” no mundo (SCHILDER, 1999).
Já o corpo estesiológico concerne o corpo sensível exemplar, o corpo que deseja e
que se expressa (NOBREGA, 2015).
A partir desse referencial teórico realizamos uma oficina de Yoga, em que
fotografou-se os participantes na realização das posturas específicas da prática, Em
1 O presente trabalho não contou com o apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), falarcomjullya@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), lucaspmacedo@live.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jleandro93@outlook.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pnobrega68@gmail.com
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seguida, o material foi apreciado pelos participantes e buscamos enfocar os temas
das sensações, percepções, esquema e imagem corporal.
2 METODOLOGIA
A vivência foi iniciada com uma breve instrução sobre meditação e da
importância de se ter atenção aos próprios pensamentos, seguida pela exposição
de algumas imagens de animais e elementos que seriam tratados durante a prática.
Posteriormente, deu-se início aos exercícios da Yoga, os quais se estenderam por
40 minutos, passando por Asanas (posturas) de equilíbrio, relaxamento, força e
torsão. Ao final,após um breve relaxamento, foi promovido um debate acerca das
nuances perceptivas dos alunos ocorridas ao longo da atividade, apropriando-se de
recursos imagéticos dos participantes captados durante a intervenção.
3 RESULTADOS
Percebemos que o recurso imagético foi essencial para a autopercepção do
praticante enquanto corpo-sujeito na ação e que o exercício em questão possibilitou
uma interiorização de suas sensações e reflexões sobre a prática. Com base nas
análises das fotos, foi possível inferir que não houve dissociação entre o corpo e a
mente, compactuando assim com a teoria da Yoga, tal qual as concepções filosóficas
do corpo e da estesiologia.
Silva (2007) aponta que, a Yoga trata da incorporação de princípios e atitudes
que devem reger a conduta do adepto, somada às práticas de técnicas preparatórias
destinadas ao controle do corpo, da respiração, dos sentidos e culminando com as
práticas meditativas internas.
Já no campo da filosofia do corpo, compreende-se que, “o movimento tem a
capacidade não apenas de modificar as sensações, mas de reorganizar o organismo
como um todo, considerando ainda a unidade mente-corpo” (NOBREGA, 2016, p.
104), isto é, ele permite uma conexão entre corpo e mente, resultando na proximidade
de compreensão ontológica do indivíduo e de suas relações consigo, com o outro,
com o mundo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos relatos dos participantes no momento do debate, foi possível
compreender que as posturas da Yoga afloraram sentimentos que remeteram às
experiências de vida, proporcionando prazer ou desconforto aos seus adeptos.
Portanto, ao analisarmos estes discursos conjuntamente com as imagens,
concluímos que a fotografia conseguiu captar a expressão corporal durante a prática
da Yoga, o que possibilitou estudar os conceitos da filosofia do corpo neste campo
de atuação.
REFERÊNCIAS
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CORPO NO MUNDO: AMPLIANDO AS CONCEPÇÕES
DE CORPOS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL
DE DISCENTES EM EDUCAÇÃO FÍSICA1
BODY IN THE WORLD: EXPANDING THE CONCEPTIONS
OF BODIES IN THE PROCESS OF INITIAL FORMATION OF
STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION
CUERPO EN EL MUNDO: EXPANSIÓN DE LA NOCIÓN DE
LOS CUERPOS EN EL PROCESO DE ESTUDIANTES DE LA
FORMACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA
Letícia Araújo da Silva Vasconcellos2
PALAVRAS-CHAVE: corpo; educação física; formação de professores.

INTRODUÇÃO
Na área de Educação Física inúmeras pesquisas têm se debruçado sobre a
temática corpo. Problematizar, investigar e contextualizar, por meio de vertentes
antropológicas, sociológicas e biológicas, vêm contribuindo muito para o avanço
dessa área de conhecimento e, sobretudo, ressaltando a importância da compreensão
dos processos de constituição e de significação dos corpos na sociedade.
Em busca de tencionar e romper com concepções de corpo dicotomizadas e
estabelecidas pela sociedade em que vivemos, o projeto de monitoria da disciplina
“Corpo no Mundo”, oferecida no curso de Licenciatura Plena em Educação Física
da Universidade Federal Fluminense,propôs discutir de forma crítica, os modelos e
padrões corporais hegemônicos.
Considerando que o corpo/sujeito deve ser entendido e respeitado de acordo
com suas individualidades, é importante problematizar as visões dicotômicas
e alienadas que circulam no senso comum e perceber que não necessariamente
precisamos nos encaixar nos modelos corporais que estão postos socialmente
como ideais.Neste sentido, é de fundamental importância desmistificar o que
é colocado pela sociedade como natural, normal ao pensarmos em estereótipos
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade
Federal Fluminense para a sua realização.
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), leticiavasconcellos@id.uff.br
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corporais, proporcionando uma formação docente que visa uma análise crítica
das representações corporais ditas hegemônicas. E, principalmente, possibilitando
a compreensão de toda a multiplicidade de questões que envolvem as reflexões
relevantes acerca da Educação Física Escolar, rompendo com os paradigmas que
perpetuam na área.
O presente estudo teve como objetivo investigar a formação de professores
de educação física a partir de um projeto de monitoria voltado para a análise crítica
das representações corporais hegemônicas e como transformá-las.
METODOLOGIA
Através de uma abordagem qualitativa, o presente estudo utilizou como
metodologia a observação participante. Para tal foram observadas, no ano de 2015,
as aulas da disciplina “Corpo no mundo” e as atividades realizadas no projeto de
monitoria da referida disciplina, intitulado “Ampliando as concepções de corpos
no processo de formação inicial de discentes em Educação Física”. O projeto de
monitoria realizava atividades centradas no planejamento, coordenação e execução
de atividades pedagógicas. Desta maneira, o projeto privilegiava a práxis pedagógica,
através de leituras, debates e práticas corporais, utilizando recursos didáticos, tais
como vídeos, músicas e materiais alternativos.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Ao refletirmos sobre uma concepção do ponto de vista antropológico, é possível
ampliar a visão da Educação Física sobre o corpo para algo muito maior do que
somente um conjunto biológico de ossos, músculos e articulações. Segundo Daolio
(2001, p.31) “Além do aspecto biológico que o corpo evidentemente possui e que
deve ser digno de estudo pela área, importa também o caráter cultural expresso
pelo corpo e que identifica o homem no seio de uma dada sociedade”.Sendo assim,
o corpo representa a indissociabilidade entre natureza e cultura.
Essas reflexões parecem determinantes para a Educação Física, não somente
para confrontar a hegemonia histórica da visão biológica de corpo, mas pelo fato de
ser uma área que atua com, sobre e por meio do corpo humano.
A partir dessas afirmações, este projeto de monitoria pôde encontrar resultados
através do processo de ensino/aprendizagem dos discentes de Educação Física da
UFF, numa perspectiva onde se ampliou, discutiu, confrontou acerca das questões
relacionadas ao corpo, contribuindo assim, fundamentalmente com a formação de
novos professores da área.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo a necessidade de formar docentes que sejam capazes de atuar
com responsabilidade, sensibilidade e criticidade, respeitando as especificidades
de seus alunos e colaborando com a formação de cidadãos que possam opinar,
criar, desenvolver, participar e cooperar no contexto político e social, este projeto
contribuiu no processo de ensino/aprendizagem dos alunos da licenciatura, por
meio das atividades realizadas, sempre fazendo diálogo com autores da área.
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Conclui-se que esta experiência do exercício à docência, foi fundamentalmente
importante não só para a formação dos alunos da disciplina, mas também para a
formação profissional e pessoal da monitora deste projeto.
REFERÊNCIAS
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Cortez, 1992.

RESUMO SIMPLES | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

784

DISCIPLINAMENTO NAS ACADEMIAS: O CUIDADO
DE SI SOB O PODER E A IDEOLOGIA1
Pamela Soares Alves2
Lana Lima Pereira3
Rogério Gonçalves de Freitas4
RESUMO
Este trabalho refletiu etapas preliminares de construção e autoconstrução do sujeito lipofóbico na
sociedade neoliberal. O objetivo foi mostrar como a ideologia e o poder influenciam na ocupação e
no cuidado de si. Foi realizada uma pesquisa qualitativa com sujeito privilegiado, uma professora de
uma academia de Belém-PA. Como resultado verificamos que a valoração do corpo magro e da vida
saudável impulsionam o disciplinamento.
PALAVRAS-CHAVE: disciplinamento; corpo; lipofobia.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho relacionamos a lipofobia à técnica de poder e à ideologia,
apresentando-a com nuances do olhar fenomenológico. Ele foi desenvolvimento à
partir de estudos e pesquisas na área de educação física, de filosofia e de sociologia.
Para este trabalho, com pesquisa qualitativa, utilizamos diálogos da entrevista com
sujeito privilegiado, uma professora de educação física que trabalha em renomada
academia na cidade de Belém-Pa. Elucidamos a construção e autoconstrução
do sujeito lipofóbico e a eficiência autorregulada de sua vida. Correlacionamos
o conceito de lipofobia com a técnica biopolítica de disciplinamento do corpo,
pensada por Foucault (2008). Aproveitamos alguns conceitos da fenomenologia e
aspectos de sua metodologia, por julgá-la enriquecedora na busca de compreensão
dos fenômenos em sua singularidade.
O ser humano no mundo tem comportamentos fundamentais, disposições a
priori que o impulsionam a agir, Heidegger (2012, p. 539) nos apresenta em sua
fenomenologia que o ser do homem no mundo é o cuidado, nós nos preocupamos
conosco e com os outros seres, assim como também nos ocupamos com objetos,
coisas e utensílios. Pré-ontologicamente compreendemos essa maneira de existir
e assim existimos. Por isso as ontologias, em suas diversas construções, podem
produzir influenciadores como o poder e a ideologia que orientam e conduzem o
cuidado de si e a ocupação, sendo capazes de disciplinar o comportamento humano.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pará, pamela.soares.alves@gmail.com
3 Universidade Federal do Pará, lanamist@hotmail.com
4 Universidade Federal do Pará, rogeriogonfrei@yahoo.com.br
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No século XX, a influência da ideologia da vida saudável tem se reafirmado
como verdade para o corpo, o que torna o fenômeno mais recente com o discurso
da lipofobia. O discurso fundamentado na ciência e nas indústrias, estas com grande
interesse tanto no consumo quanto na produção de corpos modelos, afirma que
é preciso ter aversão à gordura. É essa forma de disciplinamento que tem sido
transmitida à geração fitness e wellness. Esse disciplinamento coloca a necessidade
de aderir, a qualquer custo, ao estilo de vida saudável em vistas de fugir de todo
tipo de doença, da aparência e efeitos do envelhecimento no corpo. O poder se
instala nas formas atuais de disciplinamento do corpo e vincula as necessidades
humanas às leis da economia política. Assim é possível moldar e conduzir o cuidado
de si e a ocupação inerentes ao homem.
A FENOMENOLOGIA
Heidegger nos expressa o conceito de fenomenologia, ela é “fazer ver a partir
dele mesmo o que se mostra tal como ele por si mesmo se mostra” (2012, p.119).
Após a definição de fenomenologia, o filósofo nos lança a pergunta “que é que a
fenomenologia deve ‘fazer-ver’?” (2012,121), manifestamente há o que não se mostra
inteiramente, no mais das vezes, algo que se mantém oculto, encoberto, dentro
do que se mostra, simultaneamente esse algo oculto está conectado ao que se
mostra, chegando até a compor seu significado e fundamento, para o filósofo isso
que “permanece encoberto ou volta a se encobrir ou só se mostra sob disfarce não
é este ou aquele ente mas, como as precedentes considerações mostraram, é o
ser do ente” (2012, p.121), que por ficar encoberto fora até esquecido, mas cabe a
fenomenologia toma-lo como objeto a ser descoberto, mostra-lo como fenômeno,
ela é o modo-de-acesso para a construção da ontologia.
FORMAS DE DISCIPLINAMENTO DO CORPO
Percebemos uma valorização do corpo magro como ideal de saúde, beleza e
longevidade. Essa valorização provocou mudanças profundas nas diferentes esferas
da vida, e impactam diretamente o corpo no sentido de direcionar comportamentos
uniformizados nos indivíduos que, incorporam atualmente, o modo de vida fitness
ou wellness. Modo de vida que se materializa por meio das linguagens do discurso,
da imagem rememorada e dos gestos que permitem o desejo-estímulo, fabricando
assim o corpo ideal. Fortaleceu-se a ideologia do ser saudável, como forma
dominante de disciplinamento do corpo.
A idealização da saúde como verdade do corpo vai traçando um processo de
transmissão calculista das ações. Esse é o processo de racionalização das práticas
corporais que vai intensificar a divisão entre o normal e o patológico, saúde e doença,
corpo e alma, vida e morte.
Nossa primeira reflexão que seguiu com um questionamento à professora foi
quanto ao fenômeno do movimento das pessoas as academias, pois na cidade de
Belém tem crescido bastante, parte dessas pessoas vão à academia após longas
jornadas de trabalho. Perguntamos quais modalidades de atividades as pessoas
encontram na academia pesquisada? A professora nos respondeu:
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Temos musculação, ginástica – spinning, power abs, -, condicionamento físico,
ritmos, treinamentos funcionais, antiestresse – yoga, pilates, axis –, esportes –
vôlei, futebol, basquete, natação -, circo, lutas – jiu-jitsu, judô, muay thai, boxe
-, hidroginástica.

Em seguida perguntamos como funciona algumas modalidade de aulas, as
funcionais por exemplo?
É uma aula mista, não é uma aula neuro muscular e não é também uma aula
antiestresse. É uma aeróbica, ela é de tudo um pouco. Ela trabalha mais com a
queima gastro-calórico, pra quem quer perder peso em curto prazo, diferente
da musculação que tem perda de peso de médio a longo prazo. A ginástica
não, ela é uma aula um pouco mais acelerada para ter uma maior queima
calórica, para quem tem o objetivo de perder peso mais rápido, porém
quanto mais rápido, mas você estagna com facilidade, porque como é uma
aula aeróbica você precisa estar sempre com uma intensidade cada vez maior
e nem sempre teu corpo acompanha, tua fisiologia acompanha.

Através das duas falas da professora podemos refletir que a academia é um
espaço de movimento direcionado, orientado, em que existem atividades e padrões
rítmicos diversos, o cliente é inserido no universo da academia que traz uma imagem
de que lá ocorrem diferentes acontecimentos, ou seja, ele se ocupará com uma série
de exercícios. Por meio dos exercícios e da orientação do professor de educação
física o cliente estará cuidando de si. Dentro desse processo o corpo disciplina-se, o
cliente fará quantos exercícios e repetições forem necessário para cuidar de si.
A IDEOLOGIA
Uma das várias concepções existentes sobre ideologia vem de Marx, Michel
Löwy explica que para este a “ideologia aparece como equivalente à ilusão, falsa
consciência, concepção idealista na qual a realidade é invertida e as ideias aparecem
como motor da vida real” (2012, p.12). As produções das ideias, das representações
e da consciência estão condicionadas às atividades da vida tomada como real,
produzida por grupos dominantes na sociedade, os autores ainda afirmam que “não
é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência”
(MARX; ENGELS, 2007, p.20). Dessa maneira, o disciplinamento do corpo impõese a partir da interação com os outros indivíduos em sua materialidade social. O
indivíduo em contato com as pessoas as quais interagem, pela vivência cotidiana,
representa as ideias, imagens e situações no plano da sua consciência, esta tomada
como real, mas produzida por grupos dominantes.
O PODER
A hegemonização do tecido social pelo processo de governo também associa
o disciplinamento do corpo ao poder como entreviu Foucault (1987). Esta se
transfigura em técnica biopolítica que se corporifica no micro poder para controle
e autocontrole entre o poder do Estado, das corporações trans e multinacionais e
a sociedade civil. Apresenta o objetivo de aproveitamento completo de sujeitos
econômicos que saibam empreender a si mesmo. A ideia de saúde ganha espaço
e preocupação prioritária. O discurso lipofóbico é assumido pelo indivíduo como
saber-poder e é reproduzido em um disciplinamento unívoco e dominante.
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A BIOPOLÍTICA DO CORPO MAGRO
A técnica biopolítica localiza a lipofobia como discurso ideológico que deve
incidir sobre as formas de gestão e autogestão da vida dos indivíduos em sociedade.
A nova razão de governo é a arte científica de governar. Esta arte determina as
condutas dos indivíduos de forma mais intensificada nos dias atuais. Esse modelo
universalizante, apresenta uma característica determinante para a regulação
dessa arte: o regime de verdade demarcado sob as leis de mercado. Os produtos
ideológicos desses regimes é que dão vida a determinações tidas como verdadeiras,
a exemplo dos conceitos de saúde, doença, sexualidade e loucura. Esses produtos
vêm, ao mesmo tempo, colocando marcas nos corpos, primeiro em forma de técnica
de disciplinamento, segundo, sob a delimitação das gerências governamentais do
sistema jurídico-político (FOUCAULT, 1987; 2008).
Na perspectiva do disciplinamento do corpo, como forma de poder, toma-se o
discurso lipofóbico como um importante dispositivo de vigilância dos corpos para que
os indivíduos tenham aversão permanente ao corpo gordo e à gordura. Ao adotarem
a ideia de corpo magro como saudável e tornarem as atividades da sua vida cotidiana
voltadas à permanente transformação e aperfeiçoamento deste corpo.
Por meio da entrevista percebemos que a academia tem vários fins com
as modalidades oferecidas, entendemos que não seria apenas vender um corpo
definido aos clientes, a professora respondeu:
Hoje a [academia investigada] não trabalha com atletas de alto rendimento,
como fisiculturismo. Ela está voltada para a área de saúde, a gente tem o
programa prevenção, temos o cuidado muito grande com as patologias que
estão vindo com muita força nesse século, como a obesidade, a hipertensão,
a diabetes, as lipidemias, que são os colesteróis e triglicerídeos altos, então
nós estamos preocupados com esse público e é realmente esse público que
tem a maior parcela na academia.

A academia é um espaço para cuidar de si, notamos que a construção da
lipofobia condiciona diversas áreas, criando justificativas tanto de práticas a serem
ensinadas quanto aprendidas. Há um sincronismo biopolítico capaz de emaranhar
ideologia e poder em uma construção teórica-prática de vida saudável.
Nos pareceu oportuno perguntar a professora o que considera como corpo
ideal? Obtivemos como resposta:
Na minha percepção, o corpo ideal é o que a gente estuda cientificamente, de
acordo com os percentuais de gordura que os protocolos científicos nos dão,
que é de 19% de gordura, esses são os meus parâmetros. [...]

A taxa de 19% expressa o cálculo para separar saúde de patologia, pode-se
mensurar se o comportamento das pessoas estão afastando-as da gordura. O
disciplinamento é muito mais eficaz se existem quantificadores de saber-poder.
Voluntariamente com base em evidências científicas os corpos cedem para ocuparse e cuidarem de si em nome da saúde.
CONCLUSÃO
O cuidado de si e ocupar-se com as coisas são intrínsecos ao homem, entretanto
nem sempre sabemos como fazê-lo. O discurso lipofóbico construído de diferentes
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esferas de ideologia e de poder (das pesquisas médicas, das indústrias farmacêuticas,
de cosméticos, das cirurgias plásticas, da mídia, da moda e do Estado) persuade o
sujeito a moldar, como o professor de educação física, e a ser moldado, como os
clientes que procuram a academia.
DISCIPLINING IN GYMS: CARE YOURSELF UNDER POWER AND IDOLOGY
ABSTRACT: This paper consider preliminary steps of construction and self-construction of a
lipophobic person in neoliberal society. The goal was to show how ideology and power influence in the
occupation and in the care ourself .Was accomplished a qualitative research with person privileged, a
teacher of a Belém-Pa gym’s. How result we verify which of valuation thin body how and healthy life
drive disciplining.
KEYWORDS: disciplining; body; lipophobia.

DISCIPLINAMIENTO EN LAS ACADEMIAS: EL CUIDADO DE USTED BAJO EL
PODER Y LA IDEOLOGÍA
RESUMEN: Este trabajo ha reflejado las partes antecedentes de la construcción y autocontrocrucción
de la persona lipofobica en la sociedad neoliberal. La intención fue enseñar como la ideologia y el poder
influíam em la ocupación y en el cuidado de usted. Ha sido realizada una investigación cualitativa con
sujetos privilegiado, una profesora de gimnasio de Belém en la provincia de Pará. Como resultado
verificamos la valoración del cuerpo flaco y del vida saludable impulsionam el disciplinamiento.
PALABRAS CLAVES: disciplinar; cuerpo; lipofobia.
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FORMAS DE GERENCIAMENTO DO CORPO NA VILA
OLÍMPICA DE MESQUITA: AS PRÁTICAS CORPORAIS
EM FOCO. 1
Francisco Lamassa Junior2
Sílvia Maria AgattiLüdorf3
Diego Costa Freitas4
RESUMO
A Vila Olímpica de Mesquita, na Baixada Fluminense, é o principal espaço para realização de
práticas corporais no Município. O objetivo foi investigaras estratégias de gerenciamento do
corpo dos frequentadores deste espaço. Os métodos utilizados foram a observação e entrevistas
semiestruturadas, com frequentadores maiores de 18 anos, de ambos os gêneros.Os achados
indicaram que a maioria dos frequentadores são mulheres e as práticas corporais são utilizadas com
motivações de saúde e estética.
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento do corpo; Vila Olímpica; Práticas Corporais.

1 INTRODUÇÃO
A Baixada Fluminense ainda apresenta significativos índices de “marginalização
social” e precariedade na oferta de serviços sociais públicos ou privados em setores
básicos como educação, saúde pública, habitação, trabalho e renda, cultura,
transporte dentre outros (SILVA, 2007).
No que tange às políticas públicas de esporte e lazer, nas últimas décadas foram
construídas as chamadas Vilas Olímpicas em Municípios da Baixada Fluminense,
dentre elas, a de Mesquita, foco deste estudo. Nestes locais são oferecidos
gratuitamente espaços públicos para a realização de diversas práticas corporais.
A Vila Olímpica de Mesquita é atualmente o principal espaço público para a
realização de práticas corporais do Município. É composta por piscina, pista de
atletismo, ginásio poliesportivo coberto, quadra descoberta, ATI (Academia da
Terceira Idade) e espaço para lutas. Atende a cerca de 3000 pessoas por semana,
sendo crianças, adultos e idosos através de atividades orientadas (SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES, 2014).
Segunda Silva e Damiani (2005), nas políticas públicas para promoção da saúde,
as atividades físicas têm sido estruturadas mediante questões anátomo-fisiológicas
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), lamassaufrj@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sagatti.rlk@terra.com.br
4 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diego.costafreitas@hotmail.com
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como referências centrais, acarretando em olhares voltados prioritariamente à
dimensão biológica. No entanto, Lazzarotti Filho et al. (2010), argumentam que o
termo prática corporal, ao invés de atividade física, seria adequado para demarcar
estudos com base nos referenciais humanos e sociais em vista de comportar um
entendimento ampliado das múltiplas dimensões culturais que compõem uma
realidade social.
As práticas corporais, dentre outras, são estratégias de gerenciamento do corpo
(COURTINE, 2005). O indivíduo passa a ser gestor de seu próprio corpo e o cuidado
passa a ser uma responsabilidade individual do sujeito (ORTEGA; ZORZANELLI,
2010). Não representa, portanto, apenas um gerenciamento de aspectos físicos ou
biológicos, mas também influenciado por diferentes marcadores sociais (ciclos de
vida, gênero, classe social entre outros).
O objetivo do estudo foi investigar as formas de gerenciamento do corpo e
compreender o que mobiliza os frequentadores a realizarem práticas corporais na
Vila Olímpica de Mesquita.
2 METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como de natureza qualitativa. A pesquisa qualitativa
não busca estudar um fenômeno em si, mas entender seus significados, individuais
ou coletivos para a vida das pessoas (TURATO, 2005).
A razão de escolher a Vila Olímpica de Mesquita não está pautada na sofisticação
ou nas estruturas novas, mas em compreender para além da questão estrutural, o
que a diferencia das demais, o que leva pessoas a deixarem seus Municípios para
frequentar aquele espaço.
Na intenção de se aproximar destes frequentadores alguns critérios foram
adotados: a) o participante deveria ser maior de 18 anos; b) as atividades a serem
selecionadas seriam as de maior procura pelo público. Foram respectivamente:
hidroginástica, Pilates, ginástica localizada, zumba e natação.
Foram utilizadas como técnicas de pesquisa a observação não estruturada
e as entrevistas semiestruturadas. As observações serviram para compreender o
ambiente, a dinâmica de utilização dos espaços e conhecer minimamente o perfil dos
frequentadores. Os aspectos observados eram anotados em um diário de campo,
que funcionou como registro, constantemente revisado, para tentar entender as
lógicas que ocorriam em determinados espaços.
Já as entrevistas semiestruturada versaram sobre corpo, práticas corporais e
formas de gerenciamento do corpo. Foram realizadas 25 entrevistas, com duração
aproximada de 30 minutos, respondidas na própria Vila Olímpica.
A combinação da observação com as entrevistas, assim como o uso do diário
de campo, foi idealizada para se obter mais detalhes sobre as narrativas, o ambiente
das práticas corporais e motivações dos frequentadores. Segundo Bauer e Gaskell
(2003), essa combinação é denominada triangulação, ou seja, diversas técnicas
aplicadas ao mesmo problema possibilita que fenômenos sociais se apresentam de
forma distinta na medida em que eles são enfocados de diferentes ângulos, o que
aumenta a confiabilidade da pesquisa qualitativa.
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS
O engajamento nas práticas corporais aparece como um dos dispositivos de
gerenciamento do corpo utilizado pelos frequentadores da Vila Olímpica de Mesquita.
Ao buscar compreender as motivações destes frequentadores para aderirem às
práticas corporais, identifica-se que algumas ocorrem com maior frequência: a
indicação médica e a aparência corporal.Pode-se apreender também, que ocorrem
possíveis associações entre estas motivações e determinadas práticas corporais.
Na hidroginástica o grupo é formado em sua maioria por mulheres, de meiaidade com propensão para os idosos.Este fato já havia sido percebido durante as
observações. No entanto, as entrevistas revelaram que estas pessoas ingressaram
na prática por indicações médicas e/ou por conceitos que são disseminados pelo
senso comum:
Eu não posso fazer outra atividade porque eu sou operada, tenho marca-passo,
meu cardiologista achou melhor eu fazer a hidroginástica. (E18 – Mulher, 60 anos,
hidroginástica, aposentada)
Me informaram que a hidro é uma atividade sem impacto, mais do que a
caminhada. (E25 – Homem, 65 anos, hidroginástica, aposentado)
Observa-se então no discurso dos entrevistados, que a procura pela
hidroginástica foi por “recomendação médica.” Acredita-se que indicação pela
hidroginástica está associada à ideia de ser uma atividade de baixa intensidade ou
impacto.
No Pilates a maioria dos frequentadores também relata motivações médicas
para a adesão. No entanto, há mudanças nos objetivos. Se na hidroginástica o
principal motivo, era evitar o impacto e/ou os baixos riscos, no Pilates a prática
está associada à correção de problemas posturais e/ou uma prática considerada
relaxante, que melhora a respiração e fortalece os músculos:
O médico disse que tenho mesmo problema na lombar e que o mais indicado
seria fazer Pilates e aí eu comecei a fazer, comecei a me sentir bem, porque antes
eu fazia musculação, aí eu ouvi dizer que tinha que vim pra cá [...] O Pilates trabalha
com a respiração, com equilíbrio, com a musculatura, a maioria dos exercícios são
para o fortalecimento dos nossos músculos, então tem ajudado bastante. (E2 –
Mulher, 30 anos, Pilates, comerciária)
Por estarem ancoradas neste discurso biomédico, a procura por estas práticas
corporais aumentou. Tal fato levou a administração da Vila Olímpica a aumentar o
número de turmas de hidroginástica e Pilates no seu quadro de horário.
Já nas aulas de ginástica localizada e zumba as motivações parecem estar
associadas à aparência corporal. Há relatos de entrevistados que frequentavam
as aulas de hidroginástica e/ou Pilates e ingressaram na ginástica localizada por
acreditarem ser uma atividade mais “pesada” e por isso, auxiliaria em seus objetivos
estéticos:
Quando você começa a sentir a resistência, ai você começa a se preocupar um
pouco com o visual, ai hoje eu quero definir, perder barriga, por isso eu entrei com
a localizada. Chega o momento que eu pô! tô bem, ai eu quero melhorar o visual.
(E23mulher, 48 anos, hidroginástica, Pilates, ginástica localizada, carteiro)
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No entendimento destes frequentadores, “perder a barriga” está relacionado
a fazer exercícios abdominais. Assim, consideram a ginástica localizada a única
prática capaz de realizar tais objetivos.
A natação realizada na Vila Olímpica de Mesquita aparentemente está associada
a motivações pessoais para o aprendizado da modalidade esportiva:
Eu venho aqui para aprender a nadar [...] Eu vejo hoje que não tenho tanta
facilidade para aprender a nadar, que se eu fosse mais jovem, a criança aprende mais
rápido, o adulto tem mais dificuldade [...] eu vejo que vou demorar um pouquinho
mais para aprender. (E17 – Mulher, 46 anos, natação e hidroginástica, comerciária)
Aparentemente o que mais leva os frequentadores da Vila Olímpica a
ingressarem na natação é a aspiração de aprender a nadar. Segundo Rezende et al.
(2012), a vontade de aprender a nadar é um dos principais motivos para adesão de
adultos em projetos de ensino da natação.
Dentre as práticas corporais apresentadas a socialização apareceu como uma
motivação importante para os frequentadores da Vila Olímpica de Mesquita.
As práticas corporais regulares em grupo, facilitam o compromisso com os
demais membros, investimento em novas relações pessoais e diversão, além de
promover um aumento da integração social. (KRUG; LOPES; MAZO, 2015)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao estudar as formas de gerenciamento do corpo realizadas pelos frequentadores
da Vila Olímpica de Mesquita identificou-se que as práticas corporais constituem
uma das estratégias para compreender os atos de “gerenciar”, “monitorar”, ou
“gerir” o corpo e as motivações parecem estar associadas a determinadas práticas
corporais. Nas aulas de hidroginástica e Pilates a maioria dos frequentadores é de
meia-idade e/ou idosos e realizam práticas por indicação médica. Nas aulas de
ginástica localizada e zumba a maioria dos frequentadores é de meia-idade e realiza
a prática com objetivos ligados a aparência corporal. Na natação, a maioria dos
frequentadores é de meia-idade e a adesão está associada ao desejo de aprender
a nadar. Já a socialização é uma motivação comum aos frequentadores da Vila
Olímpica de Mesquita.
FORMAS DE GESTIÓN DE CUERPO EN VILLA OLÍMPICA MESQUITA:LAS
PRÁCTICAS CORPORALES EN EL FOCO
RESUMEN: La Mesquita Villa Olímpica, es El espacio principal para La realización de prácticas
corporales em La ciudad. El objetivo fue investigar El cuerpo de lãs estrategias de gestión de los
visitantes habituales de este espacio. Los métodos utilizados fueron La observación y entrevistas
semi-estructuradas con los asistentes de 18 años, de ambos sexos. Los resultados indicaron que La
mayoría de los visitantes son lãs mujeres y lãs prácticas corporales se utilizan por razones de La salud
y la estética.
PALABRAS CLAVE: Gestión del cuerpo; Villa Olímpica; Prácticas corporales.

FORMS OF MANAGEMENT OF THE BODY IN THE OLIMPIC VILLAGE OF
MESQUITA: BODY PRACTICES IN FOCUS
ABSTRACT: The Mesquita’s Olympic Village, in the Baixada Fluminense, is the main space for carrying
out body practices in the city. The objective has been to investigate the management strategies
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of the body of the visitors of this space. The methods used were observation and semi-structured
interviews, with people over 18 years of age, of both genders.The findings indicated that the majority
of the regulars are women and the body practices are used with motivations of health and aesthetics.
KEYWORDS: Body management; Olympic Village; Body Practices.
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IMAGEM CORPORAL: EM BUSCA DO SENSO CRÍTICO
BODY IMAGE: IN SEARCH OF THE CRITICAL SENSE
LA IMAGEN CORPORAL:EN BUSCA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Edvaldo de Souza Pereira Júnior1
Fabrício Lira Santos2
Juliana Nunes de Castro Barcelos3
PALAVRAS-CHAVE: Autoimagem; Percepção corporal; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o objetivo de descrever o relato de experiências
adquiridas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), em uma turma de ensino médio no Colégio Estadual Barão de
Tefé (Seropédica), a respeito da temática imagem corporal.
No que se diz respeito à imagem corporal, é necessário buscar alguns conceitos.
De acordo com os Descritores em Ciência e Saúde (DeSC), a imagem corporal
pode ser definida como um conceito que os indivíduos têm sobre seus próprios
corpos. Também é definida como a visão do nosso corpo que produzimos em nossa
mente (SCHILDER, 1935). Segundo Krueger (1990, p.125), “a imagem corporal é
a representação mental do próprio corpo”. Estudiosos entendem que a Imagem
corporal é um constructo complexo e multifacetado relacionado à representação
mental do próprio (FERREIRA, CASTRO, MORGADO, 2014).
A sociedade atual já apresenta preocupação com essa temática
inconscientemente, a valorização do corpo, a busca de um corpo perfeito,
tratamentos estéticos, vestuário, podem ser relacionados a isto, são representações
sociais do corpo.
2 METODOLOGIA
Assim, entendemos que se faz necessário utilizar metodologias inovadoras
para aprimorar e fortalecer a ensino aprendizagem. A metodologia utilizada foi a
roda de conversas, visto que a compreendemos como círculo de cultura, uma vez
que tal método:
1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), edvaldo_souza14@hotmail.com
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), fabriciogtb@hotmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), julianabarcelos.ufrrj@gmail.com
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re-vive a vida em profundidade crítica. A consciência emerge do mundo
vivido, objetiva-o, problematiza-o, compreende-o como projeto humano. Em
diálogo circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo, criticamente,
o dinamismo de sua subjetividade criadora. Todos juntos, em círculo, e em
colaboração, re-elaboram o mundo… (FREIRE,1987, p.7)

3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Os adolescentes estão passando por mudanças físicas, emocionais e sociais,
e é nessa fase que a procura por um corpo perfeito começa a surtir efeito, pois eles
querem se encaixar em algum grupo social, uma vez que o diferente não é visto com
bons olhos, quanto mais divergente, mais próximo do feio. Em virtude de tal situação
temos a busca pelo padrão corporal, onde a saúde não é levada em consideração,
consequentemente, o único propósito é chegar o mais próximo possível do padrão.
Weinberg (2001) destaca que 100% das adolescentes de hoje devem estar
insatisfeitas com alguma parte de seu corpo. Acredita-se também que as emoções
tenham um papel importante no desenvolvimento da imagem corporal. Somado a
isto, entende-se que os níveis de satisfação corporal dos adolescentes possam estar
diretamente associados aos aspectos psicossociais dos mesmos.
Utilizamos a roda conversa para incitar o desenvolvimento do senso crítico
dos alunos, com base nas inquietações dos alunos, foi apresentado conceitos de
imagem corporal, parâmetros a sociedade ocidental e sua influência, ao decorrer
das aulas, objetivando promover o senso crítico ao tema.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das questões apresentadas, o professor de Educação Física exerce
um papel fundamental para tratar desses assuntos em sala de aula, fazendo com
que os alunos reflitam sobre essas questões, onde facilmente são capturados e que
passam a adotar comportamentos na busca incessante para atingir esse ‘’ ideal ’’,
mostrando que ao praticar uma atividade física o aluno sempre deverá priorizar o
seu bem- estar, e desse modo, construindo na vida desse aluno o autoconceito de
uma forma positiva, para estabelecer relações de mudanças em relação ao próprio
corpo e a sociedade.
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LINGUAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE DE
ARTIGOS CIENTÍFICOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA1
LANGUAGE AND PHYSICAL EDUCATION: ANALYSIS OF
SCIENTIFIC PAPERS OF THE PHYSICAL EDUCATION AREA
LENGUAJE Y EDUCACIÓN FÍSICA: ANÁLISIS DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS DE LA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Leonardo Alves da Silva2
Allan Delmiro Barros3
Lívia Tenorio Brasileiro4
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Educação Física; Produção de conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
O estudo teve como objetivo geral: mapear as produções acadêmicas sobre
linguagem e sua relação com a Educação Física. E objetivos específicos: identificar
os conceitos sobre Linguagem presentes nas produções científicas da área de
Educação Física oriundas de artigos científicos nacionais; analisar as diferentes
concepções de Linguagem presentes nas produções acadêmicas da área.
2 METODOLOGIA
Pesquisa de revisão sistemática de caráter qualitativo, com marco cronológico
de 2000 até 2015. Realizamos pesquisa documental com artigos científicos de
periódicos da área de Educação Física que possuam Qualis Capes entre A1, A2,
B1 e B2. Critérios de inclusão: artigos em português ou versão disponível em
português; disponível gratuitamente sua versão completa no formato digital;
ter um dos descritores e/ou palavra-chave delimitados. Critérios de exclusão:
não estar disponível em formato digital; arquivo corrompido; e apenas o resumo
em português. Para o processo de seleção dos artigos usamos os descritores:
1 O presente trabalho contou com bolsa de iniciação científica - IC/CNPq/UPE (2015/2016).
2 Universidade de Pernambuco, leo.alve19@gmail.com
3 Universidade de Pernambuco, allandelmiro@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco, livtb@hotmail.com
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Linguagem; Expressão Corporal; Linguagem Corporal; Linguagem AND Educação
Física; Expressão Corporal AND Educação Física; Comunicação Corporal AND
Educação Física; Educação Física AND Corp*.
Tratamento e análise de dados baseado na identificação dos conceitos sobre os
termos selecionados dos artigos. Dados organizados e contabilizados em planilhas
em Excel para posterior análise quanti-quantitativa, através de estatística simples e
posterior análise qualitativa.
3 RESULTADOS
Identificamos 4204 artigos, sendo 3669 que não havia nenhum dos descritores
e/ou palavras-chave delimitadas, restando 505 artigos. Após a leitura dos títulos
e resumos dos artigos selecionados foram excluídos 454 por não tratar do objeto
deste estudo, ora por usar o termo com outra finalidade, ora por estar associado a
outra área de conhecimento. Finalizamos com 51 artigos para análise.
De uma forma geral os dados acima indicam: Motriz - 7 artigos (Expressão
corporal-1, Linguagem corporal-1, Linguagem-2 e Corpo-3); Movimento - 10 artigos
(Expressão corporal-1, Linguagem-2, Movimento corporal-1 e Corpo-6); Revista
Brasileira de Ciências do Esporte - 16 artigos (Linguagem-1, Linguagem corporal-1,
Corpo-7, Consciência corporal-1, Cultura corporal-3, Expressão corporal-1,
Corporeidade-1 e Cultura corporal de movimento1); Motricidade - 1 artigo (Corpo-1);
Motrivivência - 5 artigos (Linguagem-1, Expressão corporal-1, Comunicação corporal-1
e Cultura corporal-2); Pensar a Prática - 12 artigos (Linguagem corporal-1, Práticas
corporais-1, Corpo-7, Corporeidade-1, Corporalidade-1 e Movimento corporal-1).
Dos 51 artigos apenas 6 tinham como palavra-chave Linguagem, 3 Linguagem
Corporal, 4 Expressão corporal e os demais Educação Física AND Corp*, termo este
que deu um salto quantitativo nos artigos que adentraram na pesquisa. E, mediante
isso a identificação de um fato antes considerado hipotético, de que o conceito de
linguagem está sendo tratado articulado a outros termos na área.
Linguagem Corporal é entendida “através da linguagem e dos signos” (BETTI,
1994, p. 42); Cultura corporal na “Educação Física é compreendida como uma
disciplina curricular, cujo objeto de estudo é a expressão corporal entendida como
uma forma de linguagem social e historicamente construída” (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p. 61). E, Educação Física AND Corp* entende que “O corpo e o
uso que se faz dele é uma construção cultural dotada de sentidos e significados”
(RIGONI, 2008, p. 143).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo sugere uma reflexão sobre a Educação Física estar na área de
Linguagens, por reconhecer que a produção de conhecimento ainda é pouco
referendada e, além de mapear a caracterização das produções sobre linguagem
e sua relação com a Educação Física, tem como finalidade contribuir com outros
estudos referentes à temática abordada.
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O CORPO COMO TEMA DA PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO: UMA ANÁLISE NA REVISTA
PENSAR A PRÁTICA (1998-2012)
Amanda Furlam Sampaio1
Felipe Quintão de Almeida2
Ivan Marcelo Gomes3
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Periódico; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Esta investigação realizou um mapeamento e uma avaliação, de caráter
quantitativo-qualitativo, da produção do conhecimento sobre o tema “corpo” e seu
vínculo com a subárea sociocultural/pedagógica na revista “Pensar a Prática”, desde
sua primeira edição (1998) até os números do ano de 2012. Essa pesquisa remete
ao esforço da área em pensar sua própria produção a respeito do corpo; iniciativa
semelhante à nossa pode ser identificada nos trabalhos de Mendes (2009), Martineli
e Mileski (2012) e Sacardo (2012, 2013).
2 METODOLOGIA
A organização desse trabalho ocorreu em dois momentos: um que consistiu
em uma coleta e identificação dos dados; e outro, de análise e interpretação
desses mesmos dados coletados. Na primeira etapa da pesquisa realizamos uma
catalogação no site da revista buscando, em cada edição, artigos que continham
palavras-chaves pré-estabelecidas (corpo, corporal, corporeidade e corporalidade).
Essas palavras deveriam estar presentes no título e\ou nos resumos dos artigos.
Essa primeira etapa consistiu em uma análise bibliométrica dos artigos.
Na segunda etapa, já com os artigos definidos, realizamos uma análise de
conteúdo (BARDIN, 2009). Esse segundo momento da investigação possibilitou uma
reflexão qualitativa, em que foi possível caracterizar a produção do conhecimento
em torno dos seguintes temas: as perspectivas metodológicas mais empregadas
no estudo sobre o corpo, as temáticas e/ou problematizações mais usuais a seu
respeito, as orientações teóricas ou os autores mais utilizados que configuraram as
pesquisas sobre ele.
1 Universidade Federal do Espírito-Santo (UFES), furlansf@hotmail.com
2 Universidade Federal do Espírito-Santo (UFES), fqalmeida@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ivanmgomes@hotmail.com
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Encontramos ao todo, na revista Pensar a Prática, 34 artigos que discutem o
tema corpo em uma perspectiva sociocultural/pedagógica. Em relação à tipologia
dos artigos, identificamos 25 artigos originais, 6 artigos classificados como ensaios
e os outros 3 artigos que estavam presentes em seção livre/artigos de revisão.
Identificamos, ainda, 61 autores responsáveis pelos artigos, dentre os quais 23 são
homens e 38 são mulheres.
Quanto à região, localizamos um maior número de autores vinculados a região
Sul (18 autores); em seguida os autores estão vinculados a região Sudeste (15),
Centro-Oeste (12), Nordeste (10) e, ainda, 1 autor internacional (Alemanha).
No que confere a discussão do corpo, classificamos os artigos em categorias,
assim agrupadas: Corpo e Tecnologias (7 artigos); Culto ao corpo (12 artigos); Corpo
e ambientes educacionais (5 artigos); Discursos sobre o corpo feminino (5 artigos)
e Outros (5 artigos).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa favoreceu a compreensão do conhecimento acerca da
temática corpo na revista “Pensar a Prática” entre os anos 1998 a 2012. As análises
bibliométricas permitiram identificar quais as instituições e regiões onde o debate
está mais concentrado, em quais anos o tema esteve mais presente (2005, 2008,
2012), entre outros aspectos.
Além disso, realizamos uma análise qualitativa, o que permitiu identificar
quais foram as principais problematizações abordadas; por exemplo, na discussão
reunida na categoria “Culto ao corpo”, identificamos uma crítica à cultura somática
dominante e às estratégias, artefatos e práticas utilizadas para educar o corpo, como:
academias de ginástica e musculação, clínicas de tratamento estético, consultórios
de cirurgias plásticas, revistas, blogs etc. Nos “Discursos sobre o corpo feminino”,
demos visibilidade às narrativas de gênero que visavam questionar os estereótipos
generificantes hegemônicos nas aulas de Educação Física e na prática dos esportes.
Também descrevemos os resultados sobre os principais referenciais teóricos e as
metodologias mais empregadas.
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O CORPO DA MULHER FISICULTURISTA: TENSÕES E
RUPTURAS COM ESTEREÓTIPOS DO FEMININO
THE FEMALE BODYBUILDER´S BODY: TENSIONS AND
RUPTURES WITH FEMININE STEREOTYPES
EL CUERPO DE LA MUJER CULTURISTA: TENSIONES Y
ROTURAS CON ESTEREOTIPOS DE EL FEMENINO
Juliana Dias de Lima1
Simone Freitas Chaves2
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Fisiculturista; Estereótipos

1 INTRODUÇÃO
Ao relacionar o lugar cultural da mulher e do corpo feminino inseridos
na sociedade de consumo brasileira, Goldenberg (2011, p. 49) observa uma
influência intencional da mídia, por exemplo, sobre os comportamentos, atitudes
e corporeidades. Verifica-se uma difusão de pensamentos sobre um corpo capital,
como um veículo de ascensão social, retratado também como um capital econômico
e simbólico. No entanto, a imagem desse corpo capital deve ser sempre “sexy”,
magro e em boa forma.
A situação do corpo da mulher fisiculturista nessa sociedade é de contraposição
aos padrões de beleza/magreza ditados. Sua aparência se distancia dos outros
capitais simbólicos femininos do mercado de consumo do corpo, enquanto se
aproxima dos simbólicos masculinos. Desta forma, as fisiculturistas constroem marcas
de diferenciação pessoal e significam outro padrão estético em seus ambientes.
O objetivo do presente estudo é, portanto, compreender as representações
que as mulheres fisiculturistas possuem sobre a construção das feminilidades neste
universo, bem como perceber como elas constroem os sentidos de pertencimento
e distinção aos signos culturais do feminino.
2 METODOLOGIA
A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada através de uma entrevista em
profundidade, semi estruturada, realizada com uma fisiculturista do RJ da maior
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), julianadias94@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chavessimone@terra.com.br
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categoria de competição do fisiculturismo. A entrevista foi gravada em formato de
áudio e vídeo, com duração de 01 hora, 34 minutos e 37 segundos , e transcrita de
forma literal.
A entrevista semi estruturada foi analisada sob o referencial teórico metodológico
da análise do discurso, na perspectiva de Orlandi (2005). Nesta ótica, nossa pretensão
foi apreender não somente o texto, mas o processo da língua em funcionamento, seus
sujeitos e contextos. O discurso reflete e dialetiza práticas sociais vividas no campo,
tematizando os conflitos éticos e estéticos dos usos do corpo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Segundo Le Breton (2013, p. 247), as mulheres reivindicaram seus direitos
ao entrar nas salas de musculação e, neste contexto, o corpo do homem torna-se
sexual enquanto o da mulher torna-se musculoso. No entanto, delas é esperado que
sejam “femininas”, isto é, sorridentes, atenciosas, submissas, discretas, até mesmo
apagadas (GOLDENBERG, 2005, p.74).
Diferentemente desta significação de “feminina”, a entrevistada afirmou que
em todos os ambientes em que circula é o centro das atenções, e que os olhares
atraídos para si representam tanto aceitação quanto repúdio.Apontou também,
diversos casos de preconceito que são diários em sua rotina e extrapolam os sentidos
do olhar, dentre eles estão agressões verbais e xingamentos em sua página da rede
social.
Todos os insultos relatados pela entrevistada eram sobre sua aparência corporal,
muitas vezes comparando seu corpo ao de um transexual. Neste contexto, ela afirmou
que a relação da sociedade é muito massacrante, e que, de certa forma, sente-se
limitada socialmente por conta de sua forma física, referindo-se às dificuldades e
enfrentamentos na liberdade de circulação em espaços públicos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A representação do corpo da mulher fisiculturista apresenta dificuldades de
aceitação quando partilhada para além de seu grupo social. Percebemos que os
signos femininos construídos no universo competitivo do fisiculturismo distanciamse das definições postas socialmente, assim como, apresentam um modelo
contraditório ao naturalizado como de mulher brasileira.
Desta forma, observou-se que o corpo da fisiculturistabodybuilderé um capital,
representação de poder reconhecida com admiração e distinção neste universo.
No entanto, nos demais contextos socioculturais, esse corpo sofre enfrentamentos
diários para se constituir mulher, devido às aproximações e até mesmo esmaecimento
das fronteiras de sua forma física aos signos masculinos.
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O CORPO OBESO: OS DISCURSOS DOS ESTUDANTES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNICAMP1
THE OBESE BODY:DISCOURSETHE PHYSICAL EDUCATION

UNDER GRADUATEDSTUDENTS OF THE UNICAMP
EL CUERPO OBESO: LOS DISCURSOS DE LOS ESTUDIANTES
DE LA EDUCACION FÍSICA UNICAMP
Paloma Lisboa Mendonça Fortunato2
Mário Luiz Ferrari Nunes3
PALAVRAS-CHAVE: representação corporal; obeso; currículo

INTRODUÇÃO
Do prestígio para o desmérito, do lindo para o feio, do poderoso para
o insignificante, do cobiçado para o temido, estas são apenas algumas das
representações antagônicas elaboradas para o corpo obeso. Para Vigarello (2012), o
gordo sofre uma “metaformose” com o decorrer dos tempos, adquirindo significados
adversos.Estes significados são veiculados pelos discursos, que produzem e
reafirmam padrões que tendem dar sentido e naturalizar as coisas do mundo. A
composição corporal é um dos padrões forjado pelos sistemas de significação
que ao mesmo tempo,constitui os corpos normativos e produz os desviantes. Na
sociedade marcada pelo autocontrole e produção de si, o obeso jamais seria a
identidade desejada. Diante disso, tomamos como objeto de estudo os espaços de
produção, circulação, reprodução e validação dos discursos a respeito do corpo
obeso. Adotamos a governamentalidade, entendida por Michel Foucault (2008)
como uma racionalidade política e a teoria de currículo como ferramentas de análise,
a fim de compreender os discursos existentes acerca do corpo obeso, expostos nos
enunciados dos futuros professores de Educação Física (EF).
METODOLOGIA
Adotamos a metodologia qualitativa/quantitativa, proposta por Uwe Flick
(2009), para tanto estabelecer um mapa das práticas discursivas, como para analisar
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 graduada na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
3 Professor doutor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mario.nunes@fef.unicamp.br
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os resultados obtidos. A pesquisa constou de três fases: a)questionário fechado
com 30 ingressantes e 30 futuros concluintes da FEF da UNICAMP; b) entrevista
semiestruturada com um concluinte matriculado na licenciatura, um no bacharelado
e outro na modalidade dupla; c) análise dos currículos vigentes.
RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Na primeira fase, coletamos as respostas dos ingressantes e veteranos,
para averiguar a influência dos currículos da faculdade em questão acerca do
corpo obeso. No bacharelado tanto os veteranos como os calouros consideram a
obesidade um problema; na licenciatura, ocorre o mesmo com os calouros. Neste,
apenas14% dos veteranos a obesidade não é um problema.Na modalidade dupla,
para veteranos e calouros praticamente 100% dizem ser um problema. Os calouros
sugerem tratamentos para ao combate a obesidade como: psicológico, nutricional
e prática de atividade física.Ou seja, os discursos acerca do obeso, dentro e fora do
âmbito acadêmico em questão significam estes indivíduos como um ser doente e
passível de intervenções.
Na segunda fase, coletamos apenas os discursos dos veteranos, posto que os
discursos dos calouros eram unívocos. O sujeito da licenciatura reconhece a questão
da exclusão social por meio da padronização dos corpos. Os demais reafirmam a
exclusão do obeso e afirmam a busca pelo corpo ideal.
Na terceira fase, analisamos os currículos vigentes da faculdade em questão e
constatamos que as disciplinas que abordam a temática obesidade são das áreas
biológicas, que marcam o obeso como doente. As disciplinas instrumentais técnicas
apresentam práticas adaptadas para a correção do corpo obeso. As disciplinas da
área das humanidades silenciam sobre a temática.Apenas uma disciplina que trata
da EF na escola, indicou a importância da afirmação da diferença.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo nunca é neutro, ele expressa intenções que visam à produção
da identidade desejada (SILVA, 2015). Para Nunes e Neira (2014), o currículo de
formação em EF é um mecanismo de imposição aos corpos dos significados de
produtividade e eficiência produzidos por saberes específicos. Observamos que os
currículos analisados reproduzem e fazem circular o discurso hegemônico acerca
do corpo obeso e o marca como desviante da norma. Entendemos que o currículo
de EF favorece a sociedade de consumo e minimiza uma formação crítica contra os
padrões normativos, que produz a diferença como ameaça a ordem neoliberal.
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O GLOBO SOB SEUS PÉS: UMA PEDAGOGIA PARA O
EQUILÍBRIO SOBRE BOLAS GIGANTES1
THE GLOBE UNDER YOUR FEET: A PEDAGOGY FOR THE
EQUILIBRIUM ON GIANTS BALLS
EL MUNDO BAJO TUS PIES: UNA PEDAGOGÍA PARA EL
EQUILIBRIO SOBRE BOLAS GIGANTES
Gilson Santos Rodrigues2
Teresa Ontañón Barragán3
Daniel Carvalho Lopes4
Leonora Tanasovici Cardani5
Marco Antonio C. Bortoleto6
PALAVRAS-CHAVE: Circo; Pedagogia; Funambulismo.

INTRODUÇÃO
O funambulismo (equilibrismo) configura-se como um conjunto de práticas
de completo domínio corporal sobre distintos aparelhos, dentre eles o rola-rola,
monociclo, perna de pau, arame, corda bamba, bola de equilíbrio etc, uma arte de
beleza e graça ímpares (GÓMEZ DE LA SERNA, 1996).
Considerando o amplo repertório circense, a bola de equilíbrio possui um
particular potencial educativo (FOUCHET, 2006) que não pode ser negligenciado
no ensino das atividades circenses. Após uma pesquisa bibliográfica encontramos
poucos estudos que discutem este tema e isto nos animou a compartilhar as
experiências acumuladas pelos autores tratando do tema no âmbito educativo.
Assim, objetivamos apresentar a prática da bola de equilíbrio e discutir alguns
elementos didático-pedagógicos sobre seu ensino.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Faculdade de Educação Física da Unicamp (FEF-Unicamp), gio.sts.rodrigues@hotmail.com
3 Faculdade de Educação Física da Unicamp (FEF-Unicamp), teonba@gmail.com
4 Faculdade de Educação da USP/SP (FE-USP), territio@gmail.com
5 Faculdade de Educação Física da Unicamp (FEF-Unicamp), norataca@hotmail.com
6 Faculdade de Educação Física da Unicamp (FEF-Unicamp), bortoleto@fef.unicamp.br
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MÉTODOS
Trata-se de um estudo documental, o qual agrupou distintos materiais
bibliográficos (capítulos de livros, artigos de divulgação) combinando com anotações
(plano de atividades e notas de aula) produzidas ao longo de nossa experiência
com o ensino com a bola de equilíbrio. Este corpo documental foi transcrito,
organizado e analisado. Destes registros textuais destacamos os enunciados que
configuravam unidades de significado e os agrupamos em categorias analíticas, a
saber: informações sobre o aparelho, procedimentos didáticos e estratégias de ação
docente, por fim, agrupamos as categorias em unidades de contexto: dimensões
conceituais, procedimentais e atitudinais, conforme indicações de Bardin (1979).
CONHECENDO E RECONHECENDO A BOLA DE EQUILÍBRIO
Nossas fontes revelam uma variedade terminológica do aparelho, denominado
bola de equilíbrio, bola gigante, bola circense e, com maior recorrência, bola
chinesa, esta última devido ao seu significativo desenvolvimento técnico e artístico
por artistas asiáticos (MINGHUA, 1988). Em relação à sua gênese, é difícil precisar,
mas parece-nos plausível especular que essa prática originou-se do desafio de
equilibrar-se sobre uma bola tendo o domínio de si e do aparelho, conjuntamente
à intencionalidade de espetacularizar-se (GÓMEZ DE LA SERNA, 1998). Assim, a
primeira dimensão didática pode ser a compreensão conceitual e genealógica da
modalidade.
A prática de bola apresenta eminente risco de quedas. Deste modo, é importante
o fomento de uma cultura de segurança (FERREIRA et al 2015) acompanhada de
segurança ativa (MAURICEAU et al., 2012). Destarte, tratamos de “manipular” as
incertezas provenientes do espaço (da bola) para facilitar a ação do praticante
(aumento do atrito da bola com o chão e ajudas manuais ao praticante). Assim, o
cuidado com a segurança é uma segunda dimensão didática.
Por fim, a terceira dimensão didática, refere-se ao domínio do equilíbrio corporal
(estático e dinâmico) sobre a bola (INVERNÓ, 2003). A noção de equilíbrio necessária
à prática funda-se na manutenção do alinhamento do centro de gravidade do
praticante em relação ao centro da bola. Assim, propõe-se de início o deslocamento
sobre a bola parada, seguido de pequenos “passos” sobre a bola para fazê-la rolar
para frente ou para trás deslocando-se em distintas direções.
CONSIDERAÇÕES
Atentar-se à diversidade de suas práticas é fundamental à pedagogia das
atividades circenses. Deste modo, faz-se necessário investigar as particularidades
pedagógica de distintas modalidades circenses buscando viabilizar sua vivência.
Nesta oportunidade, apresentamos a partir de nossa experiência, elementos para
uma didática centrada na compreensão conceitual e genealógica, na incorporação
de uma cultura de segurança e na vivência dessa modalidade, visando oferecer uma
experiência contextualizada dessa arte secular.
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O IMPORTANTE É COMPETIR? PERCEPÇÃO DE
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES ACERCA DO
ESPORTE1
Luanna Rodrigues2
Mirian Carvalho Lopes3
Gheorges Lucas Parente Rodrigues4
Carlos Mendes Rosa5
Jean Carlo Ribeiro6
RESUMO
Este trabalho é uma investigação de caráter interdisciplinar que busca analisar a compreensão
dos entrevistados sobre os valores relacionados ao esporte. Entendemos o esporte como um
fenômeno sociocultural com reverberações no corpo e na subjetividade das pessoas. A partir de uma
metodologia qualitativa de análise de conteúdo busca-se a construção de unidades de significados
que possam dar conta da amplitude do fenômeno esportivo, com especial enfoque na questão dos
valores esportivos.
PALAVRAS CHAVE: Esporte; valores; contemporaneidade.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho procura fazer uma análise acercada compreensão dos
acadêmicos do Campus Universitário de Miracema da Universidade Federal do
Tocantins (UFT) sobre os valores relacionados ao esporte. Assumimos que o
esporte é um fenômeno cultural, de caráter social e interfere nos diversos meios
de sociabilidade, além disso, no decorrer de sua história, vem passando por vários
processos de transformação e elitização.
Por meio de uma revisão bibliográfica sobre os temas “valores”, “esporte”
e “contemporaneidade”, buscamos uma reflexão de valor enquanto expoente
analítico do pensamento sobre a contemporaneidade. Procuramos mostrar que a
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza pra sua realização.
2 Membro do GEPEDEM e discente do curso de Serviço Social, campus Miracema (UFT). Universidade
Federal do Tocantins (UFT), lrodrigues16529@gmail.com
3 Membro do GEPEDEM e discente do curso de Psicologia, campus Miracema (UFT). Universidade
Federal do Tocantins (UFT), mirianatikum@gmail.com
4 Membro do GEPEDEM e discente do curso de Educação Física, campus Miracema (UFT).
Universidade Federal do Tocantins (UFT), gheorges91072242@gmail.com
5 Membro do GEPEDEM e docente do curso de Psicologia, campus Miracema (UFT). Universidade
Federal do Tocantins (UFT), carlosmendes@uft.edu.br
6 Membro do GEPEDEM e docente do curso de Educação Física, Campus Miracema (UFT).
Universidade Federal do Tocantins (UFT), jeancarlo@uft.edu.br
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questão do valor não se restringe à esfera da individualidade, mas está diretamente
relacionada aos amplos processos de mundialização da cultura capitalista, assim
como da consolidação da hegemonia burguesa.
Pensamos o valor como produção cultural,política e social, cujo desenvolvimento
está diretamente associado à emergência das chamadas sociedades de massa e
aos meios estratégicos de uma hegemonia realizada, sobretudo, através da ordem
comercial. Neste sentido, nos apoiamos nas ideias do sociólogo polonês Zygmunt
Bauman, que encara a contemporaneidade com receio, devido à superficialidade e
ao conformismo observados na sociedade (BAUMAN, 2003).
Refletir a questão do valor e seu desenvolvimento ao longo da história é um
amplo desafio, uma vez que ele é constantemente modificado e reconstruído, de
acordo com a sociedade bem como os múltiplos contextos que são adotados
como formas de entender o mundo.O autor se coloca diante dessa tarefa de modo
persistente ao buscar entender a sociedade moderna desde o individualismo até
as relações de trabalho, família e comunidade onde o tempo e o espaço deixam de
serem concretos e absolutos para serem líquidos e relativos. O conceito de valor
não se encaixa com uma mera fundamentação objetiva, natural, alheia às ideias
culturais baseadas na troca (BAUMAN, 2003).
Sobre o esporte, Bento (2010) nos apresenta esse fenômeno como uma
manifestação da ordem da cultura, que auxilia na construção humana de acordo
com sua condição social, cultural e moral, em determinado local e data, sendo
passível, a todo o momento de reflexão e redimensionamento.
Na contemporaneidade, o esporte é reconhecido pela sua importância apoiada
na excelência, na motivação singular e social direcionadas para a produção,
colaborando para a ampliação de um modelo esportivo altamente competidor, que
desvaloriza os derrotados e aplaude os vencedores.
Do ponto de vista das grandes competições, seguindo esse raciocínio, há uma
desvalorização dos competidores que não ocupam o primeiro lugar, associandolhes estereótipos, sepultando um dos principais objetivos dos grandes eventos
esportivos que gostam de alardear de forma vazia o lema “o importante é competir”.
O esporte nas condições apontadas acima faz com que o divertimento e o
prazer de jogar, principais características desta atividade nos primórdios de sua
existência, deixem de ser prioridade para que o resultado – nomeadamente a vitória
sobre o adversário – passe a ser a razão de sua realização.
Nesse sentido, a exaltação dos vencedores e o eclipse dos derrotados tornam-se
valores responsáveis por enigmas éticos encontrados no esporte. Fundamentando
no pensamento de Bourdieu (1974), no esporte isso tem levado a uma desumanização
do atleta e à sua alienação.
Considerando a complexidade do fenômeno em questão e mergulhando nas
contradições apresentadas, entendemos que todo esse conjunto de ideias nos
apresenta o esporte como um fértil campo na promoção de experiências que
podem dignificar a existência humana, principalmente em função da sua expansão
enquanto fenômeno sociocultural, ocorrida durante sua trajetória histórica.
Em última análise, falar de valores nos remete a um debate acerca daquilo
que é a ética, a qual, segundo o próprio Morin (2000), não pode ser ensinada por
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meio de lições de moral, mas é formada através da consciência de que o humano
é, ao mesmo tempo, indivíduo, sociedade e espécie. Assim, o desenvolvimento
humano deve compreender a autonomia individual, a participação comunitária e a
consciência mais global de pertencer à espécie humana.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, que tem como
preocupação principal observar e descobrir fenômenos, procurando sempre a
descrição, a classificação e a interpretação dos mesmos (RUDIO, 1982).
Esta pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Tocantins, campus de
Miracema, instituição localizada na cidade de Miracema do Tocantins. Atualmente o
campus possui quatro cursos de graduação regular e presencial em funcionamento
(Psicologia, Pedagogia, Serviço Social e Educação Física-licenciatura).
O grupo de sujeitos participantes é composto por amostra da comunidade
acadêmica discente, matriculada no primeiro período de cada um dos quatro
cursos de graduação regular e presencial. Como instrumento de coleta de dados foi
utilizada uma entrevista estruturada. Uma sequência de três perguntas foi aplicada
ao grupo de sujeitos pesquisados. São elas:
• Qual a sua relação com o esporte?
• Qual a importância da vitória no contexto esportivo?
• Qual a sua opinião sobre a frase “o importante é competir”?
Utilizamos a “Análise de Conteúdo: Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado” de Moreira, Simões e Porto (2005). Esta técnica nos permitiu
organizar as informações coletadas por meio dos discursos dos sujeitos. O procedimento de análise se deu em três momentos, identificados como: “Relato ingênuo”;
“Identificação de atitudes” e “Interpretação”.
3 RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Após a aplicação da técnica de análise de dados, emergiram algumas unidades de significado relacionadas às questões formuladas. Estas foram definidas a
partir dos indicadores extraídos do relato ingênuo dos participantes e foram organizadas nos quadros abaixo, os quais foram separados por questão. Assim temos:
Unidades de significado

S1

1- Gosto de esporte

X

2- Acompanho modalidades

X

S2

S3

S4

S5

S6

3- Pratico modalidades

S8

X

4- Não pratico
5- Já pratiquei

S7

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Quadro 1 - Unidades de significado relativo à pergunta 1(Qual a sua relação com o esporte?)

Como podemos depreender do quadro relativo à questão 1, a relação com o
esporte se dá, predominantemente, no nível da prática de modalidades esportivas.
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Aqui percebemos uma relação utilitarista com o esporte, onde os aspectos subjetivos
e os valores esportivos ficam excluídos do campo semântico dos entrevistados. A
primeira unidade de significado fica como exceção a essa tendência objetivista, no
entanto, os próprios relatos subsequentes dos entrevistados acabam por relacionar
o fato de “gostar de esporte” com o acompanhamento de algumas modalidades ou
com a prática esportiva.
Unidades de significado

S1

1-Visibilidade social

S2

S3

S4

S5

S6

S8

X

2-Incentivo à prática

X

3-Trás benefícios

X

X

X

X

4-Importante
5-Mínima

S7

X
X

X

X

Quadro 2 - Unidades de significado relativo à pergunta 2 (Qual a importância da vitória no
contexto esportivo?)

Apesar da existência da unidade de significado atribuindo “importância
mínima” à vitória, notamos que para a maioria dos sujeitos existe uma função da
vitória associada a benefícios, visibilidade social e também um incentivo para a
continuidade da prática esportiva. Nesse sentido, o derrotado não teria a mesma
motivação para continuar praticando esporte. Emerge aqui um fenômeno social
bastante presente na contemporaneidade, qual seja a invisibilidade social daqueles
que não foram vitoriosos em competições esportivas de qualquer nível.
O esporte nas condições apontadas acima faz com que o divertimento e o
prazer de jogar, principais características desta atividade nos primórdios de sua
existência, deixem de ser prioridade para que o resultado – nomeadamente a vitória
sobre o adversário – passe a ser a razão de sua realização. Desta forma, o esporte
condicionado ao modelo vitória-derrota é questionado por propiciar que o vencedor
seja sempre lembrado e valorizado pela suplantação do outro enquanto o derrotado
se sente envergonhado pelo objetivo não cumprido, sentindo-se fracassado, não
tendo mais prazer em jogar.
Unidades de significado

S1

S2

1-Concordo

X

X

2- Nem todos pensam assim

X

3-Competir é divertido

S3

S4

X

S5

S6

S7

S8

X

X

X

X

Quadro 3 - Unidades de significado relativo à pergunta 3 (Qual a sua opinião sobre a frase “o
importante é competir”?)

O quadro acima apresenta uma situação na qual, após a aplicação da técnica,
dois sujeitos não forneceram indicadores que servissem de base para a produção de
unidades de significado. Para além disso, outro fenômeno interessante foi a ampla
concordância dos sujeitos com a frase, afirmando ser uma frase bonita, marcante,
que revela o verdadeiro valor do esporte, que exalta a competição limpa e promove
a interação entre as pessoas. De certa forma, todas essas respostas refletem
ideias presentes no senso comum, veiculadas pelos meios de comunicação, o que
demonstra a superficialidade com que a questão foi abordada pelos participantes.
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Mais uma vez surge a questão do esporte associado com a prática quando a
diversão é relacionada com a competição. Algo que já havia ficado evidente nas
respostas à primeira questão.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho procuramos mostrar que a questão do valor não se
restringe à esfera da individualidade, mas está diretamente relacionada aos amplos
processos de mundialização da cultura capitalista, assim como da consolidação da
hegemonia burguesa. Em nossa pesquisa pudemos concluir, provisoriamente, que os
valores sociais da vivência prática esportiva, tanto positivos (perseverança, espírito
de equipe) quanto negativos (individualismo, ausência de fair play, egoísmo) não
se evidenciam nos relatos. Ao que tudo indica no imaginário social partilhado pela
amostra aqui apresentada, a relação estabelecida com o esporte não pressupõe a
atribuição destes valores.
Os valores gerados por uma parte da sociedade encontram-se baseados na
perfeição e persistência individual e social retrocedidos para a produção. Contudo
esse modelo de vida provoca o desenvolvimento de um modelo esportivo, que
prepara crianças e jovens para o sucesso em uma vida altamente competitiva.
Além disso, notamos que a dimensão mais ampla do fenômeno esportivo
(com seus valores, comportamentos, exemplos e interações sociais) permanece
ausente nas respostas dos entrevistados. O que aparece é tão somente a dimensão
instrumental do esporte, como se este fosse apenas algo a ser utilizado em benefício
próprio; nas instâncias da recreação, lazer e prática esportiva.
DOES THE IMPORTANT THING IS COMPETITION? PERCEPTION OF FRESHMEN
STUDENTS ABOUT THE SPORT
ABSTRACT: This work is an interdisciplinary research that seeks to analyze the interviewees’
understanding of values related to sport. We understand sport as a sociocultural phenomenon with
reverberations in the body and in the subjectivity of people. From a qualitative methodology of
content analysis, we are looking for the construction of meanings units, which can account for the
magnitude of the sporting phenomenon, with special focus on the issue of sporting values.
KEYWORDS: Sport; Values; Contemporaneity.

LO IMPORTANTE ES COMPETIR? PERCEPCIÓN DE UNIVERSITARIOS INICIANTES
ACERCA DEL DEPORTE
RESUMEN: Este trabajo es una investigación de carácter interdisciplinar que busca analizar la
comprensión de los entrevistados sobre los valores relacionados con el deporte. Entendemos el
deporte como un fenómeno sociocultural con reverberaciones en el cuerpo y en la subjetividad de las
personas. A partir de una metodología cualitativa de análisis de contenido se busca la construcción
de unidades de significados que puedan dar cuenta de la amplitud del fenómeno deportivo, con
especial enfoque en el tema de los valores deportivos.
PALABRAS CLAVE: Deporte, valores, contemporaneidad.
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OS MOTIVOS QUE INFLUENCIAM OS ADOLESCENTES
À PRÁTICA DA MUSCULAÇÃO1
THE REASONS THAT INFLUENCE ADOLESCENTS TO THE
PRACTICE OF MUSCULATION
LAS RAZONES QUE INFLUYEN LOS ADOLESCENTES PARA
PRÁCTICA DEL CULTURISMO
Ricardo Ansaloni de Oliveira2
Rodrigo Ansaloni de Oliveira3
Lívia Vieira Simões4
PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Motivos. Musculação.

1 INTRODUÇÃO
Apesar do crescente aumento da busca pela saúde entre os adolescentes, o
que os impulsiona de fato é a preocupação com a estética corporal.(GOMES et al.,
2007).
A atribuição que o indivíduo dá ao seu desempenho afeta diretamente suas
ações e seu estado emocional e físico, o que influenciará consideravelmente em sua
motivação para praticar um programa regular de atividades físicas (WEINBERG;
GOULD, 2001).
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo conhecer os reais
motivos que levam esses adolescentes a pratica da musculação.
2 METODOLOGIA
Pesquisa com 191 estudantes do terceiro ano do ensino médio de três escolas
públicas do município de Goiatuba-Go, com idade entre 16 e 18 anos.Aplicou-se um
questionário contendo dados de identificação do sujeito da pesquisa e os motivos a
serem assinalados: hipertrofia muscular, melhoria da saúde, condicionamento físico,
estética e indicação médica.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO), ricardo_ansaloni@hotmail.com
3 Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO), rodrigo.fafich@hotmail.com
4 Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO), liviavieira84@hotmail.com
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os 191 estudantes pesquisados a maioria (103/53,93%) eram do sexo
feminino; 80 (77,66%) praticavam musculação e 23 (22,33%) praticavam outras
atividades físicas. Dentre os estudantes do sexo masculino (88/46,07%), 45 (51,13%)
realizavam a musculação e 43 (48,86%) não a tinham como atividade física de
escolha. Foi possível identificar que no item satisfação corporal (46/24,08%), entre
as mulheres esse motivo foi o mais assinalado (32/31,06%) em detrimento dos
homens (12/13,63%), o que demonstra uma característica feminina evidente que é a
busca pela estética. Corroborando com o estudo de Saba (2011)em que a estética
corporal foi abordada como um dos objetivos principais da procura por academias.
Em relação a escolha da musculação em busca da melhoria da saúde (14/7,33%)
nem sempre é o principal motivo para praticá-las, tanto entre as mulheres (08/7,76%)
quanto entre os homens (06/6,81%). Tal fator corrobora com Tahara e Silva (2003)
que apontam que a procura por um ideal estético muitas vezes é mais valorizada
do que estar saudável.
Já no que se refere à hipertrofia muscular (34/17,80%) os estudantes do sexo
masculino assinalaram em sua maioria (16/18,18%) esse item o que remete a procura
pela musculação por uma necessidade masculina em obter a transformação do
corpo através do aumento da massa muscular. O que já não é percebido entre as
mulheres (18/17,47%).Tal resultado é perceptível de acordo com Uchida et al (2004),
pois o treinamento de resistência é associada ao aumento da massa muscular, ou
seja, hipertrofia dos músculos.
E entre as variáveis menos assinaladas estão o condicionamento físico
(07/3,66%) e a indicação médica (04/1,57%) que apresentaram, de uma forma geral,
menores índices de resultado entre as mulheres (02/1,94% e 01/0,97%) e entre os
homens (05/5,68% e 03/3,40%), respectivamente. Castro et al (2009) destaca que
a indicação médica pode até ser o primeiro fator motivador da inserção do indivíduo
na prática de exercícios regulares, porém, não é determinante para a permanência
desse em programas de exercícios físicos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estética tem grande influencia na motivação para a escolha da musculação
pelos adolescentes, o que nos leva a uma reflexão a respeito da influencia sofrida por
esse publico em relação à construção de corpos estabelecidos pela mídia em geral,
e levanta ainda umaquestão preocupante sobre a que custo esses adolescentes irão
conquistar esse padrão de belo estabelecido pela sociedade.
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PEDAGOGIA DAS ATIVIDADES CIRCENSES: QUANDO
PAIS TORNAM-SE APRENDIZES DE SEUS FILHOS

1

PEDAGOGY OF CIRCUS ACTIVITIES: WHEN PARENTS
BECOME APPRENTICES OF THEIR CHILDREN
PEDAGOGIA DE LAS ACTIVIDADES CIRCENSES: CUANDO
LOS PADRES SE TRANSFORMAN EN LOS APRENDICES DE
SUS HIJOS
Leonora Tanasovici Cardani2
Gabriel da Costa Spolaor3
Gilson Santos Rodrigues4
Teresa Ontañón Barragán5
Marco Antonio Coelho Bortoleto6
PALAVRAS-CHAVE: Circo; Extensão Universitária; Aula Aberta.

INTRODUÇÃO
Considerando o valor da experiência, parece-nos que vivemos um período
de escassas possibilidades (LARROSA, 2002). Acostumados a categorizar, vemos
que as experiências educativas intergeracionais, têm se mostrado escassas. Dessa
maneira, propusemos uma aula aberta para pais (e/ou responsáveis) de alunos do
projeto de extensão universitária: “Atividades circenses para crianças” da Faculdade
de Educação Física da Unicamp. Em um espaço que congrega o ensino e a pesquisa
(FREIRE, 1983) e que oportuniza experiências circenses à pessoas não vinculadas
à Universidade (ONTAÑÓN et al, 2016), pais se tornaram alunos de seus filhos por
um dia.
O referido projeto atende semestralmente, desde 2006 (ONTAÑÓN et al, 2016),
crianças da comunidade da universidade e na aula aberta pais, mães, avós, etc
participam de uma aula conduzida pelas crianças. Percebemos uma possibilidade
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), norataca@hotmail.com
3 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), gabriel.spolaor@hotmail.com
4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), gio.sts.rodrigues@hotmail.com
5 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), teonba@gmail.com
6 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), bortoleto@fef.unicamp.br
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de inversão da lógica pedagógica, valorizando saberes e experiências das crianças
e buscando que os adultos vivenciem algumas das dificuldades enfrentadas pelas
crianças no projeto.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em novembro de 2016, realizamos a aula aberta, com 90min de duração e, ao
final, reunimos os pais e solicitamos a todos um depoimento por escrito sobre a
experiência da aula. Quinze pais aceitaram o convite e assinaram o TLCE. O corpus
documental (depoimentos) foi organizado e analisado mediante a Análise de
Conteúdo (KRIPPENDORFF, 1980).
A EXPERIÊNCIA DE APRENDER CIRCO COM FILHOS
Ficou claro nos depoimentos que a oportunidade de participar das aula
junto com as crianças teve enorme valor emocional, transitando desde ansiedade,
alegria e medo/receio até aventura/desafio. De fato, Bortoleto (2011) ressalta que
o sentimento de aventura/risco é uma característica inerente ao Circo, e portanto
experimentada pelos participantes do projeto com frequência.
Ademais, os pais creditam a importância das aulas de atividades circenses para
o desenvolvimento motor das crianças. Embora algumas das atividades propostas
(manipulação de bolinhas, equilíbrio de pratinhos e o equilíbrio sobre rola-rola),
aparentam ser de fácil execução, ao vivenciá-las os pais puderam reconhecer que o
desafio que as crianças enfrentam é significativo:
A experiência com as bolinhas me surpreendeu, porque um movimento
aparentemente simples pode não ser tão fácil de ser executado. (Trecho do
depoimento n. 10).

A inversão da lógica docente também foi percebida pelos adultos. Vários deles
entenderam que situar as crianças no centro da relação pedagógica oportuniza
formas distintas de relações entre eles e motiva a troca de conhecimentos entre
as gerações. Entendemos que assim nos aproximamos daquilo que Freire (2007)
denomina de relação dialógica no processo educativo e contribui para a inclusão dos
“pais” no processo educativo. A experiência dessa aula aberta pode ser sintetizada
nas palavras:
Para mim foi muito interessante subir na bola chinesa, mas senti maior
dificuldade na tábua sobre o rolo [rola-rola]. Foi muito legal perceber meu
filho querendo me ajudar. Muito seriamente querendo me mostrar como se
faz. Ver o [nome do filho] fazendo e se divertindo foi o melhor.” (Trecho do
depoimento n. 12).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo é o recorte inicial de uma pesquisa mais ampla ainda em
desenvolvimento, mas entendemos ser possível afirmar que o apoio dos “pais” é
crucial no processo educacional. Percebemos que o Circo pode ajudar a “desconstruir”
a autoridade do adulto, mostrando que todos podem tornar-se professores, todos
RESUMO SIMPLES | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

821

podem aprender, e que compartilhar uma experiência educativa-artística ajuda a
enriquecer o processo.
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PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EM CRIANÇAS DE 5 A 7
ANOS
PEDAGOGY, PHYSICAL EDUCATION
ANDSOCIALREPRESENTATIONSIN CHILDREN OF 5 TO 7
YEARS
PEDAGOGÍA, EDUCACIÓN FÍSICA Y REPRESENTACIONES
SOCIALES EN NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS1
Alexandre Vilar Drumond2
PALAVRAS-CHAVE: Representações sociais;Corpo; Práticas de Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O relato de experiência teve como perspectiva teórica e metodológica os estudos
de Moscovici3 (2009): a teoria das representações sociais, com Mauss4 (2003):
o conceito de técnicas corporais,em Geertz5 (2008): o estudo da interpretação
das culturas e com Douglas6 (2004): a teoria das instituições, que auxiliaram na
delimitação do campo de estudo.
A problematização teve o constructo das técnicas corporais transmitidaspor
práticas acionadas no contexto de uma escola, situada no Rio de Janeiro, Botafogo,
com crianças de classe média alta em idade de 5 a 7 anos. Aidentificação do culturalparticular e natural-universal nas representações sociais, expostas nos elementos
da cultura corporal foi o objeto de investigação.
2 METODOLOGIA
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Pós-graduado, Grupo de Estudos e Pesquisas Vitor Marinho (GEPVM-UFRJ), avdrumond@yahoo.
com.br
3 Moscovici (2009): teoria das representações sociais– a relação entre as formas de pensar a realidade
do homem ao longo da história.
4 Mauss (2003):livro “Antropologia e sociologia”- técnicas corporais e a transmissão da educação.
5 Geertz (2008): livro “a interpretação das culturas”- descrição densa do trabalho de pesquisa e
investigação.
6 Douglas (2004): teoria das instituições legítimas - livro “Como pensam as instituições”.
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As observações das representações sociais, registros das técnicas corporais,
construção de jogos e as proposições, desdobradas com o enlace da visão crítica
de Douglas (2004), frente às responsabilidades e atribuições de pensamentos
individuais e coletivos, foramacionadas nas relações constituídas no contexto de
uma instituição.
Foram realizadas oito aulas para cada turma, sendo os grupos constituídos de
dez meninos e doze meninas e oito meninos e dezesseis meninas do infantil e 1º ano
do fundamental I, respectivamente.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Os dados coletados das atuações das crianças nos jogos e brincadeiras,
constituídas nas representações do corpo, emergentes da cultura do movimento,
apareceram como cultural-particular quando as relações nos grupos apresentaramse com ações constantes e efetivas do docente, significativas a realidade de vida da
criança.
O natural-universal apareceu nas “imitações prestigiosas” a cargo de atos bem
sucedidos efetuados pelo docente e crianças na relação estabelecida de confiança
e autoridade (MAUSS, 2003). A influência da mídia existiu quando a imitação, de
forma estereotipada, foi dirigida a quem a criança delineia um olhar de contemplação
(jogadores,cantores, artistas etc.) com atos de crenças e rituais acionando e
agenciando novas técnicas corporais.
Os jogos de cooperação-competição foram instrumentos para recorte e
análise do conceito de representação social. Construído na relação da realidade, do
simbólico e do grupo social, nos faz pensar sobre o modo como as crianças agem
em nosso cotidiano. Segundo (MOSCOVICI, 2009) esta é mediada pela organização
das imagens eda linguagem. As representações e as diferentes técnicas do corpo nos
advertiram que crianças não são passivas e incorporam papéis e comportamentos
sociais independentes, com outras crianças e com os adultos, agenciando e acionando
corpos a todo o momento.
Os acionamentos e agenciamentos de corpos, a priori, culturalmente naturalizados,
estavam em pleno funcionamento e percebidos numa existência institucional. Escola,
família e os grupos sociais, enquanto instituições aproximam uma linha de conduta
e uma representação acionada por todos envolvidos nela; bem como acusam um
potente agenciador ambíguo. Ou seja, ao mesmo tempo se produz corpos dóceis e
corpos críticos, dependendo de quem representa sua ação social.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos indicam de acordo Douglas (2004) e Moscovici (2009), que as
representações fixam identidades e estabelecem os termos para o autoconhecimento,
sendo visível no primeiro estágio de vida social das crianças nas imagens e
expressões socializadas. Desse modo, torna-se relevante ao professor considerar
a proposta de formação humana que irá nortear as representações e respectivas
problematizações que quer com seus alunos para a construção de uma sociedade
alusiva de valores éticos e morais, mais justa e igualitária.
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TRADIÇÃO, TÉCNICA E ESTÉTICA: ANÁLISE
FENOMENOLÓGICA SOBRE A EXPERIÊNCIA DO
KARATECA1
TRADITION, TECHNIQUE AND AESTHETICS:
PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF KARATECA’S
EXPERIENCE
TRADICIÓN, TÉCNICO Y BELLEZA: EL ANÁLISIS
FENOMENOLÓGICO ACERCA DE LA EXPERIENCIA DEL
KARATECA
Marcelo Alberto de Oliveira2
Ana Cristina Zimmermann3
PALAVRAS-CHAVE: karate; fenomenologia; experiência.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre a experiência
do karateca considerando particularmente os elementos associados a tradição, a
técnica e ao apelo estético presentes no Karate. Esta arte marcial possui rituais
específicos e rigorosidade técnica que fazem parte de sua tradição. Tais elementos
permitem uma aproximação com o campo de estética. De forma mais ampla, o
estudo desta experiência possibilita explorar a percepção do corpo próprio e as
relações com o ambiente.
2 METODOLOGIA
A metodologia tem caráter descritivo etnográfico que inclui entrevistas
com praticantes de karate em diálogo com a literatura (OLIVEIRA, 2016, 2015;
KENSHOSAN, 2017; BARREIRA, 2013). Neste contexto, o estudo analisou a essência
dos movimentos em Karatê: kime, zanshin e sundome. A discussão acerca dos
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq.
2 Universidade de São Paulo (USP), marcelo.alberto@usp.br
3 Universidade de São Paulo (USP), ana.zimmermann@usp.br
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elementos em destaque – tradição e técnica – é orientada pelo referencial da filosofia
de cunho fenomenológico (MARTINKOVA, 2013).
Desdobramentos sobre estética são apoiados em Gumbrecht (2007).
Esse trabalho apresenta resultados preliminares de pesquisa de mestrado em
desenvolvimento.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
O uso do corpo tem fundamental importância no Karate, pois é por meio de
técnicas corporais que o karateca compreende o significado do nome “Karate-Dô”
– “Kara”: vazio; “te”: mãos; e “Dô”: caminho – “caminho das mãos vazias”. Neste
contexto, emergem três tipos de técnicas: zanshin, kime e sundome.
O zanshin, segundo Kenshosan (2017, p.1), “refere-se a um estado de consciência
– de alerta relaxado. [...] permanecer mente”. Já o kime seria um ataque explosivo
ao alvo usando a técnica apropriada e o máximo de força no menor tempo possível
(BARREIRA, 2013, p.156) – ambas as técnicas transcenderiam seus significados
conceituais. Filosoficamente, segundo Barreira (2013, p.88), zanshin tem o sentido
de “espírito de luta” e o kime de “escolha pela defesa da própria vida” (p.146).
O sundome - parar o golpe antes de atingir o alvo - se aproxima de conceitos
de realidade e imaginário de modo cooperativo: “a realidade é que o treinamento
[...] é um combate imaginário que deve permanecer neste estatuto” (BARREIRA,
2013, p.147). Momentos como reverenciar o dojô (local de treinamento) antes do
treino, seguir os rituais de sentar-se no tatame para cumprimentar o mestre e os
antepassados, o culto ao mokuso (meditação), a expressão na palavra “Oss”, fazem
com que se crie uma espécie de sintonia com o ambiente.
Segundo Gumbrecht (2007, p.109) o “fascínio se refere ao olhar que é atraído
pelo apelo de algo que é percebido”. Estes fascínios vinculados às artes marciais
são evidentes em muitos produtos culturais tais como filmes, documentários,
animes/cartoons/seriados/games, com grande inserção no imaginário não só entre
praticantes. Percebemos reflexo de motivações estampado em tatuagens e símbolos
sobre o corpo de praticantes e a exaltação de sentimento de orgulho por meio de
hematomas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da experiência do carateca indica forte relação entre técnica e tradição,
bem como a presença de elementos estéticos como componentes marcantes entre
praticantes e admiradores das artes marciais. É possível identificar um conjunto
complexo de elementos que motivam o aluno a persistir no caminho da prática do
Karate.
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DIÁLOGOS SOBRE CONCEPÇÃO DE CORPO DE UM
GRUPO DE MULHERES DO MST1 NO ASSENTAMENTO
LUÍS CARLOS PRESTES E MIRITUIA-PARÁ NA
AMAZÔNIA PARAENSE2.
Rayanne Mesquita Estumano3
Amanda Nascimento Modesto4
Vera Solange Pires Gomes de Sousa5
RESUMO
O estudo tem por objetivo analisar a concepção de corpo constituída junto a um Grupo de Mulheres do
Mst. A metodologia utilizada foi a Etnomedologia. A coleta de dados se deu através da observação e
entrevistas. A conclusão do estudo registrou o corpo como identificador cultural, forma de expressão
cultural, que não somente carrega a cultura da mulher campesina, mas ajuda na sua construção e
transformação.
PALAVRAS-CHAVE: Assentamento;Mulheres; Corpo;

INTRODUÇÃO
Esse estudo refere-se a um estudo de caso da concepção de corpo do Grupo
de Mulheres no Assentamento Luís Carlos Prestes em Irituia-Pará. A padronização
dos corpos femininos e a consequência do envolvimento entre o corpo mercadoria,
corpo consumidor e corpo consumido. O corpo mercadoria fica evidenciado na
mídia expondo principalmente o corpo feminino, apresentando acessórios, produtos
de beleza e etc., buscando o lucro como nos diz Bourdier (1987, p.99) o corpo e a
aparência juvenil são, no Brasil, um verdadeiro capital. O corpo consumidor é aquele
que consome essa gama de produtos, extrai como verdadeiro aquilo que lhe coloca
como real para ser “igual” e belo aos moldes atuais. Nesse sentido, desenvolver
um trabalho que contribua para a sensibilização, reflexão, ação contra hegemônica
perante a lógica capitalista, tendo como foco principal o corpo da mulher num
movimento social na Amazônia.
Na sociedade ocidental contemporânea, o corpo tornou-se objeto de exposição,
admiração e desejos (LE BRETON, 2003, p.184). Dá-se início à padronização
ferrenha do corpo, pois o corpo exerce domínio sobre os aspectos da vida, não
1 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
2 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), rayestumano@hotmail.com
4 Universidade do Estado do Pará (UEPA), anmodesto54@gmail.com
5 Universidade do Estado do Pará (UEPA), soldurui@hotmail.com
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havendo nada que não esteja dominado pela “imagem corporificada do corpo”
(DANTAS, 2002, p.02)e não restaure a globalidade de um padrão a ser seguido.
Esta padronização é reflexo da autoconsciência social (BARON, 2004, p. 57). Diante
do exposto analisamos a relevância de compartilhar as etapas significativas para o
registro do que falam as Mulheres do MST no Assentamento.
METODOLOGIA
Estudo de Caso. Pesquisa com Abordagem Qualitativa. Buscamos retratar a
realidade social. A opção pela Etnometodologia pautada em Coulon(1995,p.30), pois
nos permite registrar as minuciosidades do objeto. Para a completude elencamos
a entrevista, o diário de bordo. Inspirados em Taylor (1984, p.131), Haguette(1992,
p.224), Goldenberg (2009, p. 16- 85) respectivamente.
O GRUPO DE MULHERES DO ASSENTAMENTO LUÍS CARLOS PRESTES:
DIÁLOGOS DE UMA PECULIARIDADE DO SER MULHER MILITANTE DO MST.
O Grupo de Mulheres constitui uma peculiaridade, a organicidade da comunidade
afetiva6. No compasso da vivência com a militância orgânica, elas são esclarecidas
quanto a luta pela terra e a importância da participação feminina nos encontros da
coordenação local. E tal posicionamento é ressaltado na fala da Assentada 1:
(...) eu não sabia nada de reforma agrária, ao vir pra cá, foi que eu fui saber
o quanto de terra existe improdutiva... isso é triste... a terra precisa produzir,
se vocês forem lá no meu lote, vai ver que bonito já tá o milho crescendo (...).

Escrever sobre corpo e mulheres do MST é também escrever sobre a trajetória
dessas mulheres na conquista pela terra. Pois a terra é o eixo da relação nas conversas,
nas reuniões e também reflete no corpo. A terra é rito e, sendo rito, é cultural. Sendo
cultural, é humano. Sendo cultural, rito e humano, sua proximidade com a educação
é necessária, haja vista que a educação participa de rituais de aprendizagens.
De acordo com Bourdieu (1999, p.32-33), o corpo feminino ao longo da história
tomou uma conotação simbólica dos valores da dominação masculina e isto inferiu
a todos os segmentos da sociedade. No Brasil, por exemplo, é alto o índice de
reparações estéticas. O eixo dessa perspectiva é o capital, o corpo como forma de
consumir e ser consumado. E referentes a dominação masculina, já há teóricos que
discutem sobre gênero no MST, entretanto, é pertinente um debate contínuo sobre
corpo e as inferências das trocas simbólicas.
A VIDA COTIDIANA E DESCORTINAMENTOS DO GRUPO DE MULHERES DO MST
DO ASSENTAMENTO LUÍS CARLOS PRESTES E A RELAÇÃO COM SEUS CORPOS.
O que difere a ação do Grupo de Mulheres do MST no Assentamento Luíz
Carlos Prestes segundo o que observamos na pesquisa é a forma como os princípios
do MST é concebido. Grupo exercita uma relativa autonomia sobre a criação do
conhecimento. Em segundo lugar, esse conhecimento sobre o MST não atende
6 Nos referimos com este termo, a relação de íntima afetividade que possibilita superar os impasse
se barreiras materiais, assim como as questões de cunho emocional, auto estima e auto valorização.
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apenas a uma necessidade. Ele é o movimento de um pequeno grupo que se expande
em planejamento para um projeto de formação para a cidadania.
Portanto, destacamos, nesse contexto, o corpo – a sua constituição e sua
bagagem cultural:
(...) o meu corpo é meu escudo (...) no momento da luta, o meu corpo é
como uma armadura (...) procuro pensar no coletivo, pois no MST nossa luta
é coletiva. Eu posso ter a minha terra, mas se o companheiro não tem, a luta
continua. (Assentada 2).

Evidencia-se, a partir de sua fala, um corpo diferenciado fundamentado na
ação do sujeito que infere suas inscrições na criação, causas e nas formas de ver a
realidade.
Ao tratar, no seu discurso, Bordieu (1987, p. 100)faz referência ao poder
simbólico e como este pode ser engendrado segundo o que é proposto no
contexto do sujeito. Sendo assim, analisamos que a referência feita aos sujeitos e
suas histórias são sentidas e compartilhadas no Grupo de Mulheres no prisma de
que o sujeito é o ponto de partida para toda a jornada de lutas. Nesse sentido, o
corpo como elemento de trabalho se dá no compartilhamento de histórias de vidas.
Pois o trabalho é o eixo da construção na coletividade e com a coletividade, deste
modo à formação humana vai acontecendo, e o sujeito também constitui seu corpo
numa singularidade, porém isto só é possível quando nos desvelamos perante a nós
mesmo, mas, isto só ocorre quando nos relacionamos com o outro pois segundo ao
perceber o outro, eu me vejo e, ao ver-me, desvelo máscaras e isso só dá na relação
com o outro, Baron (2004, p. 56).
DIÁLOGOS A PARTIR DAS VIVÊNCIAS DAS MULHERES NO MST SOBRE CORPO,
CULTURA E EDUCAÇÃO: FALAS SIGNIFICATIVAS DAS MULHERES.
Para Assentada 3:
O corpo é uma forma de ensinarão filho, a maneira de manejar a terra, pois
quando ela está no lote, procura sempre mostrar qual a melhor forma para
atorara lenha como machado, o manejo com as galinhas e tudo que tem a ver
com a sua vida diária.

No mesmo sentido, porém com outra fala a Assentada 4 cita:
O nosso corpo mostra para nossos filhos o cuidado que devemos ter com
a higiene, com a saúde que é a partir do corpo que também orientamos os
cuidados necessários para a sobrevivência.

Assentada 5 por sua vez diz que:
O corpo é complexo, pois às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, e isto
é muito confuso.

A Assentada comenta e sugere que possam construir uma bandeira simbólica
para a Jornada de Lutas do Abril Vermelho, em que todos possam exercitar outras
formas de viver o contato com o corpo além do trabalho no lote. O ato de educação
pressupõe neste caso, um diálogo com as mais variadas posições referentes à
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educação, pois foi preciso argumentação e persuasão para envolver o Grupo. Daí
compreender que a cultura permeia a constituição de uma sociedade e não há como
falar de corpo sem citar a questão cultural.
Para o Coletivo de Autores (1992), a cultura está ligada diretamente ao
aprendizado corporal, tendo a expressão corporal como linguagem que deve ser
assimilada para a compreensão da realidade (DAOLIO, 1995, p.105). Desta forma
podemos observar a cultura não mais com um produto da sociedade em que se
encontra, mas como fator determinante destasociedade, influenciando suas práticas,
construindo, modificando e, ao mesmo tempo, sendo construída e modificada.
Essa necessidade de fazer uma contextualização de como e porque está
sendo possibilitado um diálogo se dá devido o conhecimento concebido referente
ao conceito de corpo, o qual é norteado por motivações internas e externas. Que,
juntamente com “o modo como ele se manifesta no dia a dia de nossa expressão
sociocultural, precisa tornar-se consciente para entrarmos no processo de
autodeterminação” (BARON, 2004, p.42).
É com base em Baron (2004, p.43) que defendemos a ideia de nosso
corpo-pensante e, de que a nossa história de vida está marcada em nossa
pele. E dela propiciar experimentações que emerjam a constituição de novos
conhecimentos.
Ao tomarmos consciência de nosso corpo-pensante, a atuação sobre o corpo
se revela em pressupostos que foram constituídos por nós em nossas experiências
ou pela luta que defendemos, uma educação em que a escrita não é o eixo
norteador do registo do conhecimento. A sensibilização disso vem no sentido de
expor potencialidades aquilo que só nós, seres humanos temos intrinsecamente em
compartilha com o outro.
Daí na coletividade ocorre às possíveis superações através da experimentação
da vivência do corpo numa outra dimensão, da criação, do elaborar registros sobre
si mesmo em compartilhamento com o outro. Não podemos desvincular o corpo
da cultura, havendo desta forma a necessidade de citar aspectos culturais ao falar
da construção do corpo. Daolio(1995, p.105-106):“O corpo é uma síntese da cultura,
porque expressa elementos específicos da sociedade da qual faz parte”. Com este
destaque dialogamos com a possibilidade de darmos um passo inicial sobre o corpo
e suas apreensões no MST do Acampamento Luís Carlos Prestes em Irituia-Pa.
A partir da observação podemos afirmar o corpo como identificador cultural,
forma de expressão cultural, que não somente carrega a cultura da mulher campesina,
mas ajuda na sua construção e transformação. A cultura transmite e modifica através
de seu corpo, não apenas sob um único prisma, mas dentro de diferentes olhares
sociais, visto que o corpo é construído de forma diferente por cada sociedade, de
acordo com a forma com que foi sendo utilizado ao longo da história.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditasse na possibilidade do papel libertador da Educação Física como
espaço de reconstrução deste corpo exaltado que não é o mesmo com o qual
vivemos, mas um retificado, redefinido para atender padrões sociais estabelecidos
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como ideais. Nesse ponto, resgatar a cultura do corpo torna-se um desafio dentro
da Educação Física.
Anunciamos a possibilidade dos professores e graduandos de Educação Física
desenvolver através de práticas pedagógicas, a sensibilização em nós e junto aos
nossos pares. O hábito crítico-reflexivo diante da realidade de corpo vivido na
busca da emancipação e a mudança de corpo objeto para corpo sujeito. Assim, a
tão sonhada autonomia em relação ao corpo (e não só ao feminino) estaria mais
próxima de ser alcançada, de forma a promover sua ressignificação e combater os
mecanismos de reprodução dos padrões estéticos.
DIALOGUES ABOUT CONCEPTION OF CORPS OF A GROUP OF WOMEN OF THE
MST IN THE SEATING LUÍSCARLOS PRESTES IN IRITUIA-PARÁ IN THE AMAZON
PARAENSE
ABSTRACT: The study aims to analyze the conception of corps constituted in a group of women of the
MST. The methodology used was the Ethnomedology. The data was collected from observation and
interviews. The conclusion of the study registered the corps as a cultural identifier, a form of cultural
expression, which not only carries the culture of the bucolic woman, but also helps its construction
and transformation.
KEYWORDS: Seating;Women; Corps;

DIÁLOGO SOBRE DISEÑO DEL CUERPO DE UN GRUPO DE MUJERES DE
MST ENLACOLOCACIÓN LUÍS CARLOS PRESTES EN IRITUIA- PARÁ EM LA
AMAZONPARAENSE
RESUMEN: El estúdio tiene como objetivo examinar El diseño del cuerpo hecho em um grupo
de mujeres de la MST. La metodología utilizada fuela Etnomedologia. La recolección de datos se
realiza a través de La observación y entrevistas. La conclusión Del estúdio registro El cuerpo como
un identificador cultural, una forma de expresión cultural, que no solo lleva la cultura de La mujer
campesina, pero también ayuda en la construcción y La transformación.
PALABRAS CLAVES: Asientos;Mujeres;Cuerpos;
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A PRESENÇA DA CULTURA POPULAR NA
FORMAÇÃO DOS BACHAREIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA
EM GOIÁS
Katiane dos Santos Costa1
Palavras-chave:cultura popular, bacharelado, currículo e formação profissional.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é resultado do trabalho final de conclusão de curso de graduação
em Educação Física modalidade bacharelado intitulado: “A presença da cultura
popular na formação dos bachareis em Educação Física em Goiás, defendido
na Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás em
Janeiro de 2017, onde analisou-se como os conteúdos referentes à cultura popular
têm sido apresentados e trabalhados nos currículos do cursos de Educação Física,
modalidade bacharelado presencial no Estado de Goiás, a partir de uma pesquisa
de maior amplitude intitulada: “Estudo Comparado sobre Políticas de Formação
Profissional nos Sistemas de Esporte, Lazer e Educação: A América Latina em Foco”
(SAP nº 39.289 2013/2017) que obteve financiamentos FAPEG e CNPq/Ministério
do Esporte,coordenada por pesquisadores do Laboratório physis de Pesquisa em
Educação Física, Sociedade e Natureza (Labphysis), situado na Universidade Federal
de Goiás – Brasil.Assim, partimos do seguinte problema de pesquisa: A cultura
popular está presente nos currículos dos cursos de bacharelado em Educação
Física em Goiás? Nesta investigação tivemos como objetivo central analisar, nos
currículos dos cursos de bacharelado em Goiás, modalidade presencial, a existência
de conteúdos ligados à cultura popular.
Os objetivos específicos foram: a) Identificar se os conteúdos referentes à
temática investigada estão nos títulos das disciplinas, como parte das ementas ou
no perfil do egresso; e b) Analisar quais os conceitos e práticas corporais ligados à
cultura popular estão presentes nos currículos de bacharelado em Educação Física.
A busca de uma compreensão da cultura popular no bacharelado, que vai do mero
interesse banal até uma investigação científica, alicerça as questões que são postas
nesta pesquisa.
Propusemo-nos a analisar as concepções da formação profissional em
Educação Física e como estas estão sendo trabalhadas no curso de bacharelado
quando relacionadas à cultura popular. Por meio da análise dos currículos das
instituições investigamos como os conteúdos referentes à cultura popular estão
1 Universidade Federal de Goiás, (UFG), katianesantosc@gmail.com
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sendo abordados e como os egressos estão sendo preparados para debater e
atuar com esses conteúdos, considerando que o bacharelado acontece no campo
informal, fora da escola, e que é inevitável em um País multicultural como o Brasil
não se trabalhar com cultura popular.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória(GIL, 2008), qualiquantitativa,que consistiu em investigar, registrar, analisar e interpretar os dados
obtidos para fundamentação dos elementos que compõem seus objetivos de busca.
A fonte primária da pesquisa foram os PPPs – que em algumas instituições de
ensino são denominados Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) – e observações
que constam nos sites das instituições formadoras, os quais foram analisados a
partir de uma aproximação com a metodologia de análise de conteúdo, proposta
por Laurence Bardin (2009), auxiliada pelo software NVivo10, na qual analisamos
os documentos, em especial os projetos político-pedagógicos das Instituições de
Ensino Superior (IES) dos 17 cursos de Goiás com cursos de Bacharelado presencial.
Destas, somente 5 IES possuíam documentação completa sendo duas públicas e
três privadas. Os dados indicam que o termo cultura popular não se encontra na
denominação de nenhuma das disciplinas dos referidos cursos, embora apareça
e quatro dos cinco cursos analisados, mas contudo de forma fragmentada e de
maneira discreta no processo formação profissional dos sujeitos.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
Em sua origem a Educação Física no Brasil, surge a partir de 1824 com a chegada
dos primeiros colonos alemães, no Rio Grande do Sul, que trouxeram a pratica de
exercícios físicos como um conjunto de normas importantes para organização
social, econômica, lazer e formação ética e moral, estas normas era de competência
e execução dos médicos, militares, esportistas e intelectuais (SOUZA NETO et al.,
2004). Seguindo esses propósitos o curso de educação física foi tomando outro
formato e deixando ser exclusivamente de responsabilidade das escolas militares,
o primeiro curso civil, começou a funcionar em 1934, com formação profissional de
um 1 ano para instrutor e 2 anos para receber o título de professor de educação
física, em 1937 no governo de Getúlio Vargas a Educação Física se torna obrigatória
nas escola, fazendo-se necessário um currículo mínimo para formação profissional
e chegando a 1957com um currículo de três anos com uma maior identificação com
as licenciaturas, outra importante mudança acontece, em 1969, com a resolução
n. 69/69, na qual se estabelece o aumento da carga horária para 1800 horas e
restruturação curricular,em 1987 criou-se, com a resolução 03/87 a modalidade
bacharelado, os cursos de formação profissional no campo da Educação Física
tiveram que fazer uma reformulação curricular, a partir de novas diretrizes que
permitiam que houvesse cursos distintos e toda formação passou a ser realizada
em quatro anos para ambas as habilitações essa divisão deu autonomia para as
Instituições formadoras na montagem da estrutura curricular, determinando que os
cursos de Licenciatura tivessem como principal finalidade formar profissionais para
atuar no campo escolar e Bacharelado para formar profissionais em outros campos
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singulares não escolares, como Unidades de Saúde, Centro de atenção Psicossocial,
Centro de treinamento esportivo e academias.
Com base nos processos históricos que constituíram o campo da Educação
Física e são alvo de constantes debates sobre os fundamentos do conhecimento fato
que reflete nos modelos curriculares e na formação profissional vigente, segundo
Ventura (2010, p. 140) a divisão na formação em Educação Física, na modalidade
bacharelado e licenciatura, interfere e reflete tanto na pratica pedagógica quanto na
atuação profissional. Ao trazer a reflexão sobre a origem e finalidade da Educação
Física, encontramos um paradoxo, pois se de um lado as mudanças já mencionadas
ocasionaram em uma nova visão de corpo a partir das perspectivas sociais e
biológicas, por outro lado a criação do Bacharelado veio novamente atender ao
mercado de trabalho. O corpo torna-se novamente utilitário, no qual qualquer
pratica que não se enquadre no mundo do trabalho é considerada desperdício de
energia e como tal condenada condenado (SOARES, 2005).
As necessidades de atender o mercado de trabalho como consequência
resultam na divisão da formação e do trabalho em detrimento da integralidade,
da apropriação do campo de conhecimento, do seu objeto de estudo e interfere
diretamente no seu papel social (FELÍCIO, 2007).
Considerando essas mudanças tanto no que diz respeito a formação quanto na
parte de atuação, os campos informais, como associação de moradores, comunidades
e rua são espaços de práticas corporais populares e também são de competência do
bacharelado, porem são práticas que existem na contramão do mercado que busca
o lucro, e investigar como os bacharéis estão trabalhando com esses corpos que
não estão nem nos clubes e nem nas academias, mas são também nosso campo de
atuação foi a questão levantada deste trabalho e para tal questão o currículo é uma
importante ferramenta que iremos discutimos e fundamentamos nessa pesquisa.
Considerando que existem diferentes abordagens curriculares e estas são
influenciadas pelo momento político e econômico que acontecem, o currículo é a
área responsável pela organização do ensino e constitui-se de constantes disputas,
sendo uma fermenta na qual estão presentes interesses políticos e sociais, sendo
assim foco de preocupação e discussão das entidades formadoras responsáveis
pela sua elaboração como o MEC e Conselhos de Educação que se mostram abertas
a reflexões e construção de currículos preocupados com a inserção das práticas
educacionais que possuam significados para os sujeitos (BEAUCHAMP; PAGEL;
NASCIMENTO, 2008).
Ao levantarmos as discussões sobre concepções de currículo questões teóricas
de importante relevância são inevitavelmente são postas em evidencias, como: quais
domínios científicos e culturais devem ser estudados? De qual forma? E qual conexão
social e política pretendem construir? Bem como esses conceitos vão influenciar
na formação do sujeito? Portanto o currículo deve ser considerado como algo
versátil e multicultural, instrumento de lutas por acesso e como tal uma mudança
no modelo vigente hegemônico deve ser pensado (SILVA, 1996).O currículo deve
ser organizado e se e reorganizar de forma a lidar com as transformações sociais e
os públicos para qual são direcionados e desta forma é uma ferramenta ampla que
garanta o acesso e integração das pessoas na sociedade.
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Desta forma o bacharel em Educação Física em sua formação deve transpor
para a sua atuação profissional, os elementos do currículo oficial e oculto que
constituem a sua formação escolar e universitária (SILVA, 1999).
A abertura da educação física às ciências humanas permitirá realização de
estudos e pesquisas referentes aos temas relacionados à cultura, à sociedade, e
à linguagem; tornando-se participante das ciências da cultura, sem perder a sua
interface com as ciências da saúde.
A formação desse profissional bacharel em Educação Física está voltada
principalmente à cultura urbana, presente, sobretudo, após as décadas de 1980 e
1990, aonde milhões de pessoas habitam às cidades e nela têm novas significações
corporais e culturas corporais, outra esfera trabalhada pelo mesmo é a de uma
cultura da saúde psíquico-somática que atenda diversos grupos e indivíduos: sejam
idosos, deficientes motores, com múltiplas síndromes e patologias que afetam o
comprometimento motor de seus corpos, tendo na figura do Estado, principalmente
na esfera municipal, o conhecimento e a prática profissional do bacharel em educação
física atua na esfera da cultura, porém de uma cultura urbana, que se caracteriza
pelas diversas rupturas efêmeras e aceleradas, que são dotadas de elementos cada
vez mais padronizados nos corpos e das concepções coletivas que fundamentam a
imagem desses, aos grupos e indivíduos sociais dessa espacialidade.
Essa padronização dos corpos é reflexo da sociedade de consumo que por sua
vez cria uma cultura de massas, norteada por desejos e valores que perpetuem e
façam a manutenção do sistema de produção e consumo de bens, com a rapidez
que lhe é exigida. A cultura de massas utiliza elementos audiovisuais e fonográficos
que criam a necessidade dos produtos e o profissional faz parte desse ‘pacote’
atrativo, de maneira a ter que se adequar e potencializar as relações de produção e
consumo estabelecidos (BOSI, 1992).
Neste contexto é que se estabelece a cultura popular, ora de modo paralelo,
ora em divergência com a cultura de massas, pois ela trata de elementos simbólicos
independentes na forma de música, dança, autos religiosos, poesia, artesanato,
rituais e tradições, preservadas e disseminadas pelas comunidades com propriedade
e autonomia, a esta independência atribuímos a principal diferença com a cultura de
massas pois não precisa de artifícios da indústria de bens de consumo para existir,
utilizando seus recursos tanto simbólicos quanto identitários, como a oralidade e
mantendo assim sua existência continua.
É posto que são do interesse da Educação Física as discussões a respeito da
cultura popular no campo do conhecimento científico, por sua vez valoração de
saberes secundarizados pela ciência moderna, como ‘crendices’, ‘folclore’, ‘artes
circenses’ entre tantas outras expressões culturais que se relacionam com os saberes
populares ligados às práticas corporais (GRANDO, 2003).
Por estas transformações do conhecimento no interior da Educação Física a
cultura popular torna-se um tema em destaque nas múltiplas discussões e produções
cientificas referente ao corpo, as práticas corporais e suas relações sociais; porém,
apesar deste destaque, ela continua com pouca credibilidade junto à comunidade
cientifica para subsidiar o pensamento e a formação de profissionais em Educação
Física, em particular o bacharelado.
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É correto considerar a cultura popular como um conceito amplo e de
difícil definição, porém podemos nos permitir a afirmar que ele nos possibilita a
evidenciação de conflitos e dialéticas sociais no interior de uma sociedade. Uma
leitura ainda sobre a cultura popular estaria relacionada à particularidade social de
múltiplos grupos sociais, frente à padronização globalizante que está presente cada
vez mais em todo o planeta.
No nosso entendimento nos centros universitários, em destaque as escolas de
Educação Física, como formadores de profissionais em Educação Física, em particular
os bacharéis dessa área, que há a falta de representatividade, principalmente
curricular, dessas particularidades culturais e sociais presente na nossa sociedade.
Sendo, não por acaso, motivo de crítica e mesmo tentativa de construção de novas
alternativas de ensino e atuação profissional (NEIRA, 2008).
Diante desta problemática buscamos num primeiro momento identificar quais
são as essas instituições formadoras; qual seu vínculo institucional se público ou
privado; para qual enfoque o curso é dirigido; qual sua carga horaria total; para qual
mercado de trabalho pretendem formar seus alunos; e qual o perfil dos egressos está
sendo almejado. Num segundo momento analisamos com maior aprofundamento a
presença da cultura popular em currículos de cinco cursos do Estado de Goiás. Essa
análise fora feita utilizando a fonte oficial de dados conhecida como eMEC.
Ao todo encontramos no portal do Ministério da Educação, por meio da base
de dados e-MEC, 17 cursos, sendo 2 em instituições públicas e 15 em instituições
privadas. Destes, 7 situam-se em Goiânia, 2 em Rio Verde, e os demais em Anápolis,
Ceres, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Piracanjuba e Trindade.
A maior parte dos cursos nessas Instituições foi criado no século XXI nas últimas
décadas, sendo o curso da Universidade de Rio Verde-UniRV o mais antigo, criada
em 1998 e o da Faculdade de Piracanjuba – FAP, o mais recente com início do curso
em março de 2016.
Dentre as instituições analisadas o principal enfoque é direcionado para uma
futura atuação em múltiplas áreas, como lazer, recreação; saúde; treinamento
esportivo; condicionamento por meio de exercícios físicos e, também, reabilitação. O
intuito central da formação é o de qualificar profissionais nos mais variados campos
informais e formal para atender a crescente diversificada demanda do mercado
consumidor de bens relacionados ao um corpo saudável, considerando a ênfase da
formação, encontramos direcionamentos específicos para o esporte e lazer dentre
as Instituições analisadas como no caso da Associação Salgado de Educação e
Cultura – UNIVERSO, e a ênfase em saúde pública como é o caso da Universidade
Federal de Goiás- UFG, campi Goiânia e Jataí.
No perfil do egresso identificamos que dentre as instituições pesquisadas há
certo consenso no direcionamento da ênfase do curso. A ARAGUAIA intenciona,
em seu PPP, um profissional bacharel em Educação Física com ampla formação
e apropriação de conhecimentos específicos da área, para atender as demandas
tecnologias e cientificas oriundas da sociedade (ARAGUAIA, 2013). A UFG - Goiânia
e a UFG - Jataí têm uma formação voltada para saúde pública, visando formar
profissionais aptos a trabalharem com a “corporalidade humana em seu aspecto
concreto e sensível, técnico e estético” (UFG,2013, p.10). A intencionalidade é de um
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profissional que consiga promover intervenções na realidade social e política das
pessoas de forma crítica, associando conhecimentos práticos e teórico adquiridos
durante a formação.
A UNIEVANGELICA pretende ofertar para seus alunos um suporte teórico
e prático de forma social, autônoma e crítica possibilitando um conhecimento e
aplicação do mesmo nos diversos campos de atuação do profissional de Educação
Física nas áreas da saúde, lazer e esporte, (UNIEVANGELICA, 2016).
A UNIVERSO defende o estudo abrangente e analítico dos fundamentos
históricos e sociais das práticas gímnicas desportivas e a partir desses pressupostos
o planejamento e a aplicação dos mesmos para atuação no contexto da educação,
do lazer, da saúde e do esporte.
Desta forma identificamos que os cursos analisados pretendem formar
profissionais com formação ampliada e critica, a qual o possibilite trabalhar de forma
multidisciplinar e autônoma; com noções de ciências sociais, naturais, humanas,
culturais e biológicas; aptos para trabalharem em diferentes realidades e espaços,
como academias, clubes, centros esportivos e de lutas marciais, associação de
moradores, clinicas, hospitais, empresas, parques e hotéis.
Nesta perspectiva, intencionam, portanto, formar cidadãos capazes de intervir
de maneira consciente e humanizada nos diferentes contextos sociais em que as
pessoas estão inseridas, a partir dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo
da formação.
Os modelos formativos de cada instituição influenciam diretamente na forma
como os egressos vão participar, interagir e interferi nos diferentes espaços
de atuação, sendo importante ressaltar como já referenciamos a cima, todas as
instituições pretendem na apresentação de seus PPPs, uma formação ampliada, o
que se torna uma contradição no que diz respeito as privadas com ênfase somente
em academias e no esporte.
As diferenças de direcionamento entre os cursos pode ser um reflexo das
preocupações e prioridades das instituições já citadas na quais as particulares
intencionam atender o mercado vigente constituído como o de maior aceitação
e consequentemente de maior empregabilidade. Em contrapartida, as públicas
visam, em princípio, não somete uma formação com os fundamentos para atender
ao mundo do trabalho, mas também uma devolução social, como por exemplo,
práticas comunitárias e disciplinas voltadas para saúde coletiva nos estágios que
acontecem nos equipamentos públicos, valorizando os vínculos com a comunidade
local.
O bacharelado, neste contexto, parece predominar como um campo teóricoprático de uma lógica urbana e padronizada, o qual promove certa invisibilidade de
corpos diferentes em prejuízo a outras formas
Nos cercamos de uma série de ferramentas para tentar garantir a amplitude
de investigação do objeto de estudo proposto, a cultura popular. Nosso primeiro
movimento de análise foi elencar os elementos constituintes dos programas dos
cursos e das disciplinas, onde supúnhamos encontrá-la, a partir dessas informações
definimos por demarcar com CP “Cultura Popular”, todos os componentes que além
de fazer parte dos programas, encontramos vestígios de cultura popular, retomando
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a discussão já mencionada, onde em seu etos o currículo das instituições formadoras
são campos de poder, identidade e disputas (SILVA, 1999).
Realizamos a busca por estes componentes, verificamos que tanto os
programas dos cursos, quanto das disciplinas não possuem em sua organização uma
uniformidade, com elementos como: objetivo do curso, perfil do egresso, ementa,
bibliografia básica e bibliografia complementar comuns em sua maioria.
O perfil do egresso é um desses componentes que não está explicitamente
denominado nesse termo, mas é passível de reconhecimento dissolvido dentro dos
programas das disciplinas, como por exemplo na Faculdade Universo que aparece
denominado como habilidades e competência, como se pode observar no quadro
acima.
Em seguida analisamos o perfil do egresso por se tratar de um importante
instrumento de avaliação das competências e habilidades adquiridas durante a
formação e como estas serão postas em sua pratica pedagogia e profissional.
Na busca por elementos da cultura popular, conseguimos constatar outro dado,
que é demonstrado por exemplo no currículo da UFG-Go, onde o direcionamento do
seu egresso é voltado para a saúde pública e coletiva, isso se expressa na quantidade
de disciplinas ligadas à área, que perfazem 640 horas, em contrapartida a Universo,
demonstra por meio de um número expressivo de disciplinas, precisamente 705
horas, relacionadas ao treinamento físico e desportivo, um indicação do egresso
para o trabalho com atletas e academias, o que de acordo com esses exemplos
nos remete as diferentes perspectivas de formação, quando diz respeito ao âmbito
público e ao privado.
Desta forma de posse dessas informações optamos por realizar a análise com
denominadores comum a todos os programas, utilizamos para a busca o descritor
especifico cultura popular e outros descritores complementares como folclore,
jogos tradicionais, jogos folclóricos danças populares e animação sociocultural. A
partir desses, a leitura dos conteúdos de todo o programas que nos indicassem
componentes da cultura popular, consecutivamente verificarmos em qual título
de disciplina continha o indicador cultura popular e em nenhum currículo dos 5
analisados apareceu. Esse dado indica uma não priorização de tais temáticas no
currículo, o que pode indicar certo privilegio de elementos advindos da cultura
dominante, como analisam os autores abaixo.
De posse dessas variáveis, busca-se analisar como a cultura popular aparece nos
projetos pedagógicos, considerando que todas as instituições em seus programas
intencionam por formar profissionais críticos e autônomos para trabalhar na
sociedade e para tal finalidade, considera-se que trabalhar com o conhecimento de
culturas diversificadas seria necessário.
Partindo do descritor especifico “cultura popular” encontramos o objeto
de nosso estudo, nas instituições públicas por meio da apresentação do projeto
político pedagógico, nas bibliografias básicas e complementares, das três privadas
analisadas em somente uma foi possível fazer essa identificação, no conteúdo
programático e na ementa das disciplinas da mesma.
Outro item relevante é a ausência do termo cultura popular no nome das
disciplinas de todos os PPPs, inclusive as que não tinham documentação completa.
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caberia questionar: por que cultura popular não aparece nos títulos das disciplinas,
mas é mencionada na apresentação e em outros elementos? E ainda: por que aparece
em maior quantidade nas instituições públicas do que nas privadas? Embasados nos
dados desta pesquisa, respondemos que não parece existir uma real apropriação
dos espaços acadêmicos que intercale o saber cientifico e o saber popular e este
por sua vez é secundarizado diante da hierarquia dos saberes (GRANDO, 2003).
Adiante em nossa investigação e para não desconsideramos que o conceito de
cultura popular é de difícil definição e polissêmico (NEIRA, NUNES, 2011), usamos
outros descritores generalistas como folclore, jogos tradicionais, jogos folclóricos
danças populares e animação sociocultural, na tentativa de ampliar os critérios
desta análise, o que foi de importante valia, pois ao abrirmos o leque de termos
verificamos que o resultado se altera consideravelmente.
Em todos os documentos das instituições e se materializando em maior
quantidade de elementos: ementa, apresentação, bibliografias básicas e
complementares, perfil do egresso, conteúdo programático e em matriz curricular
tornando possível identificação da presença da cultura popular mesmo que de
forma difusa e com uma ressalva que de forma até mais expressiva nas privadas
que nas publicas
Na utilização dos descritores generalistas, como já foi referenciado, utilizamos
termos complementares para o rastreio da cultura popular. Na UNIVERSO jogos
recreativos, jogos e brincadeiras, jogos recreativos, danças populares brinquedos
tradicionais e capoeira, aparecem no conteúdo programático, ementa, objetivos
gerais e específicos e perfil do egresso das disciplinas de Atividade Aquáticas,
Ginástica, Jogos, Lutas, Dança, Recreação e Lazer. Na UNIEVANGELICA, jogos
folclóricos, jogos tradicionais, recreação e capoeira são visualizadas no conteúdo
programático, bibliografia básica e complementar das disciplinas de Lutas,
Fundamentos de Recreação e Atividade Circenses. Já na ARAGUAIA aparecem
nas ementas e bibliografias básica e complementar das disciplinas Fundamentos
Metodológicos do Lazer e Recreação e Fundamentos Metodológicos das Lutas
com os termos jogos e brincadeiras populares, capoeira e recreação. Da mesma
forma, na UFG – Goiânia e UFG - Jataí foi possível visualizar um número maior
de elementos relacionados com a cultura popular por meio da apresentação do
PPP, grade curricular, das ementas das disciplinas de Antropologia do Corpo;
Oficina Experimental; Educação Física, Saúde e Sociedade; bibliografia básica e
complementar de Introdução aos Estudos do Lazer; Pesquisa e Ensino em Handebol;
Jogos e Brincadeiras; Pesquisa e Ensino em Dança, com os termos folclore, jogos,
jogos indígenas, manifestações, configurações tradicionais, capoeira, recreação e
brincadeiras populares.
A pequena relevância com que foi encontrado o termo cultura popular, evidencia
uma fragmentação do conceito, em uma tentativa de coexistir em meio ao sistema
educacional vigente e como já afirmamos trata-se de um termo que agrega várias
manifestações e é mutável, porem tem características que delimitam esse conceito,
como a forma de transmissão de saberes e como tal não devem ser desconsiderados.
Assim relacionaremos alguns termos encontrados mas não deixaremos de ressaltar
que a cultura popular segue uma lógica própria.
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O termo jogo por exemplo é referenciado de várias maneiras nos documentos
analisados: jogos tradicionais, jogos folclóricos, jogos coletivos e pode ser sim
considerado popular uma vez que é comum em várias regiões do Brasil. Carrega
consigo elementos próprios da cultura popular como oralidade e memória, assim
como a Capoeira que foi encontrada como conteúdo de disciplinas e bibliografias
básicas e complementares de 4 dos 5 documentos analisados, está por sua fez
também possui a ancestralidade e a ritualidade constituintes de sua matéria, e
integrantes de outras manifestações como samba, violeiros e artesãos (ABIB, 2004).
A cultura popular pode atender as duas vertentes, por um lado tem em seu caráter
popular uma finalidades distintas da lógica de mercado, com intuito da socialização,
trocas de experiências sem precisar de meios midiáticos para se difundir, porem
como é o caso dos já citados jogos e capoeira podem também serem usados como
bens de consumo e é o caso dos jogos esportivos que são institucionalizados e da
capoeira que vai para as academias e também é exportada para outros países.
A configuração com que a cultura popular adentra nos currículos é por vias
fragmentadas e com invisibilidades em uma comum associação da mesma com o
termo “folclore”. Consequentemente associado com as festas e datas comemorativas
as quais o termo remete, resultando em uma degeneração e visão deturpada, onde
tudo é cultura, terminando por desconsiderar os valores identitários desta temática.
Ao encontramos os conteúdos da cultura popular dissolvidos é possível afirmar
que práticas de determinados grupos também são diluídas e com tal movimento
homogeneizada desconsiderando a multiculturalidade parte do sujeito, característica
essa que deveria fazer parte do seu processo de formação profissional.
Sendo assim, analisar esse contexto torna-se relevante considerando a formação
pretendida pelas Instituições, de modo a diminuir as discrepâncias na ordenação
dos saberes e promovendo a interlocução dos mesmo nos processos educativos do
sujeito.
CONSIDERAÇOES FINAIS
Este estudo contextualizou os processos constituintes do campo de
conhecimento da Educação Física desde sua formação histórica sistemática com
o reconhecimento como atividade obrigatória em 1937 e os primeiros cursos de
formação profissional, até a reformulação das diretrizes curriculares que permitiu
a criação do bacharelado com a Resolução do Conselho Federal de Educação nº
03/1987. Fizemos esse movimento por entender que a história traz importantes
elementos para compreensão das relações políticas e sociais na contemporaneidade.
O processo de formação profissional dos bacharéis perpassa pelas discussões
em torno do currículo por este ser uma importante ferramenta na difusão do
conhecimento. Ele é advindo do direcionamento da forma com que os conteúdos
são selecionados e desenvolvidos e por meio deste chegamos ao nosso objeto
central de estudo, a cultura popular.
O conceito de cultura popular é complexo e abrangente, mas diferencia-se
principalmente pelo potencial emancipatório do sujeito. Pode não ser de fácil
conceituação, porém, faz parte dos processos identitarios de maneira direta e indireta.
Apesar disso, não é considerada com a devida dimensão nos espaços formadores
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sendo secundarizada e diluída em meio aos esforços de uma padronização dos
corpos, hábitos e costumes, como indicou a análise dos documentos das instituições.
Neste trabalho monográfico (COSTA, 2016),se analisou os documentos das
17 instituições formadoras e através dos dados que foram extraídos dos mesmos
foi possível concluir a presença da cultura popular na formação dos bacharéis em
Educação Física em Goiás. Apesar disso, os conhecimentos são tratados, em sua
maioria de forma hierarquizada, dissolvida e subjugada pelos saberes científicos
(GRANDO, 2003), por tal componente não se enquadrar na lógica do mercado que
visa o lucro e resultados. Tal reflexão nos suscita a percepção de que as diferenças
e saberes populares não estão sendo abordadas como deveriam, e aparecem
principalmente como datas comemorativas ou festas. Não parecem considerar no
que diz respeito à Educação Física todo o potencial existente em suas mais variadas
manifestações tanto no que diz respeito ao seu conhecimento, quanto de aplicação
nas práticas corporais.
Ao refletirmos por essa ótica, trazemos para o campo das discussões, a
importância do saber popular na constituição corpórea e identitariado sujeito
e a intersecção deste com o saber cientifico, na perspectiva de não haver uma
hierarquização entre os mesmos.
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A PRESENÇA DA CULTURA POPULAR NOS
CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA ARGENTINA, CHILE,
COLÔMBIA E PERU1
José Luiz Cirqueira Falcão2
RESUMO
Nesse estudo analisamos a presença da cultura popular nos currículos de formação universitária
dos cursos de Educação Física (EF) da Argentina, do Chile, da Colômbia e do Peru. Foi realizada
análise de conteúdo das grades curriculares (GC) com o auxílio dos softwares WebQDA e NVIVO. As
disciplinas que tratam da questão cultural em geral estão vinculadas aos termos folclore e tradicional,
sendo que o termo cultura popular não foi encontrado nas GC dos cursos dos países investigados.
PALAVRAS-CHAVE: cultura popular; educação física; currículo.

1 INTRODUÇÃO
Neste trabalho apresentamos sínteses da investigação que realizamos acerca
da presença da cultura popular nos currículos dos cursos de Educação Física (CEF)
das universidades (IES) da Argentina, do Chile, da Colômbia e do Peru. Como
campo de poder, o currículo constitui dispositivo político-ideológico, sociocultural e
pedagógico que transmite valores sociais. Ele contribui para produção de identidades
particulares sejam individuais e/ou coletivas. É operacionalizado como artefato de
“criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão” (MOREIRA; SILVA,
2000, p. 28).
2 METODOLOGIA
Para elaborar essa investigação realizamos problematização, refinamento e
qualificação do conceito de cultura popular. Para isso efetivamos buscas, comparações
e análises com o auxílio dos softwares WebQDA e NVIVO. Associamos o termo
cultura popular a correspondentes em espanhol que implicassem conexidade e/ou
equivalência. Ele foi associado a: folclore, cultura nativa, cultura típica, cultura física,
danzas tradicionales, danzas tradicionales nacionales, expresiones tradicionales
nacionales, juegos tradicionales, juegos populares, juegos regionales, juegos e
recreación, juegos ancestrales de los pueblos originarios, juegos autóctonos e
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro CAPES para sua realização intermédio de bolsa
de pós-doutorado.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), joseluizfalcao@hotmail.com
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prácticas corporales. A seleção desses termos foi sendo refinada à medida que
realizávamos a leitura das fontes.
Assumimos como referência pressupostos da teoria curricular de Sacristán
(2000). Para ele o currículo, em permanente construção, é composto de seis fases
fundamentais integradas e influenciadas reciprocamente: a) currículo prescrito; b)
currículo apresentado aos professores; c) currículo moldado pelos professores; d)
currículo em ação; e) currículo realizado; f) currículo avaliado.
Para os objetivos dessa investigação foi levado em consideração o currículo
apresentado aos professores, que consiste nas GC construídas a partir de mediações
do currículo prescrito.
3 PROBLEMATIZAÇÃO, REFINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO CONCEITO DE
CULTURA POPULAR
Com intuito de refinar e qualificar o conceito de cultura popular, consideramos
que ele abarca conjunto de “reminiscências duráveis” (FARIAS; MIRA, 2014) de
práticas lúdico-artísticas, sagradas e/ou profanas, vivenciadas e experimentadas no
cotidiano em relação interdependente com a comunidade. Mais do que cultura “em
si”, são culturas “para si” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009). Compõem um conjunto de
elementos originais e/ou adquiridos, materializados em modos coletivos de “fazer”
determinadas práticas culturais essencialmente ambíguas. Práticas estas mescladas,
sincréticas e hibridizadas que tencionam “civilidade e violência, tradicionalismo e
modernismo, comunitarismo e individualismo, localismo e cosmopolitismo” (FARIAS;
MIRA, 2014, p. 16). Seus protagonistas, em situação de dominação e vinculados as
camadas exploradas da população, são os principais beneficiários desse processo.
Com esse entendimento, e levando em conta o argumento seminal de que
cultura popular implica em “modos de fazer”, podemos dizer que para serem
considerados populares, devem envolver trocas de experiências e saberes (ordinários
e/ou ritualizados) materializados no cotidiano, com diferentes objetivos (festivos,
celebrativos, religiosos, lúdicos, agonísticos etc.), numa dimensão prática de
afirmação, de provocação, de contestação e “de manipulação irônica das imposições
culturais” (CUCHE, 2002, P. 149).
4 A CULTURA POPULAR NO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO SUPERIOR EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NA ARGENTINA, NO CHILE, NA COLÔMBIA E NO PERU
Embora o termo “popular” apareça em algumas GC, a expressão “cultura
popular” não consta nos currículos dos CEF dos países investigados. Já os termos
em espanhol que remetem ao “folclore” e ao “tradicional” são mais recorrentes.
A seguir apresentaremos dados dos quatro países, extraídos da busca realizada
com os termos supracitados.
ARGENTINA
O processo atual de formação dos professores de EF na Argentina não dialoga
de forma sistemática com conteúdos configurados como culturas populares. Isso
não quer dizer que o termo cultura não apareça em seus suas GC. A disciplina
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Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo encontra-se presente em mais de
10 cursos. Entretanto, não é possível assegurar que conteúdos vinculados às culturas
populares sejam contemplados nessa disciplina.
Há uma diversidade de disciplinas de nomenclaturas que expressam alguma
ligação com a temática da cultura em geral, como por exemplo: Animación
Sociocultural, Sociedad, Cultura y Sistema Educativo, Psicología y Cultura de Niños
y Adolescentes e Cultura Física.
Entretanto, se tomarmos o termo cultura acompanhado de complementações
do tipo, popular, tradicional, folclórica, nativa, regional, típica etc., encontramos
algumas possibilidades, mas ainda em um número bastante restrito de GC.
Dentre tais disciplinas, a que mais aparece é Danzas Folclóricas Argentinas.
O Instituto Terciario Seneca oferece a disciplina Juegos y Deportes Regionales,
que sugere a inserção de jogos e esportes caracterizados como populares e/ou
tradicionais.
Das 37 instituições analisadas, apenas a Universidad Nacional de la Matanza
oferece explicitamente a disciplina Tango y Folclore.
CHILE
Nos CEF do Chile constatamos disciplinas que contemplam conteúdos
associados ao conceito de cultura popular em praticamente todas as IES investigadas.
Apenas uma (Universidad Adventista de Chile) não contém disciplinas obrigatórias
que contemplam tais conteúdos. Com pequenas variações, os nomes das disciplinas
que mais aprecem são os seguintes: Folklore (10), Danzas Folklóricas (9), Danzas
Folklóricas Chilenas (8), Danzas Tradicionales Chilenas (6), Folklore y Tradiciones
de País (6), Folklore Nacional y Latinoamericano (6), Folklore Nacional (4) Folklore
Patrio y Latinoamericano (2), danzas tradicionales latinoamericanas (2).
A Universidad Estatal Arturo Prat oferta no oitavo sem. do seu Curso de
Pedagogia da EF, a disciplina Interculturalidad, pueblos originarios, Realidad Nacional
y Transfronteriza. Dentre as IES investigadas, é a única disciplina que aparece o
termo “povos originários”.
COLÔMBIA
Verificamos que mais de 90% dos CEF da Colômbia contêm em suas GC
disciplinas que tratam de conteúdos vinculados às culturas populares.
Além da disciplina Antropologia Cultural, que está presente em significativo
número de GC, o termo que mais aparece é folclore. Em geral esse termo (folclor,
folklor) é associado a outros que servem para delimitar a abrangência da disciplina.
Em geral, vem precedido de “danza” e em muitos casos é complementado por
“tradicional”. Às vezes recebe ainda complementos de nativo, próprio ou do país.
A Universidad Incca de Colômbia oferta em seu programa 3 disciplinas sobre
a temática: Introducción a la Cultura Física (1º e 2º sem.); Cultura Física Terapeutica
(7º sem.) e Historia de la Cultura Física Especial (8º sem.).
A Universidad Católica de Oriente contém uma GC voltada para questões do
meio ambiente, biodiversidade e diversidade cultural. Além de Eco-Antropología
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ofertada no 1º sem., contém mais 4 disciplinas que contemplam a questão cultural:
Educación y Cultura, Cultura Física y Salud, Danza y Folklor e Expresión Corporal.
A Universidad de La Guajira, além de ofertar a disciplina Juegos Autóctonos y
Tradicionales contém também: Expresión Corporal, Danzas y Folklor e Recreación
Comunitaria.
Aliás, Recreación Comunitária aparece em mais de dez CEF das IES colombianas.
Tudo indica que ela envolve a temática da cultura popular. Talvez essa disciplina
seja decorrente de movimento político-cultural iniciado há mais de três décadas,
chamado de “Juegos Recrativos Tradicionales de la Calle” (JRTC) que envolve
tanto a comunidade, quanto as escolas com seus professores e alunos, além do
poder público. Os JRTC contemplam jogos, brincadeiras, competições e seminários
desenvolvidos em ruas e parques das cidades, em âmbito local, regional e nacional
(JIMÉNEZ, 2015).
Aspecto que chama a atenção é a presença do termo “prácticas corporales”
como disciplina em algumas IES colombianas. A Universidad Libre, além da
disciplina Educación y Cultura Física, ofertada no 10º sem., contém quatro
disciplinas que envolvem o referido conceito. As disciplinas ofertadas pela
Universidad Libre relacionadas com esse conceito são: Prácticas Corporales (1º
sem.); Experiencias Corporales (3º sem.), Experiencias Corporales Populares
(8º sem.) e Seminario Taller Expresiones Corporales (10º sem.).

PERU
Várias IES desse país não disponibilizam as GC dos cursos nos seus portais
na internet. Foram objeto de análise apenas as disponibilizadas ao público cujas
disciplinas são obrigatórias. As disciplinas associadas ao termo cultura popular mais
ofertadas são folclore e danzas folclóricas.
A mais antiga IES da América Latina (AL), a Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, contempla por dois semestres consecutivos a disciplina Folclore (I – no 5º
e II – no 6º). Além dela, consta também a disciplina Problemática Sociocultural del
Perú, ofertada no 10º sem.
Dentre as IES que mais oferecem a disciplina Folclore encontra-se a Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana ofertada por três sem. (Folclore I no 4º, Folclore II
no 6º e Folclore III no 9º).
O CEF da Universidad Alas Peruanas contempla a disciplina Danzas Folclóricas
Peruanas, de três créditos, no 7º sem.
Pudemos verificar que embora o termo cultura e seus correlatos apareçam
nas GC de alguns CEF nas IES peruanas, a temática da cultura popular parece estar
presente mesmo nas disciplinas que contemplam o termo folclore.
Pelo fato de não ter sido possível acessar as ementas e os conteúdos das
disciplinas, não foi possível verificar quais e como as manifestações culturais
populares são contempladas nos currículos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O termo literal cultura (s) popular (es) não consta nas GC dos cursos dos países
investigados. Entretanto, isso não significa que temáticas associadas a esse conceito
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não seja contemplada nos seus CEF. Acontece que, diferentemente do Brasil, nos
demais países da AL esse termo, se considerado o entendimento que dele temos,
não é tão corrente. O que mais se aproxima é o termo folclore. Ele é o mais frequente
e aparece com algumas variações (folclor, folklor, folklore). Em geral é associado a
tradicional, nacional, nativo etc., e vinculado ao termo danza.
Somente por associação a outros termos, como folclore e tradicional, é que
podemos dizer que a cultura popular é contemplada como disciplina nos currículos
dos CEF dos 4 países investigados. Os cursos de EF do Chile, seguidos dos da
Colômbia são os que mais contemplam essas possíveis associações.
Não foram encontradas disciplinas que associavam o termo folclore às lutas
corporais ou a jogos. Por outro lado, lutas orientais, como judô, karatê e taekwondo
aparecem com frequência nas GC.
Nenhuma das manifestações por nós levantadas e tipificadas como cultura
popular aparece nas GC analisadas. Se Futebol, Basquete, Voleibol, Rugby, Hockey
etc., aparecem na maioria delas, às vezes em mais de duas disciplinas, por que não
aparecem El Tejo, Resfalosa, Juego del Palin, Joropo, Karabotas?
Se, por uma série de razões, a EF nesses países é hegemonicamente herdeira de
epistemes europeias e norte-americanas, que se desejam universais, urge reconstruir
uma EF na AL que dialogue de forma mais orgânica com saberes/fazeres locais
frequentemente invisibilizados pelo manto de uma pseudo-universalidade.
Pelas características de suas configurações, as disciplinas que aportam
relação com as culturas populares, por abarcarem o cotidiano, as identidades,
os sentidos e os significados localmente produzidos, podem contribuir não só
para dar visibilidade às densas experiências configuradas como tal, mas para
problematizar o cotidiano e a força do lugar, frequentemente reprimidos pela
lógica do conhecimento científico.
THE PRESENCE OF POPULAR CULTURE IN THE PROFESSIONAL FORMATION IN
PHYSICAL EDUCATION IN ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA AND PERU
ABSTRACT: In this study we analyse the presence of popular culture in the academic curriculum of
physical education degrees in Argentina, Chile, Colombia and Peru. Content analysis of curricular grids
(CG) was conducted with the help of WebQDA and NVIVO softwares. The subjects relating to cultural
question were mostly attached to terms such as ‘folklore’ and ‘traditional’. The term ‘popular culture’
itself was however not found in the course content of the degrees of the countries investigated.
KEYWORDS: popular culture; physical education; curriculum.

LA PRESENCIA DE LA CULTURA POPULAR EN LOS CURRÍCULOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA DE ARGENTINA, CHILE,
COLOMBIA Y PERÚ
RESUMEN: En este estudio analizamos la presencia de la cultura popular en los currículos de
formación universitaria de los cursos de Educación Física de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Se
realizó análisis de contenido de las mallas curriculares (MC) con la ayuda de software WebQDA y
NVivo. Las materias que tratan la cuestión cultural en general están vinculadas a los términos de
Folclor y Tradicional, pues el término cultura popular no se encontró en las MC de los cursos de los
países investigados.
PALABRAS CLAVES: cultura popular; Educación Física; currículo.
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AS MANIFESTAÇÕES CORPORAIS DA CULTURA
CAMPONESA: APROXIMAÇÕES COM O CAMPO DE
PESQUISA1
THE CORPORATE MANIFESTATIONS OF CAMPONESA
CULTURE: APPROACHES TO THE RESEARCH FIELD
LAS OPINIONES DE LA CULTURA CAMPESINA BODY:
MÉTODOS PARA CAMPO DE INVESTIGACIÓN
Antoniel dos Santos2
Priscila Gomes Dornelles3
PALAVRAS-CHAVE: Manifestações Corporais; Cultura; Educação do Campo.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho se desdobra de uma pesquisa de Mestrado Profissional em
Educação do Campo, que objetiva investigar como e quais os significados atribuídos
às manifestações corporais da cultura camponesa, são considerados/as importantes
pelos/pelas camponeses/as organizados/as na formulação/reformulação de sua
cultura.O interesse pela temática surgiu da percepção das mudanças culturais nas
comunidades do campo do município de São Miguel das Matas, localizada na região
do Vale do Jiquiriçá, interior baiano.
2 METODOLOGIA
Após idas a campo e conversa com representantes das associações localizadas
na zona rural do município, realizamos a aplicação de um questionário para as
lideranças que estão vinculadas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
(CMDR). São oito instituições credenciadas. Explicamos os objetivos da pesquisa e
suas contribuições para as associações. No entanto, uma delas não teve interesse
em participar do referido estudo.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), antoniel_edfisica@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), prisciladornelles@gmail.com
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3 PRIMEIRAS RELAÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO DO CAMPO E MANIFESTAÇÕES
CORPORAIS DA CULTURA CAMPONESA
Assumimos uma compreensão de que a cultura é atravessada por relações
de poder e saber que constituem modos de compreendermos os corpos e o
gênero, por exemplo. Esta concepção é determinante para que tecemos uma
análise compreensiva das manifestações corporais da cultura camponesa a partir
dos sentidos produzidos pelos sujeitos, bem como compreendendo as relações
sociais organizadas para produção das versões da atualidade narradas. Sujeitos
discursivos posicionando o que funciona como verdade, pois segundo Vigarello(
2003p. 21),
as referências dadas à forma, às eficácias e funcionamentos do corpo, mudam
no decorrer do tempo. Suas representações se deslocam de tal maneira que,
algumas vezes, vêem-se completamente transformadas: o controle do peso
corporal, por exemplo, os cuidados com a constituição orgânica, a hierarquia
concedida ao aspecto físico, os índices de alerta aos males; os padrões
estéticos atuais não são aqueles do passado.

Assim, interessa-nos compreender os sentidos e os significados produzidos
que posicionam e explicam as manifestações corporais na cultura camponesa
nos dias atuais. Em uma primeira análise sobre as manifestações corporais, os/as
representantes indicaram que, no passado, havia muitas brincadeiras infantis, festas
e “até o futebol era mais animado”. Além disso, as cantigas de roda, o bumba meu
boi, as quadrilhas juninas, as rezas, as festas dançantes nas casas da comunidade.
Em suas versões sobre a atualidade, só o futebol é mencionado, bem como os
brinquedos eletrônicos, o uso de celulares, o acesso à internet são anunciados como
atual interesse das crianças e jovens.
No entanto, seis associações desenvolvem atividades relacionando
manifestações corporais quando precisam arrecadar fundos ou em comemorações de
datas festivas. Apenas uma associação indicou que realiza um trabalho permanente
para a terceira idade assim como para crianças e adolescentes e o resgate cultural
da quadrilha,do Terno de Reis e do caruru.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os relatos partilhados nos questionários nos possibilitaram elaborar um
panorama das comunidades envolvidas nas associações, suas experiências atuais
e narrativas sobre as manifestações corporais do passado. Analisamos uma
ausência de organização, incentivo e realização de manifestações corporais de
forma sistematizada. Com isso, foi possível selecionar as quatro associações que
participarão das etapas posteriores deste estudo, a saber, utilizamos os seguintes
critérios: a) a presença de manifestações corporais; b) aquelas que apresentam
lideranças jovens;c) que apresentem maiores condições de realização de um grupo
focal. Assim sendo, apresentamos parte das análises desenvolvidas e anunciamos
os próximos passos para estreitarmos a relação entre Educação do Campo, Cultura
e Corpo de modo que possamos compreender as manifestações corporais e seus
sentidos para as comunidades desta pesquisa.
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CORPO E CULTURA TAPAJÓ: ENTRE O JOGO E O
JOGO DA TRADIÇÃO1
TAPAJÓ BODY AND CULTURE: BETWEEN THE GAME AND
THE GAME OF TRADITION
CORPO E CULTURA TAPAJÓ: ENTRE O JOGO Y O JOGO DA
TRADIÇÃO
Antonio ThomazAires Silva2
Marta GenúSoares3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Jogo Indígena; Práticas Corporais.

1 INTRODUÇÃO
Este relato identifica a prática do conteúdo Jogo na Escola Indígena para o
fortalecimento da cultura do Povo Tapajó da Aldeia Garimpo na Região do Arapiuns
do Município de Santarém-Pará, na disciplina Educação Física. Como metodologia,
faz o levantamento da literatura, elabora um roteiro de vídeoaulas dos jogos do
cotidiano do Povo Tapajó e analisa a partir de autores que discutem o conceito de
jogo, as variedades dos jogos indígenas tradicionais, a Educação Física e a temática
indígena. Nas vídeoaulas, verifica na disciplina Educação Física observa muitas
vezes os jogos dos não-índios, em que são desconsideradas as diferenças culturais
dos povos indígenas. Essa experiência levou os educandos a reverem suas atitudes
a respeito da cultura de seu povo e a ampliarem o acervo de suas práticas corporais.
A partir da necessidade de fortalecer a cultura do povo Tapajó, porque é cada
vez mais presente o jogo não-indígena, se justifica preocupação acadêmica em
sensibilizar a aldeia sobre a importância de praticar o jogo indígena, principalmente
na aula de Educação Física, para preservação da tradição e identidade étnica.
O objetivo trata do ensino do conteúdo jogo na disciplina Educação Física e
das práticas corporais na Aldeia Garimpo com a participação dos alunos de sexto e
sétimo ano do Ensino Fundamental.
2 QUANDO E COMO SE JOGA OUMETODOLOGIA
A pesquisa com abordagem qualitativa considera o cotidiano da escola. Foram
produzidos vídeos de 40 a 60 segundos, onde os alunos analisaram as diferenças
1 Este estudo não contou com financiamento.
2 Universidade do Estado do Pará, mirianygarcia@yahoo.com.br
3 Universidade do Estado do Pará, martagenu@gmail.com
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entre o jogo popular indígena de seu cotidiano e o esporte, bem como entre esporte
e o jogo esportivo.
Para responder a questão central, investigamos a relação entre jogo e cultura
e elaboramos o material didático para tratar o conteúdo jogo por meio de cinco
vídeoaulas sobre o cotidiano dos jogos e da cultura do Povo Tapajó, praticados
pelos indígenas: o arco e flecha, o arremesso de lança, o cabo de guerra (cabo de
força), a corrida de resistência e o futebol na Aldeia Garimpo, localizada na Margem
Esquerda do Rio Arapiuns, no Território Cobra Grande, na Aldeia Garimpo Etnia
Tapajó - Município de Santarém-Pará.
3 JOGO E CULTURA: UMA TRADIÇÃO VIVA
O jogo é um sistema culturalmente criativo, imaginário e coletivo que se torna
socialmente eficazes, “os jogos e brincadeiras são entendidas como elementos da
cultura corporal de cada etnia indígena” (ALMEIDA; ALMEIDA; GRANDO, 2010,
p.60) e são elementos essenciais da cultura de um povo. O jogo é um elemento
que faz parte da identidade cultural do povo indígena, pois, segundo o RCNEI
(2002, p.322) “para que educação indígena possa avançar é necessário que todas
as pessoas envolvidas e interessadas na questão - a começar pelos professores e
lideranças indígenas das diversas regiões do Brasil- dialoguem com freqüência e
procure afinar seus pontos de vista”, o jogo é identidade do Povo Indígena Tapajó,
na consistência cultural e na concretude social da coletividade, porque a educação
indígena é feita com as participações das lideranças, professores, vigias, educadora
alimentar, secretário, alunos, pais, tuxaua, cacique, idosos, pajé.
Silveira (2001, p.140) diz que “a escola é o único espaço em que esta prática
pode ser vivenciada, estudada e discutida ancorada em valores éticos”, na escola os
jogos como tradição de cultura e é transmitida de maneira dinâmica e criativa, pois
é permeada por movimento e de transformação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos reconhecem e praticam no seu dia a dia, porque faz parte da sua
história, da sua cultura, o arco e flecha, o arremesso de lança, o cabo de guerra, o
atletismo. O futebol é modalidade que vêm sendo praticada há muito tempo pelo
Povo Indígena Tapajó, e somente ele, o futebol, é conteúdo da disciplina Educação
Física na Escola Indígena.
Na cultura indígena não existe distinção entre tempo de jogar e o tempo de
realizar as tarefas, os jogos estão relacionados com a preparação para a vida adulta.
As práticas corporais têm estreita relação com a educação das crianças e constituem
uma maneira de preparar o jovem para as tarefas do cotidiano e de sobrevivência.
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CORPOS VIGIADOS, MENTES RETRAÍDAS: O ALUNO
SOB O CONTROLE DISCIPLINAR.
Nivaldo da Rocha Baia Junior1
Valmir Arruda de Sousa Neto2
Eduardo de Lima Melo3
PALAVRAS-CHAVE: disciplina; controle; educação

1 INTRODUÇÃO
A disciplina faz parte da condição humana, sendo esta indispensável para o
convívio em sociedade e a formação da moralidade. A escola enquanto instituição
de ensino possui papel relevante na construção desta conduta. Porém, infelizmente
ainda é notável que estabelecimentos que se declaram “educacionais” promovam
distorções sobre este conceito e imprimam nos alunos comportamentos morais
aceitos sob a ótica da gestão escolar. Deste modo tal processo pode ser acrescido
de fórmulas de dominação para produzir uma docilidade nos aprendizes. Dentre
os instrumentos, abordaremos aqui o uso de câmeras de vigilância nos espaços
escolares. O objetivo deste estudo é refletir sobre as intenções e consequências
de sistemas de vigilância na escola, para o aluno enquanto protagonista. O estudo
surge comitantemente com a atuação docente na educação física em uma escola
privada em Fortaleza-Ce, acredita-se que tais mecanismos tecnológicos possam
lesar a condição moral, criativa e disciplinar do aluno.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo, onde se buscou
dados que pudessem elucidar os objetivos deste estudo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Os mecanismos tecnológicos espalhados pela escola (inclusive dentro das
salas de aula) se mostram como opressores instrumentos de disciplinarização
dos corpos em um processo de docilidade e instrumentação de comportamentos
morais pré-ditados. Além de tornar o espaço tirânico, o método cria uma atmosfera
de desconfiança e submissão, que impede os acontecimentos e relações inusitadas,
uma vez que se torna deletéria às relações e manifestações sociais não toleradas.
1 Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, FAMETRO, nrocha.rbj@gmail.com
2 Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, FAMETRO, valmirarruda@hotmail.com
3 Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, FAMETRO, eduardomelo.ef@hotmail.com
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Breton (2002) afirma que a dominação moral e material das ações sociais do corpo
favorece a alienação. A incorporação deste modo excessivamente disciplinar pode
afetar diretamente o desenvolvimento moral do aluno, inibindo o processo de
autodisciplina e de responsabilidade nos alunos. A escola por outro lado defende
em seu discurso de bonomia que o método em questão preza pela segurança do
aluno e pela coibição de atos ilícitos.
A segurança é sempre o discurso por detrás das câmeras. Muitas vezes, porém,
estas têm outras funções para além daquelas exclusivamente á redução dos
medos. É evidente que as câmeras colocadas dentro das classes não tem
exatamente a função de garantir a segurança dos alunos quanto a um risco
externo, mas são voltadas a disciplinar o comportamento dos estudantes e
também dos seus professores (MELGAÇO, 2012).

Vale relatar aqui alguns episódios ocorridos graças a presença de câmeras de
vigilância nas dependências da escola, dentre eles: alunos são retirados de sala
quando se levantam várias vezes durante a aula; grupo de meninas são conduzidas
a secretaria por demorarem muito tempo no vestiário feminino; aluno é advertido
a não ficar parado durante as aulas de educação física na quadra; professor
aconselhado a restringir movimentos corporais durante a aula de dança por terem
conotação sensual.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe uma inversão racional da necessidade da presença de câmeras de
vigilância nos espaços escolares. Acreditamos que tal método atende um processo
de reprodução do indivíduo para o mercado. A escola não deve ser reduzida
meramente a um espaço de passividade, restrições e punições, mas sim, um terreno
de possibilidades, críticas, valores morais e cidadania. O método de panoptismo4
restringe tais potenciais.
REFERÊNCIAS
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4 Sistema de construção que permite, de determinado ponto, avistar todo o interior do edifício.
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CULTURA POPULAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Cátia Pereira Duarte2
Marcela Cristina Marcelino da Silva3
RESUMO
A constatação da superficialidade da abordagem sobre a cultura popular nas aulas de Educação
Física sinaliza lacunas que os professores devem analisar, problematizar e ampliar, para abordar
questões étnico-raciais. Com o objetivo de sistematizar aulas sobre o tema na educação básica,
por meio de revisão bibliográfica e documental das danças afrodescendentes do acerco do Grupo
Macauã Folclore, professores, graduandos e artistas de Juiz de Fora, organizaram este material.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura popular; Corpo; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo parte das discussões étnico-raciais realizadas no Grupo de Estudo
e Pesquisa Práticas Escolares e Educação Física do Colégio de Aplicação João XXIII
da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Pesquisadores e educadores que se interessam pela melhoria das condições
sociais e culturais do ser humano têm demonstrado uma grande preocupação com
relação ao papel da Educação no sistema de ensino, especificamente no tocante à
reprodução ou manutenção das desigualdades sociais tão frisadas nas leis 9.394/96,
11.645/08 e 10.436/02.
Para além da questão social, a questão étnico-racial na escola colabora com o
que se entende por gênero, classe, raça, etnia, identidade, para que os diferentes
grupos sociais convivam com respeito sem qualquer tipo de discriminação.
Historicamente, o Brasil silenciou muitas vozes por não incentivar formação de
professores, não oferecer materiais didáticos que representassem todos os grupos,
não permitir atividades extraclasses que discutissem a relação entre as diferentes
culturas.
Segundo Santos (2013), um processo educativo que objetive a formação integral
do estudante, precisa respeitar o educando, ensinando-o a valorizar sua identidade,
sem diferenciá-lo com olhares ou modos de avaliações. Os xingamentos às crianças
brancas, negras e indígenas em diversas regiões, dependendo das características
1 O presente estudo contou com apoio financeiro da FAPEMIG para sua realização.
2 Membro do Grupo de Pesquisa Práticas Escolares e Educação Física/ UFJF. Colégio de Aplicação
João XXIII (UFJF), catia.duarte@ufjf.edu.br
3 Membro do Grupo de Pesquisa Práticas Escolares e Educação Física/ UFJF. Colégio de Aplicação
João XXIII (UFJF), marcms19@gmail.com
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dos grupos, revela uma mistura de medo, dor e impotência. Mas como resgatar
o legado cultural para sistematizar problematizações étnico-raciais nas aulas de
Educação Física?
Com o objetivo de sistematizar aulas sobre tais problematizações na educação
básica, estas pesquisadoras trazem um recorte de uma pesquisa realizada desde
2010 em Juiz de Fora.
2 METODOLOGIA
Por meio de revisão bibliográfica e documental (GIL, 2008) de cinco danças
afrodescendentes do acerco do Grupo Macauã Folclore, organizou-se planos de
aula com questões sobre meio ambiente, corpo e cultura do homem em diferentes
classes sociais, para alunos do 1º segmento do Ensino Fundamental.
A partir das experiências do cotidiano escolar de professoras que lidam
com o primeiro segmento do ensino fundamental da rede pública de ensino, das
particularidades do estágio da Prática I dos alunos da UFJF, das necessidades
de pesquisa trazidas pelos alunos do Ensino Médio e das demandas artísticas do
Grupo folclórico, primeiramente, pensou-se em unificar o ensino, a pesquisa e a
extensão em uma proposta que realizasse a formação inicial e continuada de todos
os envolvidos.
Organizou-se uma reunião com todos os sujeitos, onde se definiu o estudo que
seria realizado, bem como e quando se faria a revisão bibliográfica e documental
de cunho qualitativo do material já existente e do que ainda seria construído. Em
um segundo momento, fez-se a escolha das danças que representariam os temas
que desejávamos discutir nas aulas. Em um terceiro momento, sinalizou-se quem
prepararia os planos de aula, as práticas junto aos alunos, as gravações, a tradução
da obra em Libras, o CD livro e a distribuição do material nas escolas públicas.
3 DESCRIÇÕES
A obra completa traz uma fundamentação teórica, quarenta e cinco planos
de aula e um CD livro com passos metodológicos que exemplificam o que a
teoria acabara de se comentar. Destes, este trabalho é sobre cinco aulas de dança
afrodescendentes (descritas sinteticamente abaixo):
Ritmos africanos para o 1º ano: conversaríamos com os alunos: O que se
comemora na dança africana? Contaríamos a origem destes ritmos e sugeríamos
movimentos de espelho com e sem giro, batuque de um ou dois lados, movimento
da água etc. Retomaríamos as discussões tentando identificar os objetivos da dança,
buscando valorizar os movimentos que o corpo pode representar da natureza.
Para Barbosa e Drummond (1994), a preocupação ambiental atingiu, de forma
diferenciada, quase todos os segmentos sociais, independentemente do nível de
desenvolvimento econômico e social e de influência política e cultural.
Batuque paulista e a rebita para o 2º ano: conversaremos com os alunos:
Como nós nos comportamos para comer? Dormir? Dançar? Contar a história
do batuque paulista, vivenciar a dança, identificando os movimentos corporais
básicos trabalhados no batuque, bem como seus significados do início do século
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até o momento vigente. Usaremos músicas instrumentais de candomblé. Depois
explicaríamos a rebita que é uma dança erudita de casamento, refletindo sobre as
dimensões da corporeidade nos dois universos distintos que vieram com os negros
da África. Segundo Gomes (2003), acultura determina as posições a serem adotadas
pelo corpo nas diferentes situações do dia a dia. Essas posturas e posições são
aprendidas socialmente, por isso, a educação é o meio pelo qual o homem aprende
a se expressar e transmitir significados.
Jongo para o 3º ano: conversaremos com os alunos: Como costumamos tratar
nossos amigos que são diferentes físico-psicologicamente? Como podemos incluílos nas nossas danças? Eles têm oportunidade de criação nas danças escolares?
Contaremos a história do jongo que provavelmente tenha um passo básico criado
por um negro com problemas no tendão de Aquiles. Por fim, conversaremos com os
alunos sobre a importância do respeito às diferenças corporais e religiosas. Segundo
Sassaki (2003)defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais
em termos de direitos e dignidade, exige a equiparação de oportunidades.
Mineiro pau para o 4º ano: conversaremos com os alunos: Como podemos
reutilizar o lixo? Depois, decoraremos cabos de vassoura, pediremos para os alunos
produzirem sons a partir do objeto construído. Contaremos a história do Mineiro
pau, vivenciaremos a dança em diferentes formações e relacionaremos os passos
com as interpretações sociais das relações entre homens e mulheres. Segundo
Demajorovic (1995), há consenso de que as políticas de gestão de resíduos deve
atuar de forma a garantir que os resíduos sejam produzidos em menor quantidade
em um sistema circular..
Maculelê para o 5º ano: conversaremos com os alunos: Como compreendemos
a morte? Que materiais foram utilizados pelo homem na tentativa de expressar seus
sentimentos de resistência? Depois, contaremos as versões do maculelê, vivenciando
a dança dispersos pelo espaço. Segundo Alexandre (2009), há culturas em que se
festeja a morte e que o luto assume outra conotação, onde não se evidencia apenas
o sentimento de perda, mas, principalmente, o de passagem. Para esses povos não
se trata de uma violação de conduta ou de uma profanação, mas simplesmente uma
forma de honrar ao parente ou conhecido que foi chamado para voltar ao reino de
Orum.
Para real democracia e emancipação das pessoas, a formação básica deve
fortalecer suas identidades no sentido de que todos respeitem as diferenças e se
aproximem pelas semelhanças. Descolonizar os currículos é mais um desafio para
a educação física escolar, pois as culturas negadas ou silenciadas precisam ser
corretamente refletidas em cada movimento corporal de nossa cultura.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo conseguiu, por meio das danças, contemplar os objetivos propostos,
concretizando a sistematização da cultura popular em um CD livro distribuído para
escolas públicas de Juiz de Fora.
O âmbito da educação formal deve oferecer condições de acesso de todos ao
conhecimento, atingindo o processo educativo da formação humana, que ocorre
em todas as dimensões da vida. Neste meio estamos passíveis de confrontos entre
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diferentes experiências sociais, econômicas e históricas que proporcionam aos
sujeitos diferentes visões de mundo, que devem nos auxiliar na compreensão e
naturalização das diferenças.
Por falta de formação inicial e continuada, muitos professores têm dificuldade
de transformar a cultura popular em conhecimentos científicos junto aos seus alunos.
Contudo, a partir de diversas pesquisas, sinalizou-se um espaço de possibilidades
para trabalhar a cultura afrodescendente e suas questões étnico-raciais nas aulas
de Educação Física, remodelando currículos que devem ser territórios de disputa
(ARROYO, 2011), em que os novos sujeitos sociais construam a pedagogia corporal
que dê voz a sua cultura.
Ao término do trabalho, os participantes da pesquisa descreveram como
atuaram nas diferentes frentes, comentando que será preciso organizar um curso
de extensão para atender aos pedidos dos professores da rede particular.
Conclui-se o ensaio, certos de que ainda há muito a fazer no que se refere
ao estudo da cultura brasileira e que o trabalho valorizou a discussão da cultura
popular no currículo escolar, bem como instigou a todos a resgatar o conceito de
ensino-pesquisa e extensão na universidade pública.
LA CULTURA POPULAR EM LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El hallazgo de la superficialidad de um abordaje en la cultura popular en Educación Física
indica lagunas que los maestros deben analizar, discutir y ampliar para abordar las cuestiones étnicas
y raciales. Con el fin de sistematizar las clases sobre el tema en la educación básica, a través de
revisión de la bibliografía y documentación de las danzas de ascendencia africana de los activos del
Grupo de Folklore Macauã, profesores, estudiantes graduados y artistas en Juiz de Fora, organizaron
este material.
PALABRAS CLAVE: Cultura popular; Cuerpo; Educación física.

POPULAR CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
ABSTRACT: The observation of the superficiality of the approach about popular culture in Physical
Education classes signs gaps that teachers must analyze, problematize and expand to address
ethnic-racial issues. With the objective of systematizing classes about the subject in basic education,
through a bibliographical and documentary revision of the Afro-descendant dances of the Macauã
Folklore Group, teachers, graduates and artists from Juiz de Fora organized this material.
KEYWORDS: Popular culture; Body; Physical education.
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EDUCAÇÃO FÍSICA, CORPO E RELIGIOSIDADE:
INVESTIGANDO RELAÇÕES E TENSÕES1
PHYSICAL EDUCATION,BODY AND
RELIOGIOSITY:INVESTIGATING RELATIONSHIPS AND
TENSIONS
FÍSICO EDUCACIÓN,CUERPO Y
RELIGIOSIDAD:INVESTIGACION DE LAS RELACIONES Y
TENSIONES
Débora Vieira dos Santos2
Fernanda de Souza Cardoso3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Corpo, Religiosidade

1 INTRODUÇÃO
A temática corpo e religiosidade é uma questão ainda pouco debatida no meio
acadêmico, sobretudo, na Educação Física. Daolio e Rigoni (2014, p. 5) destacam
o corpo como componente fundamental tanto na Educação Física quanto na
religiosidade, e enfatiza que essas duas esferas trabalham um processo de educação
do corpo. Fátima (2001, p. 86) colabora, ao afirmar que o corpo é único, não pode
ser fragmentado, posto que, o corpo que expressa às praticas religiosas também é
utilizado para expressar práticas corporais na Educação Física; dessa forma, devese considerar a importância do corpo no ritual religioso, sem deixar de considerar o
seu ritual social e cultural.
Neste sentido, o presente estudo tem por finalidade investigar se as
religiosidades dos acadêmicos de Educação Física interferem na forma como os
mesmos lidam com o corpo no decorrer do curso.
2 METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva com análise qualitativa
dos dados. A amostra foi constituída por acadêmicos matriculados no 8º período do
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), deboraju2607@gmail.com
3 Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), nandascard@yahoo.com.br
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curso de Educação Física Licenciatura e Bacharelado Diurno da Unimontes. Como
recursos metodológicos foram utilizados a pesquisa bibliográfica e a de campo; o
instrumento usado para coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada, que
buscou identificar as religiosidades, as relações entre estas e o corpo, e tensões
que pudessem ocorrer entre as práticas religiosas e as práticas e/ou as discussões
apresentadas no decorrer do curso. Os dados coletados nas entrevistas foram
analisados qualitativamente, através da técnica de categorias, sendo que estas
foram aqui denominadas: 1) religiosidade, 2) crenças e práticas, 3) visão de corpo, 4)
religiosidade e corpo, 5) religiosidade e Educação Física, 6) universidade e respeito,
7) ordem de importância e 8) críticas e apreciações.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A partir dos dados coletados constatamos que as religiosidades dos acadêmicos
giram principalmente em torno do cristianismo, há aqueles que se denominam ateus
e os que se consideram “religiosos sem religião”. Como a maioria dos participantes
da pesquisa se considera cristão, aparece, em seus dizeres, crenças e dogmas
relacionados ao que professa o cristianismo.
Ao tratar da visão de corpo na perspectiva dos acadêmicos, constatamos a
evidente influência que a religiosidade exerce sobre essa compreensão, visto que, a
maioria dos entrevistados traz para si, a mesma visão que sua religiosidade profere
sobre o corpo.
No que diz respeito à interferência da religiosidade sobre a forma de lidar com
o corpo, a maior parte afirmou que a religiosidade tem influência direta na maneira
como eles tratam seus corpos, destacando que suas práticas religiosas trazem
orientações sobre o que é ou não permitido. Dessa forma, acreditam que se privam
de algumas experiências devido às orientações religiosas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelos dizeres ficou perceptível que existe uma forte influência da religiosidade
sobre a visão de corpo dos acadêmicos, sendo justificado que eles trazem muito do
que aprendem no âmbito religioso para o âmbito acadêmico.
No que tange às disciplinas do curso que oferecem práticas e/ou discussões que
nas perspectivas dos acadêmicos fazem oposições aos seus princípios religiosos,
foram citadas: natação, testes e medidas, danças africanas e primeiros socorros;
uma vez que para eles, estas disciplinas expõem muito o corpo e este fato contraria
seus princípios religiosos.
Diante do exposto, podemos afirmar que a religiosidade, assim como a
Educação Física, exerce influência na aprendizagem e na forma com que os sujeitos
lidam com seus corpos. Entendendo que a Educação Física é uma prática social,
torna-se importante compreender o significado que o corpo assume dentro desses
dois âmbitos, devendo os profissionais da área estarem atentos ao fato de que ao
trabalharem o ser humano através e por meio do seu corpo, estão trabalhando
também com a cultura impressa neste corpo. E ainda, ao mexer neste corpo, estão
tocando em outras dimensões que o envolve e que forma o humano. E uma das
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melhores maneiras de se fazer isso, é intervir com competência, entendendo de
maneira mais ampla os corpos com os quais nos comprometemos, não nos omitindo
de nosso compromisso em “educar” e, claro, de nossas convicções éticas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E LAZER DE ALUNOS
EVANGÉLICOS1
Talita de Carvalho Sajorato2
Ana Carolina Capellini Rigoni3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; lazer; alunos evangélicos.

1 INTRODUÇÃO
É expressivo o aumento do número de alunos evangélicos nas escolas
brasileiras e a forma como estes segmentos religiosos influenciam na regulação
dos comportamentos e dos corpos de seus fiéis, agenciando, inclusive, a relação
das crianças e adolescentes com a aula de Educação Física (EF) e com as práticas
corporais. Estas questões, por sua vez, afetam diretamente a relação destes sujeitos
com as práticas de lazer. São muitos os alunos evangélicos que sofrem restrições
da família e da Igreja, por exemplo, no que diz respeito à participação em jogos,
danças, e outros conteúdos da EF e do lazer.
Snyders(2006) afirma que a escola deveria ser o lugar onde o aluno acessa
conhecimentos e práticas com as quais possivelmente não teria chance de entrar em
contato fora da escola. Neste caso, a EF é a principal disciplina escolar responsável
pelo “encontro” dos alunos com as práticas corporais. As igrejas evangélicas
(tradicionais), no entanto, muitas vezes buscam evitar alguns destes encontros por
considerá-los “mundanos” (RIGONI, 2013).
O objetivo deste projeto foi, portanto, analisar como e se a experiência afetiva
com as práticas corporais vivenciadas durante as aulas de EF são capazes de
transformar a relação de alunos evangélicos com estas práticas e com o “uso do
corpo” no tempo livre. Neste sentido, mais do que analisar o modo como os sujeitos
mediam os conhecimentos da igreja com os conhecimentos da EF, queremos
compreender como estes alunos, ao participarem de práticas corporais podem
desenvolver uma experiência afetiva com o movimento e, deste modo, levar sua
relação com essas práticas para além da escola, ou seja, para o seu tempo de lazer.
2 METODOLOGIA
Para compreendermos estas questões realizamos uma etnografia em duas
escolas públicas no município de Piracicaba-SP. Selecionamos uma turma em
1 Projeto financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- com
o número de processo 2016/13375-0. Esse projeto está vinculado a um projeto maior também
financiado pela FAPESP com número de processo 2016/04647-7.
2 Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), talitasajorato@gmail.com
3 Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), anacarolinarigoni@yahoo.com.br
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cada escola e, além da observação e registro em caderno de campo, conversarmos
diariamente com os sujeitos selecionados bem como, realizamos entrevistas
semiestruturadas com a intenção de sanar dúvidas que ainda permaneciam.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Como observado por Rigoni e Daolio (2016), não são poucos os casos de pais
e pastores que proíbem as crianças e adolescentes de participarem das aulas de EF
e de qualquer outra atividade que tenha como princípio o movimento e as práticas
corporais sem fins religiosos. Isso porque há uma diferenciação muito clara, para os
membros das igrejas estudadas, entre “as coisas de Deus” e as “coisas do mundo”.
Apesar de a igreja ocupar um grande espaço na tomada de decisão dos fieis,
Rigoni e Daolio (2014), observaram que os fiéis pentecostais vão criando modos
próprios de lidar com as diferentes exigências (religiosas versus escolares). Talvez
seja possível falar que eles vão produzindo acordos entre o que cada uma das
instituições ensina. Esses acordos, como afirmam os autores, vão sendo estabelecidos
com conhecimento e “permissão” (num sentido velado) da instituição religiosa, que
vai assimilando as mudanças diárias e se acomodando às novas demandas da “fé.
Um dado interessante é o fato de que os alunos evangélicos de hoje já não se
diferenciam dos outros da forma como se diferenciavam há alguns anos, como, por
exemplo, quando Rigoni (2008) realizou sua etnografia numa Igreja Assembleia
de Deus. Isto confirma, como afirma Almeida (2010), certo afrouxamento dos
costumes. Esta flexibilidade das regras é fundamental quando o que está em jogo é
a apropriação das práticas corporais pelos jovens evangélicos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste sentido, podemos perceber que alguns alunos conseguem superar as
limitações religiosas e usufruir das práticas corporais fora da escola. No entanto,
a maioria dos jovens vivencia seu tempo de lazer entre outros jovens da mesma
denominação religiosa e, em muitos casos, num local próprio da Igreja
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JOGOS TRADICIONAIS TEMBÉ, NA ALDEIA PINO’A1
TRADITIONAL TEMBÉ’S GAME IN THE COMUNITY PINO’A
JUEGOS TRADICIONALES TEMBÉ EM EL PUEBLO PINO’A
Keila Jawyxi Soares dos Santos2
Claudia Maria Rodrigues Barros3
Shirley Silva do Nascimento4
PALAVRAS-CHAVE: Jogos tradicionais 1; Escolas Indígenas 2; Cultura Tembé 3;

1 INTRODUÇÃO
Este resumo é fruto de um relato de experiência do trabalho de conclusão de
curso de Licenciatura intercultural Indígena, oferecido pela UEPA (Universidade do
Estado do Pará), dentro da área de Linguagens e Arte. Foi realizada uma aplicação
de uma cartilha da disciplina Educação Física a partir dos jogos tradicionais Tembé
na aldeia Pino’a, na turma de 7º ano do ensino fundamental maior.
Os jogos tradicionais indígenas Tembé são práticas corporais que colaboram
para que nossos valores, costumes, normas sociais e comportamentos desejados
sejam assimilados por meio dos nossos corpos, tendo como base nossa tradição.
Segundo o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas) a
existência da disciplina de Educação Física nas escolas, vem trabalhar o movimento
do corpo, os conhecimentos do corpo humano.
Os jogos tradicionais indígenas são usados por várias etnias, o cabo de guerra,
a peteca, o arco e flecha e o arremesso de lança, por exemplo, que inclusive foram os
ministrados juntos aos alunos, são jogos praticados por vários povos indígenas do
Brasil e também são jogos tradicionais da etnia Tembé, com significados, sentidos,
do passado, do presente e do futuro, que fazem parte da nossa cultura, cultura essa
que precisa ser preservada.
Conforme Grando (2009), os jogos tradicionais indígenas são um espaço de
grande intercâmbio cultural, onde há oportunidade de conhecer outras culturas,
suas histórias, momento de confraternizar, vivência do esporte do não índio, respeito
à diferença e a renovação da igualdade.
O interesse pelo estudo surge a partir do indagamento de como acontece a
formação escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, na aldeia Pino’a tembé,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), keila.tembe@yahoo.com.br
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), claudinhauepa@yahoo.com.br
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), shirley.nascimento@ifpa.edu.br
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nas aulas de educação física em que pouco acontece a realização do conteúdo
jogo, especificadamente dos jogos tradicionais da etnia Tembé. Assim tem como
objetivo geral analisar o porquê dos jogos tradicionais serem pouco ou não serem
praticados na escola da aldeia Pino’a.
2 METODOLOGIA
No primeiro momento foi feita a leitura e seleção dos autores relevantes para
o estudo, após isso, foi feita uma entrevista com indígena o professor de língua
indígena, das aldeias Pino’a e Sede da Área Indígena Alto Rio Guamá, Bewãri Farias
dos Reis Tembé, com seu consentimento TCLE (Termo de Consentimento Livre
Esclarecido), em seguida foi feita a sistematização das informações coletadas, e
a elaboração da cartilha educativa. Junto aos alunos foram feitas as oficinas dos
jogos tradicionais a partir da cartilha, em seguida foi realizado cada jogo com seus
respectivos conceitos, fundamentos, regras e atividades. Para finalizar, teve a análise
destas aplicações e construção do texto final.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Tivemos bons resultados nas aulas teórica/prática, os alunos mostraram
interesse no conteúdo jogos tradicionais, tivemos a participação de homens,
mulheres e crianças, pois nossos jogos oportunizam a vivência independente de
sexo, idade e gênero.
Após o final da aplicação da cartilha, foi feita uma avaliação processual onde
foram feitas perguntas para os alunos, em que observamos a participação e o
envolvimento de todos no processo, pois conseguiram responder muito bem ao
roteiro de perguntas a cerca das atividades desenvolvidas, prestaram atenção e
onde foi observada a participação e interesse de cada aluno.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final chegou-se a elaboração de uma cartilha educativa a partir do conteúdo
jogos tradicionais dentro do ensino da disciplina Educação Física, enquanto um
elemento importante para a escola indígena e para os professores índios e não
índios que atuam na aldeia Pino’a. A manutenção e valorização dos jogos é uma
manifestação do patrimônio cultural, social, corpóreo, humano e de fortalecimento
do povo Tembé.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Referencial curricular nacional para as escolas indígenas. Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília:
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OS JOGOS TRADICIONAIS ENTRE OS ÍNDIOS TEMBÉ
DA ALDEIA SEDE1
THE TRADITIONAL GAMES BETWEEN THE INDIANS TEMBÉ
OF THE VILLAGE HEADQUARTERS
LOS JUEGOS TRADICIONALES ENTRE LAS SEDES INDIOS
TEMBE PUEBLO
Raimundo Edinelson dos Santos Reis2
Taimã Hay’y dos Santos do Rosário Tembé3
Claudia Maria Rodrigues Barros4
Joelma Cristina Parente Alencar5
PALAVRAS-CHAVE: Corpo e cultura 1; Jogos tradicionais 2;

1 INTRODUÇÃO
Este resumo trata de um relato de experiência da elaboração e aplicação de
um material didático, do tipo cartilha, sobre “Os Jogos Tradicionais entre os índios
Tembé” sendo elaborado como proposta metodológica para os professores de
educação física, da escola da aldeia Sede, em turmas com alunos de 6º ao 9º ano do
ensino fundamental e médio.
Diante das problemáticas de falta de matérias didáticos sobre o conteúdo jogo,
a não prática de jogos no contexto das famílias, da comunidade e da escola, o
pouco repasse ou ausência dos saberes dos mais velhos para os mais jovens, a cerca
deste conteúdo, e também do desejo do conhecimento a respeito de quais são os
jogos tradicionais do povo Tembé, é que temos como pergunta problema: Quais
são os jogos tradicionais dos índios Tembé da aldeia Sede junto aos idosos, afim
de que este conteúdo possa a vim fazer parte das aulas de educação física escolar
indígena?
Tendo como objetivo geral, analisar quais são os jogos tradicionais dos índios
Tembé da aldeia Sede junto aos idosos, afim de que este conteúdo possa a vim fazer
parte das aulas de educação física escolar indígena.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), raimundo.tembe@yahoo.com.br
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), taima.tembe@yahoo.com.br
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), claudinhauepa@yahoo.com.br
5 Universidade do Estado do Pará (UEPA), joelmalencar@gmail.com
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Pensando nesse processo de fortalecimento e manutenção da cultural indígena,
e dos estudos sobre jogo destaca-se Huizinga (2004, p.16) afirmando que jogo é
liberdade, uso da imaginação, acontece num dado espaço e tempo. Para Grando et
al (2009, s.p) o jogo é muito importante para os povos indígenas, pois possibilita o
intercâmbio cultural, difusão de conhecimento, manutenção e valorização cultural.
Segundo Coletivo de autores (2012, p. 65), “O jogo satisfaz [...] a necessidade de
‘ação’, [...] desenvolvimento, [...] exercício do pensamento.”.
Os jogos tradicionais indígenas são atividades corporais, com características
lúdicas, por onde permeiam os mitos, os valores culturais e que, portanto, congregam
o mundo material de cada etnia. É preciso entender que os jogos tradicionais
vivenciados pela comunidade são um dos principais aspectos o que pode levar a
sustentação de identidade do seu povo e da memória lúdica da comunidade. Dessa
forma, os alunos poderão estar fazendo cultura junto aos idosos da aldeia Sede,
enriquecendo seu conhecimento cultural.
2 METODOLOGIA
No primeiro momento foi feita uma pesquisa bibliográfica, com a leitura e
seleção dos autores relevantes para o estudo, após isso, foi feita a pesquisa de
campo com rodas de conversas com os idosos da aldeia Sede, resguardando os
cuidados éticos e o TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) assinado
por cada sujeito, em seguida foi feita a elaboração da cartilha educativa. Junto aos
alunos da escola foram feitas as oficinas dos jogos tradicionais. Para finalizar, teve a
análise e avaliações destas aplicações e construção do texto final.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A partir das entrevistas feitas com os mais velhos, deu-se inicio aplicação da
nova cartilha didática na Escola Indígena Félix Tembé da aldeia Sede, os cinco jogos
ditos tradicionais por eles foram: o arco e flecha, cabo de guerra, jogo da peteca,
jogo do jabuti e o arremesso de lança. Assim, o resultado da aplicação da cartilha foi
muito satisfatório, aonde se conseguiu junto à juventude despertar a importância
de preservar nossa cultura e de valorizar nossos idosos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência dos jogos tradicionais na escola indígena que é um dos conteúdos
da cultura corporal de movimento, de fato enriquece as aulas de educação física.
Esta pesquisa foi de grande importância para os indígenas do povo Tembé, pois
vivenciaram os conhecimentos, práticas e valores de seu povo por meio dos jogos,
da manifestação corporal e cultural, como também, valorizando cada vez mais os
idosos que também, são “livros e bibliotecas vivas” da aldeia.
REFERÊNCIAS
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2012.
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.
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O CORPO DEVOTO DE NOSSA SENHORA DO
ROSÁRIO NA ESTRADA REAL

1

THE DEVOTING BODY OF OUR LADY OF THE ROSARY ON THE
ESTRADA REAL
EL CUERPO DEVOTO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN LA ESTRADA
REAL
Vânia de Fátima Noronha Alves2
Jaqueline Natacha de Oliveira Santos3
Débora Lima de Souza4
PALAVRAS-CHAVE: corpo; cultura; congado.

INTRODUÇÃO
A corporeidade dos sujeitos investigados nesse estudo diz respeito a devoção à
Nossa Senhora do Rosário e aos Santos Pretos (São Benedito, Santa Efigênia, dentre
outros). Nessa manifestação o corpo é dinâmico, fruto de diálogos com a cultura,
o simbólico, a história, a memória, o passado, projetos e sonhos que produzem
conhecimentos, possibilitando a (re)construção da tradição e a própria existência
(ALVES, 2004).
Compreendemos o corpo como uma construção sociocultural baseada na
vivência da religiosidade que aqui se exprime por meio de linguagens, reatualizando
o seu mito de origem, a saber: o da Grande-Mãe.
O congado, é manifestação típica dos negros e diz respeito a um ciclo anual de
festas, novenas, levantamento de mastros e bandeiras, procissões, cortejos solenes,
coroações de reis e rainhas, cumprimento de promessas, leilões, cantos, danças e
banquetes coletivos, numa estrutura organizacional complexa (ALVES, 2008).
Uma pesquisa dessa natureza torna-se relevante pois possibilita a compreensão
da rica manifestação em nosso Estado e a forte presença da cultura brasileira em
diálogo com o legado de nações africanas com seus reinos sagrados, sendo possível
identificar aspectos simbólicos e significantes, que permiti-nos conhecer a própria
sociedade, a nós mesmos e como vivemos a corporeidade.
1 Financiamento: CNPQ; PIBIC\PUC-MG; FAPEMIG
2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), vaninhanoronha@gmail.com
3 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), jaquelinesantos03@yahoo.com.br
4 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), deborahlima86@hotmail.com
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Pretendeu preencher uma lacuna ainda perceptível, pois, poucas são as obras
que tratam do congado na Estrada Real. O objetivo do trabalho é apresentar análises
dos dados das três primeiras etapas, já concluídas, de uma pesquisa planejada
para ser realizada em quatro, estando a última em andamento. A Estrada Real foi
criada pela Coroa Portuguesa no século XVIII para transportar de modo mais fácil
e rápido os minerais extraídos diretamente para o Rio de Janeiro (SEBRAE/MG,
2006). Fazem parte deste escopo as cidades presentes na Rota dos Diamantes de Diamantina a Ouro Preto; o Caminho Novo - de Ouro Preto ao Rio de Janeiro; o
Caminho de Sabarabuçu - de Sabará a Mariana. Para tanto a história oral foi adotada
como referencial metodológico uma vez que é reconhecida como importante
fonte histórica que envolve a complexa discussão sobre a natureza da memória
(THOMPSON, 2002).
Como estratégia de pesquisa foram priorizadas as entrevistas com
representantes dos grupos, in loco, registradas em audiovisuais e posteriormente
transcritas. A análise dos dados mostrou que o congadeiro expressa no/pelo corpo
uma tradição que é passada de geração em geração pela oralidade e que constitui
o seu modus vivendi. A constituição dos diferentes grupos se dá pela fé na Santa
sendo que grande número são de familiares, e crianças, inseridas nesse contexto
cultural, desde tenra idade, apropriam do simbólico, dos gestos, por meio da
imitação e de outras práticas corporais educativas. Identidades e subjetividades
negras são constituídas pelos sujeitos ao evidenciar traços culturais que passam a
ser valorizados nos contextos sociais.
Os corpos congadeiros modificam o cotidiano das cidades nos caminhos da
Estrada Real, no momento das festas e rituais. Entretanto, a manifestação ainda fica
concentrada entre os devotos e, por poucas vezes, torna-se uma apropriação cultural
pela maioria da população, não se configurando como um produto turístico para as
localidades. Muitos revelam a preocupação com a continuidade da manifestação
diante os preconceitos experienciados e a sedução que elementos da vida moderna
tem exercido sobre os jovens, interferindo fortemente na relação de fé destes. Os
dados revelam que o congado é mais forte em Minas Gerais e deixa de sê-lo à
medida que se aproxima do Rio de Janeiro e de São Paulo, uma vez que não foram
identificados grupos nas fronteiras com esses estados.
REFERÊNCIAS
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SALGADO, Maria Umbelina C.; MlRANDA, Glaura Vasques de (Org.). Veredas: formação
superior de professores. Belo Horizonte: SEE-MG, 2004. p.21-52. Módulo 6, v. 1.
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em Belo Horizonte/MG: práticas simbólicas e educativas. São Paulo: USP, 2008 (Tese de
doutorado).
RESGATE CULTURAL: ESTRADA REAL, SEBRAE/MG, 2006. THOMPSON, Paul. História
Oral e Contemporaneidade. Revista da ABHO, junho de 2002, n. 5.

RESUMO SIMPLES | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

875

CORPO FEMININO E INDÚSTRIA CULTURAL:
ANÁLISE DAS CAPASDAREVISTA SAÚDE1
FEMALE BODY AND CULTURAL INDUSTRY: ANALYSIS OF
THE LAYERS OF THE HEALTH MAGAZINE
FEMENINO CUERPO Y ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
CULTURAL DE LAS PORTADAS DE REVISTA SAÚDE
Isaac Lustosa2
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Indústria Cultural; Mulheres.

INTRODUÇÃO
Há tempos se debate sobre corpo, saúde, estética e indústria cultural. Pesquisas
acerca do corpo demonstram influências da mídia nas concepções sobre o ideal de
beleza e de saúde.
A indústria cultural discerne os padrões direcionados ao corpo feminino,
propagando uma obrigatoriedade de a mulher ser bela, apropriar-se de dietas e
treinamentos da moda.O objetivo do texto é discutir as mensagens disseminadas
pela capa da “Revista Saúde”(RS) para as mulheres.
METODOLOGIA
Foram analisadas as capas da “RevistaSaúde”, de agosto de 2016 a março de
2017, totalizando 9 exemplares. Analisou-se a relação entre o tema principal da
capa, com concepções de educação do corpo relacionada aos padrões corporais.
Foi usada a análise de conteúdo de acordo com Minayo (2008).
DESCRIÇÕES
Os temas das revistas analisadas estão descritos no quadro 1.

1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), is.lst@live.com
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MÊS

TEMA

AGOSTO

Onde Falham As Dietas Da Moda

SETEMBRO

A Nova Onda Do Coco

OUTUBRO

Tireóide: Mudou Tudo

NOVEMBRO

Exercício Com Poder De Remédio

DEZEMBRO

28 Plantas Testadas E Aprovadas

DEZEMBRO (2)

Dieta Contra Depressão

JANEIRO

Leite: A Palavra Final

FEVEREIRO

45 Armadilhas Da Perda De Peso

MARÇO

Comer A Noite

Quadro 1: Mês e Temas das capas da Revista SAÚDE

Ao refletir sobre os temas das capas, aproximar-se da tentativa de difusão de
um tipo de corpo ideal. Sobre essa temática, Baptista (2016, p. 97) discorre:
A indústria cultural, por sua vez, não define os padrões[...], dissemina os
paradigmas definidos pelas classes dominantes da sociedade capitalista,
de acordo com as necessidades de perfil estabelecido pela demanda de
atendimento das relações de produção/reprodução/consumo [...].

Os temas propostos apresentam formas de pensar e agir em relação à
alimentação e aos exercícios, buscando um corpo dito ideal.As capas da RS falam da
alimentação, tratada como substrato energético, servindo para nutrir o organismo
com baixo teor de gorduras e açúcar. Adorno e Horkheimer (1985, p. 219) comentam
que o capitalismo “[...] transformou o passeio em movimento e os alimentos em
calorias”. Enfatizam-se as dietas restritivas, desconsiderando o prazer e a interação
das refeições.
Outro aspecto destacado na RS foi os exercícios ginásticos. Sobre estes, Soares
(2000, p.1) diz:
A ginástica [...] tutelada, de um lado, pelo exército, através de certas técnicas
e, de um outro ponto, pela instituição médica de quem recebe a autoridade
de seu saber. Constitui-se, portanto como modelo técnico de educação do
corpo, entendido como conjunto de forças capaz de por em movimento
determinações precisas, conter e reprimir desejos […].

O treinamento traz tensão à mulher, pois, de um lado, está uma forma de exercício
que reprima desejos em busca do alcance do padrão magro, belo, disciplinado, do
outro, estimulando o prazer de obter o corpo ideal.
Sobre a lógica de disseminação dos meios de comunicação como autoridade
sobre o ideal de corpo, Silva (2003, p. 28) comenta que a indústria cultural“[...] de
mercado e as revistas tornam-se cada vez mais especializadas, [...] para grupos de
consumidores específicos, ou seja, segmentados no tocante ao gênero, ao sexo, [...]
à classe social.”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A premissa de controle do corpo pela alimentação e o treinamento, desconsidera
as possibilidades de pensar as práticas corporais como formas de expressão do
corpo. Dissemina os ideais das classes dominantes, provocando nas mulheres uma
RESUMO SIMPLES | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

877

luta contra a submissão social estabelecida pela obrigatoriedade de corpo “belo,
recatado e do lar”. A ideia das capas da Revista Saúde possibilita a compreensão de
que há uma forma de corpo valorizada na sociedade. Entretanto, a resistência aos
padrões impostos traz novos elementos para pensar a educação do corpo,pautada
na liberdade de pensamento e expressão corporal.
REFERÊNCIAS
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos
filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
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MINAYO, M. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11.ed. São Paulo:
Hucitec, 2008.
SILVA, M.C.F. Os discursos do cuidado de si e da sexualidade em Claudia, Nova e
Playboy. Tese (Doutorado em Linguística). Campinas, SP: UNICAMP, 2003.
SOARES, C.L. Notas sobre Educação do Corpo. In: VII Congresso Brasileiro de História da
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POR UMA DESCOLONIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: A DANÇA EM CENA1
FOR A DECOLONIZATION IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: DANCE IN DINNER
POR UN DESCOLONIZACIÓN DE LA CLASE DE EDUCACIÓN
FÍSICA: BAILE EN EL ESCENARIO
Isis Santos Moreira Carvalho2
Luiz Marcio Santos Farias3
Karoline Ribeiro Souza4
Dayane Ramos Dórea5
Viviane Rocha Viana6
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Educação Física; Cultura Corporal.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho propõe a ressignificação de uma Educação Física que preze
pelo desenvolvimento integral dos estudantes frente à cultura corporal, numa
contextualização didático-pedagógica da Dança enquanto conteúdo. Justifica-se
pela necessidade de intercambiar saberes e práticas sobre a Dança na escola numa
perspectiva multicultural (RANGEL et al. 2008), em prol da formação de sujeitos
criadores e recriadores da cultura corporal, com potencial ético e estético.
Assim, objetivamos estimular no alunado, a criticidade, criatividade para que
sejam além de expectadores da expressão corporal através da Dança, favorecendo
o ativismo juvenil, empoderamento e fortalecimento da cultura corporal dentro e
fora da escola.
2 METODOLOGIA
Este relato de experiência baseia-se nas intervenções feitas numa turma do
1º ano do Ensino Médio, no 2º semestre de 2016, no Colégio Estadual Gonçalo
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB) moreira_isis@hotmail.com
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), lmsfarias@ufba.br
4 Universidade Federal da Bahia (UFBA), karoliners94@gmail.com
5 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), daydorea@gmail.com
6 Universidade do Estado da Bahia (UNEB) vivianerochaviana@gmail.com
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Muniz, localizado em Camaçari, BA. A relevância em vivenciar a Dança, com recorte
para as danças locais, emergiu da necessidade de enriquecimento do repertório
de práticas corporais, ressignificação dos conhecimentos dos alunos e valorização
das produções da cultura local, onde as práticas didáticas alicerçaram-se nas
dimensões conceitual, procedimental e atitudinal (ZABALA, 1998), oportunizando
aprendizagens significativas.
As danças locais (Axé, Arrocha, Pagode e o FitDance) foram tomadas
como práticas pedagógicas contextualizadas refletindo na aquisição de novas
habilidades e valores às aulas. Os alunos perceberam que estas fazem parte da
cultura corporal, numa releitura de perspectivas diferentes, onde as representações
dadas à mulher nas músicas, a recriação de movimentos expressivos enaltecedores
e o desenvolvimento das habilidades motoras coadunaram a um olhar crítico de
empoderamento e valorização da cultura local.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Valorizar a pluralidade cultural nas aulas pressupõe um caminho à legitimação
da descolonização de saberes enraizados (MUNANGA, 2010), que historicamente
ocupam o conjunto majoritário nas organizações didáticas. Um currículo multicultural
objetiva valorizar o repertório cultural disponível, com a produção crítica de práticas
corporais dos estudantes. (NEIRA, 2006).
Uma proposição inovadora nas organizações didáticas (CHEVALLARD,
1999) precisa considerar que o protagonismo e autonomia sejam propulsores da
emancipação. Foi o que propusemos: a coparticipação dos estudantes em todo
o processo, desde a construção e experimentação das vivências, até as leituras e
discussões referenciadas.
4 CONCLUSÕES
A descolonização epistemológica (MUNANGA, 2010) perpassa a descolonização
didática, no sentido de reconhecimento das atividades como algo institucional.
Portanto, espera-se um intercâmbio entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas
culturais diferentes onde uma não sobreponha outra, instituindo-se legitimidade
mútua, simetria e igualdade nas diferenças (WALSH, 2001).
Uma efetiva descolonização, requer uma intensificação da descolonização
didática, incluindo outras manifestações da cultura corporal, de forma continua no
ambiente escolar. Inovar as organizações didáticas em prol da formação holística
faz-se necessário. Portanto, a dança, submetida a um trato teórico-metodológico,
traduziu as produções histórico-culturais dos sujeitos, numa dinâmica de ritmo,
expressão, emoções, sentimentos, valores e crenças.
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PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM CAPOEIRA NAS
DISSERTAÇÕESE TESES DA UFBA E UNEB

1

Ábia Lima de França2
Augusto Cesar Rios Leiro3
RESUMO
Trata-se de um estudo do PPGE/UFBA sobre a produção do conhecimento em capoeira, nas
dissertações e teses da UFBA e UNEB. Nessa perspectiva, foram notadas 29 dissertações e 10 teses
nos programas da UFBA, defendidas no período de 1998-2016; e três dissertações na UNEB, de 2010
a 2015. Foram encontradas 42 produções científicas, em diversos programas das duas universidades
públicas recortadas, sendo localizados 179 autores no universo de 324 textos diferentes.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do conhecimento; Capoeira; Dissertações e Teses.

INTRODUÇÃO
O estudo investigativo é etapa do diagnóstico da pesquisa “Educação e
Capoeira: Produção do Conhecimento em Jogo”, em desenvolvimento no PPGE/
UFBA. O estudo exploratório investiga a produção do conhecimento em capoeira,
nas dissertações e teses dos Programas de Pós-Graduação das duas universidades
focalizadas: UFBA4 e UNEB.5
Os motivos que justificam nosso interesse pela temática se devem ao
reconhecimento da capoeira como prática corporal de relevo político, cultural e
educacional, bem como pelo desejo de contribuir para a sistematização dos estudos
analíticos sobre a capoeira, no âmbito da pós-graduação. Para tanto, buscamos
compreender melhor em quais Programas de Pós-Graduação os estudos de capoeira
foram acolhidos, que problemáticas e problemas de pesquisa foram desenvolvidos
e como se inscreveram, do ponto de vista teórico e metodológico, nas produções
científicas encontradas nas duas universidades públicas mais representativas e
reconhecidas na Bahia.
Em 2008, a capoeira foi tombada como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil
pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo que sua prática e
1 A presente pesquisa não contou com nenhum apoio financeiro para a sua realização.
2 Universidade Federal da Bahia. Mestranda em Educação. Universidade Federal da Bahia,
abialimadefranca@hotmail.com
3 Universidade Federal da Bahia. Doutor em Educação. Universidade Federal da Bahia, cesarleirocbce@
gmail.com
4 A UFBA foi criada em 18 de fevereiro de 1808, tem diversos cursos de graduação, pósgraduação, pesquisa e extensão.
5 A UNEB foi criada em 1983, considerada a maior instituição pública de ensino superior da Bahia,
estando presente em todas as regiões do Estado.
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seu prestígio é um legado conquistado por ancestrais africanos, mestres e capoeiras
que lutaram e doaram suas vidas em prol da perpetuação dessa manifestação
cultural.
Desse modo, sobre a origem da capoeira, há diversos autores, como Abib
(2004), Falcão (2006), Oliveira e Leal (2009), que consideram que ela seja
uma invenção dos escravos africanos no Brasil. Essa afirmativa foi baseada em
documentos escritos e também na convivência e no diálogo com capoeiras,
antigos e atuais, atuantes na Bahia (REGO, 2015). Paradoxalmente, alguns
estudiosos defendem que a capoeira é uma manifestação genuinamente brasileira
(CAMPOS, 2001). No presente estudo, adotamos a primeira versão como a que
melhor explica a origem da capoeira como manifestação de canto, dança e jogo,
tendo em vista que as diversas pesquisas referenciadas afirmam que os escravos
africanos trouxeram consigo costumes e crenças de sua terra natal e, no solo
brasileiro, criaram essa manifestação corporal.
O que está posto na literatura é que, a partir de 1930, a capoeira ganhou um novo
significado social, pois começou a ser símbolo da identidade brasileira, momento que
se constitui como um divisor de águas em sua história (DIAS, 2015), e tem relações
com o contexto histórico, político, social e econômico da Era Vargas. Esse período
contribuiu para a legitimação da capoeira, tendo, como grandes protagonistas desta
história, Mestres Pastinha e Bimba, da Capoeira Angola e Regional, respectivamente.
Assim, concordamos com o pensamento de Oliveira e Leal (2009, p. 36), ao abordar
o reconhecimento da capoeira, como um esporte que “deixa de ser considerado
entrave para o desenvolvimento da nação e passa a ocupar o lugar de ‘ginástica
nacional’ ou ‘esporte brasileiro’”.
Enfim, ela está presente em mais de 160 países e é fruto de muita luta e
resistência de velhos mestres e capoeiras que contribuíram para a sua legitimação,
reconhecimento e visibilidade (inter)nacional.
OBJETIVO
(Re)conhecer as teses e dissertações produzidas na UFBA e na UNEB que
elegeram a capoeira como tema central e suas influências literárias.
METODOLOGIA
A pesquisa tem método qualitativo, baseado nos estudos de Minayo (2001),
que se aprofunda no universo de significados, aspirações, motivos, atitudes e valores
das ações e relações humanas. Para Demo (1999), importa questionar a realidade e
ir além de números e de acumular dados mensurados.
Com relação ao tipo de pesquisa, optamos pela pesquisa documental e
bibliográfica, que fundamenta teoricamente o objeto de estudo, colaborando
com elementos que consubstanciam a análise futura dos dados colhidos (LIMA;
MIOTO, 2007). Nessa perspectiva, Demo (1985) ainda corrobora que o domínio da
bibliografia permite ter acesso à produção científica a respeito de determinada
área, permitindo dialogar, questionar, confirmar o conhecimento e assim produzir e
contribuir com novas teorias.
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“Nesse contexto, a revisão de literatura sistemática sugere uma reconstrução
do percurso conceptual e metodológico, na seleção de fontes bibliográficas, tendo
o intuito de minimizar qualquer viés” (FRANÇA; LEIRO, 2016, p. 5). Sendo assim,
realizamos levantamento documental com o descritor “capoeira”, no Repositório
da UFBA e no Centro de Documentação e Informação (CDI) da UNEB; buscamos,
ainda, os estudos sobre capoeira nos programas de pós-graduação da UFBA e
UNEB, através do Banco de Teses e Dissertações, no Portal da CAPES e no Google.
Depois de termos realizado o levantamento, segue-se a demonstração, por meio de
gráficos e tabelas, dos resultados e as discussões do estudo.
RESULTADOS
A UFBA conta com 81 Programas de Pós-graduação, na modalidade stricto
sensu. O Gráfico 1, a seguir, distribui as 39 produções científicas encontradas –
dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre capoeira – pelos 11 programas
da universidade.

Gráfico 1 – Distribuição das produções científicas sobre capoeira nos Programas de Pós-Graduação
da UFBA.

De acordo com a análise do Gráfico 1, salientamos que a capoeira é um tema
transversal, sendo possível reconhecer que outros Programas de Pós-Graduação,
na modalidade stricto sensu, poderiam acolher a temática como objeto de estudo,
a exemplo dos seguintes: em Comunicação e Cultura Contemporânea (POSCOM);
em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo (PPGNEIM); em
Literatura e Cultura (PPGLITCULT); em Museologia (PPGMUSEU); e Saúde, Ambiente
e Trabalho (PPGSAT).
O Gráfico 2 apresenta a quantidade de dissertações e teses por ano, nos 11
programas da UFBA.
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Gráfico 2 – Quantidade de produções científicas sobre capoeira, por ano, nos Programas de PósGraduação da UFBA.

Com a análise do Gráfico 2, podemos inferir que não houve produção científica
nos anos de 1999, 2000, 2001 e 2010.
Já, no Gráfico 3, mostramos a porcentagem de dissertações e teses defendidas
nos 11 Programas de Pós-Graduação da UFBA, cujo total é de 29 dissertações e 10
teses.

Gráfico 3 – Porcentagem de dissertações e teses defendidas nos programas da UFBA.

Diante do Gráfico 3, é possível constatar que nos Programas de Pós-Graduação
da UFBA há mais dissertações do que teses sobre capoeira.
Enquanto na UNEB, encontramos apenas três dissertações de mestrado sobre
capoeira, defendidas em apenas dois Programas de Pós-Graduação dos 14 existentes
na modalidade stricto sensu, conforme exibidas no Gráfico 4, a seguir.
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Gráfico 4 – Distribuição das produções científicas sobre capoeira nos Programas de Pós-Graduação
da UNEB.

Com relação ao Gráfico 4, dada a importância e a visibilidade da capoeira na
atualidade, percebemos que foi diminuta a produção do conhecimento sobre essa
prática cultural, nos Programas de Pós-Graduação da UNEB da modalidade stricto
sensu. Nesse sentido, entendemos que a capoeira, enquanto um tema transversal,
poderia ter a sua temática acolhida como objeto de estudo nos programas de
História Regional e Local (PPGHIS); também no Mestrado em Educação de Jovens
e Adultos (MPEJA) e em História, Cultura e Práticas Sociais.
No Gráfico 5, mostramos a quantidade de dissertações sobre capoeira por ano,
defendidas de 2010 a 2015, nos dois programas da UNEB, citados anteriormente.

2010

1
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1

1

Gráfico 5 – Quantidade de produções científicas sobre capoeira por ano, nos Programas de PósGraduação da UNEB.

No total, encontramos 42 produções científicas sobre capoeira nos diversos
Programas de Pós-Graduação da UFBA e da UNEB, na modalidade stricto sensu,
sendo 32 dissertações e 10 teses.
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Diante das produções científicas listadas e reconhecidas sobre capoeira,
podemos dizer que há uma variedade de textos encontrados nas dissertações e
teses da UFBA e UNEB, em um total de 179 autores, num universo de 324 textos
diferentes, incluindo imagéticos.
CONCLUSÃO
Esta pesquisa diagnóstica permite afirmar a relevância da capoeira, enquanto
uma prática corporal e cultural que tem legitimidade popular. Percebemos que esse
fenômeno social é fruto de investigação e estudo de diversos estudiosos, praticantes
e aspirantes da capoeira. Essa manifestação cultural é rica em elementos estéticos,
educacionais, éticos, artísticos e técnicos, dentre outros.
Nesse contexto, entendemos que ainda é diminuta a produção de conhecimento
sobre capoeira nas dissertações e teses da UFBA e UNEB, sendo que dos 95
Programas de Pós-graduação, na modalidade stricto sensu, das duas universidades,
a capoeira foi fruto de pesquisa de apenas 13 programas. Encontramos 42 produções
científicas, 32 dissertações e 10 teses, ficando evidente o caminho a percorrer para
afirmar a capoeira como conhecimento multifacetado vinculado à identidade do
povo brasileiro e particularmente baiano. Compreendemos que a capoeira é um
tema transversal e a sua temática poderia ser acolhida em outros programas, a
exemplo de: POSCOM, PPGNEIM, PPGLITCULT, PPGMUSEU, PPGSAT, PPGHIS e
MPEJA, um desafio a ser melhor compreendido na etapa final da pesquisa em foco.
LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN CAPOEIRA EM LAS DISERTACIONES Y
TESIS DE LA UFBA Y UNEB
RESUMEN: Se trata de un estudio de PPGE / UFBA en la producción capoeira en el conocimiento,
en las disertaciones y tesis de la UFBA y UNEB. Desde esta perspectiva, se observó 29 disertaciones
y 10 tesis en los programas de la UFBA, defendida en el período 1998-2016; y tres disertaciones en
UNEB a partir de 2010 a 2015. Se encontraron 42 trabajos científicos en diversos programas de las
dos universidades públicas de corte, ubicándose 179 autores en el universo de 324 textos diferentes.
PALABRAS CLAVE: producción de conocimiento; Capoeira; Disertaciones y Tesis.

PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN CAPOEIRA IN THE DISSERTATIONS AND
THESES OF UFBA AND UNEB
SUMMARY: It is a study of the PPGE / UFBA on the production of knowledge in capoeira, in the
dissertations and theses of UFBA and UNEB. From this perspective, 29 dissertations and 10 theses
were noted in the UFBA programs, defended in the period 1998-2016; And three dissertations at the
UNEB, from 2010 to 2015. A total of 42 scientific productions were found in several programs of the
two public universities cut off, with 179 authors located in the universe of 324 different texts.
KEY WORDS: Knowledge production; Capoeira; Dissertations and Theses.
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PROJETO INTEGRAÇÃO PET E ESCOLA: PRIMEIRAS
INCURSÕES NO ENSINO DA CAPOEIRA

1

PROYECTO INTEGRACIÓN PET Y ESCUELA: PRIMERAS
INCURSIONES EN LA ENSEÑANZA DE LA CAPOEIRA
PET AND SCHOOL INTEGRATION PROJECT: FIRST
INCURSIONS IN CAPOEIRA TEACHING
Gabriel Vighini Garozzi2
Gabriel Firme dos Santos3
Mayara Damacena Pinheiro4
Jean Carlos Freitas Gama5
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; Cultura; Ensino.

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA
O texto nasce de um projeto do PET6 Educação Física (EF), da Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), procurando oferecer aos alunos dos cursos de EF
e para comunidade externa, algumas práticas da Cultura Corporal de Movimento
(CCM). Entre as experiências do ano de 2016, realizamos o ensino da capoeira
para a educação fundamental, com alunos de uma escola no regime de educação
integral7. Recebemos no Centro de Educação Física e Desportos (Cefd) um grupo
de 8 crianças, meninos e meninas, com idade entre 8 e 10 anos. Nos elementos
propostos destacamos a história da capoeira, o trabalho em grupo e individualmente,
o ritmo, a musicalidade, a coordenação motora, a consciência corporal, a criação de
movimento, a improvisação e as acrobacias. No projeto foram discutidos elementos
históricos que caracterizam a polissemia da capoeira. O trabalho se justifica pela
necessidade de se pensar a capoeira e a suas especificidades como elemento da
CCM, que pode ser secundarizada, por envolver questões históricas e culturais da
educação do corpo, a dimensão da luta, do jogo e da dança e da religiosidade. Autores
1 Financiamento: Programa de Educação e Tutorial (PET), SESu/Mec
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
5 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
6 Programa de Educação Tutorial.
7 Emef Experimental da Ufes - Vitória.
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como: Castro Junior, Abib e Sobrinho (2000), ressaltam a importância da capoeira
como instrumento pedagógico que possibilita a integração, a confraternização e
aprendizagem da solidariedade.
OBJETIVOS
Compreender a capoeira como uma possibilidade de ensino da CCM para
alunos do ensino fundamental, com uma metodologia de ensino que possibilite o
desenvolvimento de um conteúdo cultural brasileiro.
METODOLOGIA
Nos encontros coletivos realizados na sala de capoeira do Cefd, os petianos
responsáveis, buscavam trazer significados em relação a polissemia imanente da
capoeira, que pode ser caracterizada como uma dança, uma luta, um jogo, ou
uma brincadeira. Nas aulas iniciais buscamos trabalhar a história da capoeira, para
que as crianças conhecessem o nascimento e o desenvolvimento dessa prática
e o significado dos seus movimentos. Após essa abordagem inicial passamos
para a instrumentação e o ritmo, conhecendo a musicalidade e o significado das
músicas, e a sua função no contexto da roda e nos movimentos dos capoeiristas.
Por meio da musicalidade apresentamos os estilos da capoeira na história e na
atualidade, a angola, a regional e a contemporânea. Com os conteúdos da história
e instrumentação iniciamos a vivência dos movimentos básico: como a ginga, os
movimentos sequenciados, de ataque e de defesa, além floreis acrobáticos.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
O conteúdo e ensino da oficina de capoeira desenvolveu-se em 8 encontros,
em que os alunos interpretavam o que era proposto, se apropriando de uma
forma diferente do saber, levando em conta sua singularidade e a sua CCM,
ressignificando os movimentos (CHARLOT, 2000). Na sua historicidade as crianças
desenvolveram o entendimento sobre a história da copeira, desde a África até
o Brasil, compreendendo a variedade de culturas que fizeram parte da criação
dessa prática. Na musicalidade, interpretaram o preconceito racial com os negros,
e como as músicas influenciavam o ritmo do jogo. Na instrumentação, os alunos
vivenciaram o toque dos instrumentos, começaram com o pandeiro, chegando ao
atabaque e por último o berimbau. Nas sequências de golpes e esquivas, as crianças
tiveram o entendimento que a capoeira é uma arte que envolve várias artes, mas a
capoeira só existe se tiver diálogo corporal com o outro jogador, comunicação essa
que se realiza na expressão corporal. As avaliações foram realizadas com roda de
conversas, produção de imagens e pinturas de figuras da capoeira, com perguntas
sobre o sentido da capoeira para cada participante.
CONCLUSÕES
No decorrer das aulas percebemos o interesse dos alunos em aprender o
conteúdo da capoeira, a oficina trabalhou de forma mais ampla com atividades
que permitissem o desenvolvimento do diálogo com os saberes da capoeira. Dessa
forma, todos os alunos participaram e dialogaram com o tema.
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PROYECTO INTEGRACIÓN PET Y ESCUELA: PRIMERAS
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA
O texto nasce de um projeto desenvolvido pelo PET Educação Física (EF), da
Ufes , que procura trazer para a comunidade externa e de alunos do curso algumas
práticas inovadoras da cultura corporal de movimento. Entre as experiências
realizadas no ano de 2016, propomos o ensino da dança para a educação fundamental
para alunos em regime integral. Recebemos no Cefd7 um grupo de crianças, com
idade entre 6 e 9 anos. Foi proposto um projeto de ensino que pudesse introduzir
no repertório das crianças novas formas de perceber a dimensão da dança. Entre
estas podemos elencar a história da dança, trabalho em grupo e individual, ritmo,
coordenação motora, consciência corporal, criação de movimento e improvisação.
O trabalho se justifica pela necessidade de se pensar a dança enfatizada mais na
cultura corporal de movimento, uma vez que percebemos que ela é secundarizada
como conteúdo da EF, por envolver dimensões que trazem para o ensino outras
questões históricas e culturais relacionados com uma educação do corpo, tais como
a religiosidade, as questões de gênero e de papéis sociais. Gallardo e Ehrenberg
6

1 Financiamento: Programa de Educação e Tutorial (PET) pela SESu/Mec.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), jeanfreitas.gama@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
5 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
6 Universidade Federal do Espírito Santo.
7 Centro de Educação física e Desportos.
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(2005), afirmam que a dança pode ser trabalhada estabelecendo uma relação
cultural, além da associação com um corpo exclusivamente biológico.
OBJETIVOS
A dança como uma possibilidade de conteúdo para o ensino fundamental e
uma metodologia para reflexões sobre os ritmos e a educação do corpo na escola.
METODOLOGIA
A oficina se caracterizou como um projeto de ensino e como uma proposta de
estudo de cunho descritivo e qualitativo, fundamentada na teoria da Relação com o
Saber (CHARLOT, 2000). O planejamento foi produzido com a supervisão de uma
prof.ª de uma escola Experimental e por alunos petianos que proporam os conteúdos
de ensino e as práticas, assim como os diálogos os sabres dos alunos em suas
realidades. Nas aulas os alunos pediram o ritmo conhecido como funk carioca, nos o
chamamos de “ritmo-chave”, pois dele trouxemos outros estilos. O projeto permitiu
a realização de oito aulas, em que foram trabalhados os ritmos e as variações de
estilos, como: o funk carioca, o hip hop e as suas batalhas, o funk americano e o
frevo. Nas aulas foram realizadas atividades lúdicas, com envolvimento de histórias,
de músicas, de imagens/vídeos, assim como jogos de imaginação e brincadeiras
para a criação dos passos nos estilos. As avaliações aconteceram em rodas de
conversas, com análise de fotos e vídeos das atividades realizadas; por desenhos
e pinturas criados por eles e por relatos em que contavam as suas experiências na
participação do projeto.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Nas primeiras aulas a timidez e desconhecimento dos ritmos impediam
que participassem de maneira efetiva. Com o intuito de reverter essa situação,
estabelecemos no momento de criação dos passos uma relação com o cotidiano,
como por exemplo, os passos “da pipa”, “da espada” entre outros. Eles possuíam
autonomia na nomeação dos passos estabelecendo um consenso sobre como
deveriam ser chamados. Na interação com os conteúdos e seu desenvolvimento os
alunos passaram a sugerir músicas não apelativas, que pesquisavam com os seus
familiares. O ensino foi fundamentado nas propostas de Charlot (2000), em que o
saber deve apresentar uma relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo.
CONCLUSÕES
O projeto permitiu aos alunos o contato com ritmos diferentes, além de
desconstruir o “ritmo-chave” que normalmente era percebido como pejorativo e
inviável como cultura rítmica nas escolas. As dinâmicas propuseram atividades que
permitissem a ação/reflexão sobre a relação com o saber no aprendizado. Como
exemplo temos o caso de um aluno afrodescendente nos pediu um lápis cor de
pele, que para ele seria o rosa. Esse acontecimento foi problematizado nas aulas
e nas avaliações explicando que não existia uma cor de pele específica, mas várias
possibilidades para representar a sua cor e a sua cultura musical e rítmica.
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TESSITURAS CULTURAIS NO BRINCAR DE
CRIANÇAS QUILOMBOLAS/PA1
WEBSITES OF CULTURAL KNOWLEDGE IN PLAYING OF
QUILOMBOLA CHILDREN IN PARÁ
TESITURAS CULTURALES EN EL JUEGO DE NIÑOS
QUILOMBOLAS/PA
Shirley Silva do Nascimento2
Nazaré Cristina Carvalho3
PALAVRAS-CHAVE: Tessituras 1; Cultura 2; Brincar 3.

1 INTRODUÇÃO
Este texto é um recorte a partir da pesquisa vinculada ao Programa de Pós
Graduação em nível de Mestrado em Educação da Universidade do Estado do Pará.
Esta produção apresenta enfoques relacionados às tessituras culturais existentes
no fazer e fazer-se ludicamente desvelando a teia de significados vivenciados e
expressados. Justifica-se pela necessidade de reconhecer o processo cultural
presente nas relações entre brinquedos e brincadeiras considerando os elementos
educativos que perpassam pelo ensinar e aprender na dinâmica da ludicidade. O
objetivo foi compreender que o brinquedo e as brincadeiras dialogam diretamente
com as práticas cotidianas, impregnadas pela dinâmica sociocultural vivenciada
pelo grupo nos quais estão inseridas. Os subsidios teóricos perpassam por Brougère
(2008,p.63), Geertz (2012,p.36), Thompson (1995,p.181), e Vygotsky (2009,p.12) .
2 METODOLOGIA
As crianças que participaram da pesquisa foram 4 (quatro) meninas e 6 (seis)
meninos, com faixa etária entre 6 (seis) e 12 (doze). Caracterizou-se como uma
pesquisa de campo com abordagem qualitativa de acordo com Minayo (1994,p.18).
Realizou-se levantamento bibliográfico, rodas de conversas, observação, entrevistas
e registros fotográficos. Para as análises, buscou-se a orientação no método da
Análise de Conteúdo.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), shirley.nascimento@ifpa.edu.br
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), n_cris@uol.com.br
RESUMO SIMPLES | GTT 03 - CORPO E CULTURA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

895

3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
As crianças de Campo Verde/PA no contexto do brincar fazem uso de alguns
brinquedos industrializados: boneca, coelho de plástico, carro, peças de dominó,
espingarda, bolas pequenas, apito, sapo de plástico, violão, peixe, petecas, um picapau de pelúcia e uma bola de futebol.
Brougère (2008, p.8) fala sobre os brinquedos artesanais e as crianças de suas
construções: carros de lata de sardinha e rodas de tampa de garrafa, boneco de
pano, revólver de folha de bananeira, barquinho de casca de cacau, “fufu”, bilhar,
vasilhinha de barro, baladeira, arma, flecha, bilhar.
As brincadeiras observadas foram: dar cambalhotas, as cantigas de roda, saltar
da ponte no rio, andar de canoa no rio, quem consegue ficar mais tempo com a
cabeça embaixo da água, baralho, pira4 alta, casinha, bole-bole, peru, cantar, pular
cipó, fazer roupas do mato, pendurar-se nos galhos de árvores e no teto, bandeirinha
e a disputa de quem comia uma fruta azeda sem fazer caretas, quem tira a maior
carta do baralho.
As “vozes” das crianças sobre onde brincam perpassam pelo olhar cultural
voltado ao que compreendem como o “lugar” de seus brincares, ou seja, o significado
lúdico atribuído ao contexto vivido. Os espaços apontados pelas crianças são: o
campo de futebol; o ramal; o terreiro da casa ou o terreiro dos outros; no mato; no
retiro da avó; na casinha velha; na escola; debaixo das árvores; embaixo de uma
barraca; na sede; na casa de uma das intérpretes e no rio.
As relações comunitárias das crianças, como na agricultura familiar, entrelaçamse nos seus processos criativos, envolvendo-se intimamente com os seus fazeres
lúdicos, evidenciando que a cultura lúdica não está segregada das expressões
culturais do contexto na qual se realiza.
Segundo Geertz (2012,p.38) as relações entre os sujeitos tornam-se
fundamentais para compreender o aspecto cultural dos fenômenos, para Thompson
(1995,p.185) é preciso priorizar o contexto. As crianças ressignificam os espaços e
objetos em um processo criativo para sua essência lúdica, a partir de elementos
presentes e disponíveis na sua realidade. De acordo com Geertz (2012,p.10) a teia de
significados atribuídos, validados e compartilhados constitui as tessituras culturais
do brincar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças são sujeitos de suas vivências e criações lúdicas, as quais não
estão desvinculadas da realidade vivida, pois os processos criativos envolvem-se na
prática do brincar, resignificando objetos e contextos revelando os desdobramentos
culturais a fim de saciarem-se ludicamente.
REFERÊNCIAS
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4 Brincar de pegador.
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TRIZ

1

Priscila Lopes2
Mellina Souza Batista3
Juliana Helena Gomes Leal4
PALAVRAS-CHAVE: performance, feminino, Ginástica Para Todos.

1 INTRODUÇÃO
O trabalho apresentado diz respeito à experiência de uma produção intitulada
“Triz”, criada pelo Encontros e pelo Grupo de Ginástica de Diamantina (GGD),
projetos de cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM), Diamantina/MG.
O objetivo principal da experiência em questão foi a potencialização do
trabalho com o corpo (enquanto matéria e ideia) em diálogo com outras linguagens,
especialmente a literária e a performática, resultando em uma construção
coreográfica/performática.
O GGD contribuiu com os conhecimentos teóricos e práticos em Ginástica
Para Todos, manifestação da cultura corporal que possibilita a fusão de diferentes
linguagens (artística, cultural, esportiva, etc.) e elaboração coreográfica que estimula
a criatividade, autonomia e cooperação (TOLEDO; TSUKAMOTO; CARBINATTO,
2016; BRASILEIRO; MARCASSA, 2008).
O projeto Encontros colaborou com os conhecimentos em literatura e
performance, tendo como eixo central a experimentação sensório-vivencial ou
corpóreo-perceptiva (ZUMTHOR, 2007), possibilitando também a interferências de
outros saberes e práticas artísticas (LEAL, 2016).
2 METODOLOGIA UTILIZADA NA EXPERIÊNCIA
A coreografia/performance teve início com um estímulo literário, quando foi
realizada a leitura da crônica do escritor Gregorio Duvivier intitulada “Xingamento.
Esta crônica apresenta uma crítica sobre a forma como a mulher tem sido
recorrentemente avaliada sob a ótica da estética corporal e a partir de uma conduta
moral feminina esperada:
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Mestre em Educação Física, Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP) priscalopes@
usp.br
3 Mestranda, Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP), melsouza@usp.br
4 Doutora em Literatura, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), juleal@
yahoo.com
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Recentemente anunciaram que uma mulher seria presidenta de uma estatal.
Todos os comentários da notícia versavam sobre sua aparência: ‘Essa eu
comeria fácil’ ou ‘Até que não é tão baranga assim’. O primeiro comentário
sobre uma mulher é sempre esse: feia. Bonita. Gorda. Gostosa. Comeria. Não
comeria (DUVIVIER, 2014, s/p.).

Esta provocação intencional desencadeou nos integrantes dos grupos a
associação das ideias do texto ao feminino e todo o peso que o “ser mulher” carrega
historicamente, culminando na escolha do tema que nortearia a produção. A partir
daí, a construção coreográfica/performática se deu de forma coletiva envolvendo
diferentes processos, como pesquisas de textos, imagens e vídeos de manifestações
artísticas que abordassem o tema do feminino e discussões em grupo.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
As reflexões e inquietações potencialmente suscitadas pelo processo de
produção de “Triz” corroboram a proposta de Marcassa (2004) que sugere a
tematização como um momento significativo na construção coreográfica em
ginástica, pois problematiza e teoriza os fatos reais do contexto no qual estamos
inseridos, permitindo a leitura, interpretação e conhecimento da sociedade em que
vivemos.
Já a interação com o vasto repertório do universo cultural e artístico
proporcionado durante o processo de produção de “Triz”, permite ampliar e
potencializar a percepção que construímos dos sinais simbólicos presentes no nosso
cotidiano, colaborando para a construção do sentido (ou dos sentidos) das nossas
experiências pessoais e interpessoais de maneira mais sutil e complexa (LEAL, 2016).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que os “efeitos e afetos” provocados nos espectadores oscilaram
entre a emoção e a calmaria, o encantamento e o desencanto, o medo e o destemor,
o tormento e a serenidade, o óbvio e o subentendido, o inquestionável e o polêmico,
o que resultou na possibilidade de experenciar sensorialmente ao menos dois lados
de uma mesma questão, permitindo construir e/ou desconstruir a própria visão em
relação às questões que a apresentação detonava.
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VAMOS VADIAR: A CAPOEIRA NA UNIVERSIDADE1
LET’S FOOL AROUND: CAPOEIRA IN UNIVERSITY
VAMOS A ENGAÑAR: CAPOEIRA EN LA UNIVERSIDAD
Ravi Cordeiro de Oliveira2
Marlon Messias Santana Cruz3
Pedro Alves Castro4
PALAVRAS-CHAVE:Capoeira; Extensão; Universidade.

1 INTRODUÇÃO
A capoeira encerra em seus movimentos a luta de emancipação do negro
no Brasil escravocrata. Em seu conjunto de gestos, a capoeira expressa, de forma
explícita, a “voz” do oprimido na sua relação com o opressor. (COLETIVO DE
AUTORES, 1992).
O presente trabalho surge na direção de promover e estimular a prática da
Capoeira entre a comunidade acadêmica da Universidade do Estado da Bahia –
Campus XII localizado no município de Guanambi-BA, visto que as vivências no
campo desta manifestação cultural, nesse espaço, ficam restritas aos componentes
curriculares do curso de Licenciatura em Educação Física. Assim, buscamos, a
partir de um Projeto de Extensão Universitária, promover a prática da capoeira no
ambiente universitário para o resgate da cultura afro-brasileira, bem como oferecer
e estimular, à comunidade acadêmica, a prática da Capoeira, para que a mesma
vivencie um conhecimento para a valorização da cultura brasileira.
2 METODOLOGIA
O projeto teve dois momentos cruciais: o primeiro quando foi destinado à
Comunidade Acadêmica, logo em seguida, foram abertas as inscrições à comunidade
local, bairros circunvizinhos do Campus Universitário.
O desenvolvimento das aulas foi organizado em uma abordagem contemplasse
os conhecimentos pautados na perspectiva da Cultura Corporal, do qual o Coletivo
de Autores(1992) aborda como uma forma crítica e histórica de promover o
conhecimento crítico-reflexivo do sujeito, assim a prática da capoeira buscou
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ravioliveira.oliveira@gmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), marlonmessias@hotmail.com
4 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), palvesdemolay@gmail.com
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contemplar os conhecimentos práticos, históricos e sociais.
As aulas eram desenvolvidas no decorrer da semana, vivências dos movimentos
gestuais, técnicos e táticos do jogo da capoeira, roda de conversa com várias
temáticas que envolvem a Capoeira. Além disso, as aulas básicas de instrumentos
foram desenvolvidas com uma ideia de apresentação à orquestra da Roda de
Capoeira.
3 RESULTADOS
A relevância social deste projeto pode ser reconhecida a partir de dois âmbitos,
a saber: a) no âmbito da aproximação Universidade - Comunidade, ampliando a
compreensão das transformações que vem ocorrendo atualmente no cotidiano e os
ajustes a que estão sujeitos os agentes da sociedade; b) no âmbito da difusão da
cultura capoeirana, bem imaterial da humanidade, que representa atualmente um
elemento central da identidade do povo brasileiro, em especial do povo baiano.
A capoeira no ambiente universitário é uma grande conquista e mostra através
de suas dimensões: histórica, cultural, social, musical, dentre outras, a possibilidade
de desenvolver um trabalho de conscientização e produção do conhecimento,
desde que seja abordada de maneira crítica.
Assim, foi possível cumprir com os objetivos de fortalecer, difundir, resgatar
a cultura afro-brasileira para o ambiente universitário, pois acreditamos que este
conhecimento é de grande relevância para os participantes, além disso, através
das oficinas e aulas os alunos aprenderam os movimentos básicos da capoeira, a
ponto de saber participar de uma roda e ter conhecimento de suas procedências. A
possibilidade de uma formação básica na capoeira é um importante resultado, com
isso abre-se oportunidade de pesquisas dentro do ambiente universitário com o
tema: CAPOEIRA. Além disso, através de algumas leitura e discussões desenvolvidas
os participantes despertaram a ideia que a capoeira proporciona conhecimento
sobre a arte da qual está sendo praticada. Vale ressaltar como fator relevante,
a contribuição do projeto para os eventos internos da Universidade. Portanto, a
capoeira pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento humano junto às
instituições superior de ensino.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da capoeira na Universidade é sem dúvida um importante
passo para a aceitação da mesma por parte da sociedade que ainda descrimina
sua prática e origem. Os resultados nos traz um apanhado das contribuições,
pontos positivos e negativos, bem como dificuldades encontradas referentes ao
desenvolvimento do projeto. Porém, é preciso pensar numa extensão que tenha
função de Universidade como nos diz Jezine (2004), para aprimorarmos a formação
tanto do futuro docente, quanto a conscientização crítica dos participantes do
projeto oriundo da comunidade atendida.
REFERÊNCIAS
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EDUCAÇÃO FÍSICA E LINGUAGEM: APROXIMAÇÕES
E POSSIBILIDADES1
Allan Delmiro Barros2
Lívia Tenorio Brasileiro3
RESUMO
O estudo intenciona compreender as aproximações existentes na área de educação física em relação
à linguagem, buscando contextualizar o percurso histórico-filosófico sobre linguagem com reflexões
que perpassam a filosofia da linguagem; mapear as produções da área de educação física advindas
de artigos científicos, dissertações e teses; apontar possibilidades da relação linguagem e educação
física face às correlações pertinentes entre/com a filosofia da linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Educação Física; Filosofia.

1 INTRODUÇÃO
A utilização da linguagem sempre aconteceu de modo subjacente à própria
vivência em sociedade, independente do grau de conhecimento por parte do ser
humano, e é nos meandros histórico-filosóficos acerca da linguagem que podemos
compreender como a linguagem está posta em face de distintas perspectivas.
Neste sentido, nosso estudo problematiza: Quais as aproximações e
possibilidades dos estudos sobre linguagem na/com a área de educação
física?Apresentando como objetivo geral: compreender as aproximações existentes
na área de educação física em relação à linguagem, e em seu contexto específico
contextualizar o percurso histórico-filosófico sobre linguagem com reflexões que
perpassam a filosofia da linguagem, como aporte teórico;apresentar o mapeamento
sobre linguagem nas produções científicas da área de educação física advindas
de artigos científicos, dissertações e teses nacionais; e apontar possibilidades para
compreender a relação linguagem e educação física face às correlações pertinentes
com a filosofia da linguagem.
Auroux (1998) em sua obra A filosofia da linguagem expõe exemplos que
caracterizam a amplitude das compreensões que a expressão Filosofia da Linguagem
vem induzindo ao longo do percurso histórico, afirmando que a “filosofia da linguagem
é hoje um campo vasto e complexo [pois] pode se exprimir pela multiplicidade
1 O presente estudo foi oriundo da dissertação de mestrado: Aproximações conceituais sobre
Linguagem na área de Educação Física (BARROS, 2017). Desenvolvida no Programa Associado de
Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB, com financiamento da CAPES. No interior do Grupo
de Estudos Etnográficos em Educação Física e Esportes – ETHNÓS da Escola Superior de Educação
Física ESEF/UPE.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), allandelmiro@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), livtb@hotmail.com
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das abordagens possíveis dos fenômenos linguageiros” (AUROUX, 1998, p. 396).
Para o presente estudo, o que importa é compreender como os principais filósofos
desenvolveram, no percurso histórico da humanidade, seus conhecimentos sobre
a linguagem. Na correlação entre linguagem e educação física, realizamos a leitura
analítica de filósofos, precursores e referências, que perpassa por Platão, Aristóteles,
Santo Agostinho, Ockham, Sapir-Whorf, Descartes, Pierce, Frege, Saussure, Russell,
Austin, Heidegger, Foucault, Merleau-Ponty e Bakhtin.
2 METODOLOGIA
Elucubramos três caminhos que deram o alinhamento metodológico propício
para a composição deste estudo, em que: no primeiro momento realizamos a leituras
das principais obras dos filósofos/pensadores que tematizaram a linguagem, e nestas
buscamos elucidar seus entendimentos sobre a mesma; no segundo momento
realizamos uma revisão sistemática(GOMES; CAMINHA, 2014), no intento identificar
as produções sobre esta temática. Para tanto, buscamos as produções oriundas de
periódicos nacionais da área que possuíam Qualis Capes entre A1, A2, B1 e B2, bem
como produções em dissertações e teses oriundas de programas de pós-graduação
em educação física no Brasil.
Os critérios de inclusão: ser produções em português ou versão disponível em
português; disponível gratuitamente em versão digital e versão completa do artigo,
dissertação ou tese; ter um dos descritores como palavra-chave; abordar o conceito
de linguagem. Como critérios de exclusão: não estar disponível em formato digital,
arquivo corrompido e apenas o resumo em português.
Para o processo de seleção das produções usamos os descritores ou palavraschave (Linguagem; Expressão Corporal; Linguagem Corporal; Linguagem AND
Educação Física; Expressão Corporal AND Educação Física; Comunicação Corporal
AND Educação Física; Educação Física AND Corp*4); e por fim elucidamos uma
análise do tipo categorial por temática (BARDIN, 2011).
3 RESULTADOS
O estudo parte de Platão que considerava a linguagem como fonte de erro,
bem como colocava a linguagem em oposição ao conhecimento, e de acordo com
Law (2011, p. 81) “a filosofia de Platão tem enorme impacto na cultura ocidental”.
Seguindo o percurso histórico que, na linha do tempo, vai da Idade Antiga até o
momento contemporâneo, em que destacamos, a título de exemplo, Merleau-Ponty
(1999)que adentra na percepção do corpo fenomenológico no que diz respeito
à expressão do ser no mundo sensível, assevera que a percepção da expressão
abrange não apenas o ato comunicativo, mas também o contexto da expressão
como emoção. Quando, no tocante à experiência, o ser no mundo sensível ao se
apropriar da expressão será amparado pelas experiências de mundo que abarca seu
contexto para a possibilidade de entendimento das significações que lhes chegam.
Outra possibilidade é Michel Foucault,que em seu método,enfatizou o discurso,
4 Na revisão sistemática é recorrente a utilização de radicais de palavras seguidos pelo símbolo do
asterisco para ampliar a possibilidade de coleta de potenciais descritores pertinentes à pesquisa.
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direcionando para análise das formações discursivas. Na obra A Arqueologia do
Saber (FOUCAULT, 2008), vai à fonte de “várias teorias contemporâneas, inclusive
a noção de performativo de Austin, para formular a sua própria noção de discurso”
(MARCONDES, 2010, p. 127).Em A ordem do discurso (FOUCAULT, 2002), analisa
o poder do discurso, relatando que o poder perpassa pelo discurso do não dito.
Porém, outra passagem tanto interessante está quando se expressa a vontade de
verdade, em que não apenas impera o não-dito, mas a necessidade de controle do
não-dizer a verdade e manter essa omissão como a verdade que se precisa manter
e ser repassada.
Chegando a Mikhail Bakhtin que apresenta o signo e externa que “tudo que é
ideológico possui um significado [...] tudo o que é ideológico é signo”(BAKHTIN,
2006, p. 31), pois para o autor um fruto ideológico é pertencente ao real concreto
em que o ser se faz presente, sendo um meio de produção ou produto de consumo.
Além dos filósofos/pensadores destacados, outros compuseram o estudo,
possibilitando fazer a articulação com as produções da área de educação física
mapeadas, havendo a composição de categorias empíricas que explorou outras
faces da linguagem, que não apenas a comunicativa relatada pela literatura, mas
que pudemos apontar a linguagem como emoção, poder, ação, história, símbolo,
dentre outras possibilidades.
A título de exemplificação, realizamos articulações possíveis entre os filósofos/
pensadores do contexto da filosofia da linguagem e as produções mapeadas da
área de educação física entremeadas com a linguagem, através da identificação de
suas categorias empíricas.
Diante disso, foram apontadas as seguintes categorias empíricas:LinguagemCorpo: como Comunicação, a exemplo do estudo De Oliveira Santos (2009, p. 132):
Capoeira é necessariamente relação. Um corpo depende do outro. Um corpo
tenta conversar com o outro. Talvez por essa tentativa de diálogo corporal
e de ocupação do espaço vazio deixado pelo outro, a capoeira abandona
graciosa e brevemente suas características combativas que a poderiam
tornar uma luta definitiva. Podemos pensar na capoeira como uma linguagem
particular em que o corpo e seus gestos são como palavras que pronunciam
e incorporam determinados sentidos/significados.

O autor toma como referência o contexto histórico-cultural, atrelados a
linguagem para o entendimento dos significados e sentidos da capoeira e, para
tanto, dentre as referências se fundamenta em Bakhtin.
Já na dissertação de Zotovici (2001, p. 11), podemos exemplificar a categoria
empírica Linguagem-Corpo: como Emoção, na qual o autor se apropriou de MerleauPonty para compreender que “dançar significa sentir nosso corpo e por meio dele
sorrir, chorar, amar, odiar, querer, nascer, morrer, viver”.
Na categoria empírica Linguagem-Corpo: como Poder, alinhado com Foucault,
o artigo de Soares e Brandão (2012, p. 17) anuncia o entendimento sobre o poder
imanente do esporte sob o corpo relatado, onde a “cultura da performance oriunda
do modelo esportivo invade a vida cotidiana, condiciona os gostos e estimula a
competição íntima, condenando toda gestualidade gratuita”.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões sobre a linguagem apenas foram possíveis após (e durante) leituras
das obras dos filósofos/pensadores que estivessem alinhados com a filosofia da
linguagem. A comprovação de que linguagem é comunicação foi bandeira hasteada
na literatura desde outrora (SAPIR, 1980; LOCKE, 1999; MERLEAU-PONTY, 1999;
ARISTÓTELES, 2005; BAKHTIN, 2006), e concordamos com tal afirmação. Porém,
entre idas e vindas, após diálogos com o aporte teórico, manifestou-se possibilidades
outras de compreensão da linguagem que não somente o da comunicação.
A educação física ainda tem muito para explorar e respirar do/no ar da Filosofia
da Linguagem para ampliar a compreensão e identificação das possibilidades,
aproximações, e até dos distanciamentos que possam ofertar para nossa área.
EDUCACIÓN FÍSICA Y LENGUAJE: APROXIMACIONES Y POSIBILIDADES
RESUMEN: El estudio tiene la intención de comprender los enfoques existentes en el área de la
educación física en relación con el lenguaje, tratando de contextualizar la ruta histórico-filosófica
sobre el lenguaje con reflexiones que subyacen a la filosofía del lenguaje; mapear la producción de
área de educación física que resulta de los trabajos científicos, disertaciones y tesis; señalando las
posibilidades de la lengua relación y la educación física satisfacer las correlaciones relevantes entre
/ con la filosofía del lenguaje.
PALABRAS CLAVE: Lenguaje; Educación Física; Filosofía.

PHYSICAL EDUCATION AND LANGUAGE: APPROACHES AND POSSIBILITIES
ABSTRACT: The study intends to understand the existing approaches in the area of physical education
in relation to language, seeking to contextualize the historical-philosophical course on language with
reflections that permeate the philosophy of language; Map the productions of the area of physical

education coming from scientific papers, dissertations and theses; To point out possibilities of the
relation between language and physical education in relation to the pertinent correlations between /
with the philosophy of language.
KEYWORDS: Language; Physical Education; Philosophy.
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GTT 04 EPISTEMOLOGIA
Ementa: Estudos dos pressupostos teórico-filosóficos, presentes nos diferentes projetos
de delimitação da Educação Física, voltados para o fomentar da atividade epistemológica
como interrogação constante dos saberes constituídos neste campo do conhecimento.
Coordenador: Eduardo Galak (UNLP/CONICET)
Comitê Científico: Gabriel Pereira Paes Neto (UFPA), Ivan Marcelo Gomes (UFES), Marcia
Chaves Gamboa (UNICAMP), Michele Silva Sacardo (UFG), Paulo Fensterseifer (UNIJUÍ),
Ricardo Rezer (UNOCHAPECÓ), Santiago Pich (UFSC).

COMUNICAÇÃO
ORAL

PRÁXIS PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA:
PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES ENTREGRAMSCI E
VIGOTSKI1
Gabriel Pereira Paes Neto2
Carlos Jorge Paixão3
RESUMO
Trata-se pesquisa bibliográfica na qual analisamos teses fundamentais de Antônio Gramsci e Lev
Vigotski, a fim de analisar mediações entre as mesmas, debatendo possibilidades para a prática
pedagógica na educação física. O método utilizado foi o materialismo histórico dialético. Analisamos
a necessária complementação nas teses de Gramsci e Vigotski, para pensarmos ferramentas teóricopráticas para a práxis pedagógica em educação física.
PALAVRAS-CHAVE: Gramsci. Vigotski. Educação física.

1 INTRODUÇÃO
Trata-se de estudo desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre
Teorias, Epistemologias e Métodos da Educação - EPsTEM, em parceria com
Grupo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil na Perspectiva
Histórico-Cultural - GEPEHC. O objetivo com este artigo foi analisar e tratar teses
fundamentais de Antônio Gramsci e Lev Vigotski, a fim de extrair contribuições e
mediações entre as respectivas teses que ajudem a pensar possibilidades para a
prática pedagógica na educação física, vinculadas ao escopo teórico-prático da
cultura corporal.
De acordo com Martins (2011) e Rosa e Silva (2016), Vigotski e Gramsci,
respectivamente, tratam dos processos psicológicos e políticos a partir da mesma
matriz teóricae epistemológica. Partilham de uma visão inovadora e progressista
do mundo moderno e das teses marxianas, a partir da totalidade e complexidade
dos fenômenos.Face ao exposto, tivemos como problema de pesquisa: quais
as teses fundamentais de Antônio Gramsci e Lev Vigotski que ajudem a pensar
possibilidades para a prática pedagógica na educação física?
2 METODOLOGIA
Optou-se pelo materialismo histórico dialético como a lente que ajudou a olhar
o objeto desta pesquisa. Sabe-se que a realidade é complexa por ser a síntese de
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Escola Superior Madre Celeste (ESMAC), gabrieledfisica@hotmail.com
3 Universidade Federal do Pará (UFPA), carlosjpaixao@hotmail.com
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muitas determinações, o conhecimento teórico é, assim, o conhecimento do concreto
que constitui a realidade, mas que não se oferece imediatamente ao pensamento.
Tal possibilidade de método lógico deve ser considerada como uma possibilidade
de interpretação e transformação da realidade, a partir de uma epistemologia aberta,
plural, em movimento e que reaproxima a teoria da ciência moderna com a teoria
do conhecimento. Assim, é fundamental a análise das relações entre os processos
inerentes ao objeto, pela análise categorial, ou seja, sua totalidade, contradições e
das mediações com a totalidade.
Considerando que a construção do conhecimento é um movimento de
complexidades conceituais e metodológicas, de acordo com Paixão (2013),
esperamos que as discussões e proposições apresentadas neste estudo possam
contribuir com a construção de um projeto de educação física emancipadora,
comprometida com a construção de um “homem novo”.
Considerando que a teoria seria uma explicação elaborada, dialogando com
Gamboa (2009; 2010) e Netto (2011), a partir de uma dada lógica de apreensão,
compreensão e ação dialética com o real. Portanto, podemos pensar a teoria da
educação física, as explicações a respeito da produção do conhecimento científico,
segundo determinada lógica (teoria do conhecimento) de pensar e agir no real.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Vigotski propõe um processo de construção da subjetividade imerso na
materialidade histórica, Gramsci traz para o centro da discussão elementos políticos
e culturais para fundamentar novos caminhos para a filosofia da Práxis. Estes autores
nos ajudam a compreender a práxis, a educação e a catarse como processos para
pensarmos a educação física a partir da cultura corporal.
As teses de Vigotski, que pensou e desenvolveu uma psicologia de base
marxista e colocou a educação dentro de seu núcleo teórico, pode nos orientar no
sentido de pensar a educação enquanto um elemento da cultura, que deve e pode
estar na essência da constituição do ser humano.
Martins (2011, p. 348) e Pino (2000) ressaltam que Vigotski voltou-se para o
estudo das relações entre cultura e desenvolvimento. “Na concepção vigotskiana, a
cultura objetiva-se nos signos ou instrumentos culturais, dispostos sob a forma de
instrumento cultural material e instrumento psicológico”.
Para Gramsci (2011, p. 54 e 55), a cultura é “organização, disciplina do próprio eu
interior, apropriação da própria personalidade, conquista de consciência superior: e
é graças a isso que alguém consegue compreender seu próprio valor histórico, sua
própria função na vida”.
Tanto Gramsci, quanto Vigotski apontam para análise que indica o uso da
escola pelas elites burguesas como espaço de segregação de classes a partir da
diferenciação da escola de ricos e de pobres. Essa constatação reforça a tese sobre
a necessidade da defesa de uma escola única e de qualidade para todos.
Nesta escola, Vigotski (2003a; 2003b) nos diz que o uso de instrumentos
não desenvolve somente a história da criança, mas que entrelaçado a isso, há um
desenvolvimento dos movimentos de forma sistematizada, de percepção, assim
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como todo seu organismo. Para o autor o sistema de reações do organismo é
determinado pela estrutura do ambiente, portanto, a educação tem inevitavelmente
um caráter social.
Segundo Vigotski (2003a), “na base da ação educativa dos próprios alunos
deve estar o processo integral de reação com seus três componentes: percepção da
excitação [estímulo], elaboração [processamento] da mesma e ação de resposta”
(p.75 e 76).
De acordo com Teixeira e Mello (2005), a necessidade de uma educação
democrática e desenvolvente, em que o professor é “o intelectual responsável por
realizar de forma intencional o processo de formação das qualidades humanas das
novas gerações” (p.11). Segundo as autoras, o conceito de obutchenie, termo russo
utilizado por Vigotski, que tem sido traduzido por Prestes (2012) como “instrução”
e “situação de ensino” assume lugar central na relação entre desenvolvimento
humano e educação, e mostra-se revolucionário, por ser a categoria teórica que
permiti ao professor organizar e dirigir, na prática, o trabalho educativo para novos
estágios de desenvolvimento.
Gramsci (2010) conferia à educação e à cultura uma fundamental relevância.
Tratando do princípio educativo ele formula a noção de escola única, ou seja,
escola “inicial de cultura geral, humanista, formativa” (p.32), em que se pressupõe
uma formação integral que possibilite a formação de novos intelectuais da classe
trabalhadora.
Todavia, tanto em Gramsci, quanto em Vigotski, a educação tem o elemento
teleológico de pensar e construir outra realidade humana, uma sociedade socialista.
Assim, a educação está imbricada na formação dos indivíduos que participam
da vida pública, da sociedade civil e, portanto, do Estado. Em Gramsci (2012)
devemos entender por “Estado” como aparelho de governo e aparelho “privado”
de hegemonia.
Sobre o princípio educativo em Gramsci (p.221), o processo formativo do
gênero humano deve considerar o conceito do equilíbrio entre ordem social e
ordem natural com base na categoria trabalho, sendo este “o ponto de partida para
o posterior desenvolvimento de uma concepção histórica, dialética, do mundo, para
a compreensão do movimento e do devir” (p.221). Todavia, a educação pressupõe
catarses,considerando a cultura como um conteúdo humano, o desenvolvimento se
dá pela “passagem do “objetivo ao subjetivo” (p.192), tese que também é central
para Vigotski.
A educação física e o paradigma da cultura corporal pressupõem as teses
discutidas neste trabalho. De acordo com Taffarel e Escobar (2009), acredita-se
que para o homem constituir-se na sua plenitude, necessita ter acesso às práticas
corporais. Para as autoras, as possibilidades corporais, em um processo educativo,
devem ser instigadas por uma prática pedagógica que esteja fundamentada em
todos os conteúdos da cultura corporal e voltada para a produção e apreensão de
conhecimento pelos alunos.
Para o Coletivo de Autores (2009), no que tange aos conteúdos escolares
não deve ser diferente: “os princípios da lógica dialética: totalidade, movimento,
mudança qualitativa e contradição” (p.32) são postos para a compreensão de como
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o conhecimento foi produzido historicamente pela humanidade e o seu papel na
história dessa produção.
De acordo com Gamboa (2010), a educação física é uma ciência da prática e
da ação que se fundamenta por ter como ponto de partida e de chegada a cultura
corporal e pelo “caráter educativo vinculado ao caráter não material que produz no
homem a sua natureza humana” (p.35), que constituiria uma segunda natureza.
A educação física, assim, estaria diretamente relacionada com essas questões,
não se separa essas duas naturezas, pois “se imbricam mutuamente, constituem
se em uma unidade concreta na ação humana direta e intencional dos homens
(trabalho) que transforma a natureza biofísica em natureza humana” (GAMBOA,
2010, p. 36).
Analisamos a necessária complementação nas teses de Gramsci e Vigotski,
pressupondo a escola única como um guia para a escola enquanto centro de cultura,
em consonância com a ideia de que o comportamento humano revela-se como um
processo dinâmico e dialético de luta entre o homem e o mundo, de formação do
gênero humano e assimilação da cultura, por todos e em sintonia com a práxis e a
construção de outra realidade humana para além da experiência moderna liberal
capitalista, portanto, uma sociedade socialista.A articulação desses autores permite
abordar a perspectiva do sujeito e da subjetividade, assim como fundamentar
possibilidades pedagógicas para a educação física.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As proposições de Gramsci e Vigotski acerca do papel da escola, do professor
e da cultura, em muito contribuem para transformamos essa utopia em prática,
de um modo especial, em práticas educativas emancipadoras. Ambos os autores
“jogam luzes” e nos mostram “ferramentas teórico-práticas” para caminharmos
nesse sentido. Interessa-nos investigar como podemos nos valer dessas proposições
na área da Educação Física. O presente trabalho constitui um primeiro passo nesse
sentido.
De acordo com o Coletivo de Autores (2009), a cultura corporal é o objeto da
práxis na educação física, a qual se alimenta da articulação das teses de Gramsci e
Vigotski, as quais permite abordar a perspectiva do sujeito e da subjetividade, assim
como fundamentar possibilidades pedagógicas para a educação física.
Todas essas inserções visam a busca pela concretização de um trabalho educativo
comprometido com a formação de um homem novo para uma nova sociedade,
que se quer livre, justa e democrática.Contudo, considerando que os subalternos
podem chegar à hegemonia, torna-se necessário, portanto, o compromisso com
uma prática ético-política, considerando a política como práxis, a qual se constitui
de sujeitos, os quais se educam para socializar e dirigir o mundo.
PRAXIS EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: PRIMERO SE ACERCA ENTRE
GRAMSCI Y VYGOTSKY
RESUMEN: Se trata de una investigación bibliografía en la que se analizan los principios fundamentales
de Antônio Gramsci y Lev Vygotsky, para analizar las mediaciones entre ellos, debatiendo posibilidades
para la enseñanza de la práctica de la educación física. El método utilizado fue el materialismo histórico
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dialéctico. Analizamos el complemento necesario en las tesis de Gramsci y Vygotsky a pensar en las
herramientas teóricas y prácticas para la enseñanza de la práctica de la educación física.
PALABRAS CLAVE: Gramsci. Vygotsky. Educación Física.

PEDAGOGICAL PRACTICE IN PHYSICAL EDUCATION: FIRST APPROACHES
BETWEEN GRAMSCI AND VIGOTSKI
ABSTRACT: This is a bibliographical research in which we analyze the fundamental theses of Antônio
Gramsci and Lev Vigotski, in order to analyze mediations between them, debating possibilities for the
pedagogical practice in physical education. The method used was dialectical historical materialism.
We analyze the necessary complementation in the theses of Gramsci and Vigotski, to think theoreticalpractical tools for the pedagogical praxis in physical education.
KEYWORDS: Gramsci. Vigotski. Physical education.
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EDUCAÇÃO FÍSICA REFLEXIVA: POR UMA
REINTERPRETAÇÃO DA ONTOLOGIA DO
MOVIMENTO HUMANO
Juliano de Souza1
RESUMO
Esse texto expõe alguns resultados de uma pesquisa teórica mais ampla de reinterpretação da
ontologia do movimento humano a partir da teoria da modernização reflexiva de Ulrich Beck e Anthony
Giddens. Procura-se, portanto, apontar alguns dos possíveis impactos que a autotransformação do
tecido social na Segunda Modernidade poderia impor sobre a Educação Física no que diz respeito,
sobretudo, ao trato epistemológico do corpo.
PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia da Educação Física; Modernização Reflexiva; Corpo.

1 INTRODUÇÃO
Esse texto expõe resultados de uma pesquisa teórica mais ampla de
reinterpretação teórica da ontologia do movimento humano. Minha hipótese é que
se o diagnóstico de autores como Beck ou Giddens é verdadeiro, então uma série
de categorias analíticas acionadas no campo da Educação Física para explicara
realidade constitutiva da área não só podem como devem ser revistas, postas em
xeque, quando senão abandonadas em favor de construções teóricas que satisfaçam
melhor analiticamente as dinâmicas estruturantes do tecido social tanto no âmbito
das instituições quanto da constituição das subjetividades/identidades.
Nas páginas seguintes, recupero então alguns dos desafios analíticos que
se abrem ao campo da Educação Física no Brasil a partir da retomada teoria da
modernização reflexiva de Ulrich Beck (2002, 2011, 2012) e Anthony Giddens (2002,
2012).Em termos mais precisos, procuro apontar alguns dos possíveis impactos
que a autotransformação do tecido social levado a efeito no cenário da Segunda
Modernidade poderia impor sobre a Educação Física no que diz respeito, sobretudo,
ao trato epistemológico do corpo.
2 TEORIA DA MODERNIZAÇÃO REFLEXIVA E A REABILITAÇÃO DO CORPO
De acordo com Beck (2003), as sociedades da Primeira Modernidade se definem
e se organizam basicamente no contêiner do Estado-nacional, nas dimensões das
lutas de classe e das grandes formações coletivas, no ordenamento normativo e
hierárquico da família nuclear, em uma clara distinção entre sociedade e natureza,
além de se caracterizarem como sociedades do pleno emprego, uma vez que a
1 Universidade Estadual de Maringá, julianoedf@yahoo.com.br
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participação na democracia se constrói a partir da inserção dos indivíduos no
trabalho produtivo. Na Segunda Modernidade, todos esses fundamentos são
abalados e revistos no conjunto de transformações que integram a etapa reflexiva
da modernização através da qual, em linhas gerais, a modernidade se confronta
com ela mesma e toma rumo alternativo que não foi previsto a partir de um cálculo
de rota original, mas que tampouco foi traçado aleatoriamente e no vácuo.
Esse novo estágio social, como fruto então da autotransformação das instituições
sociais e também das identidades e das relações íntimas, segundo Giddens (2012)
é marcado pela destradicionalização e individualização. Ambas as dimensões são
relacionais, uma vez que é no contexto pós-tradicional que o indivíduo, de fato,
se libera das estruturas coercitivas tradicionais, não evidentemente por um ato
solipsista e emancipador, mas porque as dinâmicas de “incertezas fabricadas”
(GIDDENS, 2002) decorrentes da socialização da natureza e da reflexividade das
instituições, impõe aos indivíduos a necessidade de constituírem um “padrão de
vida biográfico” e de realizarem escolhas.
Em uma ordem social então destradicionalizada – cuja qual evidentemente não
anula a possibilidade de que elementos caros à tradição possam ressurgir e ser
reinventados –, a vida se reorganiza como um todo, em suas diferentes esferas,
das relações de trabalho à negociação e distribuição das atividades domésticas
no âmbito familiar; dos novos movimentos sociais que emergem das situações de
ameaça na sociedade de risco à ética dos cuidados corporais que os indivíduos
impõem sobre si; do redesenho das relações amorosas e de amizade que passam
a ser selecionadas e escolhidas por cada um à dinâmica de mobilidade ou ao
sistema de seguridade social que já não são vivenciados como destino coletivo,
mas individual etc.
Nesse contexto, abre-se um espaço de manobras em que o indivíduo emerge
como engenheiro de sua vida, condição que, por conseguinte, não significa assumir
que a individualização seja uma forma deliberada de emancipação, liberdade,
egoísmo, atomismo ou isolamento social. Ao contrário então do que essas leituras
sugerem, a dinâmica de individualização desvelada nos trabalhos de Beck e Giddens
não tem conotação valorativa e, em última instância, significa que na modernidade
radicalizada “[...] se entra numa dinâmica institucional endereçada ao indivíduo, não
ao grupo” (BECK, 2003, p. 69).
Disso decorre o entendimento de que o crescente processo de individualização
ao arremessar os indivíduos a um universo múltiplo de estilos de vida e possibilidades
de existência no qual devem tomar parte e empreenderem sua egotrip, pressupõe
um alto grau de coerção social representada na emergência da sociedade mundial
de risco, evidenciando que “[...] o microcosmo da vida pessoal está inter-relacionado
com o macrocosmo dos problemas globais, terrivelmente insolúveis” (BECK, 2012,
p. 78). 214).
Mediante o exposto, é possível dizer então que no contexto da modernidade
reflexiva, os indivíduos são impelidos a produzirem soluções biográficas para
contradições sistêmicas.Em suma, tal enfrentamento remete ao processo de
autoconfrontação e autotransformação da modernidade que, por sua vez, se fez
refletir nos domínios da vida privada e pública, reorganizando, redefinindo e, talvez
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mesmo, até dissolvendo essa polarização a partir de três condições principais e,
muito provavelmente, iniciais de afirmação da atividade alternativa no esforço
de ruptura com a racionalidade especializada, quais sejam: “[...] a transição da
cientificação simples para a reflexiva, a questão ecológica e a penetração das
orientações feministas nas várias profissões e campos da atividade ocupacional”
(BECK, 2012, p. 82).
No intuito de estender os pressupostos e avaliar o alcance da teoria da
modernização reflexiva no campo da Educação Física, cabe indagar quais seriam
então os correlativos dessas mudanças sugeridas por Beck e Giddens em relação à
reflexividade institucional na ontologia do movimento humano? Quais os impactos
científicos e políticos de compartilhar de uma concepção de estruturas sociais
que não somente constrangem e inibem os indivíduos, mas também impulsionam,
autorizam e permitem? Supondo-se que a destradicionalização e a individualização
tenham encorajado outra ética das práticas corporais, o que isso representaria em
termos epistemológicos e pedagógicos para a Educação Física?
Para lançar luz sobre algumas dessas questões, é importante inicialmente
lembrar que o corpo na condição de entidade indivisível do eu se tornou alvo de
investimento reflexivo por parte dos agentes. De acordo com Giddens: “Todas
as culturas têm sido sistemas de medicina e regimes de treinamento corporal.
Mas na era moderna o corpo e seus processos fisiológicos têm sido muito mais
profundamente invadido que antes” (GIDDENS, 2012, p. 123). Essa invasão do corpo
pelos sistemas peritos, ao contrário do que se pensa, tem pouca relação com a
dominação abstraída do aspecto coercitivo da estrutura, e uma relação muito mais
intensa com a dimensão criadora da estrutura, expressa, entre outras coisas, no
fato de que a ciência na etapa reflexiva da modernização se torna difusa e permeia
todos os espaços.
A Educação Física, embora não se trate a rigor de uma ciência, mas de um campo
no qual também se desenvolve atividade científica, está inserida nessa dinâmica
institucional da reflexividade. A produção de um saber-fazer corporal materializada
em manuais, livros, artigos, entrevistas, filmes e outras vias comunicativas abertas
pela sociedade da informação tem permitido aos indivíduos construírem suas
biografias. Oportuno ressaltar que o que está em tela não se trata de um saber que
aprisiona ou emancipa, mas de um conhecimento que está disponível aos indivíduos
no momento em que eles, mais que nunca, precisam tomar suas decisões, elaborarem
suas narrativas, ingressarem na dinâmica reflexiva da modernização.
Tome-se como exemplo o trekking, atividade física mais praticada no Brasil
segundo os dados trazidos no Diagnóstico Nacional do Esporte em junho de 2015.
Trata-se de uma prática endereçada ao indivíduo e através da qual eles integram
seus corpos nas decisões sobre estilos de vida. Associado ao trekking está uma
ciência da atividade física e da nutrição que extrapolou os muros da cidadela
acadêmica. Esse conhecimento se traduz na reorganização do tempo pessoal, na
dieta, na aquisição de roupas recomendáveis à caminhada, na recorrência ou não
aos serviços especializados de profissionais da Educação Física, da Nutrição etc.,
na reorganização das finanças, no tempo que dedicam aos sites destinados ou que
reservam espaço ao trekking, nas páginas e pessoas que seguem no facebook etc.
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Nesse contexto aberto de possibilidades, o indivíduo procura saber então sobre
qual o melhor período para caminhar, sobre o tempo de caminhada mais indicado
aos seus objetivos, sobre as vestimentas adequadas para tal. As questões da ordem
no domínio dessa atividade passam a ser, dentre outras: que ritmo de caminhada
adotar? É benéfico caminhar em jejum? O que comer ou não comer após uma hora de
caminhada no parque? O quanto se hidratar? Por conseguinte, indagações como as
exemplificadas, partem da investigação científica e não o deixarão de ser formulados
nesses termos. Acontece que, no contexto de reflexividade indiscriminada, esse
conhecimento, por via de mediadores culturais, chega às pessoas comuns que o
integram, ao menos em parte, ao léxico que mobilizam para explicar o mundo e
dotar suas vidas de sentido. Há, além disso, um fluxo ininterrupto do conhecimento,
na medida em que enquanto essas pessoas estão confrontando e fazendo uso de tais
informações, outras talvez muito mais precisas ou mesmo imprecisas e a lançarem
mais dúvidas sobre o inseguro contexto que é a sociedade de risco podem estar
surgindo e se tornando disponíveis.
Em síntese, o trekking como prática de lazer individualizada que se distribuiu
massivamente na sociedade de risco em virtude da constituição não só de um mercado
legítimo que organiza a prática, mas, acima de tudo, da expansão progressiva de
uma reflexividade institucional – uma coisa não exclui a outra –, apontam para uma
dinâmica que pode ser lida por outras lentes teóricas no campo da Educação Física.
Nesse sentido, o trabalho que os indivíduos, no contexto da modernização reflexiva,
fazem sobre seus corpos a partir de atividades físicas como o trekking, corridas
de rua, ciclismo, crossfit, musculação ou através de dietas, terapias,cirurgias,
tratamentos estéticos, suplementos alimentares, recursos ergogênicos etc.já não
se permite explicar devidamente por modelos epistemológicos que situam esse
movimento de construção das biografias individuais como uma dialética negativa e
opressora, isto é, como se as pessoas fossem: “[...] meros engrenajes de la máquina
gigantesca de la racionalidad tecnocrática y burocrática”(BECK, 2002, p. 233).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A modo de fechamento, aponta-se que a incorporação da teoria da modernização
reflexiva como quadro analítico e modus operandi no campo da Educação Física
permite reabilitar o indivíduo como agente inventivo em seus usos corporais. No que
se refere aos desafios pedagógicos que a adoção desse referencial de análise impõe
sobre a Educação Física, ainda é prematuro qualquer exposição mais sistemática
e estes serão tema de trabalhos futuros. De forma preliminar e provocativa, no
entanto, é possível perguntar se não estaria na hora, por exemplo, da Educação
Física escolar, em virtude de todas essas mudanças sociais que se revelam na etapa
reflexiva da modernização, operar uma verdadeira reviravolta em suas prioridades
de conteúdos? Será que atividades físicas individualizadas como trekking, esportes
de contato íntimo com a natureza, atividades de academia, jogos eletrônicos etc.
não satisfariam muito mais os interesses culturais de crianças, adolescentes, jovens,
além de poderem propiciar experiências de socialização mais democráticas?
Questões para pensar...
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EDUCACIÓN FÍSICA REFLEXIVA: POR UNA REINTERPRETACIÓN DE LA
ONTOLOGÍA DEL MOVIMIENTO HUMANO
RESUMEN: Este texto expone algunos resultados de una investigación teórica más amplia de relectura
de La ontologia movimiento humano a partir de La teoría de La modernización reflexiva de Ulrich
Beck y Anthony Giddens. Se busca, por tanto, señalar algunos de los posibles impactos que La autotransformación Del tejido social enla Segunda Modernidad podría imponer a La Educación Física em
relación principalmente al análisis epistemológico delcuerpo.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; modernización reflexiva; cuerpo.

REFLEXIVE PHYSICAL EDUCATION: FOR A REINTERPRETATION OF THE
ONTOLOGY OF THE HUMAN MOVEMENT
ABSTRACT: This text exposes some results of a broader theoretical research of reinterpretation of
the ontology of human movement from the theory of reflexive modernization of Ulrich Beck and
Anthony Giddens. It is sought, therefore, to point out some of the possible impacts that the selftransformation of the social fabric in the Second Modernity could impose on the Physical Education
in what concerns, mainly, to the epistemological treatment of the body.
KEYWORDS: Physical Education; Reflexive Modernization; Body.
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TENSIONAMENTOS ENTRE A GRANDE-SAÚDE DE
NIETZSCHE E A EDUCAÇÃO FÍSICA1
Fidel Machado de Castro Silva2
Léo Barbosa Nepomuceno3
Odilon José Roble4
RESUMO
Compreende-se que há uma exacerbação do conceito de saúde e sua representação no imaginário
da Educação Física, compondo uma percepção cristalizada do termo.Desse modo, propõe-se refletir
sobre as concepções de saúde a partir da filosofia de Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) com o intuito
de utilizar o conceito de grande-saúde para contrapor o discurso vigente na área.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; saúde; Nietzsche.

1 INTRODUÇÃO
Com o propósito de refletir sobre as concepções de saúde vigentes na Educação
Física, influenciadas por elementos biomédicos, destacamos o conceito de grandesaúde como alternativa que pode colaborar para uma revisão epistemológica capaz
de visumbrar uma ação mais ativa do corpo. Desse modo, o conceito distancia-se de
uma subserviência aos padrões postos em que o sujeito, gênese da relação atividade
física e saúde e agente legitimador do discurso torna-se passivo, passa a não mais
agir, mas reagir e, comumente, localiza-se à margem da relação (CARVALHO, 2001).
Sabe-se que é no saber biomédico que a Educação Física busca seus
fundamentos para entender do ponto de vista biológico o movimento humano,
reduzindo as dimensões subjetivas e socioculturais. Notamos assim uma estreita
relação entre a profissão e o movimento médico higienista. Góis Junior, Lovisolo
(2003, p. 47), afirmam que: “Para os seus defensores, a prática de atividades físicas
fortalecia o homem e afastava a doença, sendo símbolo da saúde”.
Se a educação do corpo for restrita ao aspecto biológico e a modelos de
práticas prescritivos, com fins de promover conceitos científicos (padronizados)
de saúde e prevenção de doenças, talvez haja aí um dispositivo de controle moral.
Nesse contexto, propomos apresentar uma reflexão das interfaces entre atividade
física e saúde presentes na Educação Física e aproximá-los do conceito nietzschiano
de grande-saúde que pressupõe uma nova conduta perante a saúde e a vida.
1 Este trabalho contou com auxílio financeiro do CNPq , processo: 140463/2017-8.
2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fidel_machado@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Ceará (UFC), leobnepomuceno@hotmail.com
4 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), roble@fef.unicamp.br
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2 OUTROS OLHARES PARA A SAÚDE
Uma análise dos fundamentos epistemológicos da saúde evidencia a limitação
da proposição de conceitos científicos universais diante da complexidade que
envolve o processo saúde-doença-cuidado. Neste sentido, uma importante crítica
fora feita por Georges Canguilhem (2012), destacando a dificuldade de elaboração
de conceitos generalizáveis e estáticos de saúde, já que esse processo se dá na
esfera da experiência subjetiva de corpos singulares em interação dinâmica com
diversas situações.
Opera-se, em Canguilhem, uma crítica aos modelos bioestatísticos de
interpretação da saúde e da enfermidade, que identificam saúde como normalidade
e doença como desvio da norma. Sandra Caponi (2003) destaca que é necessário
considerar as relações entre os seres vivos e ambientes, na hora de delimitar o que
seria o normal e o patológico.
O normal e o patológico constituem-se em relações dinâmicas que afirmam
variabilidades e especificidades pertinentes aos diversos agrupamentos humanos,
indivíduos e tempos históricos. Ser sadio é ser normal (tolerância a agressões
constantes e habituais) e normativo (instituir normas novas a situações novas).
Saúde é um conjunto de seguranças na relação com o meio: o que não implica
somente adaptação, mas capacidade de superação.
[...] compreende-se que, para o homem, a saúde seja um sentimento de
segurança na vida, sentimento este que, por si mesmo, não se impõe nenhum
limite. A palavra valere, que deu origem a valor, significa, em latim, passar
bem. A saúde é uma maneira de abordar a existência com uma sensação não
apenas de possuidor ou portador, mas também, se necessário, de criador de
valor, de instaurador de normas vitais (CANGUILHEM, 2012, p. 142-143).

A saúde, na proposição acima, deve ser entendida como conceito “vulgar”,
acessível a todos, em que o sentido individual e o subjetivo são fundamentais na sua
demarcação e atualização permanente (CANGUILHEM, 2012). É assim que Caponi
afirma que a saúde “não pertence à ordem dos cálculos, não é resultado de tabelas
comparativas, leis ou médias estatísticas e, portanto, seu estudo não é exclusivo das
investigações biomédicas, sejam elas quantitativas ou não” (CAPONI, 2003, p.59).
Nas ideias de Caponi (2003) e Canguilhem (2012) coloca-se a importância da
diferença e da singularidade como fundantes dos conceitos de saúde. Demarca-se
a necessidade de compreender a saúde em sua relação constitutiva, no terreno da
vida individual e social. Uma saúde múltipla e diversa, mas que, sobretudo, envolve
o ser vivo e seu ambiente em movimento de afirmação da vida.
3 O QUE NÃO NOS MATA, NOS FORTALECE
O conceito de grande-saúde, criado por Nietzsche, traz uma reflexão atual e
crítica às práticas e às tentativas de normatizar e unificar a definição do conceito de
saúde. A grande-saúde nos convida a olhar para a capacidade humana de afirmar
o efêmero e refutar os conceitos e os valores reducionistas que apequenam a vida.
Ademais, a grande-saúde surge não somente como um conceito abstrato, mas como
uma conduta ética e estética, como um audaz sim ao viver, como uma afirmação ao
instante, aos encontros e aos conflitos pertinentes à vida.
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Nietzsche, sobre as concepções de saúde (2008, p. 134), afirma: “Pois não
existe uma saúde em si, e todas as tentativas de definir tal coisa fracassaram
miseravelmente”. O filósofo, então, (2008, p. 134) conclui:
Assim, há inúmeras saúdes do corpo; e quanto mais deixarmos que o indivíduo
particular e incomparável erga a sua cabeça, quanto mais esquecermos o
dogma da “igualdade dos homens”, tanto mais nossos médicos terão de
abandonar o conceito de uma saúde normal, juntamente com dieta normal e
curso normal de doença.

Para um ser dotado de grande-saúde, a doença e os infortúnios deixam de ser
negados e adquirem um caráter de possibilitar o despertar de pulsões adormecidas
e ampliar um conhecimento sobre o próprio corpo. A dor, o sofrimento e a doença,
para Nietzsche, propiciam uma ampliação e uma afirmação da vida. São essas
características que estimulam o corpo a criar. A doença se apresenta como um
impulso para a criação.
A saúde compreendida como um bem a ser resguardado e protegido
impossibilita o corpo de criar devido às suas características restritivas e morais que
silenciam os impulsos e pulsões. Nietzsche (2005, p. 160) afirma: “Quem se cuidou
muito acaba ficando doente de tanto cuidado”. As intempéries e as doenças que
não são capazes o suficiente para findar a vida possibilitam uma afirmação e um
fortalecimento do viver (NIETZSCHE, 2001).
O filósofo enfatiza que o espírito imbuído da grande-saúde se alimenta das
experiências propiciadas pela doença, de tal formaque o capacitam a vencer o estado
doentio e, assim, celebrar a volta da saúde e afirmar a vida. O vitalismo, em sua
condição ativa, assume tanto o prazer quanto a dor como elementos constituintes
da vida.
Nietzsche (2012, p. 258) enfatiza a questão da grande-saúde como sendo,
verdadeiramente, uma forma para se refletir e ressignificar o comportamento atual:
Nós, os novos, sem nome, de difícil compreensão, nós os rebentos prematuros
de um futuro ainda não provado, nós necessitamos, para um novo fim, também
de um novo meio, ou seja, de uma nova saúde, mais forte, alerta, alegre,
firme, audaz que todas as saúdes até agora. Aquele cuja alma anseia haver
experimentado o inteiro compasso dos valores e desejos até hoje existentes
e haver navegado as praias todas desse “Mediterrâneo” ideal, aquele que
quer, mediante as aventuras da vivência mais sua, saber como se sente um
descobridor do ideal, e também um artista, um santo, um legislador, um sábio,
um erudito, um devoto, um adivinho, um divino excêntrico de outrora: para
isso necessita mais e antes de tudo uma coisa, a grande saúde — tal que não
apenas se tem, mas que constantemente se adquire e é preciso adquirir, pois
sempre de novo se abandona e é preciso abandonar.

Desse modo, na grande-saúde, os infortúnios, o empobrecimento, a doença
e os riscos são assimilados e reinterpretados como conflitos necessários para nos
tornarmos mais ativos perante as vicissitudes da vida (NIETZSCHE, 2008).
4 EDUCAÇÃO FÍSICA E A GRANDE-SAÚDE
Nessa perspectiva, a grande-saúde possibilita a afirmação dos acontecimentos
da vida. É proveitoso que a Educação Física condense os saberes e amplie a
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potência dos corpos para dizer “sim” à vida sem o jugo da norma. Por essas razões,
enquanto aliada na construção de saberes ligados aos acontecimentos do viver, a
compreendemos como agente que aproxima o corpo do conceito de grande-saúde.
A qual, por sua vez, surge como uma atitude integral em relação ao viver e aos acasos
da vida. Uma possibilidade de outras relações com os valores até então inertes para
favorecer a criação de sentidos e avaliações, a fim de, ativamente, afirmar a vida e
o mundo do acaso.
A aproximação do conceito de grande-saúde ao conceito de saúde visa uma
inversão das normas e das medidas prescritivas que atuam sobre nossos corpos
sob a justificativa da promoção de saúde. Nesse intuito, objetivamos propiciar uma
atualização do conceito de saúde e uma reflexão acerca do ethos da Educação
Física com o aporte da metodologia filosófico conceitual. Conseguiremos, assim,
ressignificar as relações referidas ao corpo, atingindo-as não somente na esfera das
funções biológicas (MARTINS, 2004).
A saúde do corpo, ou melhor, a grande-saúde, é uma proposição ética e
estética perante a vida. Seus instintos e pulsões são comumente entorpecidos pelos
imperativos morais e políticos que tentam solapara vontade de poder (NIETZSCHE,
2009). Em virtude de domínios outros, justificados pela aquisição de saúde,
apequena-se o corpo. Portanto, não há estratégias, exercícios, métodos ou até
mesmo profissões que possam “dar saúde” (CARVALHO, 2001).
A grande-saúde só acontece quando possibilitamos uma abertura ao devir, ao
mundo e aos conflitos. Prevenir e se resguardar dos acasos do mundo amortece e
silencia os impulsos. Nietzsche, por esses fatores, não realiza uma apologia à doença,
mas afirma a vida na sua capacidade de absorver e se fortalecer com os estágios
doentios. Onfray (2014, p. 12) profere: “É verdadeiro o que autoriza a expansão e o
gasto de energia; é falso tudo o que entrava e convida à falta”.Tais possibilidades
de expansão energética ocorrem no encontro do sujeito consigo e com os outros,
propiciando o contato, o conflito e uma maior capilarização com o mundo e com
os seus acasos. Sobre promover e estimular essa relação, Gonçalves (2012, p. 177)
ressalta:
É o homem todo que está em jogo, e levá-lo a viver com plenitude sua
corporalidade, em sua abertura para o mundo, parece-nos ser o objetivo
primeiro da Educação Física, objetivo que fundamenta todos os outros.

A Educação Física apresenta-se como uma área potencialmente promotora
e possibilitadora do encontro e da grande-saúde. Pensar na aproximação da
Educação Física com o conceito de grande-saúde seria uma forma de permeabilizar
o corpo aos contatos e aos conflitos pertinentes às relações humanas. Um lócus de
ampliação e afirmação da vida.
Reaproximar o homem da vida é reacender o seu princípio criativo, condição
predisponente da existência e ressignificação das causalidades mecânicas –
procedimentos binários –, comuns aos moldes das ciências naturais. O termo do
filósofo alemão distancia-nos dos teoremas pautados em dados bioestatíscos.
Afinal, compreender as práticas corporais como um lugar em potencial de encontros
é conceber a Educação Física como um lócus da imanência em contraposição às
fórmulas métricas que promovem movimentos ativos para corpos reativos.
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TENSIONAMIENTOS ENTRE LA GRAN SALUD DE NIETZSCHE Y LA EDUCACIÓN
FÍSICA
RESUMEN: Partiendo de la comprensión de que La exacerbación del concepto de salud y de sus
representacion es en el imaginario de La Educación Física compone percepciones cristalizadas del
término, se propone reflexionar sobre lãs concepciones de salud desde La filosofía de Friedrich
Nietzsche (1844 – 1900) utilizando su concepto de gran salud para contraponer el discurso vigente
em el área.
PALABRAS CLAVE:Educación Física; salud; Nietzsche.

TENSION BETWEEN THE GREAT HEALTH OF NIETZSCHE AND PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: It is understood that there is an exacerbation of the concept of health and its representation
in the imaginary of Physical Education, composing a criticized perception of the term. Thus, it is
proposed to reflect on the conception of health from the Nietzsche´s philosophy in order to use the
concept of great health to counter the present discourse in area.
KEYWORDS: Physical Education; Health; Nietzsche.
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ORIGENS FILOSÓFICAS DO SE-MOVIMENTAR:
PARMÊNIDES1
Carlos Luiz Cardoso2
RESUMO
Trata de um recorte de investigação teórica buscando conhecer as fronteiras da concepção do semovimentar. Retornamos às origens da filosofia ocidental tendo Parmênides como ponto de saída para
construção de fundamentos sócio-antropológicos. As reflexões passam pelo (i)mobilismo indicando
a pseudo-oposição entre ser e devir, e pela iniciação e filosofia poética parmenídea. Da leitura
destacam-se orientações no eixo didático-antropológico para a concepção crítico-emancipatória na
educação física.
PALAVRAS-CHAVE: Se-movimentar; Parmênides; Concepção Crítico-Emancipatória.

1 INTRODUÇÃO
O poema de Parmênides (1989) é uma alegoria iniciática dividida em três
partes. Na primeira o proêmio, que descreve a experiência exclusiva de uma ascese
que lhe revela a luz e que será a via da verdade. A segunda parte é a via da opinião
e a terceira é a capacidade fundamental de distinção entre os dois caminhos. Pela
razão, o homem é levado à evidência de que o que é, é – e não pode deixar de ser,
expressando o princípio lógico da identidade, afastando tudo aquilo que não é,
localizado na segunda via, a via dos sentidos. Essa via não consegue ser aletheia,
pois permanece em nível de opiniões e de convenções habituais da linguagem e dos
apegos cotidianos de homens comuns. As duas vias fundamentais, mencionadas
no poema são: a via-da-verdade, do ser, e a via-da-ilusão do não-ser, apesar de vias
diferentes, são complementares e em perfeita sintonia com a condição humana.
No início do século passado, o filósofo alemão Heidegger (1988) retoma o
termo Alétheia, distinguindo-a do conceito que comumente se relaciona com a
verdade para exercer a força da verdade do Ser. É a clareira [die Lichting] que
possibilita clarificar e desvelar a originariedade instauradora do comum-pertencer
de Ser e homem, portanto, “a pre-sença realiza-se em descobrindo. O modo de
abertura próprio da pre-sença distingue-se da descoberta na medida em que ela se
revela para si mesma, exercendo o papel de revelador” (HEIDEGGER, 1988, p. 315).
Porém, esse nível de opiniões e hábitos comunicacionais que preenchem nossa vida
1 A presente investigação é recorte da tese de doutorado ‘O Se-movimentar como fundamento
para uma educação física responsável: uma leitura fenomenológico-hermenêutica’ contando com
recursos da CAPES/PDSE – Bolsa Sanduíche, no PPGEF/CDS/UFSC, como bolsista no processo
BExt. nº 3370/2015-1, tendo como coorientador estrangeiro António Camilo Teles Nascimento Cunha
e orientador brasileiro professor Elenor Kunz.
2 Universidade Federal de Santa Catarina, c.cardoso@ufsc.br
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moderna, e a maioria deles vindos da tecnologia da informação e da comunicação
computacional, dificulta sobremaneira o acesso à clareira do ser. Então, mais uma
vez o filósofo Heidegger (1989a), afirma: “Pode-se dizer que quanto mais nos
afastamos da antiguidade do pensamento ocidental, da alétheia, quanto mais esta
é esquecida, tanto mais progride e avança o saber, a consciência, retraindo-se assim
o ser” (p. 239). Eis aí a contradição entre a clareira do ser e o progresso da ciência e
do saber, de modo que cada vez mais fica sufocada a possibilidade de manifestação
do ser, mais ele se encontra aí, porém velado. Não causa estranhamento déficit de
compreensão no fenômeno denominado se-movimentar no mundo contemporâneo.
Segundo Kunz (2012), as tecnologias para se-movimentar alcançam níveis cada vez
mais sofisticados. Por outro lado, tecnologias de si acabam por sucumbir diante da
falta da percepção-movimento e do cuidado consigo mesmo, o que indica ausência
de abordagens filosófico-antropológicas na teoria do movimento humano.
2 METODOLOGIA PARA A LEITURA PARMENÍDEA
No poema de Parmênides, que ficou de prova de sua escrita e de sua existência,
tanto a coincidência na fala quanto na escuta procedem, de um lado, da deusa que
indica o caminho por onde é possível se-mover, e, por outro, da escuta compreensiva
do discípulo. Esse evento, segundo Bocayuva (2007, p. 106) retrata o seguinte: “A
Deusa apenas fala aos ouvidos que podem escutá-la”.
O mesmo seria dizer que a deusa apenas indica o caminho àqueles que podem
segui-lo, de modo que todo ser humano, na condição de escuta, se torna um
caminhante. A narrativa dessa experiência de iniciação se desprende dos apegos
construídos no cotidiano. Esse se-mover só pode ser descrito a partir daí, como
experiência exclusiva, na primeira pessoa, pois é vivido singularmente. Tal experiência
ultrapassa os limites dimensionais dos hábitos cotidianos e ingressa no além-tempo,
está para além do tempo conhecido pela nossa aprendizagem, que é cronometrada
e cronológica. Poder-se-ia dizer que é uma entrada na eternidade, uma experiência
que se eleva em direção à luz da revelação, um novo espaço.
3 PARMÊNIDES: FILÓSOFO, POETA E MÍSTICO
Essa experiência de movimento e esse se-mover ganham novos contornos a
partir das ideias de Parmênides e também Heráclito. É o fundamento que se julga
procedente e adequado e que posteriormente estará engajado com o fundamento
da corporeidade. Se dissermos agora que Parmênides entra nessa experiência com
o corpo físico seria temeroso. Então a pergunta é: Como entra nessa experiência e
como a vive? Estaria dotado de estados mais capacitados para se-mover? Há níveis
distintos entre corpo físico e corpo humano?
Acredita-se que nessa época corpo não era o tema central das reflexões
filosóficas, mas sim homem, natureza, cosmos, virtudes e a sabedoria prática. De
outro lado, a concepção desenvolvida era soma em contraposição ao psíquico, de
modo que esse se-mover era promovido pelas qualidades do homem da época.
Então o que se tira dessa ideia é que há níveis e graus, formando experiências
hierárquicas e exclusivas da primeira pessoa.
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Exemplos se aproximam de experiências místicas, iguais a essa experiência
de se-mover no caminho da verdade de Parmênides. Quem lhe guia são as filhas
do sol. Dirige-se à luz, mas necessita do reconhecimento dessa pela presença da
sombra. As filhas do sol conhecem o caminho. Exige-se uma entrega, um desapego
e desprendimento e tem que suportar o calor dessa transposição de lugar, bem
como tem que resistir ao espanto diante do inédito, conter-se no estado de medo,
temor e pânico quando este corpo treme sem parar quando da passagem pelos
vales da sombra, da escuridão e do vazio. Nessa experiência fica-se sabendo que o
corpo sente graus e estágios vividos e que essa experiência é singular.
Outro exemplo dessa viagem iniciática é a narração, em forma de poema, na
épica Divina Comédia de Dante Alighieri (2003) e sua força poética encontra-se nas
alegorias que tornam tal relato em uma experiência atemporal.
Os textos escritos no período entre 1304-1321 são separados entre Comédia
(com finais felizes) e Tragédia (com finais contrastantes ao anterior). Seu guru o
dirige, como discípulo que precisa aprender e conhecer sobre o mundo interior
e chegar junto à sua amada Beatriz, a alegoria da deusa. Três níveis de mundos
possíveis se interpõem nessa caminhada: Inferno, Purgatório e Paraíso. Em cada uma
dessas estações o autor descreve o que sente e o que vê. Ao passar pela experiência
exclusiva, o corpo sente junto da alma aquilo que se vive em cada um desses níveis.
O corpo sente porque nele se juntou o pneuma. Daí em diante a união é finita e
temporal. Tudo é sentido e visto juntos. É o novo reino com novas experiências.
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SE-MOVIMENTAR
Nos fragmentos 7-8 do poema de Parmênides (2013) encontra-se a aproximação
ao tema da imobilidade. É o caminho do ser, que não possui nem começo nem fim.
Destacam-se frases para compreender a imobilidade e a imutabilidade do ser, visto
que não necessita de movimento para sentir a si próprio e nem cogita a mudança,
pois já se encontra na completude. Inicialmente a frase diz o seguinte: “Só falta agora
falar do caminho que é. Sobre esse são muitos os sinais de que o ser é ingênito e
indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim; não foi e nem será, pois é agora
um todo homogêneo, uno, contínuo” (PARMÊNIDES, 2013, p. 16). O filósofo-poeta
esclarece que nesse caminho que é, o ser se presenta,3 e que sem o ser não se achará
o caminho do pensar, do dizer e do sentir. Os sinais indicados da presença do ser
é sua manifestação na emergência do próprio humano, no seu nascimento, tendo
em vista que o ser já está antes aí. Morte para o indivíduo não significa destruição
do ser, pois o segundo sinal na frase é a sua indestrutibilidade. Sem começo e sem
fim, o ser não é gerado e nem incompleto ou divisível em mundos distintos – vida e
morte. O ser é só vida, não morre, pois não nasceu, nem foi gerado.
Em seguida encontram-se duas triangulações. A primeira diz que o ser é
compacto, inabalável e sem fim. Um trio inquebrantável. Nada seria tão unido a
ponto de não se mover diante de qualquer abalo. Por isso rigorosamente inabalável
3 Presentar [presença] em O princípio da identidade (HEIDEGGER, 1989b), o ser é pensado em
sentido primordial como presentar. O ser se presenta ao homem, pois antes afirmava que ao dizer o
ser se omitia o seu presentar para o ser humano. Então, na compreensão do ser com o presentar-se,
encontra-se o ser do homem (Dasein, o Ser aí).
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e inigualável. Só algo desse nível pode ser considerado sem começo e sem fim.
Pertence à eternidade por estar além do espaço e tempo. Basta-se a si próprio
em completude e integridade. A segunda triangulação é do ser homogênio, uno e
contínuo. Não se encontra nele nada que se possa dizer de diferente a nada. Sua
unidade representa uma só lei. Não reside no contraditório e não possui contradição.
Ele é contínuo, um fluxo sem começo e sem fim. Nunca foi algo e não o será também.
Uma unidade contínua e homogênea, sem nada que possa diferenciá-lo do outro e
nem encontrar nele a diferença. Mais adiante o poeta manifesta a condição derradeira
para a via da verdade. Fala do lugar do ser em sua unidade absoluta dizendo:
... Além disso, é imóvel nas cadeias dos potentes laços, sem princípio nem
fim, pois gênese e destruição foram afastadas para longe, repelidas pela
confiança verdadeira. O mesmo em si mesmo permanece e por si mesmo
repousa, e assim firme em si fica. Pois a potente Necessidade o tem nos
limites dos laços, que de todo o lado o cercam. Portanto não é justo que o ser
seja incompleto: pois não é carente; ao [não-] ser, contudo, tudo lhe falta ...
(PARMÊNIDES, 2013, p. 16).

A confiança verdadeira ou confiança básica cumprem com rigor o afastamento
tanto do início como do fim. Na firmeza dessa condição é o ser por si mesmo que
se presenta. Sua completude não exige nenhuma necessidade e não necessita semover para tal ou qual direção. O repouso é seu se-mover. A cada instante e a
cada momento manifesta virtudes do divino ser. É a sublime condição do ser. Se
movendo na completude indica a presença do vazio, então é, agora, o mesmo de
si e assim permanece por si, em repouso, sem mudança, imóvel e mesmo assim se
movendo no vácuo quântico,4 no plenum das dimensões do ser.
Tudo que se vive daí em diante é movimento imprevisível e se-mover nessa
nova condição é a mais pura manifestação da vivência pneumática. Ganha espaço a
questão emblemática do movimento humano, do se-mover e do movente.
ORÍGENES FILOSÓFICOS DO SE-MOVIMENTAR: PARMÉNIDES
RESUMEN: Es un recorte de la investigación teórica buscando conocer lós imites del concepto de
se-movimentar. Volvemos a los orígenes de la filosofia occidental teniendo como punto de partida
Parménides para la construcción de bases sócio-antropológicos. Las reflexiones pasan a través de
(i)mobilismo indicando el pseudo-oposición entre el ser y devir, y por entre la iniciación y filosofia
poética parmenídea. La lectura se destacan directrices em el eje de enseñanza didático-antropológica
para la concepción crítico-emancipatória em la educación física.
PALABRAS CLAVE: Se-movimentar; Parménides; Concepción crítico-emancipatória.

PHILOSOPHICAL ORIGINS OF MOVING-OWN: PARMENIDES
ABSTRACT: It deals with a theoretical research cut in order to know the frontiers of the concepcion
of the moving-own. We return the origins of western philosophy with Parmenides as the starting
point the constructions of socio-anthropological foundations. The reflections go trough (i)mobilism
indicating the pseudo-opposition between being and devir, and parmenidean initiation and poetic
philosophy. From the reading stand out guidelines in the didactic-anthropological axis for the criticalemancipatory conception in physical education.
KEYWORDS: Moving-own (Se-movimentar); Parmenides; critical-emancipatory conception.
4 Vácuo quântico seria um espaço onde aparentemente não existe nada que se possa observar, no
entanto, contém uma quantidade mínima de energia, campos eletromagnéticos e gravitacionais. O
vácuo quântico é estado mais baixo de energia no universo.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
CIRCUITOS HISTÓRICOS DA HEGEMONIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E A DESERTIFICAÇÃO DA
REGIÃO NORDESTE1
Ivson Conceição Silva2
Celi Neulza Zulke Taffarel3
RESUMO
O objetivo do texto é apresentar as determinações históricas que fizeram de região sudeste, em
especial o estado de São Paulo, hegemônico na produção científica em Educação Física. Para tal se
valeu dos dados dispostos no Geopes, apontando como resultado que a hegemonia paulista é fruto
de um projeto da classe dominante que perdeu seu domínio político nacional e buscou recupera
através da instituição da USP como centro propagador de sua ideologia.
PALAVRAS-CHAVE: produção científica; Educação Física; Hegemonia; São Paulo

1 INTRODUÇÃO
O presente texto tem como propósito apontar os determinantes históricos que
fizeram da região Sudeste, em especial o estado de São Paulo, centro hegemônico
no desenvolvimento da pós-graduação e da produção do conhecimento Strictu
Sensu em Educação Física.
Conhecer os condicionantes históricos de como se estabeleceu a hegemonia
da região Sudeste sobre as demais, é fundamental, considerando que a ciência não
é neutra e sempre corresponde ao grau de desenvolvimento da luta de classes.
Segundo Marx:
A produtividade do trabalho é determinada pelas mais diversas circunstâncias,
dentre elas a destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento da
ciência sua a aplicação tecnológica a organização social do processo de
produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições
naturais (MARX, 2010, p. 62 grifo nosso)

A assertiva de Marx nos possibilita compreender que a predominância cientifica
da região Sudeste, centrada no estado de São Paulo, tem implicações contraditórias
no funcionamento estrutural da sociedade brasileira, uma vez que, ao concentrar a
ciência reforça a divisão do trabalho entre os que dão a direção do que deve ser
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal da Bahia, silva.ivson@gmail.com
3 Universidade Federal da Bahia, taffarel@ufba.br
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produzido e reproduzido nacionalmente e os que devem subordinar-se a estes, não
buscando um desenvolvimento comum.
Nessa perspectiva temos como ponto de partida os questionamentos
levantados pela pesquisa produção do conhecimento em educação física: impacto
do sistema de pós-graduação das regiões Sul e Sudeste do Brasil na formação e
produção de mestres e doutores que atuam nas instituições de ensino superior da
região Nordeste. Apresenta a seguinte problemática: sob que condições históricas
se constituiu a hegemonia dos programas de pós-graduação Strictu Sensu Mestrado
e Doutorado, do estado de São Paulo na formação de professores que trabalham
nos cursos de Educação Física da Região Nordeste do Brasil.?
O objetivo geral é: compreender sob que condições históricas se constituiu a
hegemonia dos programas de pós-graduação Strictu Sensu Mestrado e Doutorado,
do estado de São Paulo na formação de professores que trabalham nos cursos de
Educação Física da Região Nordeste do Brasil.
Para compreendermos a hegemonia partimos dos dados disponibilizados pelo
GeoCapes considerando duas variáveis; distribuição dos programas no território
nacional e de bolsas de estudo nos anos de 1998 e 2008 . De posse dos dados,
foi necessário, a partir de uma pesquisa bibliográfica, um recorte histórico sobre a
luta de classes no Brasil e, consequentemente da disputa pelo rumo ideo-político
nacional assumido pela universidade, para apontarmos quais interesses foram postos
pelas classes dominantes al para que São Paulo se tornasse o centro hegemônico
da ciência.
2 DADOS EMPÍRICOS SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO: A HEGEMONIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO E O FOSSO DA REGIÃO NORDESTE ENTRE OS ANOS DE 1998
2008
Os estudos desenvolvidos por Chaves (2005) analisou a produção do
conhecimento dos professores mestres e doutores que trabalhavam nos cursos de
Educação Física de quatro estados da região Nordeste, Alagoas, Bahia, Pernambuco
e Sergipe e, constatou que havia, pela ausência de programas de pós-graduação
em Educação Física, um desfavorecimento regional em detrimento do Sudeste,
sobretudo o estado de São Paulo.

Grafico-1 Distribuição da pós-graduação no Brasil no ano de1998

O gráfico indica que no ano de 1998, dos 1259 programas de pós-graduação
disposto no Brasil, 62% estavam concentrados na região Sudeste, enquanto que a
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região Sul dispunha de 17%, a Nordeste com 14%, a Centro-Oeste com 5% e a Norte
com parcos 2% do total.
É preciso destacar nesse quadro, que o estado de São Paulo representa 58%
do total da região, ou seja, tinha 450 dos 773 programas de pós-graduação e, no
âmbito em âmbito nacional 35%. A superioridade da região Sudeste era maior que
a soma de três regiões.
No âmbito da Educação Física, neste período, existiam nove programas de
pós-graduação no Brasil4, sendo cinco na região Sudeste5, destes, três situados no
estado de São Paulo, três na região Sul6, e um no Centro-Oeste7, enquanto que na
região Nordeste e Norte inexistia programa de pós-graduação em Educação Física.
Esse indicador demonstra que o desenvolvimento da produção do conhecimento se
deu hegemonicamente nesses centros.

Grafico-02 Distribuição nacional dos programas de pós-graduação em Educação Física 1998
Fonte: Geocapes

Os dados apresentam à ausência de programas de pós-graduação em
Educação Física fora do eixo Centro-Sul-Sudeste. Assim, os professores da região
Nordeste que buscaram a titulação de mestrado e doutorado nessa área específica,
tiveram que pleitear fora de sua região a possibilidade da formação continuada.

Gráfico- Distribuição da pós-graduação 2008
Fonte: Geocapes

Dos 2.567 programas de pós-graduação estabelecidos nacionalmente, os
indicadores confirmam a continuidade da hegemonia da região Sudeste na pósgraduação, e consequentemente na produção científica, brasileira com 1297
4 Dados do GeoCapes
5 Três em São Paulo: USP, UNICAMP e UNESP; um no Rio de Janeiro UGF e um na UFMG
6 Porto Alegre UFRGS, Santa Maria UFSM, Florianópolis UFSC.
7 Brasília APS
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programas. Isso representa 51% dos programas existente no Brasil no ano de 2008,
significando que apenas uma região tem mais programas do que a totalidade das
outras quatro regiões. O estado de São Paulo concentrou 686, dos 1297 programas
de pós-graduação da região, ou seja, 53% do total.
Se tomarmos a variável bolsa, no ano de 1998, constatamos que o investimento
realizado na região Sudeste ultrapassa a totalidade do que foi disposto para as
regiões. Essa situação rebate diretamente na manutenção de estudantes nos
programas e na qualidade doo produto final da pesquisa.
SUDESTE
14604

SSUL
3491

NORDESTE
2070

CENTRO-OESTE
679

NORTE
239

TOTAL
21083

Quadro-01 quantidade de bolsa de pós-graduação por região ano de 1998
Fonte: Geocapes

Das 21.083 bolsas distribuídas nacionalmente entre os programas, a região
Sudeste angariou 69. 26% das bolsas, a região Sul obteve 16. 55%, a região Nordeste
9.81% centro-oeste 3. 22% a Norte 1.13%. Notadamente se estabeleceu na região
Sudeste melhores condições materiais para que os pesquisadores desenvolvessem
suas pesquisas, que não aconteceu com as demais regiões.
Em 2008, passado uma década, o quadro de bolsa cresceu consideravelmente,
cerca de 200.65%, a região Sul mais que dobrou, a Nordeste e Centro-Oeste mais que
triplicou, a Norte mais que quintuplicou. Em termos absolutos, houve um avanço no
investimento financeiro para o desenvolvimento científico, mas em termos relativos
a desproporcionalidade regional continuou praticamente na mesma condição,
considerando que a região Sudeste continuou com o maior índice de financiamento
para o desenvolvimento das pesquisa na pós-graduação.
SUDESTE
22830

SUL
8275

NORDESTE
7015

CENTRO-OESTE
2381

NORTE
1804

TOTAL
42305

Quadro-02 quantidade de bolsa de pós-graduação por região ano de 2008
Fonte:Geocapes

3 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA HEGEMONIA PAULISTA NA
PÓS-GRAUDAÇÃO E NA PRODUÇÃO DO CONCHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FSICA
Partimos do pressuposto que essa hegemonia foi constituída por interesses de
classes para manutenção interna da submissão do trabalho ao capital, nas quais seus
intelectuais orgânicos (GRAMSCI 2001), que exercem essa função nas complexas
relações com os grupos dominantes.
Nas condições concretas da sociedade brasileira, nossos intelectuais são
determinados pelas circunstâncias históricas da forma com se desenvolveu
estruturalmente o país, por isso as produções científicas não são produtos abstratos,
mas abstrações mediadas pela atividade prática enquanto significação do real a
partir de pressupostos onto-epistemológicos.
Com a derrota política e bélica da burguesia paulista para o grupo de Vargas,
e consequentemente o risco de perda de perda do poder econômico, a dominação
viria a ser proclamada pelo domínio da ciência.
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Esses ideários foi o que deu vulto para a intiução da Universidade de São
Paulo-USP. Orso (2007) ao analisar o projeto burguês de criação da USP, aponta
que essa, desde sua gênese, esteve voltada para formar a elite pensante paulista,
através da seleção dos “mais capazes”, dos “mais talentosos” que dariam rumo ao
país. A universidade paulista deverá ser sempre seletiva capaz:
[...] de formar uma elite dirigente, compenetrada dos seus deveres para com
a pátria e para com a sociedade. A universidade deveria ser a “Alma Mater”
que inspiraria os estudantes durante toda vida; [...] deveria harmonizar e
unificar os interesses antagônicos, regular as tensões de classes, converter as
lutas em comunhão e harmonia, formar e reciclar as elites dirigentes, formar
e devolver a São Paulo ai liderança na direção dos destinos do país (ORSO,
2007, p. 56-57, gripo do autor).

A partir do projeto de retomada da hegemonia nacional paulista pela ciência,
nascia a universidade que efetivamente seria a grande produtora da ciência brasileira,
demarcando, contraditoriamente, a desigualdade no desenvolvimento científico
entre as regiões do país.
Na Educação Física, a hegemonia paulista na produção científica se deu
predominante porque a USP foi a primeira universidade a instituir a pós-graduação
stricto senso, o mestrado em 1977 e o doutorado em 1989, logo um centro de
produção de conhecimento, ficando a região Nordeste por um longo período sem
esses cursos, até que no ano de 2008 passou ofertar um mestrado na área.
CONCLUSÃO
A hegemonia da região Sudeste, em especifico de Estado de São Paulo, na pósgraduação e na produção do conhecimento em Educação Física, reflete a dinâmica
da própria formação social brasileira. Seu processo é característico da reprodução
interna do capitalismo global que estabelece uma relação competitiva, desigual,
entre as nações subjugadas e subjugadoras que se apropriam da ciência para extrair
a mais valia do trabalho humano alienado.
Com a derrota política e instituição da USP em 1934, a oligarquia paulista forjou
seu centro de cooptação e formação nacional de intelectuais orgânicos da classe
dominante que propagaria pelo Brasil sua ideologia com universal e que ditaria
quais os conhecimentos deveriam dar rumo à sociedade. Estratégia que se tornou
exitosa do ponto de vista da classe dominante, mas que precisa ser convertida aos
interesses sociais da classe trabalhadora.
Essa condição interna, da produção científica em Educação Física, entre a
região Sudeste e Nordeste é reflexo da própria lógica de como modo capitalista
de produção divide internacionalmente o trabalho, estabelecendo os que
produzem e aqueles que devem consumir o produto final, determinando assim
uma desigualdade na capacidade produtiva, uma vez que os meios de produção,
produzidos coletivamente, ficam apropriados privadamente por uma parca parte da
humanidade.
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SCIENTIFIC PRODUCTION IN PHYSICAL EDUCATION: HISTORICAL CIRCUITS OF
THE HEGEMONY OF THE STATE OF SÃO PAULO AND THE DESERTIFICATION OF
THE NORTHEAST REGION
ABSTRACT: The purpose of the text is to present the historical determinations that made the southeast
region, especially the state of São Paulo, hegemonic in the scientific production in Physical Education.
For that, he used the data available in Geopes, pointing out as a result that the Paulist hegemony is
the result of a project of the ruling class that lost its national political domain and sought to recover
through the USP institution as a propagating center of its ideology.
KEYWORDS: Scientific production; Physical Education; Hegemony; Sao Paulo

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN FÍSICA: CIRCUITOS HISTÓRICO
ESTADO DE SAO PAULO HEGEMONÍA Y NORDESTE DESERTIFICACIÓN
RESUMEN: El propósito del trabajo es presentar las determinaciones históricas que hicieron región
del sudeste, especialmente el estado de Sao Paulo, la producción científica hegemónica en Educación
Física. Para ello se vale de datos dispuestos en Geopes, señalando los resultados en la hegemonía
Paulista es el resultado del proyecto de la clase dominante que perdió su campo de la política nacional
y trató de recuperar a través de la institución USP como centro propagador de su ideología.
PALABRAS CLAVES: Producción científica; Educación Física; Hegemonía; San Pablo
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BALANÇO DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NO MARANHÃO
Silvana Martins de Araujo1
Ana Paula Vieira2
Aline Silva Andrade Nunes3
Camila Fernanda Pena Pereira4
Francisca das Chagas Oliveira Elias5
Maria do Socorro Portela de Carvalho6
RESUMO
A produção científica de mestres e doutores dos cursos de Educação Física do Maranhão. Teve como
objetivo mapear e analisar a produção do conhecimento dos professores dos cursos de graduação
em Educação Física do estado até o ano de 2012. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o
processo histórico e conceitual das dissertações e teses dos docentes que atuam nesses cursos.
Constatou-se um ecletismo teórico, além de indefinição da base epistemológica dos trabalhos.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do conhecimento; Educação Física; Maranhão.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho integra uma pesquisa matricial que analisa a produção
científica na região Nordeste, intitulada: “Produção do conhecimento da Educação
Física no Nordeste do Brasil: balanço crítico, tendências e contribuições na formação
profissional na região”, coordenada por pesquisadores do PAIDEIA/UNICAMP
(Universidade Estadual de Campinas), LEPEL (Linha de Estudo e Pesquisa em
Educação Física & Esporte e Lazer/UFAL (Universidade Federal de Alagoas) e LEPEL/
UFBA (Universidade Federal da Bahia), com a colaboração de outras instituições de
ensino superior/grupos de pesquisa e seus respectivos docentes.
A pesquisa retoma estudos anteriores sobre a produção acadêmica de mestres
e doutores, vinculados às Instituições de Ensino Superior (IES) que atuam na região
Nordeste, primeiramente abrangendo os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e
Sergipe na área de Educação Física (1982-2004). Houve a necessidade de atualizar
e ampliar o estudo para os nove estados do Nordeste, incluindo o Ceará, Maranhão,
1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA), silvanaaraujo@elointernet.com.br
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), anapaula.apv@gmail.com
3 Instituto Federal do Maranhão (IFMA), aline@ifma.edu.br
4 Universidade de Pernambuco (UPE), alimacedf@hotmail.com
5 Professora da rede municipal de São Luís e estadual do Maranhão (SEMED e SEDUC), fcaelias@
yahoo.com.br
6 Professora da rede municipal de São Luís (SEMED), socportela@yahoo.com.br
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Paraíba e Rio Grande do Norte no sentido de verificarem os impactos do sistema de
pós-graduação de outras regiões, particularmente do Sudeste, onde se concentram
60% dos programas de mestrado e doutorado do país (CHAVES-GAMBOA; SÁNCHEZ
GAMBOA, 2009).
Ao considerar que os estudos com essa temática não contemplaram nas
primeiras fases o estado do Maranhão, justificam-se pesquisas que se dedicam a
fazer balanços e análises críticas, com vista ao entendimento de elementos que
identifiquem a contribuição dessa produção.
Os estudos sobre as características da produção científica adquirem importância
diante de um quadro nacional de aumento dessa produção, pela exigência da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), na qual o corpo
docente dos cursos de formação profissional deve ser composto por no mínimo 1/3
de mestres e doutores.
Estabeleceram-se, assim, como objetivos para este texto: analisar as pesquisas
produzidas, identificando problemáticas estudadas, temáticas, abordagens teóricometodológicas e matrizes epistemológicas predominantes, utilizando-se ferramentas
da Epistemologia e da Filosofia da Ciência; mapear a trajetória da produção
desenvolvida na região, identificando tendências, áreas menos desenvolvidas,
necessidades na constituição do campo do conhecimento, novos projetos,
indagações e hipóteses científicas a serem definidas, assim como perspectivas de
consolidação da pesquisa na região.
Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se inicialmente, pesquisa
bibliográfica sobre o processo histórico e conceitual da Epistemologia e as relações
estabelecidas com a Educação Física, em seguida, leitura e análise das dissertações
e teses com fim de identificar temas, problemáticas, procedimentos metodológicos,
entre outras características dessas produções. As informações coletadas nos
levantamentos e em outros estudos sobre as condições da produção nos cursos
de pós-graduação foram organizadas em função da identificação dessa produção
e suas contribuições para a solidificação de determinadas áreas na produção de
mestres e doutores que atuam nos cursos de Educação Física no Maranhão.
DESCRIÇÃO DOS DADOS
Os dados aqui são apresentados a partir dos itens coletados e sistematizados
em três planilhas elaboradas pela equipe coordenadora em colaboração com
pesquisadores envolvidos na pesquisa matricial.
As atividades dos grupos geraram relatórios semestrais sobre os dados
registrados nas Planilhas (I, II e III) em cada período e análises preliminares. A Planilha
I congrega as informações sobre os cursos de Educação Física em atividade até o
ano de 2012 no Maranhão, sendo a fonte principal o site do MEC.
Posteriormente, fez-se contato com as coordenações das IES encontradas,
solicitando-lhes listagem dos professores dos cursos e suas respectivas titulações.
Realizou-se a partir daí a busca nominal dos currículos na Plataforma Lattes dos
pesquisadores para identificação dos títulos e das produções no mestrado e
doutorado registrados nesse banco de dados curricular, além de outras informações
RESUMO EXPANDIDO | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

938

pertinentes para o preenchimento da Planilha II, que consiste em um levantamento
dos nomes dos docentes e dos textos das dissertações ou teses7.
A Planilha III, instrumento de registro da caracterização da produção científica,
possui três subdivisões. A Planilha III-A a caracterização da produção (demográfica:
identificação da população). A Planilha III-B consta o registro das características
epistemológicas das pesquisas, que serão explanadas no presente texto e a Planilha
III-C comporta o registro de referências/citações destas pesquisas.
Os relatórios parciais consistiam em apresentar e contextualizar a produção do
conhecimento em Educação Física no Maranhão.
Considerando esses dados, concorda-se com Nascimento (2004), ao afirmar:
A avaliação da produção científica das diversas áreas possibilita identificar
seu estágio de desenvolvimento, produção e impacto sobre a comunidade
científica. Por isso, tem se constituído em um dos aspectos mais importantes
no processo de avaliação dos programas de pós-graduação no país, tendo
em vista que existe uma relação entre pós-graduação e produção científica,
quer pelo seu fazer científico, quer pelo papel na formação de professores e
pesquisadores. (NASCIMENTO, 2004, p. 1, grifo nosso).

A seguir seguem as informações levantadas e organizadas no estado do
Maranhão.
ANÁLISE DOS DADOS E CONCLUSÃO
Segundo dados sistematizados na Planilha II, têm-se o universo de 35 teses e
dissertações e um total de 26 docentes vinculados aos cursos de Educação Física. A
seguir será estabelecida a categorização dos dados considerando essa característica.
Na Planilha III-B constam as características epistemológicas das pesquisas.
Os temas predominantes, considerando as colunas das palavras-chave, foram:
Educação/Formação de professores (08 citações); Lazer/Lúdico (05); Educação
Física/História da Educação Física (05) e Envelhecimento/Idoso (03). Em relação
aos Grupos de Trabalho Temático (GTTs) do Colégio Brasileiro das Ciências do
Esporte (CBCE), identificaram-se as seguintes temáticas: Atividade física e saúde
(08); Inclusão e diferença (05); Formação profissional/mundo do trabalho (04) e
Treinamento desportivo (04).
Quanto à metodologia predominante nos estudos, observaram-se os tipos
de pesquisa: qualitativa (08); experimental (05); exploratória (05); campo (04);
documental (03) e descritiva (03). Foram encontradas formas combinadas de tipos
de pesquisa em vários trabalhos. As fontes de coleta das informações encontradas
foram: Documental (08); Empírica (07); Bibliográfica (05), entre outras. As técnicas
de coleta de dados localizadas consistiram em: Entrevistas (14); Técnica Laboratorial
(10); Observação (05); Questionários (05) e outros.
Predominaram entre as técnicas de tratamento dos dados: Análise Estatística
(15); Análise de Conteúdo (06); Análise Documental (01); Análise de Discurso (01);
outros (04) e indefinidos (04).
7 A Plataforma Lattes congrega dados sobre currículos, instituições e grupos de pesquisa das áreas
de Ciência e Tecnologia que pode ser acessada em seu site (http:/lattes.cnpq.br).
RESUMO EXPANDIDO | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

939

As principais teorias elaboradas foram sistematizadas nas diferentes áreas:
Educação (Fenomenologia, Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, referencial marxista
e Teoria Histórico-Crítica de Saviani); Lazer (Sociologia do Lazer e Marcellino);
Educação Especial (Teoria dos Sistemas Ecológicos de Urie Bronfendrenner); Saúde
(não foi identificada uma teoria, e sim vários autores), e a área de Psicologia Social
(Carl Jung e Henri Tajfel).
A Epistemologia como diálogo que se estabelece entre ciência e filosofia,
apresenta-se estritamente necessária ao propor análises críticas sobre os processos
e produtos da ciência com o objetivo de elucidar as relações estabelecidas entre
as técnicas, metodologias, teorias e os atributos epistemológicos, gnosiológicos e
ontológicos inerentes ao conhecimento constituído ou em construção.
Haja vista que a produção analisada foi composta por 35 trabalhos, a maioria
defendida a partir dos anos 2000, isso demonstra um início tardio no processo de
qualificação docente no Maranhão.
As principais problemáticas abordadas e as áreas privilegiadas indicam
uma grande diversidade, porém com maior concentração na de Educação e nas
Ciências da Motricidade/Movimento Humano, revelando certa equiparação entre
as áreas. Apesar disso, constatou-se um crescimento significativo de profissionais
de Educação Física formados na área de Ciências Humanas, diferente da tradição
histórica que tem predomínio na de Saúde.
Quanto às temáticas, observou-se um leque amplo de temas que abordaram
predominantemente educação/formação de professores, lazer/lúdico, educação
física/história da educação física e envelhecimento/idoso, agrupando-as e
relacionando-as com os GTTs do CBCE, tendo-se identificado predomínio nos
seguintes blocos: atividade física e saúde, inclusão e diferença, formação profissional/
mundo do trabalho e treinamento desportivo.
Quanto aos tipos de pesquisa, prevaleceram a qualitativa, experimental,
exploratória, de campo, documental e descritiva. Todavia, foram encontradas formas
combinadas de tipos de pesquisa em vários trabalhos. As fontes de coleta das
informações foram: documental, empírica, bibliográfica, entre outras. As técnicas
de coleta de dados localizadas consistiram primordialmente em: entrevistas, técnica
laboratorial, observação e questionários. E entre as técnicas de tratamento dos dados,
houve predominância da análise estatística, análise de conteúdo e análise documental.
As principais teorias elaboradas foram sistematizadas nas diferentes áreas. Na
Educação, identificou-se a Fenomenologia, a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky,
o referencial marxista e a Teoria Histórico-Crítica de Saviani. No lazer, sobressaiu-se
a Sociologia do Lazer e a produção teórica de Marcellino. Na Educação Especial, a
Teoria dos Sistemas Ecológicos de Urie Bronfendrenner. Na saúde, não foi identificada
uma teoria, e sim vários autores. E na área de Psicologia Social, utilizou-se Carl Jung
e Henri Tajfel.
Diante do exposto, conclui-se que a produção do conhecimento em Educação
Física deve evoluir no sentido de superar as limitações que decorrem das flutuações
e do colonialismo epistemológicos. Constatou-se, portanto, que essa produção
científica é norteada por temáticas distintas e, de maneira geral, observou-se um
ecletismo teórico, além de indefinição da base epistemológica dos trabalhos.
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BALANCE OF THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN PHYSICAL EDUCATION IN
MARANHÃO
ABSTRACT: The scientific production of masters and doctors of Physical Education courses in
Maranhão. The objective was to map and analyze the production of knowledge of the teachers
of undergraduate courses in Physical Education of the state until the year 2012. A bibliographical
research was done on the historical and conceptual process of the dissertations and theses of the
teachers. A theoretical eclecticism was found, as well as a lack of definition of the epistemological
basis of the works.
KEYWORDS: Knowledge production. Physical education. Maranhão.

BALANCE DE PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
EN MARANHÃO
RESUMEN: La producción científica de maestros y doctores de los cursos de Educación Física
Maranhão. Ha tenido como objetivo analizar y mapear la producción de conocimiento de los
profesores de los cursos de graduación en Educación Física del Estado hasta el año 2012. Se realizó
una búsqueda bibliográfica sobre el proceso histórico y conceptual de las disertaciones y tesis de
los profesores. Se encontró una ecléctica teórica y e difuminación de las bases epistemológicas de
la obra.
PALABRAS CLAVES: Producción del conocimiento; Educación Física; Maranhão.
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ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO COMPARADA:
CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISAS EM EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Flávia Martinelli Ferreira2
Ingrid Dittrich Wiggers3
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo compreender o percurso de estabelecimento da Antropologia e
a trajetória da Educação Comparada. Para tanto, foram estudados autores que contribuem com o
entendimento destes caminhos e versam sobre suas constituições desde seu início, compreendendo
também mudanças ao longo deste trajeto. Possibilidades de contato entre estes campos colaboram
com a produção de novas pesquisas em Educação Física, a partir da dimensão do Outro.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Antropologia; Educação Comparada.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, observamos iniciativas pioneiras que tangenciam os estudos
comparados no campo da Educação Física (EF) (BRACHT; CRISORIO, 2003;
MELO, 2007; SILVA; BEDOYA, 2015). Além de buscar uma perspectiva mais
abrangente dos fenômenos, tais trabalhos produzem conhecimentos sobre o Outro
e, por outro lado, sua capacidade heurística exige aperfeiçoamento e sofisticação
teórico-metodológica. Consideramos que o estudo das relações entre o campo da
Antropologia e o campo dos Estudos Comparados em Educação, poderá oferecer
subsídios para o desenvolvimento e possível ampliação de tais iniciativas. Nesta
direção, empreendeu-se a discussão de ambos os campos e suas relações, a partir
da dimensão do Outro. Ultrapassar diversas fronteiras disciplinares ofertadas pela
possibilidade do contato com outras áreas pode contribuir com a complexidade
e diversidade teórico-metodológica dos estudos comparados (AMARAL, 2015).
Neste sentido, a multiplicidade de vozes emergentes das tentativas de compreensão
do Outro colabora com o arranjo da EF como um campo acadêmico sobretudo
constituído por estas diferenças.
A noção de campo científico, por sua vez, é descrita por Bourdieu (1983) como
um campo social que é permeado por relações de força, lutas, estratégias e interesses,
sendo revestido por estas variáveis de uma forma particular. Amparada na teoria dos
campos, Manzon (2009) questiona a constituição da Educação Comparada (EC)
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES com a concessão de bolsa de doutorado.
2 Universidade de Brasília, flaviamartinelli@uol.com.br
3 Universidade de Brasília, ingridwiggers@gmail.com
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refletindo sobre suas representações, estratégias e interesses, entendendo que a
construção de suas infraestruturas e de suas definições intelectuais são permeadas
por relações de poder envolvendo diferentes discursos, além de estruturas sociais e
agentes que intervêm em sua constituição como um campo científico.
A Antropologia pode ser destacada, de modo análogo, como um campo de
estudos e pesquisas que é fundamentalmente comparativo. Quando abordamos a
pesquisa etnográfica estamos tratando de possibilidades e de limites da etnografia
em dois momentos distintos: “[...] o passado e o presente dos grupos ou sociedades
que estudamos e de nós próprios como sujeitos em relação no processo de pesquisa”
(GUSMÃO, 2015, p. 26).
Atendendo ao exposto, este trabalho teve como objetivo esclarecer trajetórias
adotadas ainda no século XIX por antropólogos e comparatistas, elaborando
considerações sobre seus desdobramentos nos dias atuais em busca da compreensão
do Outro e, por consequência, de si próprio. Entendendo que este percurso pode
elucidar as contribuições destes campos para as pesquisas em EF, pretendemos
aprimorar suas possibilidades de diálogo.
2 DA ANTROPOLOGIA DE GABINETE À ANTROPOLOGIA INTERPRETATIVA
O início do percurso adotado pela Antropologia no século XIX é marcado por
observações realizadas especialmente em gabinetes e varandas. A Antropologia
“de gabinete” era considerada, nesta época, suficiente para coletar dados e
elaborar considerações sobre as sociedades ditas primitivas (PEIRANO, 1995). De
tal modo, a Antropologia do século XIX estabeleceu como objeto de estudo sujeitos
geograficamente distantes, historicamente anteriores e culturalmente desiguais,
evidenciando uma distinção entre a relação dos sujeitos com seus objetos de pesquisa
que já perpetuava nas Ciências da Natureza (CLIFFORD, 2002; LAPLANTINE, 2009).
Neste mesmo contexto, surge uma Antropologia considerada como “de convés”,
na qual os antropólogos navegavam ao encontro do Outro e sentavam-se em mesas
nas varandas das casas de oficiais da colônia ou de missionários (PEIRANO, 1995).
A preocupação com a coleta de dados in loco surge somente na virada do século
XX, com as pesquisas de Malinowski (1976)4, Boas (2010)5, entre outros. In loco,
os antropólogos que se inseriam nestas sociedades que consideravam exóticas
começaram a notar certa lógica que ordenava as ações destes sujeitos. Para Brandão
(1987), o que Malinowski criou convivendo com os nativos das Ilhas Trobriand
foi uma nova atitude diante destes homens. Neste sentido, para a Antropologia,
compreender o Outro não se resume somente ao estudo de sociedades diferentes
e distantes, mas exige a análise e a interpretação destes grupos e de nossa própria
sociedade que se torna também um objeto de estudo.
Um “olhar antropológico” foi delineado posteriormente por Laplantine (2009)
considerando que as ações destes sujeitos, tanto quanto pareçam estranhas
ou familiares, estão relacionadas à lógica que ordena suas ações. Contudo, para
Cardoso de Oliveira (2002) olhar somente não alcança os significados constituídos
a partir das relações entre os seres humanos e, portanto, devemos estabelecer uma
4 Este livro foi publicado originalmente em 1922.
5 Este livro foi publicado originalmente em 1911.
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“domesticação teórica do olhar” que forneça as lentes necessárias para desvendar
estes significados.
Atualmente, é necessário que os antropólogos sejam capazes de completar este
movimento de interpretação – das descrições particulares ao contexto geral – para
que os relatos etnográficos sejam, de fato, estabelecidos. Sem esta contextualização,
capaz de ilustrar a representatividade dos fatos, a pesquisa não acrescentará novas
reflexões acadêmicas ao tema proposto (FONSECA, 1999; GEERTZ, 2001).
3 PERCURSO DA EDUCAÇÃO COMPARADA
O surgimento da EC é datado ainda no século XIX, por intelectuais que
perambulavam pela Europa em busca de sistemas nacionais de Educação e
das organizações educacionais capazes de apresentar modelos que seriam,
posteriormente, emprestados e copiados. De modo semelhante o campo da
Antropologia, os fundadores do comparatismo elaboraram concepções e métodos
amparados também em concepções positivistas. Por isso, a EC, no início de sua
trajetória, buscava entender e definir leis universais sobre abordagens pedagógicas
e sobre o funcionamento de sistemas educativos nacionais (MALET, 2004).
Somente no começo do século XX, comparatistas elaboraram advertências
sobre a importação de modelos educacionais observados em outros contextos sem
a devida cautela por parte destes pesquisadores (MALET, 2004). Segundo o autor,
estas precauções evitariam que os comparatistas observassem sistemas educativos
ao redor do mundo e implementassem estes modelos esperando os mesmos
resultados obtidos nos lugares observados.
A EC possui uma trajetória marcada por diferentes tendências ao longo de sua
constituição. Seu início é marcado por um longo período de tensões que não foram
resolvidas, acompanhado posteriormente de um enfraquecimento, quando buscou
satisfazer as exigências teóricas e conceituas em âmbito acadêmico. Em seguida,
surge renovada na última década a partir de novos desafios e de novas necessidades
que decorrem dos fenômenos educacionais. As trajetórias dos comparatistas,
portanto, foram marcadas por tensões internas entre os defensores de pesquisas
comparadas, que extrapolam os quadros nacionais e outros que, diferentemente,
entendem a necessidade de que as comparações contribuam estritamente em
realidades culturais e econômicas locais (MALET, 2004).
Os processos que acarretam no conhecimento do Outro e de nós próprios, no
entanto, implicam em confrontos que ultrapassam as fronteiras do conhecimento
e sugerem comparações de nós com aquilo que enxergamos no Outro (FRANCO,
2000). Os postulados da diferença no campo da EC são permeados ou, por
sentimentos de superioridade, ou, por outro lado, reconhecimentos de igualdade
que levam à negação do Outro e à aculturação. Na atualidade, o desafio posto para
os comparatistas tem o objetivo de tornar inteligíveis historicamente os processos
carregados de sentido e identidade que são delineados pelo Outro, tendência esta
nomeada por Malet (2004) como histórico-hermenêutica.
4 CONTRIBUIÇÕES PARA AS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA
De acordo com as trajetórias aqui explicitadas, pretendemos apontar contribuições
e contradições que permearam este percurso e suas mudanças ao longo deste trajeto.
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De tal modo, antropólogos e pesquisadores comparatistas estão interessados no
ímpeto de tornar compreensíveis as práticas pedagógicas e as diversas possibilidades
de organização do campo educacional em diferentes sociedades, com o intuito de
conhecer também, a si próprios.
Tradicionalmente, a Antropologia possui ampla responsabilidade no
estabelecimento de diálogos com diferentes culturas e sociedades. Se a Antropologia
pode ser considerada responsável no início de sua trajetória pela legitimação da
discriminação entre povos, como apontamos, foi ela também a primeira empenhada
em discutir e compreender o Outro, elaborando questões acerca da diferenciação
e da alteridade.
De maneira similar, a lógica implacável que penetrou o campo dos EC
ameaçou sufocar as diferenças entre os seres humanos, até que os comparatistas
se depararam, nas últimas décadas, com a figura do Outro (MALET, 2004). Os
fenômenos globalizantes e a “europeização” pretendida são responsáveis, segundo
o autor, pelo ocultamento das identidades e dos sentidos presentes nos discursos
educacionais. O componente central das pesquisas em educação desempenhadas
pelos comparatistas e pelos antropólogos, neste sentido, seria a compreensão do
Outro.
Analisando as trajetórias aqui explicitadas bem como a presença ou escassez do
Outro nestes percursos, buscamos compreender estas peculiaridades e contribuir
com novos entendimentos para as pesquisas em EF. Como destacamos, os rumos
tomados atualmente nos permitem considerar os discursos sobre o Outro e feitos
pelo Outro, envoltos em contextos sociais e educacionais mais amplos e complexos.
ANTHROPOLOGY AND COMPARATIVE EDUCATION: CONTRIBUTIONS TO
RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This paper aims to understand Anthropology and Comparative Education’s establishment.
Therefore, authors were studied due to their contributions to these paths’ comprehension and the
constitutions of these fields from the beginning until the present with changes along this path
included. Innumerable possibilities of contact from the acknowledgment’s contributions of these
fields collaborate for new investigations’ production in Physical Education.
KEYWORDS: Physical Education; Anthropology; Comparative Education.
ANTROPOLOGÍA Y EDUCACIÓN COMPARADA: CONTRIBUCIONES A LAS INVESTIGACIONES EN
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo comprender el camino de establecimiento de la
Antropología y de la Educación Comparada. Para tal, se estudiaron autores que contribuyen al
entendimiento de estos caminos y versan sobre sus constituciones desde su inicio y presentan
cambios a lo largo de este trayecto. Innúmeras posibilidades de contacto a partir del reconocimiento
de las contribuciones de estos campos colaboran para la producción de nuevas investigaciones en
Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Antropología; Educación Comparada.
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A CULTURA COMO TEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
FÍSICA LATINO-AMERICANA NA PERSPECTIVA DE
INTERLOCUTORESNO MÉXICO, NO URUGUAI E NA
VENEZUELA1
Reginaldo Calado de Lima2
Antonio Carlos Monteiro de Miranda3
Marco Antonio Lima Rizzo4
RESUMO
O presente estudo discute questões referentes à cultura como temática na produção de conhecimento
no campo da Educação Física em México, Uruguai e Venezuela.Colaboraram com essa pesquisa
sete professores/pesquisadores a partir de respostas via questionários. A análise dos dados nos
permite inferir que, mesmo que os sujeitos componham realidades distintas, alguns aspectos, como
a incipiência e a escassez na produção de conhecimento sobre cultura no campo da Educação Física,
parecem aproximá-los.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Educação Física; América Latina.

1 INTRODUÇÃO
O presente texto objetiva apresentar como a cultura tem sido tematizada no
campo da Educação Física em alguns países latino-americanos. O tensionamento
de tal questão se deu por meio do registro das perspectivas de professores/
pesquisadores, agentes diretamente envolvidos com a temática.
Questões atinentes à cultura têm ganho maior visibilidade a partir da segunda
metade do século XX, o que pode ser constatado naquilo que Hall (1997) conceitua
como centralidade da cultura. O argumento de Hall é o de que, no presente momento,
muitas discussões e debates, nas mais variadas esferas da vida social, são efetivados
tomando a cultura como elemento central.
1 Pesquisa vinculada à Bolsa Produtividade em Pesquisa-Fundação Araucária, da coordenadora do
projeto de pesquisa que originou esse estudo. Seu nome não compõe autoria nesse resumo (com
seu consentimento), dado o limite de autoria estabelecido pela coordenação do evento.
2 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM-UEL. Integrante
do Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade-DEF/UEM/CNPq. Universidade Estadual de
Maringá (DEF/UEM), antenamuzenza@gmail.com
3 Doutor em Educação Física, Participante do Grupo de Pesquisa Panorama da Educação Física
Escolar latino-americana: dimensões da cultura e qualidade na educação, Universidade estadual de
Maringá-UEM. Universidade Estadual de Maringá (DEF/UEM), antoniomonteirouem@gmail.com
4 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM-UEL. Integrante
do Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade-DEF/UEM/CNPq. Universidade Estadual de
Maringá (DEF/UEM) Instituto Federal do Paraná (IFPR), marcorizzo85@gmail.com
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Pensando especificamente o campo da Educação Física, Daolio (2004) mesmo
alertando acerca da superficialidade, incompletude ou reducionismo que, por
vezes, tem caracterizado o trato do conceito de cultura, reconhece que a temática
tornou-se uma das principais, senão a principal categoria conceitual no campo
da Educação Física no contexto brasileiro. Em complemento, o estudo de Lopes
(2013) indica o aumento no número de publicações que discutem cultura, em que a
autora demonstrou a existência de certo consenso entre pesquisadores do campo
da Educação Física brasileira quanto à importância atribuída à temática cultura.
Tais argumentos incitaram o desenvolvimento do projeto “Panorama da
educação física escolar latino-americana: dimensões da cultura e qualidade na
educação”, cujo objetivo central está direcionado ao entendimento de questões
relacionadas à produção do conhecimento, à cultura e a qualidade na educação/
educação física em países da América Latina, cujas ações investigativas foram
realizadas por integrantes do Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade do
Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá-PR. Como
recorte desse projeto encontra-se o presente texto, cujo objetivo é compreender
como a cultura é desenvolvida na produção de conhecimento da educação física
venezuelana, mexicana e uruguaia a partir de professores/pesquisadores ligados a
Instituições de Ensino Superior nesses países.
2 METODOLOGIA
No intuito de compreendermos como a temática cultura tem se apresentado
no campo da Educação Física na América Latina, iniciamos um levantamento
bibliográfico que nos permitiu identificar os temas mais usuais que relacionavam
Educação Física e cultura, bem como a recorrência de alguns autores cujas pesquisas
se ocupavam de tal tema.
O passo seguinte foi estabelecer contato com alguns pesquisadores,
convidando-os a colaborarem com a pesquisa. Contamos com a participação de
dois professores do México, identificados neste estudo como P1MX5 e P2MX6três
do Uruguai (P1UY7, P2UY8 e P3UY9) e dois participantes da Venezuela (P1VE10 e
P2VE11). A coleta de dados deu-se por meio do preenchimento de um questionário
composto por questões abertas, as quais estimularam o pensamento discursivo.
3 A CULTURA COMO TEMÁTICA NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
EMEDUCAÇÃO FÍSICA NOS PAÍSES INVESTIGADOS
Procuramos compreender se o tema da cultura apresenta-se como aspecto
central nos debates e discussões do campo da Educação Física nos países
5 Esc.Sup. de educación física Ciudad de México.
6 Esc.Sup. de Educación Física; Universidad Nacional Autónoma de México.
7 Inst.Sup. de Educación Física - Universidad de la República.
8 Inst.Sup. de Educación Física e Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Universidad de la República.
9 Universidad de la República.
10 Universidad del Zulia.
11 Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Pedagógico de Maracay.
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investigados a partir de como os interlocutores fazem a leitura de sua realidade. Para
tanto, tencionamos alguns pontos específicos como: a) Produção de conhecimento
em Educação Física; b) Conceitos que atrelam o tema da cultura à Educação Física;
c) Presença do tema cultura no contexto da Educação Física escolar.
Quando questionamos acerca da presença do conceito de cultura na produção
de conhecimento no campo da Educação Física, os interlocutores mexicanos
destacaram que tal temática não se faz presente naquele contexto e quea própria
produção científica do campo ainda é escassa. Isso não impede, entretanto, que tal
conceito seja levado em conta, mesmo que isso se dê por intermédio da literatura
de outros países como destaca P2MX (2015) ao afirmar que “A categoria de cultura
física é conhecida através da literatura de outros países, mas o termo como tal não
tem raízes e quase nenhuma produção teórica nessa área12”. P1MX (2015) por sua
vez, ressalta que, o conceito de cultura física figurou no campo da Educação Física
mexicana desde a década de 1970. Tal conceito, entretanto, esteve alinhado com a
proposta de levar o esporte e a atividade física a todos, no intuito de proporcionarlhes melhores condições físicas de força, velocidade e coordenação. Neste contexto
as discussões estiveram balizadas pelas ciências naturais. Para P1MX (2016) o
contexto mexicano tem apresentado significativo avanço uma vez que “o pouco
que é escrito, já contempla um quadro mais amplo das ciências sociais”.Ao que
parece há a algum tempo um esforço teórico que busca consolidar uma identidade
de Educação Física mexicana mais autônoma, desvinculando seu desenvolvimento
teórico-metodológico de outras áreas do conhecimento como a biomecânica,
fisiologia a biologia (SOTO, 2009). Tal esforço epistemológico busca atribuir à
Educação Física um caráter mais pedagógico, de modo que modifique um cenário
em que o professor age como selecionador de talentos esportivos. Guerrero (2004,
p. 14, tradução nossa) adverte que esse tipo de ação “anula o significado principal
da educação física, perde sua expressão dinâmica e seu sentido formativo de caráter
pedagógico”.A predominância do caráter esportivo, nos alerta o pesquisador,
foi responsável por uma confusão terminológica no contexto mexicano, em que
Educação Física e esporte são tomados por muitos como sinônimos.Ainda com
relação à identidade da Educação Física mexicana,Soto(2009, p. 71) demonstra que
o que se deseja com esse processo é “recuperar a experiência corporal educativa,
que à explique e à comunique como uma prática, um saber próprio da configuração
social e simbólica”.
Na perspectiva dos interlocutores do Uruguai o conceito de cultura tem sido
tematizado na produção de conhecimento da educação física, mesmo que de forma
incipiente. Para P1UY (2015), tal processo tem se dado a partir da associação com
temas como “cultura física” e “cultura corporal”. Mesmo que de forma ainda escassa
“o conceito tem sido considerado a partir de outras perspectivas disciplinares [...]
favorecida pelo início da realização de pós-graduação em áreas relacionadas com
as ciências sociais e humanas”. Tanto P2UY (2015) quanto P3UY (2015) reconhecem
as iniciativas na produção de conhecimento que apresentam a cultura como tema
central. P2UY (2015), mesmo mencionando a escassez de trabalhos que abordama
cultura, elenca alguns artigos dessa natureza e destaca a presença do “conceito de
12 As transcrições desse texto foram traduzidas pelos autores.
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cultura física no início do século XX no Uruguai como parte da criação do sistema
de educação física em todo o país”.P3UY (2015)assevera tal perspectiva ao informar
que “a ideia de ‘cultura’ associado com a educação física estava presente desde
o final do século XIX e início do XX, onde o termo ‘cultura física’ teve um lugar
privilegiado”.Destaca ainda que outros termos como cultura corporal e cultura
corporal de movimento têm sido introduzidos nas discussões daquele país nos
últimos anos.
No intuito de melhor compreender essas questões citamos Dogliotti (2014)
ao demonstrar em seu estudo que a “cultura física”, nas primeiras décadas do
século XX, é entendida no Uruguai como sinônimo de esporte. Para a autora, tal
conceito está a serviço de um processo de higienização e homogeneização do
esporte, predominantemente influenciado pelo modelo norte-americano. Se na
perspectiva dos interlocutores uruguaios a presença do tema cultura ainda é escassa
na produção de conhecimento, tais questões parecem presentes nas discussões
oficiais, em que podemos verificar a proposta de uma Educação Física “contribuindo
para o melhoramento da qualidade de vida, o desenvolvimento pessoal e social,
assim como a aquisição de valores necessários para a coesão social e o diálogo
intercultural” (URUGUAI, 2009, p.8).
No contexto venezuelano, de acordo com os interlocutores, a cultura apresentase de forma indireta na produção de conhecimento em Educação Física, como algo
complementar. Para P1VE (2015) “Cultura aparece na produção de conhecimento
da EF como um agregado, uma característica, um elemento secundário. Aparece
sim em termos operacionais de acessório”. Por sua vez P2VE (2015) sublinha as
dificuldades no que se refere à produção e difusão do conhecimento no campo da
Educação Física ao afirmar que “o problema é que há pouca cultura de produção.
Está mudando a possibilidade de apoio à produção, anteriormente, era muito
difícil publicar”. Assim, percebemos que a cultura como tema na produção de
conhecimento no contexto venezuelano não é central.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das análises das perspectivas dos interlocutores que colaboraram
com esta pesquisa, podemos perceber certa aproximação dos diferentes contextos
quanto à presença da temática cultura na produção de conhecimento no campo da
Educação Física. Sem desconsiderarmos as especificidades de cada país, grosso
modo, a cultura é tratada de forma periférica. Todavia, ficou evidente o crescente
interesse e o esforço na produção teórica de cada país em abarcar tal temática.
LA CULTURA COMO TEMA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PERSPECTIVA
LATINOAMERICANA TRATAR EN MEXICO EN URUGUAY Y VENEZUELA
RESUMEN: Este estudio analiza los problemas de la cultura como un tema en la producción de
conocimiento en el campo de la educación física en México, Uruguay y Venezuela. Colaborado con
esta investigación siete profesores/investigadores de las respuestas a través de cuestionarios. Análisis
de los datos nos permite inferir que, incluso si los sujetos componen diferentes realidades, algunos
aspectos como la incipiente y la escasez en la producción de conocimiento sobre la cultura en el
campo de la educación física, parece acercarse a ellos.
PALABRAS CLAVE: Cultura; Educación Física; América Latina.
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CULTURE AS A THEMATIC IN LATIN AMERICAN PHYSICAL EDUCATION IN THE
PERSPECTIVE OF INTERLOCUTORS IN MEXICO, URUGUAY AND VENEZUELA
ABSTRACT: The present study discusses issues related to culture as thematic in the production of
knowledge in the field of Physical Education in Mexico, Uruguay and Venezuela. Seven researchers/
professors collaborated with this research from answers through questionnaires. The analysis of
the data allows us to infer that, even if subjects compose different realities, some aspects, such as
incipience and scarcity in the production of knowledge about culture in the field of Physical Education,
seem to approximate them.
KEYWORDS: Culture; Physical Education; Latin America.
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A CULTURA FÍSICA NA TEORIA DOS ESTUDOS
CULTURAIS FISICOS: APORTES DE UM CAMPO EM
ASCENSÃO 1
Larissa Michelle Lara2
RESUMO
Este texto investiga a cultura física na teoria dos Estudos Culturais Físicos a partir de produções
acadêmicas ligadas, prioritariamente, ao Grupo de Pesquisa Physical Cultural Studies (PCS) na
Universidade de Bath, Reino Unido. Conclui-se que a cultura física, nessa abordagem teórica,
transcende a fisicalidade ao ser investigada na relação com dimensões contextuais que revelam
a diversidade de práticas, representações e forças constitutivas ligadas ao corpo in(ativo) na
sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Culturais Físicos; Cultura Física; Produção de Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
Os Estudos Culturais Físicos − Physical Cultural Studies − têm se constituído
como um campo de investigação de inúmeras práticas que integram a chamada
“cultura física”, problematizando-as a partir de suas representações discursivas
e realidade empírica no sentido de intervenções que impactem diretamente na
construção de uma sociedade mais justa e democrática. Do desdobramento da teoria
dos Estudos Culturais − Cultural Studies − que nasce como disciplina acadêmica
na Universidade de Birmingham, em 1964, em meio ao questionamento das formas
elitistas de entendimento da cultura, dos processos de dominação e resistência, da
cultura popular e da cultura de massa (entre outras temáticas), surgem os Estudos
Culturais Físicos, ao final da década de 1990, com foco na abordagem do corpo
(in)ativo em sua dimensão contextual e em suas relações de poder em meio à
diversidade de gênero, etnia, classe, habilidade, geração, nacionalidade, raça e /ou
diferenças sexuais (SILK, ANDREWS, 2011).
Embora as práticas culturais físicas sejam produzidas a partir de contextos
sociais e históricos, como identificam Silk e Andrews (2011), elas também estão
ativamente envolvidas nas condições a partir das quais emergem, tendo um caráter
não-reducionista, ressaltando-se sua multidirecionalidade, fluidez e capacidade
de articulação teórica. Como abordam Silk, Bush e Andrews (2010, p. 112), o físico
passa a ser central nessa teoria, pois é “[…] o local, o evento, o momento em que
as divisões sociais (isto é, aquelas baseadas em classe, etnia, gênero, habilidade,
1 Pesquisa desenvolvida com o apoio conjunto da CAPES e da Fundação Araucária por meio da CP
17/2015 − Programa de Bolsas de Estágio Pós-Doutoral no Exterior para Docentes.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), lmlarauem@gmail.com
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normas geracionais, nacionais, raciais e/ou sexuais) são impostas, experimentadas
e às vezes contestadas”.
Discutir como a cultura física é deflagrada no interior dos Estudos Culturais
Físicos, como entendo, pode fomentar debates no contexto da educação física
brasileira, incluindo a revisão de conceitos. Em complemento, a teoria dos Estudos
Culturais Físicos pode vir a somar às lutas que travamos cotidianamente em prol
de uma educação física qualificada, de uma produção científica que faça sentido
à vida das pessoas, do questionamento das formas neoliberais de organização da
universidade e de racionalização do conhecimento, notadamente no que chamamos
de subáreas sociocultural e pedagógica. Por esses caminhos, as reflexões epistêmicas
propostas acenam para nossas responsabilidades éticas como pesquisadores e
educadores na produção de um conhecimento que se dê também como forma de
intervenção social.
2 DOS CAMINHOS METODOLÓGICOS
O interesse em entender como o conceito de cultura física é desenvolvido nos
Estudos Culturais Físicos deu-se a partir de um projeto de pesquisa desenvolvido
junto à Universidade de Bath, no Reino Unido, sob a colaboração de Emma Rich,
como resultado do estágio pós-doutoral viabilizado com o apoio da CAPES e da
Fundação Araucária. O interesse por esse estudo deu-se sobretudo porque, nos
últimos anos, tenho me aproximado dos Estudos Culturais britânicos a partir dos
escritos de Stuart Hall. Apesar dessa aproximação, desconhecia a teoria dos Estudos
Culturais Físicos como desdobramento dos Estudos Culturais, o que me motivou a
buscar esse conhecimento junto ao Grupo de Pesquisa Physical Cultural Studies
(PCS), na referida universidade, que tem o mesmo da teoria que o alicerça.
O caminho metodológico adotado para esse texto inclui a tematização da cultura
física a partir das incursões teóricas por artigos científicos escritos por membros
do PCS, no período de 2009 a 2016, como autores ou co-autores, selecionadas a
partir das expressões “physical culture” e/ou “Physical Cultural Studies”. A coleta de
dados parte da produção vinculada à Universidade de Bath, mas a reflexão teórica
a transcende a partir do momento que os escritos ocorrem também em co-autorias
com pesquisadores de outras universidades, no Reino Unido e em outros países,
assim como são construídos em meio ao diálogo com pesquisadores que teriam
lançado as sementes para a criação e desenvolvimento dos Estudos Culturais Físicos.
3 A CULTURA FÍSICA NOS ESTUDOS CULTURAIS FÍSICOS
Os Estudos Culturais Físicos − Physical Cultural Studies − nascem como um
campo de estudo complementar à Sociologia do Esporte a partir do interesse de
alguns pesquisadores em promover a compreensão da cultura física por meio do
corpo físico (in)ativo considerado em seus modos de mover-se, em seus significados,
contextos históricos, sociais, políticos e em suas relações de poder. Tem sua
origem no seio da sociologia do esporte e aporte nos Estudos Culturais Britânicos
(SILK, ANDREWS, 2011), por meio da adoção de um método multiperspectívico,
caracterizado pela interpretação, crítica e desconstrução do objeto de análise a
partir de técnicas e métodos diversos, nem sempre consensuais e conciliadores.
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Como informam Andrews e Silk (2011), os Estudos Culturais Físicos são um
nome usado para englobar uma estrutura emergente, pouco constituída, de uma
comunidade de estudiosos comprometidos com várias expressões da fisicalidade,
de modo que elas não fiquem restritas ao esporte, ao foco empírico ou à excessiva
obrigação à teoria. Para tanto, lembram que embora procurem dar a sua contribuição
à propagação desse campo no sentido de seu crescimento intelectual, outros
estudiosos “[...] foram responsáveis por semear ou nutrir as raízes do PCS” (SILK,
ANDREWS, 2011, p. 6, tradução nossa), sendo lembrados Duncan (2007), Hargreaves
e Vertinsky (2007), Ingham (1997), McDonald (1999) e Pronger (1998). Tais estudiosos
lançaram as bases iniciais do que viria a se configurar como os Estudos Culturais
Físicos, embora nem todos utilizem tal terminologia, já naquele momento.
A tematização da cultura física nessa abordagem volta-se à compreensão
contextualizada das práticas corpóreas, dos discursos e das subjetividades a
partir do entendimento de como os corpos (in)ativos se organizam, representam e
experienciam relações de poder social. Silk, Francombe e Andrews (2014) argumentam
que “o corpo deveria ser o ponto focal de todo o espectro de nossos esforços
acadêmicos” (1273, tradução nossa) e que isso não se refere somente à “pesquisa
acadêmica crítica das políticas culturais do corpo”, mas a muitas possibilidades de
pesquisa com esporte, ensino, conhecimento e trajetórias metodológicas que focam
a compreensão do corpo (in)ativo e (não) saudável em suas relações de poder, por
meio de abordagens e perspectivas apoiadas por agendas intervencionistas que
percebam o conhecimento como aplicável.
O conceito de cultura física que se observa junto ao Grupo de Pesquisa PCS,
na Universidade de Bath, por sua amplitude e interdisciplinaridade, traz consigo
abordagens teórico-metodológicas bastante diversas, as quais possibilitam
a construção de redes complexas de análise. A palavra “física” que integra a
expressão cultura física, como advertem Bush e Silk (2010), a partir do diálogo com
Ingham (1997) e Andrews (2008), para citar alguns, retrata as várias dimensões da
fisicalidade que formam o espaço cultural complexo e diversificado de investigação.
Silk et al. (2015, p. 801, tradução nossa) entendem o físico como “[…] um local
complexo de múltiplas camadas repleto de tipos de eventos que podem acontecer
e de fato ‘acontecem’ − o produto e o produtor de numerosos sistemas e discursos
sobrepostos (econômicos, político, estético, demográfico, regulador, espaciais) que
criam uma totalidade social complexa desconcertante, dinâmica e coerente”.
O conceito de cultura física desenvolvido pelos pesquisadores do Grupo PCS
e alguns dos autores com os quais eles dialogam encontra-se livre de perspectivas
fragmentárias e unilaterais no trato do esporte, do corpo, da atividade física e da saúde,
focado em uma dimensão interdisciplinar de densa crítica social. Nessa direção, Silk,
Bush e Andrews (2010) esperam que suas indagações possam ser tomadas como
meios de reflexão acerca da diversidade de expressões da fisicalidade em contextos
materiais do cotidiano, como possibilidade de interlocução crítica sobre política
cultural, democracia multirracial, econômica e política, questionando a dinâmica
do mercado e o consumismo, a ideologia neoliberal e suas instâncias de poder, os
processos de globalização, o rigor baseado em evidências e o que entendem por
qualidade, pautada numa “ética de responsabilidade pessoal e comunitária” (p. 119)
que une pesquisador e pesquisado.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como toda abordagem em processo de implementação e consolidação, os
Estudos Culturais Físicos requerem estudo e engajamento de pesquisadores e
comunidade envolvida, os quais articulam-se nas suas diferenças para pensarem
e promoverem uma cultura física que tenha “sentido” para os sujeitos a partir de
um acesso democrático e justo a essa cultura. Nessa direção, os escritos trazem,
em geral, demarcações bastante audaciosas, haja vista que o desenho teóricoinvestigativo pautado nos Estudos Culturais Físicos exige coragem e despojamento
para se desvencilhar das “amarras” − inclusive institucionais − que possam dificultar
ações pautadas na argumentação crítica e na intervenção apropriada numa dada
realidade social.
A cultura física, nessa perspectiva teórica, pensada como forma de expressão
da cultura para “além do físico”, tem sua materialidade e representação no corpo
(in)ativo, estudado em sua saúde, doença, raça, etnia, gênero ou sexualidade, bem
como dimensionado contextualmente a partir das forças constitutivas e atuantes na
sociedade. Seu estudo tem configurado formas de um fazer científico não tradicional
em meio a modos de conhecer diversos e criativos, de respeito aos sujeitos que
colaboram nesses processos investigativos.
THE PHYSICAL CULTURE IN THE THEORY OF PHYSICAL CULTURAL STUDIES:
CONTRIBUTIONS OF A FIELD IN ASCENSION
ABSTRACT: This text investigates physical culture in the theory of Physical Cultural Studies from the
academic research produced mainly by the Research Group Physical Cultural Studies (PCS) of the
University of Bath, UK. It is concluded that physical culture, in this theoretical approach, transcends
physicality as it is comprehended in relation to the contextual dimensions that reveal the diversity of
practices, representations and constitutive forces linked to the (in)active body in society.
KEYWORDS: Physical Cultural Studies; physical culture; production of knowledge.

LA CULTURA FÍSICA EN LA TEORÍA DE LOS ESTUDIOS CULTURALES FISICOS:
CONTRIBUCIONES DE UN CAMPO EN ASCENSIÓN
RESUMEN: Este texto investiga la cultura física en la teoría de los Estudios Culturales Físicos a
través de producciones académicas relacionadas principalmente con el Grupo de Investigación
Estudios Culturales Físicos (PCS) en la Universidad de Bath, Reino Unido. Se concluye que la cultura
física, en su enfoque teórico, trasciende el aspecto físico cuando investigada en relación con las
dimensiones contextuales que muestran la diversidad de prácticas, representaciones y fuerzas que
están relacionadas con el cuerpo (in)activo en la sociedad.
PALABRAS CLAVES: Estudios Culturales Físicos; cultura física; producción de conocimiento.
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CULTURA CORPORAL E EXPRESIONES MOTRICES:
SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E NA
COLÔMBIA1
Karen Gil Eusse2
Felipe Almeida3
Valter Bracht4
RESUMO: Este artigo apresenta possíveis relações e comparações entre os movimentos de crítica e
renovação da Educação Física no Brasil e na Colômbia, a partir do tratamento de duas perspectivas
impactantes em ambos os países: Cultura Corporal e Expresiones Motrices. Depois de descrever
algumas das características desses conceitos, finaliza com uma análise sobre seus pontos de (des)
encontro.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Cultura Corporal; Expresiones Motrices.

1 INTRODUÇÃO
Este texto analisa, desde um ponto de vista da história comparada (BARROS,
2007), a proposta das Expresiones Motrices como desenvolvida na Colômbia,
em uma espécie de diálogo comparativo com a proposição da Cultura Corporal
presente no contexto brasileiro. A intenção de promover a discussão entre essas
duas vertentes dá-se, principalmente, devido às (des)afinidades que apresentam e
que podem ajudar a entender os percursos da Educação Física nos dois países, com
os olhos de uma relação latino-americana.
2 SOBRE A CULTURA CORPORAL
A partir de meados do século XX, recrudesceu uma discussão em torno de
um redimensionamento das práticas no campo acadêmico da Educação Física no
Brasil. Nos anos 1970, por exemplo, ocorreu um movimento importante devido à
necessidade de o campo se envolver num processo de cientifização (BRACHT, 1999),
possibilitando que a produção acadêmica da Educação Física se concentrasse,
principalmente, no esporte.
No final da década de 1970 e início de 1980, um movimento de intelectuais
(retrospectivamente chamado Movimento Renovador da Educação Física – MREF),
numa aproximação com as teorias críticas da Educação e da Sociologia do Esporte,
faz uma crítica ao paradigma da aptidão física e desportiva. A partir desse panorama,
1 O presente trabalho se insere numa tese de doutorado que conta com o apoio financeiro da FAPES.
2 Universidade Federal do Espírito Santo, kalogil@yahoo.es
3 Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, fqalmeida@hotmail.com
4 Universidade Federal do Paraná, valter.bracht@pq.cnpq.br
RESUMO EXPANDIDO | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

957

surgem algumas tentativas para redefinir o objeto de estudo da Educação Física;
uma delas denominada Cultura Corporal.
A Cultura Corporal enfatiza a dimensão histórico-social ou cultural do corpo
e do movimento, tentando romper com a visão biologicista-mecanicista até então
dominante na área. Nessas circunstâncias, o que vai se tornar fundamental é o
imperativo de tomar a cultura como dimensão norteadora da Educação Física
(BRACHT, 2014). Segundo Souza Júnior (2011, p. 395), o conceito começa a ser
utilizado em meados dos anos 1980,
[...] a partir das críticas realizadas por Dieckert (1985) à visão de esporte de
alto nível [...]. O autor buscava uma Educação Física mais humana dentro da
concepção do ‘Esporte para Todos’, onde fosse discutida e criada uma ‘nova
antropologia’ que colocasse como centro da questão ‘uma cultura corporal
própria do povo brasileiro’. Essa cultura própria do nosso povo foi definida pelo
autor como: elaborações que as pessoas realizam em torno de suas próprias
práticas corporais, construídas e reconstruídas em seu país – capoeira, jogos
de diferentes regiões, danças brasileiras – elementos da ‘cultura corporal que
vive no Brasil e no povo brasileiro’.

O conceito da Cultura Corporal “aparece” de modo sistematizado, pela primeira
vez, na obra “Metodologia de ensino da educação física”, mais conhecida como
“Coletivo de autores”. O livro foi publicado em 1992 e assinado por seis autores.
Assume o materialismo histórico-dialético como teoria fundamental das reflexões ali
contidas.
3 SOBRE AS EXPRESIONES MOTRICES
De forma análoga ao que se passou no Brasil, a Colômbia também apresentou
momentos de crítica e renovação da tradição da Educação Física. Urrego (2007)
compreende essa tradição como físico-desportiva, fundamentada numa racionalidade
técnico-instrumental. Em grande medida, seu estabelecimento está fortemente
relacionado com a influência da Alemanha Ocidental (Ciencia del Deporte) no
campo da Educação Física colombiana, nas décadas de 1970 e 1980, especialmente
devido às assessorias que autores alemães realizaram no país (PINILLOS, 2011).
A crítica inicial a essa tradição tecnicista foi impulsionada por movimentos
estudantis da Educação Física, provenientes de faculdades públicas do país. Colocouse em questão o caráter científico da área, ao mesmo tempo em que se discutiram
aspectos associados ao seu objeto de estudo, o campo de atuação profissional, a
formação profissional, a fundamentação epistemológica, etc.
Com a pretensão de caracterizar a Educação Física como área do conhecimento
distinta da Ciencia del Deporte, aparecem, na Colômbia, outras terminologias, como
as Expresiones Motrices. O conceito de Expresiones Motrices surge pela necessidade
de nomear práticas que não correspondiam às práticas tradicionais da Educação
Física e que se enfocavam ao campo escolar. Um primeiro aspecto a destacar do
surgimento do conceito é a insuficiência da expressão Educação Física para dar
conta da multiplicidade de práticas, cenários e indivíduos que põem o corpo em
movimento. Em outras palavras, as Expresiones Motrices são um cenário de exibição
de manifestações de ordem cultural que fogem dos conceitos tradicionais que vem
operando a área da Educação Física.
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Devido aos questionamentos desde o nominativo da Educação Física, Arboleda
(2004, p. 92) propõe o conceito de Expresiones Motrices, referindo-se
[…] a aquellas manifestaciones de motricidad que se realizan con distintos fines:
lúdico, agonístico, estético, preventivo, de mantenimiento, de rehabilitación y
de salud entre otros, organizadas siguiendo una lógica interna, que establece
un código legitimado en un contexto social, y por el cual se admiten y/o
prohíben unos gestos se ofrecen pautas de comportamiento, se crean
actitudes y se promueven creencias.

Além disso, o conceito de Expresiones Motrices se desenvolve a partir da
preocupação em encontrar uma alternativa de prática às dominadas pela ciência
moderna, perspectiva à qual a Educação Física se vinculou e em que tão bem se
expressou na lógica do esporte moderno (ARBOLEDA, 2008). Nesse contexto, a
proposta das Expresiones Motrices dá um especial tratamento ao tema do corpo
que, em coerência com a crítica feita à aplicabilidade exclusiva da ciência moderna
na Educação Física, trata o corpo como um espaço sociocultural que não se restringe
à sua interpretação desde o biológico, que fragmenta, fratura, mede e objetiva.
Outro ponto crucial para se entender o contexto de surgimento das Expresiones
Motrices, tem a ver com a crítica que a autora irá fazer ao esporte de rendimento
como fator de representação da área. A proposta das Expresiones Motrices
pretende ampliar as lógicas reducionistas do esporte. Mais explicitamente, a autora
(ARBOLEDA, 2004) expõe que as Expresiones Motrices são uma “criação cultural”
tocada pelas comunidades e contextos específicos em que se desenvolvem. Para
ela, o esporte, especialmente em tempos de globalização, não tem esta caraterística
de criação particular de cada cultura, mas, pelo contrário, opera com formas
estandardizadas e unificadoras desde, por exemplo, as estratégias de treinamento,
técnicas, códigos gestuais, desenho de cenários e mercantilização dos jogadores.
4 OS (DES)ENCONTROS
Começamos destacando que as necessidades de mudanças semânticas, tanto
no Brasil como na Colômbia, parecem ter sido motivadas, entre outros aspectos,
pela crítica ao esporte como linha central na prática da Educação Física. No caso
brasileiro, a Cultura Corporal se apresentou como uma alternativa ao paradigma da
aptidão física e/ou desportiva. Na Colômbia, a adoção das Expresiones Motrices
visou a ampliar o espectro semântico da atuação na disciplina, não restrita apenas às
práticas esportivas e às escolares. Contudo, e diferentemente do que se passa com
a Cultura Corporal, entendida como objeto de estudo ou área do conhecimento de
que trata a Educação Física (e, por isso, vê a escola como o “lócus” por excelência
de desenvolvimento de sua proposta), a perspectiva de Arboleda vai além e propõe
a substituição do termo Educação Física por Expresiones Motrices, entendendo a
escola como apenas um dos cenários possíveis de sua manifestação.
Além disso, as tentativas brasileira e colombiana de mudar a terminologia
partiram da necessidade de vincular outro tipo de prática, menos enraizada nas lógicas
reducionistas da ciência moderna. Elas representam, assim, um questionamento
da cientifização da disciplina na esteira de uma determinada compreensão da
ciência, frouxamente chamada da positivista. Advogam, assim, que a Educação
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Física e as Expresiones Motrices devem ter outra relação com as ciências(mãe),
caracterizadas por uma autonomia relativa orientada a partir das necessidades da
própria intervenção.
Essa crítica à cientifização da Educação Física, no caso de ambas as propostas,
levou a um questionamento da compreensão de corpo e de movimento, numa
tentativa de romper com a visão biologicista-mecanicista até então dominante na
área (nos dois países). Como consequência, elas resultam na defesa do caráter cultural
do corpo, no incremento de um discurso sobre a Cultura Corporal ou, então, sobre
as Expresiones Motrices que fazem parte do contexto colombiano. Isso levou, tanto
no caso brasileiro como no caso colombiano, a uma (re)aproximação da Educação
Física com o discurso das Ciências Humanas e Sociais. Nessas circunstâncias, todas
as manifestações corporais são produzidas na dinâmica cultural humana, “[...]
desde os primórdios da evolução até hoje, expressando-se diversificadamente e
com significados próprios no contexto de grupos culturais específicos” (DAOLIO,
2014, p. 162).
A despeito dessas afinidades, é importante destacar que o referencial teórico
que fundamentou as reflexões das perspectivas em tela é bastante distinto. No
caso brasileiro, o primeiro tratamento mais sistematizado da Cultura Corporal foi
feito a partir do materialismo histórico-dialético. Esse não é o caso das Expresiones
Motrices, cujo referencial não parece ter uma única linha e, portanto, uma corrente
teórica que a fundamente.
É importante aclarar que ambos os “paradigmas”, como dissemos, tiveram
grande impacto em seus países. Vários referenciais curriculares no Brasil, como outros
documentos e currículos de cursos na Colômbia, são influenciados pelas propostas
em tela. Sem embargo, não são hegemônicos em nenhum dos dois contextos.
Cabe destacar que esses pontos de (des)encontro, proporcionados por esse
tipo de diálogo, podem ajudar a pensar os processos que têm resultado em uma
renovação ou na construção de um pensamento crítico da Educação Física na
América Latina.
BODY CULTURE AND MOVEMENT EXPRESSIONS: ON PHYSICAL EDUCATION IN
BRAZIL AND COLOMBIA
ABSTRACT: This paper to present possible relations and comparisons between the movements of
criticism and renewal of Physical Education in Brazil and Colombia based on the treatment of two
impactful approaches in both countries: Cultura Corporal (Body Culture) and Expresiones Motrices
(Movement Expressions). After describing some characteristics of both concepts, the study analyzes
their points of convergence/divergence.
KEY WORDS: Physical Education; Cultura Corporal (Body Culture); Expresiones Motrices (Movement
Expressions).

CULTURA CORPORAL Y EXPRESIONES MOTRICES: SOBRE LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN BRASIL Y COLÔMBIA
RESUMEN: Este artículo presenta posibles relaciones y comparaciones entre los movimentos de
crítica y renovación de la Educación Física en Brasil y Colombia, a partir del trato a dos perspectivas
influyentes en ambos países: Cultura Corporal y Expresiones Motrices. Después de describir algunas
de las características de esos conceptos, finaliza con un análisis de sus puntos de (des)encuentro.
PALABRAS-CLAVE: Educación Física; Cultura Corporal; Expresiones Motrices.
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FLUXO MIGRATÓRIO NOS ESPORTES
Diego Ramos do Nascimento1
Erik Giuseppe Barbosa Pereira2
RESUMO
Nosso objetivofoi verificar o estado da arte das pesquisas envolvendo o fluxo migratório nos esportes.
Esta revisão crítica de literatura é de caráter qualitativo e descritivo. Osresultadosapontam para visão
Marxista que classificam tipos de migrações profissional e, nos esportes, a classificação do status
momentâneo dos atletas. Concluímos que, apesar da base de análise sociocultural, apenas dois
trabalhos envolvidos buscaram, compreender se o desempenho é influenciado pela migração.
PALAVRAS-CHAVE: Migração; Esporte; Cultura.

1 INTRODUÇÃO
Tendo sua origem de estudo nas Ciências Humanas, a migração é um
fenômeno estudado em todos os momentos da história da humanidade (SANTOS,
2013). Compreender esse processo migratório é entender que, em cada fase da
história humana, características, motivações e consequências deste fenômeno
são extremamente mutáveis dadas as modificações sociais constantes (SANTOS,
2013).
Os primeiros estudos referente à assimetria dos padrões socioeconômicos
foram desenvolvidos por Ravenstein (1980) e Singer (1980), que tiveram em comum
a visão que Karl Marx detinha sobre a migração humana, partindo do princípio que
esta ocorria pelas condições e transformações acontecidas no país de origem.
À luz de Singer (1980), identificamos dois tipos de migração. As primeiras,
conhecidas como pendulares, dizem respeito a migrações que não buscam mudanças
definitivas. A segunda, chamada de transumância, se divide em transumância
sazonal, que é aquela realizada devido a algum período do ano e a transumância
periódica, que é realizada por um determinado tempo até que as condições se
estabeleçam ou haja a necessidade de outra locomoção por escassez de recursos.
Sendo assim, o estudo dos fluxos migratórios são práticas contínuas e
ininterruptas, uma vez que a história da humanidade mostra que novos parâmetros
migratórios podem aparecer de acordo com as características sociais existentes no
período temporal.
No espaço esportivo, o fenômeno das migrações são datadas a partir de 1970,
onde ocorreram principalmente pela busca da elevação da condição financeira do
momento, melhores condições de vida e de segurança (de VALDERRAMA, 2000)
1 UniAbeu (RJ), personalnascimento@gmail.com
2 Escola de Educação Física e Desportos (UFRJ), egiuseppe@eefd.ufrj.br
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Maguire (2007) sugere 5 tipologias para os atletas que embarcam nesse fluxo.
O atleta pioneiro tem como principal característica a busca em estabelecer uma
raiz esportiva no local de destino. Já o atleta mercenário possui característica
financeira clara cujo seu propósito é o enriquecimento imediato. O atleta nômade
é aquele utiliza o esporte como forma de conhecer novas culturas, sem criações de
vínculos locais. No que diz respeito ao residente permanente podemos inferir que
são aqueles que fixam em uma determinada cultura e nela constituem seu novo pilar
familiar. Contudo, todos esses perfis podem se transformar em um atleta repatriado,
quando esse retorna ao seu país de origem.
Os padrões linguísticos entre os países, nível esportivo/competitivo do país de
destino e o número de jogadores compatriotas que atuem nessa praça esportiva são
outros fatores comumente associados à escolha do país de destino no momento da
migração (SOCA, 2012).
Assim sendo, destacamos a relevância da temática no campo do esporte e da
Educação Física, além de expressarmos a abordagem interdisciplinar, visto que esse
tema será enriquecido com a incorporação de referências do campo da Geografia,
da Economia e das Relações Internacionais.
Portanto, o objetivo de nossa pesquisa foi investigar o estado da arte dos
estudos sobre fluxo migratório nos esportes.
2 METODOLOGIA
Este trabalho é oriundo de uma revisão crítica de literatura, com abordagem
qualitativa e caráter exploratório.
O alicerce da reflexão foi construído em quatro etapas: primeira, a seleção
da bibliografia, durante os dias 7 de janeiro a 19 de fevereiro de 2016, nas bases
de dados Scielo, Pubmed, Lilacs, Google acadêmico e Portal brasileiro de História,
utilizando as os descritores “migrações humanas”, “fluxo migratório humano”,
“migração nos esportes”, “fluxo migratório nos esportes”.As buscas foram realizadas
isoladamente, os termos que não possuíam esporte em seu descritor se justifica
pela interdisciplinaridade do assunto e pela necessidade de uma construção história
do fenômeno. Tais bases foram selecionadas devido a sua importância no cenário,
uma vez que as mesmas possuem quantidade e qualidade diferenciada nas obras
indexadas em suas áreas de atuação. Nesta ocasião, foram encontradas 43 obras
que tiveram seus resumos lidos para compreensão dos objetivos de cada um deles.
Vale lembrar que não foram utilizados indicadores booleanos “and” e “or” para que
mantivesse o padrão de busca entre as plataformas uma vez que nem todas as
plataformas possuem essa ferramenta. Em tempo, algumas das obras encontradas
foram comuns em mais de uma plataforma. Na segunda etapa, realizamos uma
leitura exploratória nos resumos que nos ofereceu 36 estudos que compuseram
nosso objeto de análise. Após essa etapa, realizamos uma leitura analítica para a
ordenação e a organização do material. Finalizando, de posse dos dados em forma
de fichamentos, arquitetamos o corpus do estudo.
Finalizando, de posse dos dados em forma de fichamentos, arquitetamos o
corpus do estudo.
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3 RESULTADOS
Nas figuras abaixo descrevemos as obras encontradas e utilizadas.

Figura 1 – Primeira Parte das obras utilizadas

Figura 2 – Segunda Parte das obras utilizadas

Figura 3 – Terceira Parte das obras utilizadas
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Figura 4 – Quarta Parte das obras utilizadas

Figura 5 – Quinta Parte das obras utilizadas

Dividiremos essa discussão em sessões para a melhor organização e
compreensão dos principais temas e obras encontradas. Para tal escolhemos dois
trabalhos em cada sessão, considerando como critério, o número de citações de
cada um deles.
4 DISCUSSÃO
FLUXO MIGRATÓRIO NO ESPORTE NACIONAL
Os trabalhos voltados para o fluxo migratório no esporte nacional indicam,
sobretudo, que a idade de início da migração é cada vez menor, além de indivíduos
pertencentes à classes sociais menores (RIAL, 2006; RIAL, 2008). Outro ponto
marcante é a conclusão que os atletas almejam a melhoras das suas habilidades
esportivas no futsal europeu, além da possibilidade de construir uma tranquilidade
financeira pós aposentadoria (RIBEIRO; DIMEO, 2009).
FLUXO MIGRATÓRIO E NATURALIZAÇÃO NOS ESPORTES
Silva, Rigo e Freitas (2012) buscaram em seu trabalho mapear os fenômenos
migratórios nos últimos 20 anos e concluíram que, dentre os fenômenos, a dupla
cidadania e as naturalizações vem se crescendo ano após ano.
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De Oliveira et al. (2007) concluíram em sua pesquisa com mesmo direcionamento,
que o rompimento das fronteira esportivas faz com que a identidade nacional seja
questionada em eventos intercontinentais de seleções.
FLUXO MIGRATÓRIO INTERNACIONAL NOS ESPORTES
A obra do uruguaio Soca (2012) teve como intuito compreender o conceito
de migração qualificada no esporte em seu país. Em sua conclusão, sugere que os
atletas migram para os grandes centros do futebol buscando campeonatos mais
competitivos, entretanto, não dispensam à questão financeira em sua escolha.
Darby (2006) investigou o fluxo migratório de jogadores africanos para Portugal
e concluiu que a falta de recursos financeiros pautados nos baixos investimentos
realizados pela CAF e pela FIFA fazem que os países em questão não consigam
reter seus talentos.
FLUXO MIGRATÓRIO E MÍDIA NOS ESPORTES
Marques (2014) objetivou em sua pesquisa compreender como a imprensa
escrita portuguesa expressava a presença de brasileiros atuando na seleção nacional
de futebol em dois períodos históricos. No primeiro período (Década de 1960),
encontrou uma expressão jornalística voltada para a relação amistosa entre os países.
Já o segundo período (Anos 2000), mostravam preocupação e desconfiança da
imprensa, gerando tensão quando o assunto é a presença de brasileiros no futebol
português.
Tainsky e Stodolska (2010) analisam o impacto das migrações domésticas nas
audiências televisivas na liga nacional de futebol americano. Os autores demonstram
que as maiores audiências são encontradas em centros com menores rendas per
capita sugerindo que o esporte pode ser o único momento de lazer daquele grupo
social, além de relatar que, quando um jogador ou grupo de jogadores migra para
outra cidade, os jogos do time de destino tem audiência elevada na cidade de
origem do jogador.
FLUXO MIGRATÓRIO E O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Diehl e Neto (2010) buscaram entender o papel e compreensão do profissional
de educação física no processo migratório mundial. A falta de conhecimento e
importância demostrada pelos profissionais sobre o tema fez com que a conclusão
do trabalho se desenvolva com a necessidade dos profissionais se envolverem com
o assunto para criação de novas formas de lidar com as características da migração.
Após revisão de literatura feita por Soares et al. (2011),percebeu uma
relação entre sujeitos que não se profissionalizaram no esporte e baixo nível de
escolaridade,concluindo que há um gasto de tempo desbalanceado na relação
esporte-escola.
4 CONCLUSÃO
Através desse estudo, concluímos que segundo as literaturas acessadas,
podemos compreender que as migrações humanas são fenômenos sociais que tem
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ligação cada vez maior com a globalização, tendendo a ter como fator comum a
busca de melhores condições sócio econômicas.
Nota-se que a maioria dos achados são voltados para o futebol, independente
do gênero, o que nos remete a necessidade da compreensão do fenômeno em
outros esportes. Para além dessa, compreender a relação entre fluxo migratório e a
performance do atleta envolvido pode elevar a discussão do fluxo migratório para
um novo patamar.
Contudo, cremos que o fluxo migratório nos esportes é campo de necessidade
de mais estudos devido a heterogeneidade dos achados.
FLUJO MIGRATÓRIO EN DEPORTES
RESUMEN: Nuestro objetivo fue verificar el estado actual de La investigación que implica la
migraciónen los deportes. Esta revisión crítica de la literatura es cualitativa y descriptiva. Los
resultados apuntan a lavista Marxista que clasificalos tipos de lãs migraciones profesionales y, enlos
deportes, laclasificacióndel estado momentáneo de los atletas. Llegamos a La conclusión de que a
pesar de la base sociocultural de análisis, solo dos obras involucradas han intentado comprender si
el rendimiento se ve influenciada por La migración.
PALABRAS CLAVE: Migración; Deporte; Cultura.

MIGRATORY FLOW IN SPORTS
ABSTRACT: Our objetctive was to verify the state os the art of research involving migratory flow in
sports. This critical literatue review is qualitative and descriptive. The results point to Marxist view
that classifies types of professional migrations and, in sports, the classification of the momentanium
status of the athletes. We concluded that, despiste the basis of sociocultural analysis, only two
researchs involved sought to understand if performance is influenced by migration.
KEYWORDS: Migration; Sports; Culture.
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PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONVERGÊNCIAS E
DIVERGÊNCIAS1
Angélica Caetano2
RESUMO
Este texto busca apresentar divergências e convergências sobre duas perspectivas para o trabalho
pedagógico em Educação Física na Educação Infantil: 1ª) a Teoria do Se-Movimentar; 2ª) a Pedagogia
da Infância e Sociologia da Infância. Concluímos que, ao colocar a centralidade à criança como norte
do trabalho pedagógico, a figura do professor é redescrita e perde centralidade.
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; educação física; perspectivas teóricas.

INTRODUÇÃO
Na Educação Física, o debate sobre infância ainda é recente. Atualmente,
no campo acadêmico, duas linhas ou propostas vêm sendo expressivamente
defendidas para a Educação Física na Educação Infantil, ambas elaboradas e
pensadas em contraposição a um ensino escolarizante – similar ao tradicional ensino
fundamental –, apresentando críticas à ideia de dominação e disciplinamento da
infância e à concepção de criança como um ser incompleto e passivo no processo
de desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
Este texto tem como objetivo apresentar divergências e convergências a
respeito do que tem sido feito e pensado academicamente em trabalhos recentes
que, inseridos na educação infantil, dialogam com uma determinada concepção de
infância e educação. Duas perspectivas para o trabalho pedagógico em Educação
Física na Educação Infantil serão problematizadas: 1ª) a perspectiva embasada na
Teoria do Se-Movimentar, que tem como principal expoente Elenor Kunz; 2ª) a linha
da Pedagogia da Infância e Sociologia da Infância. Optamos fazer a análise das
contribuições mais atuais apresentadas em um livro recentemente lançado por Kunz
intitulado Brincar e Se-Movimentar: tempos e espaços de vida da criança (2015)
e para a análise das contribuições da Sociologia da Infância e da Pedagogia da
Infância para a Educação Física na Educação Infantil, a dissertação de Assis (2015)
e a tese de Buss-Simão (2012).
APRESENTAÇÃO DAS PERSPECTIVAS
Desde 1991, Elenor Kunz vem apresentando o conceito do Brincar e SeMovimentar da criança, especificamente em contraposição ao que o autor chama
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Espírito Santo – Colégio Pedro II/RJ, angelica.caetano2011@gmail.com
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de brincar didatizado. Este apresenta um brincar com finalidades objetivas,
orientado para o melhor desenvolvimento e preparação do futuro adulto, como
as propostas apontadas pelos autores que são desenvolvidas na aprendizagem
motora, psicomotricidade, motricidade infantil e jogo. “A didática do brincar ocupase mais com o conteúdo e a utilização da brincadeira do que com a criança que
brinca” (KUNZ; COSTA, 2015, p. 15).
Em contraposição ao brincar didatizado, a criança possui uma necessidade
que é inerente ao seu ser: a de Se-Movimentar. Assim, sendo sempre uma atuação
do presente sem perspectivas para o futuro, os autores defendem que é a partir das
brincadeiras que as crianças criam e interagem espontaneamente, oportunidade
em que são desenvolvidas suas emoções nas relações que estas estabelecem com
o mundo, com os outros e consigo mesmas.
Fica instaurado o questionamento à intervenção do adulto ao elaborar uma
brincadeira para a criança, pois aquele limita e condiciona o brincar da criança,
transformando-o em brincar didatizado. Cabe ao professor envolver os alunos e
trazê-los até a intenção da vivência desejada (STAVISKI, 2011). Kuhn e Cunha (2014)
também comentam que decidir pela criança e pré-determinar o que ela deve fazer ou
sentir, meramente se adaptando às exigências que lhe são impostas (pelos adultos),
talvez não seja a melhor maneira de proporcionar experiências significativas às
crianças; ao contrário, é a forma mais comum de lhes impedir de serem atores e
autores do processo de construção de conhecimento na educação.
A crítica dos autores se faz também ao modelo educacional moderno e com
forte tendência à homogeneização da experiência sensível, entendido por eles como
um movimento que visa dar completude e acabamento às crianças, enrijecendo
suas potencialidades. Apoiados em Verden-Zoller (2004), Costa e Kunz (2015)
complementam que as crianças em geral se desenvolvem normalmente, sem que
tenhamos de fazer nada de especial para isso; basta que gostemos delas, o que
ocorre sem esforço na maior parte do tempo, o que possibilitaria a criatividade da
criança, do senso do eu, potencializado no Se-Movimentar.
Nas palavras dos autores (COSTA; KUNZ, 2015, p. 25), a modernidade, por
meio da ciência instrumental, criou estratégias e ferramentas que “[...] ocasiona
a renúncia à percepção do mundo vivido, fundamental para o entendimento do
sentido da vida”. A teoria do Se-Movimentar defende que somente em seu SeMovimentar é que a criança toma consciência de si e do mundo, promovendo uma
criatividade autônoma. Esta corresponde ao fato de que quando a criança brinca,
é autora e constituidora de sentidos e significados no seu Se-Movimentar, havendo
uma intencionalidade criativa, que não se confunde com a atividade de inventar
algo, mas constituir sentido no que ela própria realiza, compondo uma vivência.
Frequentemente, os autores afirmam que “[...] quanto mais cedo o adulto interferir
nesta criação por excelência, menos criativa e independente será essa criança
quando crescer” (COSTA; KUNZ, 2015, p. 20).
Contrários ao adultocentrismo – ou ao apressamento da criança para o mundo
moderno, a teoria desenvolvida por Kunz estabelece que o brincar realizado pela
criança é essencial não pelo resultado, mas pelo processo; no entanto, a duração
ou tempo destinado não pode ou deve ser um tempo pré-determinado, o que
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Kunz e Staviski (2015) chamam de tempo homogêneo. Por isso, a proposta para a
Educação Física na Educação Infantil é que seja repensada a organização temporal
e fragmentada destinada para o momento da Educação Física, pois “Não se pode
imaginar o que se passa na consciência de cada criança para saber o momento
correto de interromper uma atividade ou findar uma vivência” (STAVISKI, 2011, p.
131).
Assis (2015) e Buss-Simão (2012), desde a perspectiva da Pedagogia e da
Sociologia da infância, consideram as crianças na qualidade de protagonistas e
sujeitos ativos dos processos de ensino-aprendizagem ao qual participam. Assis
(2015) propõe uma perspectiva pedagógica para a Educação Física na Educação
Infantil a partir dos pressupostos teórico-metodológicos e epistemológicos
encontrados na Sociologia da Infância e nos Estudos com o Cotidiano. Assis (2015)
trabalha com dois conceitos provenientes de Certeau (1994): estratégia e tática. A
tática refere-se à resistência contra operações que visam controlar e organizar o
espaço social. Assim como Rosa (2014) apud Assis (2015), as crianças apresentam
ações para satisfazer suas vontades e necessidades, mostrando que elas não se
mantêm condicionadas às etapas propostas pelos professores e agem para fazer
valer suas vontades e interesses. Buss-Simão (2012) também aponta que as crianças
burlam as regras, confrontam a ordem institucional adulta, a partir do que a autora
chamou de ajustamentos secundários realizados pelas crianças.
O trabalho de Buss-Simão (2012) caminhou próximo ao trabalho de Assis (2015),
dando força aos estudos sociais da infância, para a consolidação de uma Pedagogia
da Infância. O argumento central da autora é que a Pedagogia da Infância busca
indicações pedagógicas que levem em conta as crianças com suas especificidades
e diversidades sociais, culturais, geográficas, étnicas e de gênero, dando condições
de proporcionar às crianças condições de exercerem sua condição de atores sociais
e serem auscultadas – considerando que a ação dos adultos não deve ser uma mera
recepção auditiva, mas uma compreensão da comunicação feita pelo outro.
CONVERGINDO E... DIVERGINDO!
Em contextos diferentes e utilizando autores diferentes, tanto os trabalhos
apoiados na Sociologia da Infância, quanto dos defensores da Teoria do SeMovimentar, buscam colocar a criança como foco do processo educativo, alargando
as possibilidades de se pensar a criança além de paradigmas hegemônicos. A primeira
fazendo a crítica à psicologia do desenvolvimento/comportamento e à sociologia
da educação. Esta apresenta uma proposição de uma nova imagem para o professor
que irá atuar com as crianças – a capacidade de observação pelo professor, que
possui um caráter de mão dupla, pois observando as crianças em novas situações,
não determinadas a priori, o adulto estará aprendendo mais sobre elas. A linha de
pensamento das contribuições da Teoria do Se-Movimentar para a Educação Física
na Educação Infantil se aproxima dessa proposição, ao fazer referência ao professor
auxiliador e não condutor, que faça o acompanhamento da vida da criança, no seu
desenvolvimento, especialmente no seu Brincar e Se-Movimentar. Nesta, o foco não
se dá nas relações sociais de construção de conhecimento, mas especialmente na
consciência de si no mundo, em diálogo com ele e consigo mesmo.
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Percebemos que, ao colocar a centralidade da criança no processo educativo
(como sujeito ativo e produtor de cultura ou com a possibilidade de deixar a criança
ser apenas criança em brincadeiras espontâneas e não didatizadas), enfraquecemos
a figura do professor na Educação Infantil, e nosso caso em questão, na Educação
Física para a primeira infância. A partir de Arendt, interpretamos esse movimento
como uma recusa em assumir a responsabilidade pelo mundo e pela educação das
crianças, responsabilidade esta de quem conhece um mundo ainda desconhecido
para as crianças recém-chegadas. Rocha (2011), baseada em Arendt, aponta que
não há educação sem inserção dos novos no mundo da tradição, que quer dizer
a apropriação do mundo construído e anterior à nossa existência. Assim, tais
pedagogias limitam o papel do professor sobre sua atuação e o conhecimento
necessário para o compromisso que este deve ter com a criança, qual seja: enquanto
representante no mundo, é sua função apresentá-lo aos novos, sem se render a uma
superioridade absoluta ou a um autoritarismo, pois estes também impediriam o
novo.
Os adeptos da Sociologia da Infância e da Pedagogia da Infância, de maneira
geral, consideram o adultocentrismo como uma forma de colonização e defendem
a brincadeira como a expressão do protagonismo infantil de um exercício da
capacidade inventiva da criança. Como comenta Piccolli (2015), é preciso ter em
mente que, apesar de existir certa margem às crianças em suas escolhas relacionadas
à brincadeira e ao brinquedo, isso não pode significar que elas tenham (ou devam
ter) uma autonomia absoluta.
Na perspectiva da Teoria do Se-Movimentar, a brincadeira é considerada como
uma ação que requer inocência, ou seja, “[...] chamamos de inocência qualquer
atividade humana praticada em inocência, isto é, qualquer atividade realizada
no presente e com atenção voltada para ela própria e não para seus resultados”
(COSTA; KUNZ, 2015, p. 15). Apoiada em Arendt, Momm (2011) afirma que as crianças
são capazes de serem tiranas quando deixadas a sós; em outras palavras, quando
ocorre o enfraquecimento da autoridade dos adultos com vistas a uma romântica
autonomia (ou uma percepção de que as crianças são seres inocentes) das crianças,
não as liberta da tirania da maioria – a autoridade do grupo de pares que ela faz
parte.
Ao colocarmos a brincadeira como linguagem específica da infância e a
criança como criadora capaz de suas brincadeiras, como as duas perspectivas o
fazem, absolutizamos o mundo da infância, nos esquivando e desconhecendo o
que denominamos de reais necessidades das crianças. Deixamos despercebido
que o interesse das crianças muitas vezes volta-se para brinquedos, que devido
ao progresso técnico, se constituíram como mercadoria. Brinquedos estes que
também podem enfatizar brincadeiras que apresentam um caráter sexista, racista
e até tirano entre as crianças, já que, na perspectiva de Arendt, estrutura-se como
protótipo uma situação antipolítica, e não anterior à política, uma vez que ali é um
espaço fértil para a tirania da autoridade dentro do grupo dos pares.
PERSPECTIVES FOR PHYSICAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: CONVERGENCES AND DIVERGENCES
ABSTRACT: This text presents divergences and convergences on two perspectives for the pedagogical
work in Physical Education in Early Childhood Education: 1ª) The Theory of Se-Movimentar; 2o) the
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Pedagogy of Childhood and Sociology of Childhood. We conclude that, by placing the centrality on
the child as the north of the pedagogical work, the figure of the teacher is redescribed and loses the
centrality.
KEYWORDS: early childhood education; physical education; theoretical perspectives.

PERSPECTIVAS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL:
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
RESUMEN: Este texto tiene como objetivo presentar diferencias y similitudes de los dos perspectivas
para el trabajo pedagógico en la educación física en la educación infantil: 1ª) La Teoría del SeMovimentar; 2o) La Pedagogía de la Infancia y la Sociología de la Infancia. Concluimos que, al situar
la centralidad sobre el niño como el norte del trabajo pedagógico, la figura del profesor es redescrita
y pierde la centralidad.
PALABRAS CLAVES: educación infantil; educación física; perspectivas teóricas.
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O CORPO COMO TEMA DA PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO: UMA ANÁLISE EM 05 PERIÓDICOS
DA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA1
Felipe Quintão Almeida2
Ivan Gomes3
Amanda Furlan4
Sérgio Rossini Júnior5
Arielle Marinotte6
RESUMO
Este artigo está inserido no contexto de uma pesquisa cujo objetivo foi oferecer um “estado da
arte” da produção do conhecimento sobre o corpo veiculado em 05 periódicos da Educação Física
brasileira. Em termos metodológicos, realizou uma análise de conteúdo dos artigos sobre o corpo
circunscritos à área sociocultural e pedagógica. A análise foi conduzida a partir da organização
dos textos em 5 categorias (Corpo e Educação; Corpo e Representação; Corpo e Gênero; Corpo e
Tecnologia; Outros), oportunidade, também, para caracterizar as principais problematizações e os
referenciais teóricos e metodológicos mais empregados.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Educação Física. Periódicos.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo está inserido no contexto de uma pesquisa cujo objetivo foi oferecer
um “estado da arte” da produção do conhecimento sobre o corpo veiculado em 05
periódicos da Educação Física brasileira (“Revista Brasileira de Ciência e Movimento”;
“Motus Corporis”; “Pensar a Prática”, “Motrivivência” e “Revista da Educação Física”).
A opção foi avaliar, em termos quanti e qualitativos, o conhecimento disponível
sobre o corpo circunscrito ao que denomina-se subárea sociocultural e pedagógica.
O recorte temporal da pesquisa tem início em 1987, quando a primeira edição
da “Revista Brasileira de Ciência e Movimento” (RBCM) é publicada, e se estende
até as edições publicadas em 2012, perfazendo, assim, 29 anos em revisão e análise.
Estabelecemos o ano de 2012 como limite do recorte temporal pois a investigação
teve início no primeiro semestre de 2013.
O foco recai sobre a análise de caráter qualitativo a respeito do corpo nos 05
1 Pesquisa financiada pelo edital Universal do CNPq (N.º 14/2013).
2 Universidade Federal do Espírito Santo, fqalmeida@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo, ivanmgomes@hotmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo, furlansf@hotmail.com
5 Universidade Federal do Espírito Santo, sergiorossinij@gmail.com
6 Universidade Federal do Espírito Santo, ariellemarinotte@gmail.com
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periódicos estudados, ocasião em que realizamos uma análise de seu conteúdo
(BARDIN, 1977) a partir dos 131 textos completos.
2 RESULTADO E DISCUSSÃO
Organizamos o material em 5 categorias. Trataremos, por razões de espaço, de
apenas 04 delas e das narrativas que produziram sobre o corpo.
Em relação às narrativas da categoria “Corpo e Educação”, aprendemos que
os discursos a seu respeito deram conta de, por um lado, denunciar os mecanismos
disciplinares e de controle do corpo, especialmente, mas não exclusivamente, na escola,
baseados num tipo de perspectiva que considerava que sua presença nos espaçostempos escolares tem servido, basicamente, a uma educação cuja produtividade o
dociliza, o submete, o aliena, o reifica, que promove o assujeitamento de suas vontades
já que objeto do biopoder que atua sobre ele.7 Por outro lado, o “tom denuncista”
e, às vezes, “determinista” das interpretações também convivia com reflexões que
defendiam a necessidade de pensar o corpo de outras maneiras, que não reduzido
à sua dimensão física, natural, fragmentada e “cartesiana”. Isso possibilitou o que
podemos caracterizar, a partir dos artigos analisados, como uma “virada culturalista
do corpo”, com implicações para o entendimento do que seria o objeto de estudo da
Educação Física, que cada vez mais passou a ser vinculado à cultura.
Ao mesmo tempo em que essa “virada culturalista do corpo” se desenvolvia,
provocando sua “redescoberta”, alguns autores chamavam a atenção, de um lado,
para o imperativo de se construir um processo de educação do corpo baseado na
sensibilidade, nos afetos, no prazer, em suma, no “corpo vivo”, o que seria base para
a construção de outra corporeidade.
Nessas circunstâncias, aliás, alguns
autores argumentaram em favor do reconhecimento do potencial “hermenêutico”,
quer dizer, linguístico, do próprio corpo.
No que diz respeito à segunda categoria (“Corpo e Representação”), o argumento
é o de que tanto os artefatos culturais como as práticas corporais e/ou esportivas
produziram “discursos sobre o corpo” ou uma educação do corpo que indicava uma
determinada normatividade somática. Nesse âmbito, o corpo transformou-se num
parceiro privilegiado da cultura, se impondo como “lugar” importante do discurso
social ao perder seu caráter de res extensa e de materialidade muda em proveito de
seu reconhecimento como vetor identitário.
Os artigos revelam, fundamentalmente, dois modos de compreender essa
redescoberta identitária dos corpos. Na primeira delas, as análises são produzidas
na perspectiva de mostrar que a inserção nas práticas corporais e/ou esportivas
bem como o consumo de artefatos culturais dedicados ao cuidado de si corporal
podem gerar impactos positivos na vida das pessoas, seja produzindo “saúde”,
melhorando a performance, a autoestima, escondendo as marcas da velhice ou
produzindo um novo estilo de vida etc. (NOVAES, 1999). Na segunda compreensão,
por sua vez, produziu-se uma contundente crítica à cultura somática, entendida
como mecanismos que produzem formas de vida apolíticas e individualistas,
baseadas em regras de embelezamento, no prolongamento da juventude e da boa
7 Conferir, por exemplo, Figueiredo (1993).
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forma, faltando a elas a preocupação com o “outro” e com o bem comum. Nessas
circunstâncias, o cuidado de si corporal representa uma vontade de uniformidade,
de adaptação à norma, visando a procura da saúde e do corpo perfeito (SANTOS;
DAMICO, 2009).
Sem perder de vista a “condição feminina”, os artigos que compõem a terceira
categoria identificada (“Corpo e Gênero”) foram construídos com base nas teorias
do gênero. No pluralismo conceitual que caracteriza essa teorização, os textos
têm como foco, basicamente, o questionamento do determinismo biológico que,
historicamente, tem explicado a inserção (ou não) das mulheres e dos homens em
determinadas práticas, saberes, costumes etc. A tônica dos textos destaca que
lugares e/ou instituições como a escola e o esporte produzem estereótipos e/
ou preconceitos generificantes mas, ao mesmo tempo, possibilitam questionar e
subverter a dominação masculina (SAYÃO, 2002) e a lógica que tem feito da mulher
o “sexo frágil” ou o “segundo sexo”. Esses artigos, em síntese, partem da crítica de
que, aos homens, “tudo”: a força, a potência, a coragem, a aventura; às mulheres,
por sua vez, uma estética da contenção: “[...] nada de excessos, nem de gorduras,
nem de músculo, nem de ousadias, nem de inserções em espaços que parecem não
ser seus” (GOELLNER, 2006, p. 7).
A analítica contida nos artigos da quarta categoria (“Corpo e Tecnologia”),
radicaliza, por assim dizer, o “construcionismo social do corpo” que vinha sustentando
a “virada culturalista” já em curso. Em função disso, aquela antiga imagem do corpo
como máquina bem como a “recente” dignidade a ele atribuída vai aos poucos sendo
abalada por um regime discursivo que passa a concebê-lo como um dispositivo
informático, dando origem, assim, a uma nova mudança de paradigma: não mais
o regime mecânico-eletrônico nem mais um regime corporal-sensível, mas, sim, o
paradigma molecular-digital, portanto, do corpo-máquina e do corpo-sujeito ao
corpo-informação.
Identificamos, nas análises dos artigos das categorias, basicamente dois modos
de apropriação desse debate. No primeiro deles, a leitura é crítica em relação às
transformações provocadas, no corpo, pelo avanço tecnológico. Os artigos são, assim,
céticos quanto às possibilidades desconstrucionistas do discurso pós-humanista e
da passagem do corpo máquina ao corpo informação, já que fortaleceria o caráter
de dominação da ciência e de sua racionalidade instrumental, ratificaria a separação
entre sujeito e objeto, reforçaria a concepção dualista do humano, provocaria o
domínio e a matematização do corpo, resultando na alienação e na coisificação que
levam à superação das características humanas (ABRÃO; SILVA, 2004). No segundo,
os artigos revelam que não se trata de se indispor com o desconstrucionismo e a
crítica ao humanismo que pressupõe, mas avaliar, das fronteiras, as possibilidades
que as biotecnologias apresentam para o corpo e para as subjetividades nele
ancoradas. Assim, aceitam o desafio de criar novas formas de agenciamento a partir
de uma subjetividade de um novo gênero, chamada de pós-orgânica.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando essas 04 narrativas sobre o corpo, podemos afirmar que, em
termos teóricos e/ou conceituais, estamos diante de uma pluralidade discursiva e,
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consequentemente, política, que reúne autores e/ou perspectivas conceituais muito
diferentes. Há estudiosas do Gênero, autores pertencentes a diferentes versões
do Marxismo Ocidental, como a Escola de Frankfurt, autores da Fenomenologia
(especialmente Merleau-Ponty), outros vinculados ao Pós-estruturalismo francês
(especialmente Foucault), etc. Ademais, há a influência de distintas disciplinas
do conhecimento, desde a Biologia até a Sociologia, a Antropologia, a História, a
Psicologia, a Pedagogia etc.
Essa pluralidade, nos textos investigados, muitas vezes se manifesta num
ecletismo, nem sempre salutar, no uso das tradições teóricas. Outra característica
é que muitos artigos não anunciam qualquer referência norteadora, enquanto
que outros assumem e operam a partir de uma orientação teórica específica. Há,
também, aqueles textos que dialogam somente com referências do campo da
Educação Física, ao mesmo tempo em que encontramos os que não citam qualquer
artigo “da área”.
Em circunstâncias como essas, é difícil afirmar o predomínio desta ou daquela
teoria nos discursos sobre o corpo veiculados nos 05 periódicos investigados. É
claro que observamos que alguns nomes ou, mesmo, algumas correntes teóricas,
são mais presentes do que outras ou, então, configuram uma tradição de estudos
sobre corpo na área, mas seria imprudente afirmar a primazia de uma em detrimento
da outra.
Sem perder de vista o pluralismo teórico, identificamos que diferentes
metodologias de pesquisa foram mobilizadas nos estudos sobre o corpo. Igualmente,
portanto, é difícil afirmar o predomínio de uma sobre a outra. A situação é ainda mais
árdua pois inúmeros textos não fazem qualquer menção sobre a metodologia nele
empregada. Entre as estratégias mais citadas, devemos incluir, em primeiro lugar,
os ensaios, seguido das pesquisas de “campo” em lugares muito variados (escolas,
academias, parques, estúdios de dança, internet etc.) e com diferentes populações
(indígenas, alunos, professores, atletas, idosos, crianças etc.); há, também, pesquisa
com imagens, em revistas, a investigação bibliográfica, teórica, histórica, documental,
os estudos de revisão, etc. Os artigo revelam, também, diferentes estratégias para
coleta ou produção dos dados, desde a entrevista, o questionário, o grupo focal, o
diário de campo, a observação participante etc.
A análise do desenvolvimento dos aportes teóricos e metodológicos presentes
nos 131 artigos evidencia, como traço significativo dessa produção sobre o corpo, a
pluralidade que foi se instalando no campo da Educação Física brasileira nos últimos
25 anos e que se manifestou nos periódicos estudados. A esse respeito, a tendência é
que os estudos sobre o corpo continuarão a sofrer a influência de grande número de
autores, de diferentes correntes teóricas e perspectivas metodológicas, de maneira
que o pluralismo instalado é irreversível, sem a perspectiva do estabelecimento de
uma hegemonia.
EL CUERPO COMO TEMA DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO: UN
ANÁLISIS EN 05 REVISTAS DE EDUCACIÓN FÍSICA BRASILERA
RESUMEN: Este artículo está inserido en el contexto de una investigación cuyo objetivo fue ofrecer
un “estado del arte” de la producción de conocimiento sobre el cuerpo divulgado en 05 revistas
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de Educación Física brasilera. En términos metodológicos, realizó un análisis de contenido de los
artículos sobre el cuerpo circunscritos al área sociocultural y pedagógica. El análisis fue conducido a
partir de la organización de los textos en 5 categorías (Cuerpo y Educación; Cuerpo y Representación;
Cuerpo y Género; Cuerpo y Tecnología; Otros), oportunidad, también, para caracterizar las principales
problematizaciones y los referentes teóricos y metodológicos más empleados.
PALABRAS-CLAVE: Cuerpo; Educación Física; Revistas.

THE BODY AS A THEME OF KNOWLEDGE PRODUCTION: AN ANALYSIS IN FIVE
BRAZILIAN JOURNALS OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This paper is inserted in the context of a research aiming to offer a “state of the art” of
the production of knowledge on the body in five Brazilian journals in the area of Physical Education. In
methodological terms, the study was based on content analysis of articles about the body
circumscribed to the sociocultural and pedagogical area. The analysis was carried out by organizing
the texts in five categories (Body and Education; Body and Representation; Body and Gender; Body
and Technology; Others), which also motivated the characterization of the main problematizations
and the theoretical and methodological references most used in the texts.
KEY WORDS: Body. Physical Education. Journals.
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MAPEAMENTO DA TEORIA SOCIOLÓGICA DE
PIERRE BOURDIEU: UMA BUSCA SISTEMÁTICA EM
PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(1979-2016)
Marcos Roberto Brasil1
Vinicius Machado de Oliveira2
Juliano de Souza3
RESUMO
A busca por um capital simbólico específico faz com que os agentes reproduzam aquilo que já foi
analisado, sem levar em consideração a criação de um objetivo estruturante e fundamentar-se em uma
teoria sólidae/ou sem uma leitura aprofundada no referencial teórico. Com isso, essa pesquisa teve
por objetivo verificar e mapear os usos da teoria sociológica de Pierre Bourdieu. Foram verificados
4.080 trabalhos em um período cronológico de 1979 a 2016 na Revista Brasileira de Ciência do
Esporte, Revista Movimento e Revista Motrivivência. Após a coleta de dados foi possível verificar os
maiores centro divulgador e os principais agentes divulgador desta teoria.
PALAVRAS-CHAVE: Pierre Bourdieu; Apropriação e produção do Conhecimento; Produção Científica.

1 INTRODUÇÃO
Ao longo de sua trajetória, Pierre Bourdieu (1930-2002) a partir de sua teoria
sociológica,procurou, dentre outras coisas, desvelar como a sociedade consegue
reproduzir nos agentes todas as suas estruturas, além de denunciar os efeitos de
dominação e as diferentes formas de violências inerentes ao jogo de consagrações
e de gratificações que rondam os mais diversos campos sociais (BOURDIEU, 2004).
Nesse domínio, Bourdieu emerge, segundo Catani (2002), como um autor
“indispensável no regime de leituras”4, sendo, além disso, considerado um dos autores
mais importantes e mais citados em proporções universais (VASCONCELLOS 2002;
MEDEIROS, GODOY, 2009). Porém, em alguns casos, Bourdieu, assim como acontece
com outros autores considerados “clássicos” acabam por serem lidos/interpretados
de forma distorcida. Em face desse argumento,essa pesquisa tenta então preencher
uma lacuna de conhecimento ainda aberta, a saber,a de compreender de que maneira
está sendo a apropriação de Pierre Bourdieu no campo acadêmico-científico da
Educação Física no Brasil.
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), brasilmr@hotmail.com.br
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), oliveira_vm@hotmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), julianoedf@yahoo.com.br
4 CATANI, A. M. A Sociologia de Pierre Bourdieu (ou como um autor se torna indispensável ao nosso
regime de leituras). Educação e Sociedade, Campinas, vol. 23, nº. 78, p.57- 75, abr. 2002, p.58.
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Para responder a tal questionamento, essa pesquisa irá mapear três dos
principais periódicos científicos da Educação Física, verificando e fazendo uma leitura
minuciosa sobre aquelas obras que se utilizam ou referenciam Bourdieu. Também
pretendemos, estruturar a relação no campo (lógica do campo em Bourdieu). Cabe
ressaltar ainda, que com esse tipo de abordagem não pretendemos evidentemente
fazer um juízo de valor quanto à utilização do referencial, ou seja, não cabe dizermos
se a apropriação da teoria de Pierre Bourdieu está ou não sendo “boa” ou “mal”
utilizada, mas sim problematizar como “está sendo”.
2 ENCAMINHAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Para esse estudo, foi verificado um total de 4.080 trabalhos. Do total de itens
investigados, num recorte temporal de 1979 a 2016, foram encontrados 267 trabalhos
em que se constatou alguma espécie de referência às obras de Pierre Bourdieu, os
quais fazem parte da nossa amostra. Após essa seleção, os textos foram lidos e
analisados com relação ao uso dos conceitos e noções para o desenvolvimento da
pesquisa. Todas as análises foram realizadas a partir da teoria sociológica de Pierre
Bourdieu.
Foram escolhidas para essa análise a Revista Brasileira de Ciência do Esporte
(RBCE), Revista Movimento (RM) e Revista Motrivivência (RMV). A escolha pelas
revistas científicas se deu pelo fato das mesmas possuir um caráter, também,
voltado às Ciências Humanas e Sociais, sendo, além disso, um dos principais meios
de divulgação das pesquisas socioculturais da Educação Física no Brasil, e também
pelo fato da sua longa trajetória na difusão acadêmico-científica.
Na tentativa de contribuir um debate sobre a apropriação, entendemos que
os usos da teoria sociológica de Bourdieu podem ser analisados a partir das
noções propostas por Catani, Catani e Pereira (2002, p. 07-08), o qual descreve
“Apropriação do modo de trabalho”que seria a utilização sistemática de noções e
conceitos, ou seja, uma mobilização fidedigna do modus operandi. “Apropriação
incidental” caracterizada por referências rápidas e “Apropriação conceitual tópica”
que é a utilização não sistemática, mobilizadas para reforçar ou refutar argumentos
ou resultados.
Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2013®. Anterior aos
procedimentos inferenciais foram testados quanto a sua distribuição, por meio
do teste de Shapiro-Wilk. Foi utilizado o teste Qui-Quadrado (X2), para as análises
foi adotado um nível de significância de p<0,05. Foi utilizado o pacote estatístico
Statistical Package for Social Science(SPSS) versão 21.0.
3 RESULTADOS
Das revistas estudadas, a RBCE representa 39,70% (106 trabalhos)de todos os
trabalhos, a RM 41,60%(111 textos) e a RMV 18,70% (50 textos). No gráfico 1podemos
verificar que há um aumento gradativo nas publicações. Destacam-se como
impulsores desta quantidade de publicações, novos agentes divulgadores, bem como
o surgimento de novas obras e a tradução de livros (MEDEIROS; GODOY, 2009).

RESUMO EXPANDIDO | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

980

E pensando nos periódicos como campo científico5é possível verificar as disputas
inerentes ao campo, o jogo pela legitimidade científica. Lazzarotti-Filho et al., (2012)
destaca a lógica de produção dentro do campo científico da Educação Física, ou
seja, para os autores certos agentes de certas instituições, geralmente, publicam em
certas revistas. Essa lógica de divulgação científica é facilmente observada, devido
talvez, pelo fato de cada periódico priorizar um determinado corte epistemológico,
ou simplesmente para cada agente se manter como dominante dentro de seu subcampo científico.

Gráfico 1: Quantidade de trabalhos em ordem cronológica
Fonte: Dados da pesquisa (ROBERTO-BRASIL;OLIVEIRA; SOUZA, 2017).

Vemos, no gráfico 2, que 43,45% (116 textos) utilizam o referencial de Bourdieu
dentro da classificação Incidental, ou seja, aqueles textos que geralmente são
citados em notas de roda pé, são referenciados mais não constam no corpo do
texto ou textos que não trazem nenhum indício de associação com a teoria. Para
a classificação Conceitual Tópica, aquela em que os autores trazem um ou outro
conceito, junto a demais autores, ou para reforçar ou refutar algum dado o valor
observado foi de 34,08% (91 textos). Já para Apropriação do Modo de Trabalho foi
verificado que 22,47% (60 textos) faziam uma relação sistemática com as noções e
conceitos da teoria. Bourdieu (2004) destaca o acumulo de habitus e nesse caso,
um capital científico institucionalizado e incorporado deum habitus acadêmico,que
pode interferir, desde a construção do objeto de estudo até a maneira de escrita
do pesquisador, sendo que o campo e construído e mantido dentro de um habitus.

5 Bourdieu destaca que os campos nãos são estruturas fixas, mas sim, produtos historicamente
construídos que comportam relações e características próprias, uma doxa que tornam as regras que
regulamenta a disputas de dominante e dominados dentro do campo (BOURDIEU, 2004).
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Gráfico 3: Tipo de Apropriação da Teoria Sociológica de Pierre Bourdieu
Fonte: Dados da pesquisa (ROBERTO-BRASIL;OLIVEIRA; SOUZA, 2017).

Outro dado relevante encontrado foi os principais agentes divulgadores
da teoria sociológica de Pierre Bourdieu, no qual se destacam, entre os textos
investigados, Juliano de Souza e Victor Andrade de Melo com 10 trabalhos. Marco
Paulo Stigger, com 12 e Wanderley Marchi Junior, com 23 textos publicados. Uma
forma de legitimidade, posição e prestígio, dentro do campo acadêmico-científico
pode ser observada por meio da autoria científica (BOURDIEU, 2004). Assim como
ressalta Lazzaroti-Filhoet al., (2012) que com essas abordagens, ocorre um acumulo
de capital simbólico aos agentes, instituições ou grupo de pesquisa. Destacamos
também, a legitimidade científica e de poder, que lhe é permitido, por meio, do
capital científico somado de publicações, prêmios, entre outros.
E finalizando a proposta do estudo, foi realizada por meio do teste estatístico
Qui-Quadrado (X2), uma associação entre os principais centros divulgadores e o
tipo de apropriação. Constatamos que ocorre uma associação significativa entre o
tipo de apropriação e os centros divulgadores.
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Tabela 1: Associação entre IES e tipo de apropriação
INSTITUIÇÃO

Tipo de Apropriação

OUTRAS
UNICAMP
UFSC
UFRJ
UFRGS
UFPR
UFMG
UFES
INTER.
TOTAL

Total

ApropriaçãoIncidental

ApropriaçãoConceitual
Tópica

n

13

34

39

86

Apropriação Modo
Trabalho
ƒ

15,12%

39,53%

45,35%

100,0%

n

02

06

06

14

ƒ

14,29%

42,86%

42,86%

100,0%

n

02

11

06

19

ƒ

10,53%

57,89%

31,58%

100,0%

n

00

11

07

18

ƒ

0,00%

61,11%

38,89%

100,0%

n

07

10

07

24

ƒ

29,17%

41,67%

29,17%

100,0%

n

25

06

05

36

ƒ

69,44%

16,67%

13,89%

100,0%

n

00

09

05

14

ƒ

0,00%

64,29%

35,71%

100,0%

n

00

11

04

15

ƒ

0,00%

73,33%

26,67%

100,0%

n

11

18

12

41

ƒ

26,83%

43,90%

29,27%

100,0%

n

60

116

91

267

ƒ

22,47%

43,45%

34,08%

100,0%

p*

0,000

INTER: Internacional; UNICAMP:Universidade Estadual de Campinas; UFSC: Universidade Federal
de Santa Catarina; UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro; UFRGS: Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; UFPR: Universidade Federal do Paraná; UFMG: Universidade Federal de Minas
Gerais; UFES: Universidade Federal do Espírito Santo.

Foi possível verificar a lógica de campo sobre a teoria sociológica de Pierre
Bourdieu, sendo a UFPR com 69,44% dos textos analisados com uma Apropriação
do Modo de Trabalho o maior centro divulgador ou em termos bourdieusiano a
autoridade legitima do campo (BOURDIEU, 2009).Contudo, uma análise mais
minuciosa em outros periódicos da área deve ser realizada, uma vez que, por serem
vários os textos analisados poder ter ocorrido algum equivoco ao interpretar os
resultados ou um novo olhar de um novo pesquisador nesses textos podem encontrar
resultados diferentes aos aqui encontrados.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bourdieu oferece embasamento teórico para reflexões em vários campos e
um dos campos se refere a do acadêmico-científico da Educação Física de uma
forma ampla. Para tanto, se faz interessante mapear os usos da apropriação dessa
teoria, uma vez, que a mesma, em alguns casos, parece ser empregada somente
para reforçar ou refutar argumentos ou resultados, de uma forma fragmentada, ao
oposto de utilizá-lo a partir, da sugestão do autor, mostrando a preocupação com o
modus operandi da teoria (análise reflexiva, construção do objeto, pensar relacional,
objetivação do sujeito objetivante).
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Existe uma diferença essencial nos usos do referencial teórico em pesquisa
proposto por Bourdieu, como discutem Medeiros e Godoy (2009). Ainda relatam
as autoras sobre a importância da ‘‘[...] apropriação de um esquema analítico mais
rigoroso no sentido das relações lógicas entre premissas, conceitos, encaminhamentos
metodológicos e evidências empíricas’’(MEDEIROS; GODOY, 2009, p. 203), ou seja,
isso refere-se a um aglomerado de ferramentas metodológicas e reflexões sobre o
objeto empírico coletado, na interpretação, redação e divulgação deste material,
diferentemente do “usar por usar”.
LA ASIGNACIÓN DE TEORÍA DE LA SOCIOLOGÍA DE PIERRE BOURDIEU: UNA
BÚSQUEDA SISTEMÁTICA EN REVISTAS CIENTÍFICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
(1979-2016)
RESUMEN: La búsqueda de un capital simbólico específico hace que los agentes reproducen lo que
ya ha sido analizados intenerencuenta la creación de un objetivo estructural y basarse en una teoría
sólida y sin una lectura a fondo em el marco teórico. Por lo tanto, este estudiotuvo como objetivo
verificar y mapa de los usos de La teoría sociológica de Pierre Bourdieu. 4.080 puestos de trabajo se
registrarone nun período cronológico 1979-2016 enla Revista de Ciências del Deporte, Diario Motion
Magazine Motrivivência. Después de La recolección de datos fue posible verificar El mayor centro
difusor y el principal promotor de esta teoría agentes.
PALABRAS CLAVE: Pierre Bourdieu; Propiedad y producción de conocimiento; Producción científica.

MAPPING OF THE THEORY OF PIERRE BOURDIEU’S SOCIOLOGY: A
SYSTEMATIC SEARCH IN SCIENTIFIC NEWSPAPERS OF PHYSICAL EDUCATION
(1979-2016)
ABSTRACT: The search for a specific symbolic capital causes the agents to reproduce what has
already been analyzed, without taking into account the creation of a structuring objective and based
on a solid theory and without an in-depth reading in the theoretical referential. The purpose of this
research was to verify and map the uses of Pierre Bourdieu’s sociological theory. A total of 4,080
papers were verified in a chronological period from 1979 to 2016 in the Brazilian Journal of Sports
Science, Revista Movimento and Revista Motrivivência. After data collection it was possible to verify
the largest disseminator center and the main agents disseminating this theory.
KEYWORDS: Pierre Bourdieu; Ownership and production of knowledge; Scientific Production.
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MULTIPLAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA:
APRENDIZAGENS A PARTIR DA AÇÃO DE SEGUIR
CIENTISTAS E PESQUISAS1
Raquel da Silveira2
Marco Paulo Stigger3
RESUMO
Desde os anos 2000 ocorrem intensificações da comunidade de pesquisadores/as e dos aparatos
científicos comprometidos com a Educação Física (EF). Instigada/o por esse processo investigamos
de que modo se faz ciência na EF brasileira.Realizamos um estudo etnográfico em dois grupos de
pesquisa, em que seguimos cientistas em seu cotidiano e a elaboração de pesquisas. Apoiados
analiticamente nos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, concluímos que há múltiplas ciências da
EF (co)existindo.
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física; Ciências; Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia.

INTRODUÇÃO
A política indutiva do Estado Brasileiro, iniciada em 1986, através de consecutivos
Planos Nacionais de Pós-Graduação, voltados para a formação de pesquisadores/
as colaborou para o surgimento da comunidade científica comprometida com a
Educação Física (EF) (STIGGER; SILVEIRA; MYSKIW, 2015). Esses Planos tornou
possível a criação de muitos programas de pós-graduação. Já, os anos 2000 foi o
momento em que a EF “se amplia, se dinamiza e incorpora as práticas científicas com
mais intensidade, trazendo consigo todo o seu aparato, colocando-as na disputa do
poder de visão e de divisão do campo” (LAZZAROTTI FILHO, 2011p. 111).
Dentre as diversas características que essa comunidade científica possui,
chama a atenção a divisão em áreas/subáreas que parece reger a maneira com
que se faz ciência na EF. Seja por meio de uma vinculação às ciências ‘biológicas’,
‘duras’, ‘biodinâmicas’; ou, seja por meio de uma vinculação às ciências ‘sociais’,
‘socioculturais’, ‘humanas’ e ‘moles’, essa divisão implicou em tensionamentos.
Manoel & Carvalho (2011), por exemplo, identificaram que a ‘biodinâmica’ possui
hegemonia no ‘campo’, afirmação sustentada a partir de vários dados relativos à
pós-graduação brasileira nos anos de 2006 e 2009. De maneira semelhante, Tavares
(2015), ao fazer um levantamento sobre os dados referentes aos anos de 2010 e 2012
sobre as ‘linhas de pesquisa’ nos programas de pós-graduação em EF, identificou
um total de 116 linhas, sendo que 70% podem ser consideradas próximas da subárea
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPQ para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), raqfurg@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), stigger.mp@gmail.com
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biodinâmica e apenas 18,9% estariam próximas das subáreas pedagógicas e
socioculturais. Frente a esses dados, pode-se perceber que a hegemonia anunciada
por Manoel & Carvalho vem se mantendo por longo tempo.
Na direção de explicitar onde as discrepâncias entre as subáreas estão
presentes, Stigger destacou o processo de avaliação de pesquisas, pesquisadores/
as e de programas de pós-graduação vigentes na EF brasileira. O autor identificou
que as peculiaridades das subáreas que compõem a EF não são contempladas nos
processos avaliativos, o que transforma peculiaridades em desigualdades (STIGGER,
2009). Portanto, o processo de avaliação de pesquisas, pesquisadores/as e de
programas de pós-graduação, é um dos principais meios em que as disparidades
entre as subáreas da EF são efetivadas.
Considerando esse panorama, nos aproximamos dos Estudos Sociais da
Ciência e Tecnologia e desenvolvemos esta pesquisa que objetivou trazer elementos
para colaborar com a compreensão sobre a maneira com que se faz ciência na EF
brasileira.
METODOLOGIA
Realizamos um estudo etnográfico em dois grupos de pesquisa vinculados a um
programa de pós-graduação em EF. O trabalho de campo durou, aproximadamente,
16 meses, período em que pudemos acompanhar o dia a dia desses dois grupos4.
Embasados nas ‘etnografias da ciência’ (ver LATOUR; WOOLGAR, 1997; FLECK,
2010) voltamos a nossa atenção na identificação de elementos (humanos e nãohumanos) e de associações presentes nas ciências que cada grupo vivenciava.
Com isso, passamos a seguir cientistas, pesquisas e associações. Nos diários de
campo descrevemos ‘redes’ que associavam elementos diversos e possuíam a
característica de serem feitas e desfeitas, além de limitadas em suas dimensões
conforme a capacidade que tínhamos de observar, conhecer e compreender as
ciências que investigávamos. Assim,passamos a visualizar ‘quem’ e ‘o que’ integra o
fazer científico de cada grupo, a capacidade de ‘agência’ dos diferentes elementos,
a dinamicidade de algumas relações e os traçados que foram deixados e ajudam a
sustentar os seus fazeres cotidianos
DIFERENTES MODOS DE FAZER CIÊNCIA
Vincennes5 é um grupo de pesquisa criado no ano de 2005 por Charles, um
engenheiro elétrico que se dedica a estudar a área da biomecânica. Desde então, as
pesquisas realizadas no grupo, que hoje conta com cerca de 30 pesquisadores/as,
centram-se na mecânica do movimento humano, mais especificamente nas questões
que envolvem forças. Diferentes práticas físicas e distintas partes do corpo humano
são analisadas pelos/as pesquisadores/as com o intuito de medir forças musculares,
propulsivas, internas e de resistência. Exercícios de Pilates, de natação e de ballet, as
regiões do ombro, do joelho e da coluna vertebral são os objetos das investigações
realizadas pelo Vincennes.
4 Apesar de utilizarmos a primeira pessoa do plural para escrever esse texto, o trabalho de campo
etnográfico foi realizado apenas pela primeira autora.
5 Os nomes dos grupos e das pessoas investigadas são fictícios.
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As técnicas de pesquisa utilizadas são a dinamometria, a cinemetria, a
eletromiografia, a antropometria, a ultrassonografia e, mais recentemente, devido ao
acúmulo de artigos científicos publicados mundialmente sobre os temas de pesquisa
que são investigados pelo Vincennes, a revisão sistemática. Para que os trabalhos
do grupo se efetivem,plataformas de força, dinamômetros, câmeras de vídeo,
eletromiógrafos, ultrassons, fitas métricas, balanças e bases de dados referenciais
são necessários para a ‘coleta de dados’. Essas ‘coletas’, assim denominadas pelos
pesquisadores, envolvem ‘amostras’ que, pelo que se observou durante a pesquisa,
eram pessoas que possuíam alguma característica em comum, conforme os objetivos
do estudo. Após a coleta, os dados são processados em software de análises de
sinais, e então analisados através de testes estatísticos, os quais são escolhidos
conforme o desenho metodológico da pesquisa.
Os resultados encontrados, em sua grande maioria compostos de gráficos e
números, são debatidos entre integrantes do grupo para, então, se tornarem um
texto. Em geral, monografias, dissertações e teses são elaboradas a partir desses
resultados, mas, devido às mudanças nas lógicas de produção de conhecimento e
das regras da pós-graduação, à qual esse grupo está vinculado, grande parte dessas
dissertações e teses são escritas no formato de artigos científicos já direcionados
a algum periódico específico. Outra maneira pela qual esses resultados são postos
em ação é durante a prática profissional em que alguns pesquisadores/as estão
envolvidos, na condição de professores de EF e/ou fisioterapeutas.
Já Buttes-Chaumont é um grupo de pesquisa criado em 1997 por Olivier que, ao
retornar do doutorado realizado na Espanha sobre ‘cultura docente’, ‘EF’ e ‘escolas
públicas’, se preocupava em criar um grupo de pesquisa que possibilitasse “juntar os
professores da escola com os professores da universidade” (entrevista com Olivier,
10.09.2014). Assim ele convidou professores da Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre para participarem de reuniões de estudo e realizarem pesquisas sobre suas
práticas docentes.
Passados 17 anos de sua criação, o grupo é formado por 31 pesquisadores/as. A
rotina se estabelece a partir de reuniões quinzenais, em que todos os integrantes são
convidados a participar. Preocupados em compreender questões que envolvem o
professorado de EF das escolas municipais de Porto Alegre, os participantes do grupo
já desenvolveram pesquisas sobre: formação permanente e a prática pedagógica de
professores; a política pública de formação de professores; a interdisciplinaridade na
ação pedagógica; os conteúdos escolares da EF; o currículo organizado em ‘ciclos’
das escolas municipais de Porto Alegre; os sentidos da escola e da EF na atualidade;
as questões raciais presentes nas escolas; a formação política na EF; o desgaste e o
processo de abandono da carreira docente.
As metodologias de pesquisa utilizadas nas investigações são de cunho
qualitativo, e a maioria dos pesquisadores optou pela etnografia para realizarem
suas pesquisas. Observações, entrevistas, análise de documentos são os principais
instrumentos metodológicos empregados. Para a análise das informações, os
pesquisadores utilizam o processo de ‘triangulação’, em que são relacionadas
as diferentes fontes de informação, as referências bibliográficas utilizadas e as
interpretações dos próprios pesquisadores. Também se destaca, nesse processo,
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a identificação das ‘unidades de significado’ feita pela maioria dos pesquisadores
para analisar as entrevistas. Com base nessas unidades são criadas as ‘categorias de
análises’: temas centrais em que os resultados das pesquisas são descritos.
A partir dessas ‘categorias’ os resultados produzidos pela pesquisa são
detalhadamente apresentados com a utilização de argumentos que mesclam as
informações obtidas durante a pesquisa empírica, os referenciais bibliográficos e
as interpretações do/a próprio/a pesquisador/a. Esses fatos científicos, além de
constarem nos textos das teses e dissertações desses/as pesquisadores/as, e se
transformarem em artigos publicados em periódicos científicos, também passam
a ser traduzidos em práticas profissionais dos/as pesquisadores/as que, em sua
grande maioria, são professores de redes municipais de ensino.
Ao acompanhar/viver o dia a dia desses grupos chegamos à conclusão de que há
múltiplas ciências da EF. Apoiados principalmente na noção de ‘ontologia múltiplas’
(Mol, 2002) identificamos que, na prática, a ciência da EF é aquela desenvolvida
por cientistas pertencentes ao Vincennes, assim como é aquela desenvolvida por
cientistas pertencentes ao Buttes-Chaumont.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante essas constatações passamos a compreender/propor que se faz
ciência na EF brasileira a partir de diferentes ontologias, as quais, conforme os
espaços/tempos em que são promulgadas, existem de maneira independente
ou coexistem para que, juntas, se tornem uma única ciência da EF. Enfim, ao
compreender que as ciências da EF são múltiplas, o principal encaminhamento/
provocação desta pesquisa é que ao se pensar/referir/indagar sobre a ciência da
EF (nota-se, no singular) passa a ser indispensável pensar/referir/indagar sobre os
tipos de relações que foram e estão sendo estabelecidas entre as ciências da EF
(nota-se múltiplas), e quais são as suas consequências.
MÚLTIPLES CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: APRENDIZAJES DESDE LA
ACCIÓN DE ACOMPAÑAR CIENTÍFICOS E INVESTIGACIONES
RESUMEN: Desde los años 2000, han ocurrido intensificaciones de la comunidad de investigadores y
de los aparatos científicos comprometidos con la Educación Física (EF). Instigados por ese proceso,
hemos investigado de qué modo se hace ciencia en la EF brasileña. Hemos realizado un estudio
etnográfico en dos grupos de investigación, en el que acompañamos a los científicos en su cotidiano
y la elaboración de sus pesquisas. Apoyados analíticamente en los Estudios Sociales de la Ciencia y
Tecnología, hemos concluido que (co)existen múltiples ciencias de la EF.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Ciencias; Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.

MULTIPLE SCIENCES OF PHYSICAL EDUCATION: LEARNING FROM FOLLOWING
UP SCIENTISTS AND RESEARCHES
ABSTRACT: Since the years 2000, there have been intensifications within the community of researches
and of scientific apparatus engaged with Physical Education (PE). Instigated by this process, we
have made an investigation about how science is performed in the Brazilian PE. We have carried
out an ethnographic study in two research groups, where we followed up scientists in their daily
activities and the elaboration of their investigations. With the analytical support on the Social Studies
of Science and Technology, we concluded that there are multiple PE sciences (co)existing.
KEYWORDS: Physical Education; Science; Social Studies on Science and Technology.
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ESTUDO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE
FOMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
NOS PERIÓDICOS BRASILEIROS
Heitor Luiz Furtado1
Marcos Rescarolli2
Cristiani Devalieri3
RESUMO
O objetivo deste estudo foi mapear a produção do conhecimento sobre formação continuada
nos portais de periódicos da CAPES, SciELO e LILACS. Foram, encontramos 22 artigos que que
demonstraram, que apesar de não ser sistêmico, o número de pesquisas relacionadas ao tema vem
crescendo nos últimos 11 anos e que as publicações estão concentradas nas regiões sudeste e sul.
Os trabalhos foram agrupados em 3 categorias e versavam sobre diferentes perspectivas teóricas e
epistemológicas.
PALAVRAS CHAVES: Formação continuada; Educação Física; Produção Cientifica.

INTRODUÇÃO
As pesquisas que buscam analisar a produção científica de determinados
objetos têm crescido no âmbito acadêmico oportunizando aos interessados no
campo a compreensão de que temáticas são mais privilegiadas ou negligenciadas
bem como uma análise mais aprofundada de condições destas produções. Neste
sentido o presente trabalho tem como objetivo mapear a produção científica sobre
formação continuada em educação física disponíveis nos portais de periódicos da
CAPES, SciELO e LILACS.
Nas últimas décadas, percebe-se intensos debates em torno da formação de
continuada de professores que partem de diferentes posicionamentos e abordados
sob diferentes pressupostos teóricos. Compreender o que se produz, em que locais
são produzidos, quais temáticas são mais privilegiadas, quem são os autores e suas
instituições, poderá dar indícios e características das lógicas que influenciam tais
produções.
METODOLOGIA
O estudo caracteriza-se como sendo descritivo/exploratório na qual realizou-se
um mapeamento da produção científica sobre formação continuada em educação
1 Universidade Regional de Blumenau e Universidade do Vale do Itajaí heitorluizfurtado@hotmail.com
2 Universidade Regional de Blumenau, mrescarolli@furb.br
3 Universidade Regional de Blumenau, cristiani.d@hotmail.com
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física. Elegeram-se os artigos indexados nas bases de dados: Portal de Periódicos
da CAPES, SciELO e LILACS inserindo os descritores formação continuada,
selecionando apenas artigos que possuíssem as palavras “Formação Continuada
Educação Física”, no título ou nas palavras chaves.
Na plataforma CAPES foram encontrados 7 artigos que se enquadravam nos
critérios. Na plataforma SciELO apenas 7 se enquadravam nos critérios de seleção. E
na plataforma do LILACS, 8 artigos possuíam as expressões “Formação Continuada
Educação Física”. Ao final, 22 artigos foram encontrados nos portais pesquisados
que se enquadravam nos critérios de busca.
Após as buscas nos três bancos de dados analisados, foram selecionados
para o mapeamento 22 artigos. Para identificar os enfoques temáticos seguiram-se
os seguintes procedimentos: 1) leitura dos os resumos; 2) listagem dos principais
assuntos; e 3) criação de categorias. Classificaram-se os artigos dentro dos
seguintes eixos temáticos: Programas e políticas de formação; A formação na visão
do professor; Análise da produção do conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados da tabela 1 apresentam os principais periódicos que publicaram sobre
a temática bem como suas avaliações no Qualis.
Tabela 1 Periódicos, Qualis e número de publicações encontradas nos portais da CAPES, SciELO e
LILACS.
Periódico
REVISTA META: AVALIAÇÃO
JORNAL OF PHYSICAL EDUCATION
PRO-POSIÇÕES
EDUCAÇÃO FISICA Y DEPORTE
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
MOTRIVIVÊNCIA
MOVIMENTO: REVISTA DE DUCAÇÃO FÍSICA DA UFRGS
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Total

A2
B1
A2
B1
A2
A2
B2
B2

Qualis

Publicações
1
1
1
2
3
4
5
5
22

Fonte: elaborada pelos pesquisadores

Dos 22 artigos encontrados, 58,33% das publicações estão concentradas em
apenas três periódicos: Movimento: Revista de Educação Física da UFRGS; Revista
Brasileira de Educação Física e Esporte; Motrivivência. Observou-se que 40,91% dos
artigos estão publicados em revistas com Qualis A2, 13,64% em revistas com Qualis
B1 e 45,45% estão publicados em Qualis B2.
A distribuição da produção científica por região do Brasil apresentada no gráfico
1, percebe-se que ela se concentra nas regiões sudeste e sul do país. De acordo com
a CAPES (2013), o maior número de cursos de pós-graduação reconhecidos, estão
na região Sudeste (2.726), seguido pela região Sul (1.151), Nordeste (1002), CentroOeste (423) e região Norte (255), corroborando com o levantamento deste estudo
de Batista (2015).
Tal fato reforça a problemática evidenciada em pesquisas sobre a necessidade
de tornar mais uniforme a distribuição dos cursos de pós-graduação no território
nacional (TAFFAREL 2007; BIANCHETTI, 2009).
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Gráfico 1: Número de publicações sobre Formação Continuada representada por regiões do Brasil.

O gráfico 2 representa a quantidade de publicações no decorrer dos últimos
11 anos. Pode-se perceber que o número de publicações não é sistêmica, pois nos
anos de 2006, 2007 e 2013 não foram encontrados trabalhos relacionados ao tema.

Gráfico 2 – Distribuição de frequência dos anos das publicações.

O gráfico 2 apresenta uma linha exponencial com elevação expressiva,
principalmente nos últimos 4 anos. Este dado reforça as afirmações sobre o interesse
crescente dos pesquisadores pelo tema.
Observando os dados da tabela 2, percebe-se que dos 65 autores identificados
nos 22 artigos apenas os pesquisadores: André da Silva Mello; Francisco Eduardo
Caparróz; Igor Câmara Luiz; Silvana Ventorim; Wagner dos Santos; Walk Loureiro;
Amarílio Ferreira Neto; Amauri Aparecido Bássoli de O; Deiva Mara Delfini Batista;
Elizara Carolina Marin; Maristela da Silva Souza aparecem como autores de dois ou
três artigos científicos.
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Tabela 2 Autores, números de artigos e titulações
Professor

Nº Artigos

Graduação

Ano

Maior Titulação

Ano

André da Silva Mello

3

Educação Física

1991

Doutor Educação

2005

Francisco Eduardo Caparróz

3

Educação Física

1989

Mestre Educação

1996

Igor Câmara Luiz

3

Educação Física

2005

Mestre Educação Física

2014

Silvana Ventorim

3

Educação Física

1991

Doutora Educação

2005

Wagner dos Santos

3

Educação Física

2002

Doutor Educação

2010

Walk Loureiro

3

Educação Física

2007

Mestre Educação Física

2010

Amarílio Ferreira Neto

2

Educação Física

1984

Doutor Educação

1999

Amauri Aparecido Bássoli de O.

2

Educação Física

1979

Doutor Educação Física

1999

Deiva Mara Delfini Batista

2

Educação Física

1981

Mestre Educação

2004

Elizara Carolina Marin

2

Educação Física

1988

Doutora Ciências da
Comunicação

2006

Maristela da Silva Souza

2

Educação Física

1994

Doutora Ciência do M.
Humano

2004

Alexander Barreiros Cardoso B.

1

Educação Física

1996

Doutor Educação Física

2014

Ana Paula da Rosa Cristino

1

Educação Física

1994

Mestre Educação

2007

André Justino Dos Santos
Costa

1

Educação Física

2006

Mestre Educação Física

2016

Andréa Maria Pires Azevedo

1

Educação Física

2008

Mestre Educação Física

2011

Antônio Fernandes da Cruz J.

1

Educação Física

2007

Mestre Educação Física

2010

Bruno de Oliveira Costa

1

Educação Física

2010

Mestre Educação

2013

Dagmar Hunger

1

Educação Física

1988

Doutora Educação Física

1998

Daniel Teixeira Maldonado

1

Educação Física

2008

Mestre Educação Física

2012

Deisy de Oliveira Silva

1

Educação Física

2012

Mestre Educação Física

2016

Dionésio Anito T. Heringer

1

Educação Física

1994

Mestre Educação Física

2008

Fabiane Rossato Herbst

1

Educação Física

1996

Especialista Ed. Fisica

2008

Fernanda Rossi

1

Educação Física

2007

Doutor Ciências da
Motricidade

2013

Fernando Jaime González

1

Educação Física

1990

Doutor Ciência do M.
Humano

2010

Gabriel Humberto Munoz P.

1

Educação Física

1981

Doutor Educação

2001

Gelcemar Oliveira Farias

1

Educação Física

1996

Doutor Educação Física

2010

Glycia Melo Oliveira

1

Educação Física

2004

Mestre Educação Física

2010

Doutor Educação

2001

Hugo Norberto Krug

1

Educação Física

1982

Doutor Ciência do M.
Humano

2004

Jaison José Bassani

1

Educação Física

2003

Doutor Educação

2008

Janaína da Silva Ferreira

1

Graduanda
Pedagogia

2010

Não possui

João Fracisco Magno Ribas

1

Educação Física

1988

Doutor Educação Física

2002

José Henrique dos Santos

1

Educação Física

1983

Doutor Ciências da
Educação

2004

Juarez Vieira do Nascimento

1

Educação Física

1982

Doutor Ciências do Esporte

1998

Leda Parra Barbosa Rinaldi

1

Educação Física

1988

Doutora Educação Física

2005

Marcílio Souza Júnior

1

Educação Física

1990

Doutor Educação

2007

Marisa Righi

1

Educação Física

1996

Especialista Ed. Física

2004
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Professor

Nº Artigos

Graduação

Ano

Maior Titulação

Ano

Marluce Raquel Decian

1

Educação Física

2011

Mestre Educação Física

2014

Priscilla Pinto Costa Silva

1

Educação Física

2008

Mestre Educação Física

2011

Robson Loureiro

1

Educação Física

1993

Doutor Educação

2006

Robson Machado Borges

1

Educação Física

2009

Mestre Ciência do M.
Humano

2014

Sandra Soares Della Fonte

1

Educação Física

1993

Doutora Educação

2003

Sheila A. P. dos Santos Silva

1

Educação Física

1979

Doutora Educação

1997

Tania Bonfim

1

Educação Física

1995

Mestre Ciências da
Motricidade

2002

Thereza Karolina Sarmento N.

1

Educação Física

2008

Mestre Educação Física

2011

Valter Bracht

1

Educação Física

1979

Doutor

1990

Wanderson Ferreira Alves

1

Educação Física

2001

Doutor Educação

2009

William das Neves Salles

1

Educação Física

2011

Mestre Educação Física

2015

Zenólia Christina Campos F.

1

Educação Física

1991

Doutora Educação

2004

Na categoria Programas e políticas de formação foram agrupadas 11 artigos; A
formação na visão do professor 9 artigos; e na categoria Análise da produção do
conhecimento 2 artigos.
Os trabalhos da categoria temática, “Programas e Políticas de Formação”,
foram constituídos por pesquisas relacionadas a cursos de acompanhamento na
escola, propostas de práticas pedagógicas sobre conteúdos específicos seja em
nível municipal, estadual ou federal.
Destaca-se o trabalho de Gonzalez e Borges (2015) que teve por objetivo
verificar as consequências de uma experiência de formação colaborativa, nas
concepções e nas formas de professores de Educação Física ensinar esportes com
interação entre adversários. Para os autores existem possibilidades de mudança
na forma de trabalho dos professores, mas que empreendimentos deste tipo
apresentam um conjunto de dificuldades e desafios que necessita ser considerado
em seu desenvolvimento profissional.
Na temática, “A Formação na Visão do Professor”, os 9 trabalhos relacionados
tinham como foco principal a formação continuada, levando-se em consideração
os entendimentos e as vivências dos professores de Educação Física. Os trabalhos
buscavam abordar como os docentes compreendiam e analisam os processos de
formação continuada que já tinham tido experiencia (HERINGER E FIGUEREDO,
2009; ROSSI E HUNGER, 2012; AZEVEDO, 2014; LUIZ ET AL, 2015).
Rossi (2012) destaca que é fundamental para o profissional da educação manterse bem formado, sendo que além de uma boa formação inicial é imprescindível
continuar frequentemente absorvendo conhecimento.
Já os trabalhos relacionados na temática, “Análise da Produção do Conhecimento,
tem como objetivo principal analisar a produção científica relacionada a formação
continuada e discutir as noções de experiência e saberes docentes, presentes em
artigos sobre formação continuada de professores de Educação Física.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da análise demonstraram, que apesar de não ser sistêmico, o
número de pesquisas relacionadas ao tema vem crescendo nos últimos 11 anos. Além
disso, os periódicos possuem ótimos extratos de avaliação. Também percebe-se que
as publicações estão concentradas em apenas três periódicos: Movimento: Revista
de Educação Física da UFRGS, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte e
Motrivivência. O percentual de publicações realizadas nos três periódicos chega a
58% do total encontrado na pesquisa.
STUDY OF SCIENTIFIC PRODUCTION ON CONTINUED FOSTERING IN PHYSICAL
EDUCATION IN BRAZILIAN NEWSPAPERSABSTRACT
The objective of this study was to map the production of knowledge about continuing education in
the portals of CAPES, SciELO and LILACS journals. We found 22 articles that showed that, although
not systemic, the number of researches related to the topic has been increasing in the last 11 years
and that the publications are concentrated in the Southeast and South regions. The papers were
grouped into three categories and dealt with different theoretical and epistemological perspectives.
KEYWORDS: Continuing education; PE; Scientific production.

ESTUDIO CIENTÍFICO SOBRE PRODUCCIÓN FOMAÇÃO CONTINÚAN EN
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BRAZILIAN JOURNAL
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue mapear la producción de conocimientos sobre la formación
continua en los portales de periódicos de la Capes, SciELO y LILACS. Nos encontraron 22 artículos
que mostraron que aunque no es sistémica, el número de investigaciones conexas ha aumentado en
los últimos 11 años y que las publicaciones se concentran en las regiones del sudeste y sur. Las obras
se agrupan en tres categorías y estaban a punto diferentes perspectivas teóricas y epistemológicas.
PALABRAS CLAVE: Educación Continua; Educación Física; Producción científica.
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ADERÊNCIA DAS REVISTAS-ALVO DOS BOLSISTAS
DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA NA EDUCAÇÃO
FÍSICA

1

Daniela de Almeida Cônsoli2
Felipe Ferreira Barros Carneiro3
RESUMO
Objetiva investigar a aderência das revistas-alvo dos bolsistas de produtividade da Educação Física
com essa área de conhecimento. Utiliza o software IRAMUTEQ para compreender a relevância e a
conexidade dos termos utilizados nos títulos das revistas-alvo. Indica uma forte aderência das revistas
com o campo científico, mas com ressalvas sobre a aproximação da Biodinâmica do Movimento com
a área médica, salientando a relevância da glosa para a manutenção da especificidade do campo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Pesquisa; Aderência.

INTRODUÇÃO
A avaliação da pesquisa, classificação e produtividade servem como indicadores
para ditar comportamentos no campo científico e, consequentemente, o processo
de financiamento das pesquisas. Dessa maneira, incentiva os pesquisadores do
campo, especialmente aos envolvidos com a pós-graduação, a aderirem ao sistema
de avaliação. Afinal, para estar entre os melhores colocados no ranking de produção,
é viável publicar em revistas de alto prestígio e sobre temas que possuem maior
probabilidade publicação (GINGRAS, 2016).
Existem múltiplas formas de se avaliar o desenvolvimento de um campo
científico. As publicações, entre os diversos canais de comunicação científica,
se destacam por sua propriedade de permanência dos registros e seu alcance
geográfico. O periódico científico, por exemplo, torna-se privilegiado entre os
meios de publicações, por ser “[…] um dos mais usados pela comunidade científica,
constituindo fórum privilegiado para anunciar resultados, submeter a produção a
julgamento e receber contribuições.” (NASCIMENTO; GOMES, 2011, p. 2).
Tomando como base o Sistema Qualis, sua composição é formada por títulos
dos periódicos vinculados aos programas de pós-graduação. A classificação
dos mesmos é atualizada anualmente e separada por áreas de avaliação sendo
indicativos de qualidade, formando um ranking denominado Webqualis onde: A1,
o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C – com peso zero (NASCIMENTO; GOMES,
1 Esta pesquisa não possui qualquer tipo de financiamento.
2 Universidade Vila Velha (UVV), danihand@hotmail.com
3 Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), PROTEORIA, felipefbcarneiro@gmail.com
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2011), e constituem importante elemento no processo de avaliação de programas de
pós-graduação e distribuição de recursos para pesquisa.
Assim, surgiu o seguinte questionamento: Qual nível de aderência entre
as revistas nas quais são veiculadas a produção científica dos pesquisadores de
produtividade com a própria área?
O artigo tem por objetivo analisar e investigar a aderência entre as revistasalvo dos bolsistas de produtividade em pesquisa da Educação Física com essa área
de conhecimento.
A iniciativa justifica-se pela necessidade de compreensão do campo da
Educação Física e de suas produções científicas, para entendermos as diferentes
particularidades da área, a partir das subáreas da biodinâmica do movimento e
sociocultural e pedagógica.
METODOLOGIA
Esta pesquisa, do tipo qualitativa e exploratória, tem como corpus de análise
as revistas que os bolsistas de produtividade veicularam sua produção no momento
em que concorreram aos editais de financiamento do CNPq. Essas publicações
foram utilizadas por entender que esse grupo pertence a uma parte da comunidade
acadêmica reconhecida nacionalmente por seus pares e pelas agências de fomento.
Foi levantada nos currículos Lattes dos 91 bolsistas de produtividade4 todas
as publicações realizadas em revistas científicas no período em que concorreram e
foram contemplados com a bolsa de produtividade em pesquisa na área de Educação
Física. No caso dos pesquisadores nível 1,5 foram catalogadas as revistas que foram
alvo nos 10 anos anteriores à bolsa. Os bolsistas nível 2, foram consideradas as
publicações em revistas nos cinco anos anteriores ao edital, conforme critérios de
elegibilidade previstos na RN-028/2015 do CNPq.
Foram catalogadas 6018 publicações de pesquisadores da Subárea Biodinâmica
do Movimento veiculadas em 936 revistas e 419 publicações da Subárea Sociocultural
e Pedagógica dispersas em 124 periódicos científicos.
O entendimento de aderência está pautado no documento de área da Capes
que subdivide esse mecanismo de classificação de periódicos em ADE 1, 2 3 e 4,
onde em ADE 1 encaixam-se os periódicos sem aderência à Área 21 e ADE 4 são
as revistas com alta e inequívoca aderência, sendo ADE 2 e 3 demarcados por
periódicos com aderência baixa e moderada à Área 21 (CAPES, 2016).
Utilizou-se como ferramenta de análise o software IRAMUTEQ, para gerar uma
“nuvem de palavra” a fim de se obter uma visão geral de cada subárea dos termos
com mais destaque nas revistas-alvo. Também foi utilizada a “análise de similitude”,
que se baseia na teoria dos grafos e possibilita identificar as concorrências entre
as palavras. Seu resultado traz indicações da conexidade, permitindo identificar as
partes comuns e as especificidades em função das variáveis descritivas identificadas
na análise (MARCHAND; RATINAUD, 2012).
4 7 bolsistas nível 1A; 5 nível 1B; 5 nível 1C; 21 nível 1D; 52 nível 2; e 1 bolsista Sênior.
5 As publicações do pesquisador sênior não foram consideradas em razão da RN-028/2015 não
definir um critério objetivo que possibilite delimitar a temporalidade de sua publicação.
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Para gerar a nuvem de palavras e o grafo para cada um dos corpus textuais,
alguns critérios foram estabelecidos, como: exclusão de termos de regionalismo,
nacionalidade advérbios e artigos. Para que o produto final sejam apenas os dados
significantes para a análise.
RESULTADOS E ANÁLISES
Nas imagens produzidas, cada palavra tem seu tamanho regido pela relevância
em determinado corpus de texto. Essa relevância se dá pela quantidade de vezes
que o termo aparece nos títulos das revistas.
REVISTAS DA SUBÁREA DA BIODINÂMICA DO MOVIMENTO

Figura 1 – Nuvem de palavras das Revistas-alvo na Subárea da Biodinâmica do Movimento
Fonte: Os autores

Figura 2 – Grafo das Revistas-alvo na Subárea da Biodinâmica do Movimento
Fonte: Os autores
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Sobre a aderência das revistas com a área de Educação Física, segundo o
documento de área, conceitualmente, “[…] muitos profissionais advogam em
favor da educação pelo movimento frente às potencialidades da área para um
desenvolvimento das dimensões físicas, intelectuais, psíquicas e sociais do ser
humano” (CAPES, 2016, p. 11).
Segundo Tani (1989), normalmente os estudos dessa subárea estão voltados
para os mecanismos de sustentação para o movimento (bioquímica e fisiológica) e
de organização motora em seus aspectos físicos (biomecânica). Job, Fraga e Neto
(2008, p. 15) nomeiam essa subárea de “matriz biomédica (fisiologia do exercício,
cinesiologia, biomecânica, desenvolvimento motor etc.)”, elementos que podem ser
visualizados nas palavras em destaque na Figura 1.
A centralidade da palavra medicinar na Figura 1, indica um possível caminho
ao qual as produções científicas dessa linha estão sendo direcionadas. Assim,
observa-se nos segmentos da Figura 2 que diversas terminologias da área médica
tem sido destaque nos títulos das revistas que os pesquisadores da Biodinâmica do
Movimento têm publicado.
É possível inferir que as produções científicas desses bolsistas, podem estar
se distanciando daquilo que se encontra definido no documento de área, o que
torna importante a criação e aplicação de medidas como a “glosa” que a Comissão
de Avaliação da Área 21 vem adotando com o objetivo de “[...] glosar os artigos e
revistas que não possuam relação com a área, a fim de preservar a identidade da
área em relação aos seus produtos intelectuais” (CAPES, 2012, p. 8).
Na figura 2, a correlação entre essas palavras é mais evidente, demonstrando
indicações da conexidade entre elas com as disciplinas estudadas pela biodinâmica
do movimento. Um exemplo é a palavra “Saúde”, que no grafo está conectada a
psicologia, movimento, ciência, sociedade, terapia, fisioterapia, exercício, prevenção,
cineantropometria, entre outras palavras, demonstrando uma relação coerente com
aquilo que se convencionou como Área 21.
REVISTAS DA SUBÁREA SOCIOCULTURAL E PEDAGÓGICA
As Figuras 3 e 4 demonstram a nuvem de palavras e o grafo de similitude da
subárea Sociocultural e Pedagógica. A diferença no quantitativo de terminologias
nas imagens ocorre em função do número de pesquisadores de produtividade sobre
essas temáticas ser menor do que da Biodinâmica do Movimento.6

6 São 85 pesquisadores com perfil de pesquisas na subárea da Biodinâmica do Movimento e 6 com
perfil Sociocultural e Pedagógico.
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Figura 3 – Nuvem de palavras das Revistas-alvo na Subárea Sociocultural e Pedagógica
Fonte: Os autores

Figura 4 – Grafo das Revistas-alvo na Subárea Sociocultural e Pedagógica
Fonte: Os autores

Quanto à aderência dessas revistas, segundo o documento de área, a Educação
Física “[...] possui importante contribuição para o desenvolvimento das capacidades
físicas de crianças e adolescentes em idade escolar para que as mesmas possam
apresentar um bom controle e desenvolvimento de suas potencialidades físicas,
motoras, psíquicas e cognitivas” (CAPES, 2016, p. 11).
Para Manoel e Carvalho (2011, p. 392) a “[...] subárea sociocultural trata de
temas como esporte, práticas corporais e atividade física”. Além disso, “[...] investiga
questões relativas à formação de professores, ao desenvolvimento curricular, aos
métodos de ensino”. No grafo, a correlação das palavras demonstra uma possível
aproximação entre o que se propõe no documento de área da Educação Física, com
as características apontadas por alguns autores quanto à identidade da subárea
Sociocultural e Pedagógica.
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Nas revistas dessa subárea, as palavras Educação (em maior relevância),
Física, Esporte e História se destacam de acordo com as Figuras 3 e 4. Um dos
fatores que caracterizam essa relação de palavras com a matriz, é o fato de essa
subárea estar ligada a conhecimentos e abordagens da área de ciências humanas e
sociais, especialmente, por meio de suas teorias e matrizes filosóficas (CARNEIRO;
FERREIRA NETO; SANTOS, 2015).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante salientar que a pesquisa levanta mais questões do que responde,
no entanto, o estudo permitiu alguns achados.
Sobre a aderência das revistas-alvo dos pesquisadores de produtividade da
Biodinâmica do Movimento é perceptível que, em sua maioria, os títulos estão de
acordo com as orientações previstas nos critérios de classificação Qualis para a
Área 21. Porém, os dados também revelaram uma aproximação bastante forte com
terminologias da área médica nessas revistas. Salientando a “Glosa” como uma
importante medida de avaliação e manutenção da especificidade do campo científico.
Na subárea Sociocultural e Pedagógica ficou em evidência a aproximação
com as ciências humanas e sociais, em especial a área de Educação, indicando uma
relação próxima com a área escolar, bem como uma aderência compatível com as
orientações da Área 21.
Apontamos a necessidade de uma investigação que amplie as análises para o
Foco e o Escopo das revistas científicas da Educação Física.
ADHERENCE OF THE TARGET MAGAZINES OF THE PRODUCTIVITY BOLSISTS IN
RESEARCH OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: Research the adherence of the financied researchers’ target magazines of the Physical
Education to this area. It uses IRAMUTEQ software to understand the relevance and connectivity of
terms used in the titles of this journals. It indicates strong adherence of the journals with the scientific
field, but with reservations about the approximation of the Biodynamics of the Movement with the
medical area, emphasizing the relevance of the filter of the maintenance of the specificity of the field.
KEYWORDS: Physical Education; Research; Adherence.

LA ADHERENCIA DE LAS REVISTAS DE DESTINO DE LOS INVESTIGADORES DE
PRODUCTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Tiene como objetivo investigar la adherencia de las revistas de destino de los investigadores
de productividad de la Educación Física con esta área. Utiliza el software IRAMUTEQ para comprender
la relevancia y la conexión de los términos en los títulos de las revistas. Indica un fuerte grip de
las revistas con el campo científico, pero con reservas sobre el enfoque de la biodinámica con la
medicina, haciendo hincapié en la importancia de lo filtro de mantener la especificidad del campo.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; la investigación; Adherencia.
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A REPRESENTATIVIDADE DOS TEMAS
RELACIONADOS A EDUCAÇÃO BÁSICA NAS
PRODUÇÕES DA ÁREA 21 NOS PPGS DA REGIÃO SUL
DO BRASIL

1

Jéssica Serafim Frasson2
Victor Julierme Santos da Conceição3
Elisandro Schultz Wittizorecki4
Vicente Molina Neto5
RESUMO
Analisamos as teses e dissertações produzidas pelos Programas de Pós-Graduação (PPGs) da Área
21 na região sul do Brasil, com o intuito de refletir sobre as aproximações entre as produções e a
própria Educação Básica (EB). Identificamos que 74,24% das produções estão relacionadas a subárea
Biodinâmica, e que elas não traduzem as demandas e enfrentamentos dos professores da/na EB.
Essas, constituem majoritariamente o escopo das preocupações das subáreas Pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do conhecimento; Educação Física; Educação Básica.

1 INTRODUÇÃO
Entendemos que expressões consagradas em nosso vocabulário como
pesquisadores, professores, estudantes, a própria Educação Física (EFI) e outros
fenômenos como a cultura corporal do movimento, são atravessadas por diferentes
possibilidades de compreensão. Não são, portanto, noções absolutas. Postulamos
que o desenvolvimento da Pesquisa e da Pós-Graduação (PG) no Brasil facilitou
o entendimento desses fenômenos desde diferentes mundividências (DILTHEY,
1945) e perspectivas, superando, de modo intermitente, nossas visões românticas e
idealizadas sobre eles. Em outras palavras, apresentaram quão polissêmicos podem
ser e os múltiplos sentidos que podem adquirir de acordo com a perspectiva do
sujeito que os pronuncia e os denomina. Processo embalado por debates e disputas
por pretensões de validez nas comunidades acadêmicas e com efeitos significativos
nas micropolíticas institucionais (BALL, 1989) e na macropolítica de desenvolvimento
nacional. Especificamente em relação a EB, a PG e a pesquisa que nela se faz,
mostrou-nos o quão diversas ela pode ser nas diferentes regiões do Brasil, nos
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), jehfrasson@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), victorjulierme@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elisandro.wittizorecki@ufrgs.br
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vicente.neto@ufrgs.br
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diferentes tipos de comunidades e escolas e, sobretudo, sinalizou-nos a dificuldade
de implantação de políticas públicas de qualificação de larga abrangência.
Desta forma, há algum tempo temos nos interrogado acerca das relações entre
a PG em EFI e a EB. Tal indagação tem nos levado a refletir sobre que conhecimento
os PPGs da área 21 têm produzido e como esses têm se configurado no cenário
científico brasileiro. Nesse sentido, temos como objetivo analisar a produção
conhecimento produzido nas teses e dissertações dos PPGs da área 21 na região
Sul6 do Brasil, a fim de analisarmos as aproximações entre as produções e a própria
EB.
2 PRODUÇÕES DOS PPGS DA ÁREA 21 NA REGIÃO SUL
Identificamos na Plataforma Sucupira nove PPGs na região sul do Brasil, dentro
da área 21. Acessamos7 os sites de todos os programas e comparamos com os dados
apresentados na própria Plataforma. Identificamos um total de 907 produções de
trabalhos finais oriundos desses Programas, sendo 705 dissertações e 202 teses
nos últimos cinco anos (2012 a 2016). Para a análise, nos dispusemos a ler todos os
resumos das 907 produções.

Estados

RS

SC

PR

Universidade

PPG

Produções de 20122016
M

D

Total %

UFRGS

Ciências do Movimento Humano

155

56

211 (23,26%)

UFPel

Educação Física

130

-

130 (14,33%)

UFSM

Educação Física

54

-

54 (5,95%)

UFSC

Educação Física

76

45

121 (13,35%)

UDESC

Ciências do Movimento Humano

96

29

125 (13,78%)

UFPR

Educação Física

83

49

132 (14,56%)

UTFPR

Ciências do Movimento Humano

-

-

0 (0%)

UEL/UEM

Educação Física

72

23

95 (10,47%)

UNOPAR

Exercício Físico na Promoção de Saúde

39

-

39 (4,30%)

705

202

907

Total

Quadro 1- PPGs da região sul, seus respectivos estados e produções
Fonte: Adaptado da Plataforma Sucupira

Dos nove PPGs, quatro não oferecem o curso de doutorado (UFPel; UFSM;
UTFPR e UNOPAR). Também é importante destacar que o PPG da UTFPR é novo,
e não contou com nenhuma defesa de dissertação no período estabelecido para
análise. Salientamos que as produções da UNOPAR são referentes ao mestrado
profissional, e que ela é a única universidade privada da região que oferece curso
de PG.
6 A escolha apenas pela região sul se deu pelo motivo de não termos tempo para a análise com
mais profundidade toda a área 21, e ainda por compreender que somos professores e pesquisadores
engajados com a Educação Básica especificamente dessa região.
7 Acesso dia 10 de janeiro de 2017.
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Podemos destacar que a maior concentração de produção do conhecimento
da região sul está localizada no estado do Rio Grande do Sul com 43,55% (395),
seguido do Paraná com 29,33% (266) e de Santa Catarina com 27,12% (246).
Buscamos identificar nesse montante de 907 trabalhos, as subáreas (MANOEL;
CARVALHO, 2011) de conhecimento que servirão de base para a produção dessas
dissertações e teses.
Identificamos que a subárea Biodinâmica com 74,24% das produções, sobrepõe
as subáreas Sociocultural (14,88%) e a Pedagógica (10,88%), essa mesma hegemonia
é visível nos estudos de Silva (1990) e Frasson et al. (2015). Estes últimos, caracterizam
tal hegemonia como um ciclo vicioso, ou seja, um mecanismo hereditário que é
retroalimentado pelo próprio sistema de ingresso, seleção de orientandos e grupos
de pesquisa (FRASSON, et al., 2015).
Voltamos agora, especificamente, nosso olhar para a subárea Pedagógica,
a qual nos encontramos como professores e pesquisadores, afim de repensar
o conhecimento produzido nessa subárea de conhecimento. Desta forma,
identificamos que um total de 96 trabalhos correspondem aos 10,88% da produção,
e destas, 83 (11,77%) são dissertações de mestrado, enquanto 13 (6,43%) são teses
de doutorado, o que é relativamente baixo e preocupante ao pensarmos que os
estudantes de mestrado dessa subárea, são professores da EB e que enfrentam
inúmeras dificuldades para seguir estudando e pesquisando, devido o processo
meritocrático (tanto no mecanismo de seleção para ingresso quanto para pleito de
bolsas de estudo e financiamentos para suas pesquisas) estabelecidos pelos PPGs.
Buscamos identificar as relações existentes entre os objetivos de pesquisa
das produções e a EB. Para tanto, agrupamos as produções em temáticas: cultura
escolar (28); cultura infantil, juvenil e a percepção dos estudantes sobre a escola
e a Educação Física (11), trabalho docente (08); formação de professores (nessa
temática agrupamos também os trabalhos referentes ao estágio curricular e
a formação inicial dos sujeitos, que também tem impacto significativo na futura
atuação dos professores) (40); e, manifestações da cultura corporal de movimento
(estudos direcionados aos conteúdos trabalhados na Educação Física) (09).
Desta forma, é possível destacar que as demandas da EB constituem
majoritariamente o escopo das preocupações das subáreas Pedagógica. Ou seja, os
debates e diálogos propostos nas 13 teses e 83 dissertações estão relacionados as
demandas enfrentadas pelos professores dentro das escolas de EB. Para tanto, nos
dispusemos a identificar onde a maioria dos estudos referentes a essa subárea na
região sul estão concentrados.
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Estados

Universidade

RS

SC

PR

Total

Produções de 2012-2016 referente a subárea
Pedagógica

Total %

M

D

UFRGS

16

07

23 (23,88%)

UFPel

23

-

23 (23,88%)

UFSM

13

-

13 (13,54%)

UFSC

11

06

17 (17,78%)

UDESC

0

0

0 (0%)

UFPR

0

0

0 (0%)

UTFPR

-

-

-

UEL/UEM

20

0

20 (20,92%)

UNOPAR

0

-

0 (0%)

83 (86,46%)

13 (13,54%)

96 (100%)

Quadro 2- Produção dos PPGs da região sul na subárea Pedagógica
Fonte: Próprios autores

A partir dos dados apresentados, identificamos que a maior concentração de
produções sobre a escola e suas demandas está localizada especificamente nos
estados do Rio Grande do Sul com 61,03%, seguido do Paraná com 20,92% e de
Santa Catarina com 17,78%. Destacamos ainda, que os estudos vinculados a temática
da cultura escolar e formação de professores – apresentados anteriormente – estão
concentrados em sua maioria (70% aproximadamente) na UFRGS, isso indica que
essa instituição – dentro da subárea Pedagógica –, tem por característica, estudar
a escola por dentro dela, ou seja, se “embarrando” na realidade escolar a partir de
pesquisas etnográficas. Portanto, é possível afirmar, que ela é representante sobre
os estudos na/da escola na área 21.
Muitos desses programas se mantem “produtivos” e contribuintes para/com
a EB, mesmo fazendo parte de uma subárea que têm ocupado historicamente,
um menor espaço nas produções dentro da área 21. Tal fato, é compreendido, ao
identificarmos que das 37 linhas de pesquisa dos nove PPGs, apenas 08 (21,63%)
são destinadas a subárea Pedagógica. A UDESC, UNOPAR e a UFPR, não dispõem
nenhuma linha de pesquisa voltada para a subárea Pedagógica.
Dos 192 professores credenciados nos nove PPGs, apenas 14,59% (28)
orientam, constroem e produzem conhecimento em uma ou mais linha de pesquisa
vinculadas a subárea Pedagógica. A retroalimentação é notória, uma vez que os
professores que orientam e produzem na perspectiva teórica-metodológica da
subárea Biodinâmica, constituem 71,87% (138) do corpo docente. O resultado disso,
consequentemente, é de que mais orientandos, bolsas, produções e publicações
se desenvolvam nessa subárea de conhecimento. Ou seja, é possível pensar que a
hegemonia e o mecanismo hereditário além de se manter, tendem a avançar, e em
passos cada vez mais largos.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se a ciência e a arte, além de serem diferentes discursos sobre a realidade, têm
algo em comum com a Educação, um compromisso ético, moral e estético com o
bem estar dos homens e das mulheres em sua pauta histórica; se nos libertando
de amarras míticas, elas pretendem ensinar as possibilidades de vida boa e justa,
é razoável pensar que a PG em EFI, como política pública do estado e indutora
da produção de conhecimento em um campo de saber específico vem cumprindo
de modo precário e parcial sua tarefa, uma vez que não estabelece ou busca o
equilíbrio entre os discursos científicos das diferentes subáreas que a compõe.
Retomando o objetivo deste estudo, destacamos que há uma aproximação
das produções – vinculadas a subárea Pedagógica, mais especificamente – com
a Educação Básica, mas, ainda assim, é relativamente baixa ao pensarmos na
totalidade das teses e dissertações. Ressaltamos também, que na maioria das vezes,
essa aproximação tem sido sufocada pela alta (re)produção de estudos que elegem
objetos de investigação que, na maioria das vezes, pouco traduz as demandas
enfrentadas pelos docentes que estão no “chão da escola”.
Assim, caracterizamos a produção dos programas analisados como (não)
polissêmica, e destacamos que isso pode potencializar o distanciamento entre o
conhecimento produzido e a EB. Ou seja, identificamos e ressaltamos que ainda há
uma limitação nas discussões/debates sobre as diferentes formas de pensar/fazer/
produzir/construir ciência na Educação Física, que acabam, influenciando nas suas
relações com a Educação Básica.
Para finalizar, recorremos a Freire (1983) para afirmar que somos seres de
raízes e, como tais, articulamos mudanças e permanências pelos nossos sentidos.
Portanto, além de conhecer o fazer pedagógico dos professores de EFI e as
demandas enfrentadas na/pela EB, faz parte do ofício daqueles que militam na área
21 e se sabem agentes políticos engajados e implicados, problematizar os rumos
que estão sendo traçados em torno da relação PG/EB.
THE REPRESENTATIVENESS OF THEMES RELATED TO BASIC EDUCATION IN
THE PRODUCTIONS OF AREA 21 IN THE PPGS OF THE SOUTHERN REGION OF
BRAZIL
ABSTRACT: We analyze the theses and dissertations produced by the Area 21 Postgraduate
Programs (PPGs) in the southern region of Brazil, in order to reflect on the approximations between
the productions and the Basic Education itself. We identified that 74.24% of the productions are
related to the Biodynamic subarea, and that they do not reflect the demands and confrontations of
the teachers of the EB. These constitute, in the main, the scope of the concerns of the Pedagogical
subareas.
KEYWORDS: Knowledge produced; Physical education; Basic education.

LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA
EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS PRODUCCIONES DEL ÁREA 21 EN LOS PPGS DE
LA REGIÓN SUR DE BRASIL
RESUMEN: Hemos analizado las tesis y disertaciones producidas por el Área de Programas Graduados
(PPG) 21 en el sur de Brasil, con el fin de reflexionar sobre las similitudes entre las producciones y
la Educación Básica (EB). Se encontró que el 74,24% de las producciones están relacionados con
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el subarea biodinámica, y que no reflejan las demandas y lo que los profesores enfrentan en la EB.
Estos, constituyen principalmente el alcance de las preocupaciones del subarea pedagógica.
PALABRAS CLAVES: Conocimiento producido; Educación Física; Educación Básica.
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ANÁLISE DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO
DECURSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DE INSTITUIÇÕES
DE NÍVEL SUPERIOR DO ESTADO DO PARÁ.1
Allan Smith Lima e Lima2
Ney Ferreira França3
Lays Rodrigues Paes4
RESUMO
Este estudo analisa a produção do conhecimento nos cursos de Educação Física nas Instituições de Ensino
Superior UEPA e ESMAC – PARÁ, nos anos de 2014 e 2015. Para isto, usamos a pesquisa documental,
cujas fontes foram os acervos das instituições e apoiados na categoria da contradição. Constatamos
o predomínio das abordagens teórico-metodológicas críticas, sendo (38,2%) a fenomenológicohermenêutica, (25.8%) a crítico- dialética, (21.1%) a empírico-analítica, e (14.9%) não foram identificadas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Produção Científica. Abordagem teórico-metodológica.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo analisa a produção do conhecimento nos cursos de Educação Física
nas instituições de Ensino Superior Universidade do Estado do Pará (UEPA) e Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) – Pará, produzidos nos anos de 2014 e 2015.
A razão principal que nos levou a realizar esse estudo foi o fato de Estado
do Pará ter formado um número expressivo de professores de educação física nos
últimos 4 (quatro) anos. Nas universidades públicas tem sido um dos cursos mais
concorridos, aumentando em grande quantidade suas demandas. No caso do curso
de Educação Física da ESMAC, formam-se de entrada quatro turmas por semestre,
possuindo em média, trinta e cinco alunos por turma. Neste contexto, nos instigou
entender como vem se desenvolvendo a dimensão da pesquisa nestes cursos.
Assim elaboramos a seguinte pergunta: qual o aspecto teórico-metodológico
da produção do conhecimento das instituições de ensino superior UEPA e ESMAC
– Pará nos anos de 2014 e 2015?
O estudo se desenvolveu por uma análise crítica na qual buscaremos trazer à
luz os elementos principais relacionados ao debate da produção do conhecimento
na graduação, tais como os cuidados técnicos, como, por exemplo, a elaboração
de problema, objetivos e abordagens teórico-metodológicas, procurando as
contradições do objeto presentes em sua estrutura.
1 Este trabalho não contou com o financiamento de nenhuma agência ou órgão.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA/LEPEL-UFPA), smithedfisica@gmail.com
3 Universidade Federal do Pará (UFPA/LEPEL-UFPA), francaney@yahoo.com
4 Escola Superior Madre Celeste (ESMAC/LEPEL-UFPA), paeslays@gmail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1009

A pesquisa foi desenvolvida por intermédio de uma análise documental, cujo
entendimento encontrado em Gil (2008, p. 51), é o seguinte, “vale-se de materiais que
não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados
de acordo com os objetos da pesquisa”.
Para a coleta de dados fizemos as buscas nos acervos das instituições, e
também foram feitas leituras analíticas dos Resumos, Introdução e Metodologia das
produções. Segundo Gil (2002, p. 78) “a finalidade da leitura analítica é ordenar
e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a
obtenção de respostas ao problema da pesquisa”.Foram analisados 128 (cento e
vinte e oito) tcc´s, sendo 77 (setenta e sete) disponíveis nos acervos da UEPA e 51
(cinquenta e um) nos acervos da ESMAC.
O estudo está dividido em três sessões, na primeira sessão fizemos uma breve
discussão acerca da forma do que é e como se produz conhecimento. A segunda
refere-se a um estudo sobre o debate teórico da produção do conhecimento e
epistemologia na Educação Física. E, por fim, o resultado e as análises do material
coletado sob as categorias escolhidas.
2 DISCUSSÃO
2.1 O QUE É E COMO SE PRODUZ CONHECIMENTO
Nosso entendimento parte de autores como Lessa e Tonet (2011) que ao
fundamentarem o que é conhecimento e como ele se produz, ressaltam que ter
conhecimento é fundamental na vida humana e sua gênese nos primórdios da
existência humana, mediante as necessidades do homem, estão relacionadas
a transformação da natureza como meio de sobrevivência e de domínio e, ao
transformá-la, o homem também transformava a si próprio, se constituindo enquanto
ser social, adquirindo novas habilidades e conhecimentos.
De acordo com Gamboa (1998), o conhecimento parte da matéria presente na
natureza, na qual é denominada de real concreto. Mediante a matéria presente na
natureza pode-se alcançar algo novo, que também lhe resulta da matéria, porém de
forma diferente, modificada.
Um outro entendimento sobre essa questão está em Severino (2007), que ao
tratar sobre o conhecimento questiona a forma de como o produzimos, fazendo
referência ao objeto que se conhece, que se entende como o ponto de chegada do
conhecimento, ou seja, o objeto pronto e acabado e não pelos processos nos quais
se atingiu o conhecimento, o ponto de partida, as fases constituídas até o produto
final. “o conhecimento deve ser adquirido não mais através de seus produtos mas
de seus processos” (p. 25).
Assim, podemos afirmar que o conhecimento possui diferentes debates e
concepções, mas que está imbricado no processo de vida do homem, nas suas
dimensões materiais e abstrata.
2.2 EDUCAÇÃO FÍSICA E EPISTEMOLOGIA
Para Gamboa (2007, p. 15) “A epistemologia no campo da Educação Física
se refere a: os pressupostos teóricos-filosóficos presentes nos diferentes projetos
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de delimitação da Educação Física como um possível campo acadêmico-científico
[...]”.
A Educação Física por volta da década de 1980 viveu um período denominado
de “crise de Identidade” por não possuir um método próprio de fazer científico, o que
acabava tornando-se colonizada para outras áreas, se apropriando e/ou tomando
emprestado o método de outras disciplinas. Como entendemos em Gamboa (2007),
ao afirmar que essa apropriação dos métodos de outras disciplinas torna a Educação
Física “[...] um campo colonizado das outras disciplinas como a Psicologia da
Aprendizagem Motora, Sociologia do Esporte, Fisiologia do esforço, aplicando seus
métodos e suas teorias” (p. 26).
Nesse sentido, Bracht (2003, p. 61) considera que os estudos da Educação Física
primeiramente “[...] consistiam em dividir as “áreas” em “sub-áreas” e verificar o
percentual de pesquisas realizadas (apresentadas/publicadas) em cada uma dessas”.
Em segundo, no início dos anos 1990 os estudos “[...] buscam não mais identificar em
quais “sub-áreas” mais se pesquisam, mas, sim, quais são as “matrizes teóricas”, ou
seja, as concepções de ciência, que orientam as pesquisas na área” (p. 62).
Outra questão importante, que tem sido alvo de polêmica é sobre os
paradigmas5, Gamboa (2010) considera a existência de três grandes paradigmas ou
abordagens metodológicas na pesquisa em Educação Física, que são denominados
de abordagem empírico-analítica, fenomenológico-hermenêutica e crítico-dialética,
que se diferenciam pela maneira de como constroem o conhecimento e articulam
as técnicas, métodos, teorias, epistemologias, teorias do conhecimento e visões de
mundo.
Estudos desenvolvidos a partir da década de 1990, começaram a se encaminhar
na direção que Bracht e Gamboa informam, são eles: de Silva (1997), cujo resultados
apontam um predomínio da abordagem teórico metodológica empírico-analítica
(66,22%), seguido da fenomenológico-hermenêutica (21,62%) e, por fim, a críticodialética (12,16%); com os estudos de Carlan (1996) onde verificou que a abordagem
empírico-analítica também é mais frequente (52%), seguido da fenomenológicohermenêutica (32%) e crítico-dialética (16%); nem com o de Chaves & Gamboa (2009)
onde os resultados indicam mudança no predomínio, tendo a crítico-dialética (46%)
das pesquisas analisadas, em seguida a fenomenológico-hermenêutica (34%) e, por
fim, a empírico-analítica (16%).
3 RESULTADOS
Os resultados do nosso estudo apontam para o predomínio das abordagens
teórico-metodológicas
críticas,
tendo
a
fenomenológico-hermenêutica,
correspondendo a (38,2%) das produções, a crítico-dialética com (25,8%), e a
empírico-analítica com (21,1%) das pesquisas analisadas.
Os resultados também indicam um equilíbrio entre as abordagens teóricometodológicas, mas, diferente de alguns estudos já realizados6, este não se compara
com os seus resultados obtidos.
5 Recentemente Valter Bracht publicou trabalho no qual questiona a indicação de Gamboa sobre a
existência de apenas três paradigmas (Enfoques, matrizes, métodos). Este trabalho não se ocupou
destas questões mas consideramos relevante seu mérito.
6 Paulo Carlan (1996), Silva (1997) e Chaves e Gamboa (2009).
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A abordagem fenomenológico-hermenêutica teve o predomínio tanto em
2014 quanto em 2015, nas duas instituições. A menos frequente foi a empíricoanalítica, exceto no ano de 2014 na UEPA, que se manteve entre a fenomenológicohermenêutica e a crítico-dialética.
O que podemos perceber também e nos preocupa, é a grande dificuldade em
identificar as abordagens teórico-metodológicas, (14,9%) dos trabalhos analisados
não seguiram os devidos critérios metodológicos nas pesquisas.
Alguns autores parecem confundir e misturar as abordagens teóricometodológicas. “Para esta pesquisa utilizamos o enfoque empírico analítico, de
abordagem fenomenológica [...]”; “Trabalharemos sob a perspectiva de uma
abordagem crítico-superadora [...]”.7
Para Gamboa (2012) “toda investigação supõe um corpo teórico, e este deve
ter um método que lhe seja apropriado” (p. 43). A ausência da abordagem pode
significar a ausência da teoria que fundamenta a pesquisa, visto que o pesquisador
“[...] deve ter consciência clara dos interesses que comandam seu fazer investigativo;
portanto, não deve poupar esforços para esclarecer as investigações filosóficas e
ideológicas de suas opções epistemológicas” (p. 23).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que mesmo não se tratando das regiões pesquisadas por Carlan
(1996), Silva (1997) e Chaves & Gamboa (2007), e também por não se tratar de
produções de mestres e doutores, consideramos os resultados importantes. A
abordagem teórico-metodológica mais frequente nos trabalhos dos acadêmicos é
a fenomenológico-hermenêutica, que corresponde a (38,2%) das produções, tendo
em seguida a crítico-dialética com (25,8%) e, com menor frequência, a empíricoanalítica com (21,1%) dos trabalhos analisados. Isso nos mostra que já na graduação
acadêmicos estão buscando estudos compreensivos e críticos, e se, por ventura,
estiverem mais adiante nos programas de pós-graduação, teremos (ou não)
dissertações e teses superando o modelo tradicional de pesquisa experimental.
ANALYSIS OF COURSE CONCLUSIONS IN PHYSICAL EDUCATION OF HIGHERSTATE INSTITUTIONS OF THE STATE OF PARÁ
ABSTRACT: This study comes from the work of conclusion of the course, and analyzes the production
of knowledge in Physical Education Courses in Uepa and Esmac - Pará higher education institutions
in the years 2014 and 2015. For this we perform a documentary research, whose sources were the
collections of the institutions and supported in the category of contradiction. For the collection
of data, we search the collections of the institutions themselves. We found that the results point
to the predominance of critical theoretical-methodological approaches, 6 being (38.2%) the
phenomenological-hermeneutic, (25.8%) the critical-dialectic, (21.1%) the empirical-analytic, and
(14.9%) were not identified.
KEYWORDS: Physical Education. Knowledge production. theoretical-methodological approaches.

ANÁLISIS DE CURSO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO EN EDUCACION FISICA DE
LAS ENTIDADES DEL NIVEL SUPERIOR DEL ESTADO DE PARÁ
RESUMEN: Este estúdio provino de La finalización Del trabajo de curso, y analiza La producción de
conocimientos em los cursos de educación física em instituciones de educación superior UEPA y
7 Trechos retirados de alguns dos trabalhos de conclusão de curso.
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ESMAC - Pará, em los años 2014 y 2015. Para esto, se utilizó una investigación documental, cuyas
fuentes fueron las colecciones de instituciones y apoyaron la categoría de contradicción. Para
recopilar los datos, realizamos búsquedas en las colecciones de las propias instituciones. Observamos
que los resultados muestran El predominio de La teoría crítica de la bordaje teórico metodológico
criticas,siendo (38,2%) lo fenomenológico-hermenéutico (25,8%) crític- dialéctica (21,1%) lo empírico
y analítico (14,9%) ellos no fueron identificados.
PALABRAS CLAVES: Educación Física. Producción científica. Enfoque teórico y metodológico
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CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS TESES
E DISSERTAÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO
SUPERIOR EM ALAGOAS: VINCULAÇÕES COM
CONCEPÇÕES EPISTEMOLÓGICAS1
Jaelson Lino da Silva2
Joelma de Oliveira Albuquerque3
RESUMO
Esta pesquisa objetivou fazer um balanço da produção do conhecimento em nível de teses e
dissertações em Alagoas, produzidas pelos professores que atuam nas Instituições de Ensino Superior
em cursos de Educação Física. Foram analisados 35 trabalhos, defendidos entre 1993 e 2013. Destes,
17 apresentaram como concepção de Educação Física aPromoção da Saúde (48,57%); 09 a CríticoEmancipatória (25,71%); 04 a Crítico-Superadora (11,42%); 03 a Desenvolvimentista (8,57%); e 02
outras (5,71%).
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Epistemologia; Produção do Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho desenvolveu um balanço da produção do conhecimento
em nível de teses e dissertações no Estado de Alagoas, especificamente aquelas
produzidas pelos professores que atuam nas Instituições de Ensino Superior (IES)
em cursos de Educação Física. Está ligado a uma pesquisa realizada em rede de
colaboração entre universidades do sudeste e sul (Unicamp, Ufscar e Furb) e Nordeste
(nos nove estados), a qual tem como título Produção Científica em Educação Física
no Nordeste do Brasil: os impactos do sistema de pós-graduação - região sudestena produção de docentes, mestres e doutores e na implementação da pesquisa nas
instituições formadoras da região nordeste.
A referida pesquisa de caráter matricial retomou estudos anteriores sobre a
produção dos mestres e doutores vinculados às IES que atuam na área da Educação
Física nos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe (1982-2004), que
gerou três relatórios finais PIBIC/CNPq/UFAL em 2003, 2004 e 2005.
Diante disto, objetivamos analisar as concepções de Educação Física presentes
nos estudos desenvolvidos em nível stricto sensu pelos docentes dos cursos de
Educação Física da IES de Alagoas, identificando vinculações com concepções
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da UFAL por meio do Programa Institucional de
Bolsas Iniciação Científica, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
2 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), jaelsonlino95@hotmail.com
3 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), joelma.albuquerque@proex.ufal.com
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epistemológicas e os impactos desta produção na educação e na sociedade,
discutindo-as a partir de uma proposição para o desenvolvimento humano numa
perspectiva materialista-histórico-dialética.
2 METODOLOGIA
As teses e dissertações foram lidas por completo, agrupadas por temática e por
abordagem epistemológica. Reuniram-se as informações acerca das mesmas através
de uma ficha (Planilha III B) na qual se registrou suas características, construída
com base no Esquema Paradigmático, desenvolvido por Sánchez Gamboa (1996).
A partir deste instrumento, analisamos os estudos no que diz respeito aos níveis
de articulação lógica [técnico, teórico, metodológico e epistemológico] e aos
pressupostos [gnosiológicos e ontológicos] que caracterizam as pesquisas e trazem
em si os elementos fundamentais do pensamento expresso pelo pesquisador, sua
concepção de ciência, de educação e ser humano, de Educação Física, que não se
dá fora de uma concepção de sociedade, articulados a uma visão de mundo, e de
projeto histórico.
3 RESULTADOS
Foram identificadas 64teses e dissertações e analisadas 35 cujos textos estavam
disponíveis, defendidas entre 1993 e 2013. Destas, 20 possuem como abordagem
epistemológica a empírico-analítica (aproximadamente 57,14%), 9 fenomenológicohermenêutica (25,71%), 4 crítico-dialética (11,42%) e 2 outras (5,71%).
Quanto às concepções de educação física, foram identificadas quatro tipos
diferentes: Promoção da Saúde (GUEDES, 1999), Desenvolvimentista (GO TANI,
1988); Crítico-Emancipatória (KUNZ, 1994); e Crítico-Superadora (COLETIVO DE
AUTORES, 1992).
Quanto a Promoção da Saúde, com 17 dos 35 trabalhos analisados (48,57%),
onde a Educação Física é sinônimo de exercício físico e aptidão física, apresentando
no trato com o conhecimento uma educação voltada para a saúde, limitando o
currículo de todo o percurso formativo a um único conteúdo. Quanto à formação
humana, apresenta a formação unilateral do ser humano focada na dimensão
corporal/biológica, o que contribui com a manutenção da cisão entre a formação
manual e intelectual, aspecto fundamental para a manutenção da sociedade
capitalista. Com relação ao projeto histórico de sociedade, não o explicita.
Em seguida, a Crítico-Emancipatória, apresentada em 9 das teses e dissertações
(25,71%). Seu objeto de estudo é o “se movimentar humano” (KUNZ, 1994, p.125),
sendo a ênfase do conteúdo nos esportes. No que diz respeito à formação humana,
apresenta uma concepção de formação unilateral na medida em que prioriza
apenas o desenvolvimento de uma autonomia corporal, circunscrita a emancipação
da consciência acerca do movimento, não apresentando um projeto histórico de
sociedade superador. Reconhece a necessidade da compreensão crítica do mundo,
da sociedade e suas relações, entretanto, estes aspectos não são considerados para
o trabalho pedagógico.
A abordagem Crítico-Superadora, presente em 4 das pesquisas (11,42%).
Possui como objeto de estudo a Cultura Corporal: jogos, danças, lutas, exercícios
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ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, historicamente
criados e culturalmente desenvolvidos(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.26). Com
relação à formação humana, apresenta a concepção omnilateral (oposta à formação
unilateral), perspectiva que segundo Silva (2011, p.63) “[...] já aparece entrelaçado
com o próprio objeto de estudo da Educação Física, a cultura corporal, que é uma
parte da cultura do homem”, e representa uma ruptura ampla e radical com o ser
humano limitado produto da sociedade capitalista. No que tange ao projeto histórico,
demonstra claramente o projeto histórico de sociedade, o socialismo como alternativa
ao capitalismo, considerando que os interesses de classe, burguesia e proletariado,
são diferentes e antagônicos, conservador ou transformador da realidade. Desse
modo, cabe à escola desenvolver nos alunos uma reflexão pedagógica ampliada
e comprometida com os interesses das camadas populares, possibilitando, assim,
“formar o cidadão crítico e consciente da realidade social em que vive, para poder
nela intervir na direção dos seus interesses de classe” (COLETIVO DE AUTORES, op.
cit., p.24).
Em seguida, a Desenvolvimentista, manifestada em 3 do total de teses e
dissertações (8,57%). Possui como objeto de estudo o desenvolvimento motor (GO
TANI, 1988, p.8), onde o movimento é o principal meio e fim da Educação Física, o
que esvazia de qualquer conteúdo esta abordagem. No que se refere à concepção
de formação, apresenta a formação unilateral, pois se limita a fazer corresponder o
nível de desenvolvimento motor à idade em que determinado comportamento deve
aparecer, estando centrada em gestos desprovidos de sentidos e significados. Não
apresenta projeto histórico de sociedade.
Assim, predominam, quanto às abordagens epistemológicas, as pesquisas
empírico-analíticas, seguida das fenomenológico-hermenêuticas e por último as
crítico-dialéticas. Quanto às abordagens da Educação Física, a que predomina é
a da Promoção da Saúde, seguida pela Crítico-Emancipatória, Crítico-Superadora
e Desenvolvimentista. Fazendo uma inter-relação, as pesquisas empírico-analíticas
apresentaram majoritariamente como abordagem pedagógica a Promoção da
Saúde ou Desenvolvimentista, enquanto que as fenomenológico-hermenêuticas
manifestaram a Crítico-Emancipatória e as crítico-dialéticas a abordagem CríticoSuperadora.Com isso, as pesquisas na área continuam hegemonizadas pelas
abordagens positivistas e fenomenológicas.
Desta forma, a concepção que predomina nas pesquisas é de uma Educação
Física voltada para a saúde, limitada apenas à busca pela melhora da qualidade de
vida. Prevalece ainda a defesa de uma formação unilateral, de uma educação sem
mencionar as contradições sociais que determinam a escola, o currículo a formação
escolar, o que contribui para a reprodução dos valores e princípios capitalistas
(divisão de classes sociais antagônicas, apropriação privada dos meios de produção,
divisão social do trabalho), sustentando a manutenção do status quo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em uma sociedade de classes marcada pela destruição das forças de produção,
desigualdade social, desemprego e salários indignos, a predominância de uma
concepção de Educação Física limitada pelas abordagens positivistas, que defende
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uma concepção de formação unilateral e que não propõe um projeto histórico de
sociedade superador, a Educação Física ainda reproduz fortemente no plano teórico
elementos de uma prática que vem sendo criticada há quatro décadas.
Desta forma, torna-se necessária a superação dos limites postos, e reconhecemos
na abordagem Crítico-Superadora elementos de diálogo com as necessidades de
superação do dualismo corpo-mente, trabalho manual e intelectual, da negação de
conteúdos, uma vez que a visão de formação omnilateral incentiva o trato com os
diversos elementos da cultura corporal no processo de escolarização (Educação
básica), buscando a compreensão dos seus diversos aspectos(lúdicos, estéticos,
artísticos, competitivos, políticos, históricos, filosóficos, econômicos etc.) de forma
a enriquecer a visão do aluno acerca da realidade. Pensar o ser humano enquanto
ser omnilateral é entendê-lo como sujeito capaz de criar e construir a sua própria
história. Esse tipo de formação se dará “[...] buscando desenvolver uma reflexão
pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem
tem produzido no decorrer da história” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.26).
Reconhecemos nesta abordagem uma possibilidade de um esforço para
garantir à classe trabalhadora um ensino da melhor qualidade possível nas
condições históricas presentes, pois “o papel de uma teoria crítica da educação
é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja
apropriada e articulada com os interesses dominantes” (SAVIANI, 2003, p.34). E
é nesta linha que convidamos a comunidade científica e professores de Educação
Física para uma reflexão acerca das consequências concretas que recaem sobre a
formação de gerações quando se opta por uma abordagem da Educação Física, de
forma que superemos a tendência ao conteúdo único (a exemplo da saúde, ou dos
gestos motores, ou ainda dos movimentos), visto por um único aspecto (o biológico,
ou o fenomênico subjetivo), apartando a educação física das determinações sociais,
políticas e econômicas, que por exemplo, explicam fenômenos como a violência
nos esportes; a falta de oferta pelo poder público das atividades que “promovem
a saúde” etc. Esperamos contribuir para que o debate acerca das concepções
continue e possamos construir compreensões mais ricas e aprofundadas sobre a
responsabilidade da Educação Física na formação humana.
CONCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN THESES AND DISSERTATIONS
OF COLLEGE EDUCATION TEACHERS IN ALAGOAS: RELATIONSWITH
EPISTEMOLOGICAL CONCEPTIONS
ABSTRACT: This research aimed to take stock of the production of knowledge at the level of theses
and dissertations in Alagoas, produced by teachers who work in Colleges in Physical Education
courses. Were analyzed 35 studies, defended between 1993 and 2013. Of these, 17 presented the
concept of Physical Education as the “Promoção da Saúde” (48,57%); 09 “Crítico-Emancipatória”
(25,71%); 04 “Crítico-Superadora” (11,42%); 03 “Desenvolvimentista” (8.57%); and 02 others (5.71%).
KEYWORDS: Physical Education; Epistemology; Knowledge Production.

CONCEPTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TESIS Y DISERTACIONES DE
PROFESORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ALAGOAS: VÍNCULOS CON
CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS
RESUMEN: Esta investigación objetivou hacer um evaluación da producción del conocimiento em
nivel de tesis y dissertações en Alagoas, producidas porprofesores que actúanen Instituciones de
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Enseñanza Superior en cursos de Educación Física. Se analizaran 35 trabajos, entre 1993 y 2013. De
estos, 17 presentaron como concepción de Educación Física La Promoción de laSalud (48,57%); 09
Crítico-Emancipatória (25,71%); 04 Crítico-Superadora (11,42%); 03 Desenvolvimentista (8,57%); y 02
otras (5,71%).
PALABRAS CLAVE:Educación Física; epistemología; producción de conocimientos.
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PÔSTER

A PRÁTICA COMO CRITÉRIO DE VERDADE
NO DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DO
CONHECIMENTO: REVISÃO DAS TESES E
DISSERTAÇÕES EM EDUCAÇÃO FÍSICA1
THE PRACTICE AS A CRITERIA OF FINDING THE TRUE IN
A DEBATE REGARDING THE POSSIBILITY OF ACQUIRED
KNOWLEDGE: THE REVIEW OF THE THESES AND
DISSERTATIONS RELATED TO PHYSICAL EDUCATION
LA PRÁCTICA COMO CRITERIO DE VERDAD EN DEBATE
SOBRE LA POSSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO: REVISIÓN
DE TESIS Y DISERTACIONES EN EDUCACIÓN FÍSICA
Yuri Carlos Costa dos Santos2
Joao Paulo Dória de Santana3
Elza Margarida de Mendonça Peixoto4
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Prática; Produção do conhecimento.

INTRODUÇÃO
Este resumo resulta da investigação “Revisão das teses e dissertações em
educação física que discutem a prática como critério de verdade” que compõe a
pesquisa “A prática como critério de verdade no debate sobre a possibilidade do
conhecimento: a posição marxista clássica e as contribuições para a formação para o
trabalho pedagógico em educação física”. Tem como objetivo analisar criticamente
os supostos nos quais estão fundamentadas as teses e dissertações que se
apoiam na tese marxista clássica da prática como critério de verdade, em especial
como apropriam e desenvolvem esta proposição em relação às suas questões de
investigação, justificativas e procedimentos para a produção das respostas.
1 Resultados da pesquisa vinculada ao programa de iniciação científica da UFBA e contou com o
apoio da FAPESB.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), yuri.saga@hotmail.com
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), jopasdoria@gmail.com
4 Universidade Federal da Bahia (UFBA), elza.peixoto@yahoo.com.br
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METODOLOGIA
A metodologia desta investigação consiste no (1) Levantamento de teses e
dissertações em educação e educação física que tratam a “prática” como critério
de verdade nos portais de busca da CAPES e IBICT, a partir dos descritores “práxis
e educação física” e “Prática e educação física” e (2) processo de análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado do levantamento, obtivemos 9 trabalhos (4 teses e 5
dissertações): O estágio como prática dialética e colaborativa: a produção de
saberes por futuros professores (AROEIRA, 2009); Formação de professores:
a possibilidade da prática como articuladora do conhecimento (LACKS, 2004);
Transformação da didática: construção da teoria pedagógica como categorias da
pratica pedagógica experiência na disciplina escolar educação física (ESCOBAR,
1997); Formação de professores: A Prática de Ensino no Curso de Licenciatura em
Educação Física com base na concepção de Formação Omnilateral e da Licenciatura
Ampliada (RODRIGUES, 2014); Pensando a formação inicial em Educação Física:
entendendo o papel do estágio em uma concepção de ação docente enquanto práxis
(SOUSA, 2012); Educação física e prática de ensino: pensando novas perspectivas nas
relações institucionais entre universidade e escola pública (NEVES, 1998); Educação
Física e Cultura Corporal: sentidos em circulação e elaboração nas aulas de Prática
de Ensino (SCARAZZATTO, 2013); A construção das competências pedagógicas
através da prática como componente curricular na formação inicial em educação
física (MARCON, 2005) e Divisão social do trabalho e alienação na formação de
professores de educação física da UFS: o estágio supervisionado/prática de ensino
enquanto síntese dialética dos projetos em disputa (ALVES, 2010).
Encontramos a partir da análise 13 sentidos diferentes referentes à “prática”,
exemplificando: 1. Ação, Exercício, execução. Que remete às ações diretas, palpáveis
ou praticáveis; 2. Derivado da experiência individual; 3. Conteúdo da Educação
Física e práticas corporais históricas; 4. Trabalho próprio do professor e aspectos
que remetam a organização do trabalho pedagógico; 5. Prática pedagógica
contra-hegemônica; 6. Transformação material; 7. Predicado do homem, condição
ontológica; 8. real, oposto a teoria; 9. Princípio balizador na formação, que busca
apanhar o real em seu movimento contraditório numa perspectiva transformadora;
10. Elemento que compõe a práxis; 11. Prática como reprodução do próprio gênero
humano (totalidade); 12. Espaço ou momento de experimentação;13. Prática no
sentido de intencionalidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos identificar que dois sentidos aparecem como predominantes
nas produções analisadas: (1) prática como derivado da experiência individual
e (2) prática como Trabalho próprio do professor, ambos presentes em 7 dos 9
trabalhos analisados. Constatamos que nenhum dos autores se debruçou em um
estudo rigoroso sobre o que é a “prática”, podendo implicar na compreensão de
que o conhecimento sobre tal objeto está pronto e acabado, o que contradiz com
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a multiplicidade de sentidos encontrados - sobre a mesma categoria - em um só
trabalho.
REFERÊNCIAS
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CORPO, EPISTEMOLOGIA E DIDÁTICA DA
EDUCAÇÃO FÍSICA: PRIMEIRAS IMPRESSÕES SOBRE
A OBRA “INTRODUÇÃO A DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO
FÍSICA”

1

BODY, EPISTEMOLOGY AND DIDACTICS OF PHYSICAL
EDUCATION: FIRST IMPRESSIONS ABOUT THE WORK
“INTRODUCTION TO THE DIDACTICS OF PHYSICAL
EDUCATION”
CUERPO, LA EPISTEMOLOGÍA Y LA ENSEÑANZA DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA: LA PRIMERA IMPRESIÓN DE LA OBRA
“INTRODUCCIÓN ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA”
PROFº ME. MOALDECIR FREIRE DOMINGOS JUNIOR

2

Prof. Esp. Antônio Monteiro Carlos Sobrinho3
Lidiane da Silva Miranda4
Rita de Kássia de Lima Silva Nascimento5
Antônio Lucas Santana Barreto6
PALAVRAS-CHAVE: didática da educação física; epistemologia; saber.

1 INTRODUÇÃO
Nosso estudo busca um entrelaçamento entre corpo, epistemologia e didática
da Educação Física a partir de uma leitura fenomenológica da obra “Introdução a
didática da educação física”, do professor Alfredo Gomes de Faria Junior. Conforme
Nóbrega (2006), pensar o conhecimento da Educação Física é pensar também
1 O presente texto contou com apoio financeiro do Centro Universitário Facex/UNIFACEX.
2 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), moaldecir@unifacex.edu.br
3 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), acazuza@gmail.com
4 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), lili17_miranda@hotmail.com
5 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), kassia_gi@hotmail.com
6 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), lsantana46@live.com
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as perspectivas teóricas que têm fundamentado as práticas de intervenção desta
área. Para a autora, problematizar sobre o corpo pode apresentar indicadores
para a configuração epistemológica da Educação Física, haja vista a existência de
um número significativo de pesquisas que enfocam questões relativas ao corpo
(NÓBREGA, 2006, p.60).
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa fenomenológica, fundamentada no processo de
interpretação segundo Merleau-Ponty (2006), principalmente, por termos nesse
filósofo francês nosso referencial sobre corpo. A partir dos estudos desse autor, é
possível sistematizar as compreensões de corpo de um determinado texto, isto é,
ou o corpo é compreendido como condição ontológica (corpo-sujeito) ou como
objeto (corpo-objeto).
Além disso, entendemos por epistemologia:
A análise das ciências, quanto a indagação sobre os procedimentos científicos,
a análise das condições sócio-históricas e do capital cognitivo acumulado,
os avanços e os limites do conhecimento, a validade dos procedimentos,
dos instrumentos e dos resultados das investigações; bem como outras
configurações do saber, inclusive o diálogo da Ciência com outros saberes
como a Filosofia, a Arte e a Educação (NÓBREGA, p. 59, 2006).

Dessa forma, analisamos a obra “Introdução a didática da Educação Física”
identificando a concepção de corpo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
É importante contextualizar que tal obra de Faria Junior (1969) nasce após
uma experiência pedagógica realizada em uma escola modelo no Rio de Janeiro, a
saber: Escola Guatemala. Em um artigo sobre essa experiência, Faria Junior (2012)
destacou que essa escola possuía abertura para experimentar diferentes métodos
de ensino, fato que o impulsionou a estudar mais sobre Didática da Educação Física,
tornando-o em um dos principais referenciais teóricos sobre o assunto na época.
Em tal obra é possível perceber o esforço de Faria Junior em construir as bases da
Didática da Educação Física, principalmente, focado em uma “Didática Moderna”,
isto é, em uma didática que considera o educando como centro de processo
educativo, como escreve Faria Junior (1969).
Dessa forma, nota-se na referida obra uma aproximação com a noção do corposujeito por buscar uma autonomia dos estudantes, mas é forte a presença também
do corpo-objeto por permanecer sem diálogo com a realidade sócio-política, não
oferecendo liberdade de possibilidade aos educandos em uma aula de educação
física, nem reconhecendo a subjetividade nos processos pedagógicos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto na época era do forte momento dos militares no poder do país e
percebe-se na obra uma ausência de crítica ao contexto social. No entanto, Faria
Junior (1969) propõe uma minuciosa explanação sobre didática da educação física,
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desde a apresentação dos fundamentos sobre pedagogia, didática, educação,
passando pelos elementos tradicionais do planejamento (conteúdo, objetivo,
métodos, avaliação), apresentando sistematizações da Educação Física na escola,
suas especificidades para crianças e adolescentes, esboçando o perfil profissional
do docente em Educação Física. Essas são as primeiras impressões de uma pesquisa
andamento que encontra nessa obra avanços e limites da didática da educação
física brasileira.
REFERÊNCIAS
FARIA JUNIOR, A. G. Introdução à Didática de Educação Física. Rio de Janeiro: DEF,
1969.
FARIA JUNIOR, A. G. Escola Guatemala: modificações conceituais na Educação Física.
Corpus et Sciencia, v.8, n.3, p.66-86, 2012.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. 3.ed. Tradução de Carlos Alberto
Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 2006a.
NÓBREGA, T. P. da. Corpo e epistemologia. In: NÓBREGA, T P. (Org.). Epistemologia,
saberes e práticas da educação física. João Pessoa: Universitária/UFPB, 2006.

RESUMO SIMPLES | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1025

ENTRE CORPOS E CULTURAS: PERSPECTIVA
EPISTEMOLÓGICA PARA A EMANCIPAÇÃO1
BODIES AND CULTURES: AN EPISTEMOLOGICAL
PERSPECTIVE FOR EMANCIPATION
ENTRE LOS CUERPOS Y CULTURAS: PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA
PARA LA EMANCIPACIÓN
Maria Cecília de Paula Silva2
PALAVRAS-CHAVE: corpos e culturas; conhecimento e política; epistemologia e educação física

Parte de pesquisa mais ampla3, surge da necessidade de transformar os
modos e saberes circulantes em nossa área de conhecimento, de novas referências
epistêmicas críticas, fora de lógicas eurocentradas. Interpretar os silêncios impostos
socialmente às expressões dos corpos e culturas de comunidades centenárias
com formas singulares de vida, sinalizadas nas expressões de festa, trabalho, lazer,
visibilizá-las e refletir como considerá-las na educação formal foi nossa pretensão.
Objetivou conhecer, analisar e refletir sobre processos históricos, culturais
e produção do conhecimento de corpos e culturas, em rituais e ambientes de
lazer, trabalho e vida de Diogo e Santo Antônio, Bahia-BR, comunidade de
pescadores e artesãos. Pesquisa histórica do tempo presente, contempla fontes
documentais, orais, imagéticas e elementos etnográficos. O presente como “tempo
de agora”(BENJAMIN,201,p.252). A identidade do local, criadas e alteradas pelas
comunidades, seus sentidos e significados históricos, sociais, culturais, corporais,
foram o foco da análise(VERÓN,1980). De resultados, é fundamental para a educação
escolar ampliar os saberes tratados, considerar e diálogo com os conhecimentos
locais, com o tempo presente e a cultura inscrita nos corpos, na vida, segundo Silva
(2016a,b).
Nestas comunidades a estética das expressões corporais e culturas locais é
identificada nas dimensões da vida. Conhecimentos que, apesar do silêncio imposto
pela colonização do saber, fonte de poder, estão presentes e integrados à vida,
com dimensões significativas à compreensão do ser humano como sujeito história
e cultural. O lazer, trabalho e vida encontram-se indissociáveis e expressam um
1 Contou com apoio financeiro CAPES e UFBA.
2 Universidade Federal da Bahia UFBA, Université Strasbourg, cecilipaula@gmail.com
3 Pós-doutorado Université de Strasbourg/FR CAPES/COFECUB(2011-12), processo BEX 0963-11-9.
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caráter lúdico, eminentemente humano que transcende a esfera da lógica do
capital. E é o caráter lúdico e humano dessas expressões que devem ser analisados
e sistematizados, serem incorporados à educação formal, ao currículo e ir além.
Interrogar sobre outras possibilidades de existência fora da lógica do capital.
A educação física, “como toda a modernidade filosófica é herdeira de um
lugar do sujeito face ao saber, à verdade, ao conhecimento e ao movimento, que é
tributário da revolução teórica empreendida por Descartes”(SILVA,2009, p.253), um
lugar de manutenção de valores da sociedade capitalista e excludente, que produz
um “sujeito alienado, abstrato de sim mesmo, do mundo e de suas possibilidades
críticas, reflexivas, criadoras. Se hoje é imposto ao corpo um “lugar de predileção
do discurso social”(LE BRETON, 2009, p. 85), apesar de continuar oculto e preso à
normas e valores impostos. Ao corpo cabe um lugar que “é tanto força de trabalho
como mercadoria alienada, um prolongamento da máquina” (SILVA,2009,p.257-8).
Lugares que urgem ser alterados.
Necessário redimensionar a produção do conhecimento para se contrapor às
lógicas perversas de dominação, reacender o debate epistemológico. Necessitamos
alterar lógicas conservadoras, descolonizar os saberes(SANTOS,2007), apontar
novas epistemologias para alterar a ‘esquizofrenia’ cultural de nosso sistema
e prática escolar; ultrapassar lógicas hegemônicas e excludentes e apresentar
possibilidades de interrogar epistemologias, subverter a ordem para emancipação
humana, econômica, social, política. Sermos sujeitos históricos implica trabalhar de
forma contra-hegemônica produzir, compreender e organizar o conhecimento e o
desenho curricular, reinventar o novo.
REFERÊNCIAS
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Salvador:EDUFBA,2016a(p. 363-384)
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O MOVIMENTO CRÍTICO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
COLOMBIANA1
THE CRITICAL MOVEMENT OF COLOMBIAN PHYSICAL
EDUCATION
EL MOVIMIENTO CRÍTICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
COLOMBIANA
Karen Gil Eusse2
Felipe Almeida3
Valter Bracht4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Movimento Crítico; Colômbia.

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA
Este trabalho compõe uma tese de doutorado que visa estudar os movimentos
de crítica e de renovação da Educação Física na Colômbia. Em termos metodológicos,
trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico e documental (GIL,
2008). O texto descreve as críticas à tradição da Educação Física em Colômbia
a partir de quatro influências: 1. O Movimento Estudantil; 2. O conceito de Cultura
Física; 3. A influência da Psicomotricidade; 4. O Movimento Pedagógico Nacional.
2 ANÁLISE E DISCUSSÃO
A tradição da Educação Física na Colômbia é caracterizada pelo paradigma
físico-desportivista. A crítica a essa tradição foi impulsionada, inicialmente, por um
movimento estudantil originário de faculdades públicas do país. Esse movimento
foi gestado nas décadas de 1970, principalmente, desde a Universidad Nacional,
Universidad del Valle e Universidad de Antioquia, vinculado a grupos de extrema
esquerda que lutavam por uma revolução do sistema econômico, político e educativo
do país.
O Movimento Estudantil viu em Cuba uma possível alternativa (política)
à Educação Física tradicional. Deste modo, incorporou o conceito de Cultura
1 O presente trabalho se insere numa tese de doutorado que conta com o apoio financeiro da FAPES
2 Universidade Federal do Espírito Santo, kalogil@yahoo.es
3 Universidade Federal do Espírito Santo, fqalmeida@hotmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo, valter.bracht@pq.cnpq.br
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Física, que é compreendido, naquele país, como um “momento da cultura” para o
aperfeiçoamento do potencial biológico e espiritual do homem em relação à prática
de atividade física (SÁNCHEZ; BARROSO, 2015). Dizem Molina e Ossa (2009,
p. 68) que “Este paradigma caracteriza a los países socialistas los cuales tienen
como índices más importantes de la Cultura Física, el estado de salud y el nível de
desarrollo físico de la población”.
Além da Cultura Física, a Psicomotricidade se colocou, nos anos 1970, como
uma opção à identidade disciplinar e profissional hegemônica na Educação Física
colombiana. Descreve Wilches (2012) que essa perspectiva, inspirada em Jean
Le Bouch, serviu como um contraponto à Educação Física esportivista, sendo
fundamento para a formulação de guias práticos para professores de escola na
Colômbia. Ofereceu, além disso, uma base teórico-científica diferente ao campo,
que já àquela altura era ansiada em nível universitário devido às constantes críticas
sobre o pouco aporte intelectual e/ou científico da área.
Outro capítulo importante da crítica à tradição esportivista da Educação
Física é o proporcionado pelo Movimento Pedagógico Nacional. Esse movimento
alimentou a crítica que já acontecia no campo da Educação Física em relação ao
tecnicismo e suas repercussões na relação entre a disciplina e o esporte, deixando
sequelas importantes no campo acadêmico. O Movimento nasce no ano de 1982 e é
marcado pela luta contra os modelos implementados pelo governo para orientar a
educação no país com base nos esquemas da “Tecnologia Educativa”.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses quatro momentos de crítica geraram as condições de possibilidade para
uma renovação do campo acadêmico da Educação Física colombiana. Surgem, assim,
alguns movimentos para o redirecionamento do seu objeto de estudo expressos em
conceitos como: Motricidad, Motricidad Humana, Educación Corporal, Experiencia
Corporal, Prácticas Corporales e Expresiones Motrices.
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RACIONALIDADE TÉCNICA E ESPORTE MODERNO1
TECHNICAL RATIONALITY AND MODERN SPORT
LA RACIONALIDAD TÉCNICA Y DEPORTE MODERNO
Tiago Quaresma Costa2
André Malina3
PALAVRAS-CHAVE: técnica; esporte moderno.

INTRODUÇÃO
O esporte é uma prática social e não deve ser compreendido separado da
realidade social complexa (MARINHO, 2010). As formas como se manifesta o
fenômeno esportivo tem relação com a dinâmica da sociedade. Para Bracht
(2009), o esporte de alto rendimento “traz na sua estrutura interna (...) elementos
que estruturam também as relações sociais de nossa sociedade: forte orientação
no rendimento e na competição, seletividade via concorrência, igualdade formal
perante as leis ou regras” (p. 13 e 14).
Nesse sentido, é relevante refletir sobre os aspectos que traduzem o esporte
como elemento de propagação da ideologia dominante identificando elementos
implícitos que incentivam o seu consumo e o seu fomento ideologizado na
atualidade.Daí, ganha destaque a questão da racionalização técnica destacando-se
na propagação do esporte moderno e no aparelhamento positivista dos corpos de
atletas que fazem do espetáculo esportivo um produto altamente consumido e, por
isso, rentável.
METODOLOGIA
Marx (2014) coloca a questão da técnica como um fator impulsionador do
capitalismo. Novas nuances da técnica mudaram as relações sociais em torno do
trabalho industrial, resultandona expropriação por parte do trabalhador do produto
do seu trabalho. Tal processo teve resultadona alienação do trabalhador que passou
a estar a serviço dos procedimentos técnicos, e não ao contrário.
O esporte moderno nasce no período de desenvolvimento do capitalismo
industrial, e tendeu a assumir as características da racionalidade que permeava o
contexto histórico-social da época, servindo também como aparelho ideológico
de docilização das classes operárias (SIGOLI E ROSE JÚNIOR, 2004).Com isso,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ-PPGTDS), tiago.quaresmac@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andremalina@yahoo.com.br
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o esporte moderno tendeu a assumir as características próprias da sociedade
capitalista, tendo vinculações com esse ideário neoliberal ainda nos dias de hoje.
No intuito de contribuir com o avanço das pesquisas sobre a racionalidade técnica
em relação ao esporte de alto rendimento, foi desenvolvida uma pesquisa teóricana
qualforam levantados 26 textos e utilizados 16 (10 livros e 6 artigos)que tratam
dastemáticas técnica, esporte e corpo.A partir do levantamento bibliográfico foram
estruturadas duas categorias de análise: (1) racionalização técnica e globalização
esportiva; e(2) racionalização técnica e corpo no esporte de alto rendimento. Assim,
o objetivo de estudo foi verificar a concepção de esporte presente nos textos, a
partir de tais categorias.
ANÁLISE E DISCUSSÕES
Na análise da categoria 1,vê-se o aparato técnico como responsável em
propagar o esporte por todo o globo, propagando assim, não apenas o esporte, mas
também os valores hegemônicos presentes na sociedade neoliberal.No processo de
globalização esportiva, a mídia possui papel fundamental pois, dotada de diversos
artefatos tecnológicos, realiza mutações do fenômeno esportivo, espetacularizando
o esporte e driblando as grandes massas, intensificando e maximizando as emoções
e sensações de forma a causar uma espécie de cegueira social em um grande
contingente de pessoas (BITENCOURT, 1997).
Na segunda categoria,foi identificado que a racionalidade técnica em torno
dos corpos dos atletas visa manter o espetáculo esportivo no imaginário social, pois
os que assistem/ouvem são os protagonistas do espetáculo comercial. Atualmente,
a técnica, comprometida com a ideologia neoliberal, atua na maximização dos
corpos, seja via conhecimento técnico-científico vinculados ao treinamento, seja
via produção de artefatos que se acoplem ao corpo possibilitando o aumento do
rendimento para alcançar os resultados (SANT’ANNA, 2000).
CONCLUSÕES
A partir das categorias analisadas, identificamos que a racionalização técnica
do esporte de alto rendimento articula-se à lógica neoliberal, aparelhando o esporte
moderno com a atual ideologia dominante.
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TEMÁTICAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE SOBRE O PPGEF
DA UNICAMP (2011-2015)
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(2011-2015)
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INTRODUÇÃO
A produção científica em Educação Física (EF) no Brasil obteve notável
progresso após a criação dos primeiros cursos de Mestrado e Doutorado no final das
décadas de 70 e 80, respectivamente (LÜDORF, 2002). Atualmente, os Programas
de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF) são apontados como centrais na
produção de conheci mento científico na área. Neste contexto, as análi ses sobre a
produção dos PPGEF são fundamentais para a instauração de debates a respeito da
composição epistêmica do campo.
Castro (2015) empreendeu uma análise sobre o PPGEF da UNICAMP e observou
uma expressiva quantidade de produções que se aproximavam das Ciências
Biológicas. Porém, ficou evidente o predomínio de estudos vinculados às Ciências
Humanas e Sociais na primeira década do novo milênio. Por esse aspecto, o objetivo
deste estudo é investigar a produção científica em EF, no que se refere às temáticas
desenvolvidas nas dissertações e teses produzidas pelo PPGEF da UNICAMP no
período de 2011 a 2015.
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), gabrielpereira22@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), zubufrj@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sagatti.rlk@terra.com.br
RESUMO SIMPLES | GTT 04 - EPISTEMIOLOGIA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1032

MÉTODOS
Foi realizada uma análise dos resumos das dissertações e teses produzidas
pelo PPGEF da UNICAMP. Ao todo foram analisados 183 resumos. Inicialmente,
os trabalhos foram estruturados e organizados em uma planilha e, em segui da,
classificados de acordo com suas respectivas temáticas. Baseado em Manoel e
Carvalho (2011) três temáticas serão apresentadas: a) biodinâmica: estudos ligados
às Ciências Biológicas; b) sociocultural: investigações sobre as práticas corporais sob
a ótica da sociologia, antropologia e filosofia; e c) pedagógica: atrelada ao processo
de ensinar e aprender em EF.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De 114 dissertações analisadas, 61% foram classificadas na temática biodinâmica;
18% sociocultural e 18% pedagógica. Em relação as 69 teses, 62% foram enquadradas
na temática biodinâmica; 17% sociocultural e 19% na pedagógica. Este resultado
apontou para um declínio nas temáticas sociocultural e pedagógica. Além disso,
revelou um aumento nas produções de caráter biodinâmico. No caso das teses,
comparando com os resultados obtidos por Castro (2015), o percentual de trabalhos
classificados na temática biodinâmica, mais que dobrou.
Maia da Silva e Soriano (2014) analisaram os documentos de Avaliação Trienal
(AT) dos PPGEF e como o Qualis Periódicos (instrumento que define critérios para
a classificação da produção de artigos) influencia a produção científica nesses
programas. Na AT-2010, a Comissão de Avaliação da Área 21 – EF expôs algumas
limitações, dentre elas destaca-se: o Fator de Impacto de periódicos da área
sociocultural e pedagógica é inferior àqueles ligados à área das Ciências Biológicas.
Com isso, supõe-se que exista uma pressão no sentido de estimular as subáreas
sociocultural e pedagógica a se enquadrarem na lógica de produção da subárea
dominante, neste caso, a biodinâmica. Verificaram ainda que, o Qualis Periódicos
funciona como uma estrutura que direciona a produção científica nos PPGEF,
garantindo, dessa forma, que o tipo de produção prevalecente seja a biodinâmica.
CONCLUSÃO
Foi observado o predomínio de estudos atrelados às Ciências Biológicas,
ainda que, os de natureza social, filosófica e pedagógica, tenham apresentado um
quantitativo expressivo. Sabe-se que este cenário pode apresentar modificações com
o passar dos anos, por isso, faz-se necessária a elaboração de futuras análises nesta
mesma perspectiva.
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INTRODUÇÃO
O Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense
foi autorizado por meio da Resolução CUV/UFF n.º 345/2006. Ano seguinte, em
2007, ainda na era dos Vestibulares, ingressava na Instituição sua primeira turma.
Portanto, em 2017 esta Graduação comemora 10 anos de existência.
O Colegiado do referido curso definiu seu Currículo, o Estágio Obrigatório, as
Atividades Complementares e o formato dos Trabalhos de Conclusão de Curso, os
TCC. Esse conjunto de elementos objetiva dar ao graduado em Educação Física da
UFF uma formação ampla, crítica e transformadora.
Na busca destes balizadores foi referenciado o art. 5º Das Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduação em Educação Física que busca a “Ação crítica,
investigativa e reconstrutiva do conhecimento” 4. O Projeto Político Pedagógico do
Curso incorporou propostas de ação visando dar ao curso o perfil de uma formação
transformadora. Uma delas prevê a incorporação da pesquisa como princípio de
formação. (Castro, 2005)
A Dimensão Pedagógica do PPP do Curso da UFF preconiza que
“o aluno deve fazer da sua prática pedagógica um objeto constante de
investigação, enfrentando os desafios do cotidiano escolar e não-escolar, com
vistas a alcançar novas formas de apreensão do real e, conseqüentemente,
dos processos educativos.” (Idem)

Já o Perfil do Egresso almejado pelo PPP prevê a autonomia intelectual; a
1 Universidade Federal Fluminense, palmeida@vm.uff.br
2 Universidade Federal Fluminense, daianny.f.pinto@hotmail.com
3 Universidade Federal Fluminense, graciellafaico@hotmail.com
4 BRASIL. Resolução CNE/CES nº 7 de 31 de março de 2004. Estabelece as diretrizes nacionais para
os Cursos de Graduação em Educação Física
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capacidade de análise e de síntese, assim como de exposição oral; e a competência
na articulação entre teoria, pesquisa e práticas de ensino. (Idem)
Nesse sentido, uma das preocupações do Colegiado do referido Curso foi a
de dar um tratamento para os Trabalhos de Conclusão de Curso para além do rito
burocrático e que pudessem compatibilizar-se com os pressupostos elencados.
Este trabalho submetido ao XX CONBRACE pretende avaliar os Trabalhos de
Conclusão de Curso produzidos nestes 10 anos de existência do Curso, considerando
a importância da pesquisa, produção e socialização do conhecimento para o
reconhecimento da práxis da atividade pedagógica da Educação Física.
BREVE ANÁLISE DO BANCO DE TCC
Elegemos como fonte para esta pesquisa o banco de dados dos Trabalhos
de Conclusão de Curso apresentados entre 2010, primeira turma de concluintes, e
2016, num total de 105 trabalhos.
Numa avaliação genérica foi verificada a coerência entre as abordagens contidas
nos trabalhos e a proposta pedagógica da licenciatura. Enquanto vinte (20) autores
discorreram sobre temas que não incidiram diretamente na Educação Física Escolar,
a grande maioria contemplou o trabalho pedagógico no (do) espaço escolar.
Procuramos identificar a incidência dos diversos temas e enfoques correlatos à
Educação Física e/ou à Escola. Para este trabalho, que pretende ser o embrionário
de uma investigação mais aprofundada sobre a produção do conhecimento nos
TCC da Licenciatura da UFF, fizemos a categorização a partir do título e da natureza
do trabalho elaborado. Assim, concentramos nossa atenção para a identificação
dos “problemas” contemplados nos TCC.
CONCLUINDO
Verificamos que no universo dos trabalhos pesquisados surgiram como
assuntos, os seguintes enfoques: Relativos aos Esportes apareceram 21 trabalhos;
Preocupações com a Formação houve uma incidência de 15 textos e Reflexões sobre
a Saúde apresentaram-se em 13 produtos.
Em menor escala, mas também significativamente, aparecem preocupações
com as Questões de Gênero, Inclusão, Lazer e Educação Física na Educação de
Jovens e Adultos. Esses enfoques, em nossa avaliação, são coerentes com as
dimensões pedagógicas e com os Objetivos do Curso. Surgem também nos objetos
de estudos desses graduandos elementos das Atividades Circenses, da Música, das
Atividades Extramuros e das chamadas Práticas Alternativas, cujas concepções e
repertório de atividades se fazem presentes na grade curricular do Curso.
O resultado dessas observações nos leva a afirmar que há uma co-relação
entre os princípios do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF e a
produção dos TCC. Da mesma forma, fica notória a predominância dos estudos
voltados para a escola. Finalmente, constatamos que o estímulo ao exercício da
práxis foi compreendido pela grande maioria dos egressos, haja vista que o dia a dia
do trabalho pedagógico da Educação Física foi o grande motivador dos trabalhos
acadêmicos do banco de TCC do Curso de Graduação em Educação Física da UFF.
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Para além dos resultados aqui apresentados, sugerem-se outras frentes de
pesquisa: quais concepções políticas de escola e da própria educação física foram
contempladas? Até que ponto matrizes teóricas influencia os TCC? As Atividades
Complementares do Curso contribuem para a elaboração do trabalho monográfico?
Quais fontes bibliográficas foram buscadas? Enfim, um amplo leque de possibilidades
se apresenta e motiva novas investigações.
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EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA Y
SECTORES MEDIOS ACOMODADOS. EL CASO DE UN
COLEGIO PRIVADO PLATENSE1
Pablo Kopelovich2
RESUMEN
Analizamos sentidos y prácticas de la Educación Física en un colegio platense de gestión privada
que busca recibir sectores medios acomodados. Utilizamos metodología cualitativa, aplicando un
estudio de caso, y realizando análisis de documentos, observaciones y entrevistas. La Educación
Física contribuye a la socialización transmitiendo valores, teniendo al deporte como elemento central,
y tratando diferencialmente los cuerpos de alumnos y alumnas.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Escuela secundaria; Sectores medios acomodados.

1 INTRODUCCIÓN
La escuela es una institución característica de la modernidad en la que se
espera y supone ocurran procesos intencionales de reproducción de la cultura
(LEGARRALDE, 2015: 213). Asimismo,“la educación entendida como socialización,
es una de las estrategias posibles para la reproducción en las diferentes fracciones
altas y/o bajas de la esfera societal” (VILLA, 2011: 1).En ese contexto, esta institución
educativa es uno de los espacios institucionales que ha contribuido en el proceso de
construcción de cierto orden corporal, que lleva implícito ciertas reglas, prácticas y
saberes (AISENSTEIN; SCHARAGRODSKY, 2006).
Nos proponemos analizar lo que sucede con la Educación Física (em adelante,
EF) en una escuela secundaria de la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina).
Buscamos estudiar las diferentes concepciones disciplinares sobre la EF que se
presentan en los documentos institucionales, y que tienen profesores de la asignatura
y el modo en que plasman ello en las clases; e identificar, analizar y comparar los
sentidos y las prácticas sobre la EF y el deporte, circulantes en las clases, atendiendo
en dicho análisis al modo de considerar los cuerpos de los alumnos y las alumnas.
Se trata, en definitiva, de analizar cómo se inscribe la asignatura en el proceso de
socialización de los alumnos em el marco de una institución que busca atraer a
sectores medios acomodados.
Así, tomamos como herramientas teóricas principales los conceptos de vida
cotidiana escolar de Elsie Rockwell y Justa Ezpeleta (1983), de prácticas de Pierre
Bourdieu (2010), y de niveles de concreción curricular de Silvina Gvirtz y Mariano
1 El presente trabajo no contiene apoyo financiero de ninguna naturaleza para su realización.
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), kopelovichp@gmail.com
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Palamidessi (2006). Pretendemos indagar en lo particular de esta institución,
descifrando el día a día, dando cuenta de los sentidos que los actores asignan a las
prácticas que llevan a cabo.
2 METODOLOGIA
Se opta por una de tipo cualitativa o no estándar. Se entiende por ésta a la que
aboga “por el análisis de lo individual y concreto, por medio de la comprensión o
interpretación de los significados intersubjetivos de la acción social (desde el punto
de vista del actor social). El énfasis se pone en el lenguaje (…)” (CEA D´ANCONA,
1996: 44). Siguiendo a Taylor y Bogdan (1996), este tipo de investigación produce
datos descriptivos, como son las propias palabras de las personas, habladas o
escritas y la conducta observable (páginas 19 y 20).
Se escoge la realización de un estudio de caso, entendido por Marradi, Archenti
y Piovani (2007), como ubicado en un diseño de investigación orientado al análisis
de las relaciones entre muchas propiedades concentradas en una sola unidad. “Su
importancia estriba en que el diálogo entre el investigador y el caso inmerso en la
vida real lo convierte, en alguna medida, en el diseño paradigmático dentro de las
perspectivas que priorizan el estudio de los fenómenos sociales contextualizados”
(MARRADI; ARCHENTI; PIOVANI, 2007: 239). Dado que se busca abordar un
fenómeno complejo en forma holística, el investigador se aproxima al caso a partir
de la utilización de distintas técnicas de investigación:
• Observación participante de las clases de EF, los momentos previos y
posteriores a las mismas, y distintos acontecimientos institucionales (primer
día de clases, competencias deportivas, entre otras cosas). Se hicieron en
total 20 observaciones entre los meses de marzo y junio de 2015.
• Entrevistas en profundidad semiestructuradas a directivos y profesores de
EF. Se mantuvieron, además, charlas informales con esos actores. Se hicieron
en total 10 entrevistas entre noviembre de 2014 y junio de 2015.
• Análisis de documentos. Se estudiaron el “Acuerdo Institucional de
Convivencia”, las Planificaciones de la asignatura y la bibliografía obligatoria
para los alumnos. Asimismo, se analizó la información pública de la página
web de la institución.
La unidad de análisis es el nivel secundario de un colegio, de gestión privada,
de la ciudad de La Plata (Buenos Aires), especialmente los profesores de EF de la
misma. Se trata de una escuela laica, mixta, no subvencionada, ubicada en una zona
céntrica de la ciudad, con casi cincuenta años de existencia, que cuenta con más de
300 alumnos y cerca de 90 docentes. Se seleccionó esta escuela porque, dentro de
las instituciones a las que podía tener acceso, resultó ser la que aspiraba a recibir a
alumnos de clases medias acomodadas y se encontraba próxima a mi domicilio y a
mis lugares de trabajo. Esto último permitió pasar cada semana más tiempo en la
escuela.
3 INTERPRETACIONES
Lo que indagamos inicialmente fueron una serie de elementos vinculados a la
cultura institucional del colegio en cuestión, para luego pensar en la inscripción de la
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Educación Física en la propuesta de la institución. Así, encontramos que presentaba
muchas cosas en común con lo que Carla Del Cueto (2007) denomina estilo vincular:
pese a que adquiere importancia la formación académica (se priorizan el Inglés y la
Tecnología) se enfatiza la educación para la vida y para formar buenas personas; y se
promueve un ambiente familiar. Entre los objetivos de la institución se encuentran el
de “aprender a aprender” y “aprender a vivir”. Se insiste permanentemente, desde
el Acuerdo Institucional de convivencia y desde las narrativas de los directivos, en
la idea de transmitir valores. Entre estos se destacan la solidaridad, el respeto, el
compromiso, la libertad, la diversidad y la responsabilidad.
En la misma línea, desde la página web de la institución se plantea que a través
de la EF se contribuye a la integración y la socialización, y a mejorar las relaciones
interpersonales y de grupo. Los dichos de los docentes de esta asignatura también
van en ese sentido. Así, un profesor al ser consultado sobre cómo le gustaría que los
alumnos de este colegio recuerden sus clases plantea que busca “que se acuerden
de principios, de valores, de decir la verdad, de ese tipo de cuestiones”. Luego, el
docente, amplía esta apreciación al manifestar que “lo más importante para mí es
el tema de los principios de vida que les tenés que dejar a los chicos. Yo sé que si
logro dejarle eso, el pibe se va a acordar más de eso que de otras cosas. (…) Si le
enseñás a ser buena persona, lo demás va en segundo lugar”. Sin embargo, vemos
que el tratamiento de esas cuestiones no se lleva a cabo en circunstancias vinculadas
estrictamente con prácticas corporales. Es decir, se generan simplemente momentos
de reflexión sobre el respeto, el comportamiento, el trato entre las personas, por lo
que se pensarían contenidos y valores por separado.
Continuando con las narrativas de los docentes, vemos que otra serie de
sentidos circulan en torno a la enseñanza de la materia: EF siendo útil para crear
hábitos saludables y acercar a los alumnos a prácticas deportivas extraescolares, EF
generando diversión o disfrute, EF como asignatura poco importante en la institución,
y EF como materia “práctica”. Encontramos también que al referir a la materia, los
distintos actores aluden constantemente a la práctica deportiva, lo que se percibe
también en las Planificaciones anuales. Esta última cuestión resulta crucial a la hora
de pensar el porqué de la separación de los estudiantes en “chicos” y “chicas” para
la enseñanza de la disciplina escolar en cuestión. Entendemos que el deporte que
principalmente se toma como referencia es el de rendimiento, que lleva acabo esa
separación, por lo que dicha distribución se traslada a la escuela. De este modo,
interpretamos también que los profesores y profesoras entienden las diferencias
entre alumnos y alumnas en términos especialmente físicos: plantean que los chicos,
por ejemplo, son más inquietos, más hábiles, más fuertes, más veloces. Además,
vemos que se estaría fomentando cierta manera de ser varón y de ser mujer. Esto
se ve por ejemplo en los comportamientos que se fomentan en las clases de los
varones: se les pide que “pongan huevo” o “jueguen duro” al practicar hándbol, y se
les permite jugar al fútbol de forma recreativa (lo que entendemos como momento
de exaltación de la masculinidade)habilitando en ese momento usos del cuerpo y
del lenguaje diferentes a los de las demás clases.
4 CONSIDERACIONES FINALES
Concluimos que, en este colegio, desde la EF se fomenta cierta socialización,
entendiendo por esta al modo en el que se incluye a las personas en la sociedad,
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transmitiendo ciertas cosmovisiones (y excluyendo otras), y preparando para el
ejercicio de ciertos roles. Dicha socialización incluye los sentidos, las prácticas y la
transmisión de valores a los que hacíamos referencia, presentando al deporte de
rendimiento como elemento central, lo que conlleva la separación para las clases
de chicas y chicos, a partir especialmente de razones biológicas, transmitiendo,
fomentando, cierta manera de ser varón o mujer. Se trata, de este modo, de una
socialización diferencial.
Además, entendemos que lo que ocurre en el campo de deportes de la
escuela (el nivel de la situación de enseñanza) depende de las decisiones en
relación al currículum que fueron tomadas en distintos niveles superiores, como
el de la macropolítica y la administración del sistema educativo, y el institucional.
No hablamos de una determinación directa, sino que consideramos que cada nivel
resignifica lo que fue realizado desde el nivel anterior. Entonces, las prácticas de
los profesores de EF serían el resultado, principalmente, de la confluencia de dos
instancias no del todo distinguibles entre sí: las determinaciones disciplinares de
esos docentes por el hecho de pertenecer al campo de la EF y lo que la asignatura
se propone en el marco de la propuesta institucional.
Finalmente, hay que decir que la socialización que fomenta la institución,
entre otras cosas a partir de la enseñanza de una EF que tiene al deporte como
protagonista, se caracteriza por la transmisión de valores en un ambiente familiar
relativamente homogéneo, donde se excluyen a los alumnos de sectores sociales no
acomodados (los que no son admitidos o no pueden pagar la cuota), llevándose a
cabo un proceso de producción y legitimación de la desigualdad.
EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO MÉDIO E CLASSE MÉDIA ALTA. O CASO DE UMA
ESCOLA PARTICULAR PLATENSE
RESUMO: Analisamos formas e práticas de Educação Física em uma escola platense gerência privada
que pretendam beneficiar afluente mídia. Utilizou-se metodologia qualitativa, utilizando um estudo
de caso, e realizar análise de documentos, observações e entrevistas. Educação Física contribui
para os valores de transmissão de socialização, tendo o esporte como um elemento central, e
diferencialmente tratar os corpos dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola Secundária; classe média alta.

PHYSICAL EDUCATION, SECONDARY SCHOOL AND ACCOMMODATION MEDIUM
SECTORS. THE CASE OF A PLATENSE PRIVATE SCHOOL
ABSTRACT: We analyze the meanings and practices of Physical Education in a privately run Platense
school that seeks to receive well-off middle sectors. We use qualitative methodology, applying a
case study, and performing document analysis, observations and interviews. Physical Education
contributes to socialization by transmitting values, having the sport as a central element, and
differentially treating the bodies of students.
KEYWORDS: Physical Education; Secondary School; Accomodation medium sectors.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DE UMA
INSTITUIÇÃO ESCOLAR: UMA ANÁLISE
DOCUMENTAL DOS CONTEÚDOS ATITUDINAIS1
Adriano Lopes de Souza2
Otávio Guimarães Tavares da Silva3
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo mapear os conteúdos atitudinais prescritos no PPP de uma
instituição escolar, dando maior visibilidade à Educação Física. Utilizamos uma abordagem qualitativa,
valendo-se da análise documental como instrumento de coleta de dados. Os resultados apontam
que os conteúdos atitudinais aparecem em um grau demasiadamente menor em comparação com
os conteúdos procedimentais e conceituaise,na Educação Física, cruzam-se mais com a dimensão
procedimental.
PALAVRAS-CHAVE:Projeto Político Pedagógico;Conteúdos atitudinais; Análise documental;
Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O Projeto Político Pedagógico (PPP), caracteriza-se como um documento
capaz de fundamentar e refletir a própria organização do trabalho pedagógico
desenvolvido no contexto de uma escola, evidenciando o planejamento daquilo que
se pretende realizar coletivamente, num processo de antever um futuro diferente
do presente (VEIGA, 2008). De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – n° 9.394/96, cada unidade escolar é responsável pela elaboração
do projeto pedagógico que dará sustentação às ações educativas desenvolvidas ali
(BRASIL, 1996), manifestando, portanto, os objetivos, as necessidades e as aspirações
singulares da realidade em que cada escola está inserida.
Conforme sustenta Zabalza (2000), o que dá sentido e qualidade para a
educação é o seu comprometimento com o ensino de valores, abarcando a escola
como um todo, buscando contribuir com a formação de sujeitos autônomos,
respeitosos e solidários com os outros e com o meio ambiente.
Ora, esse tipo de educação pautada em valores corresponde ao que se conhece
por dimensão atitudinal, a qual, por sua vez, abarcaos componentes cognitivo,
afetivo e comportamental, retratando a forma como os alunos devem ser (SARABIA,
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito
Santo (FAPES) para sua realização.
2 Universidade Federal do Espírito Santo, adrianolopes_10@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo, tavaresotavio@yahoo.com.br Universidade Federal do
Espírito Santo, tavaresotavio@yahoo.com.br
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2000), diferindo-se, portanto, da dimensão conceitual – conceitos e fatos que
o aluno deve saber (POZO, 2000), e da dimensão procedimental – conjunto de
técnicas, habilidades, métodos e estratégias que o aluno deve saber fazer (COLL;
VALLS, 2000).
Destarte, uma vez que os valores constituem-se num ideal a ser compartilhado,
servindo para orientar a conduta dos indivíduos, consideramos fundamental que
o PPP de uma instituição também esteja pautado por um conjunto de valores
orientadores. Isto posto, a presente pesquisa teve como objetivo mapear os
conteúdos atitudinais – expressos por valores, atitudes e normas – prescritos no
PPP de uma instituição escolar da rede pública do município de Vitória-ES, dando
maior visibilidade à disciplina de Educação Física.
2 METODOLOGIA
Nesta pesquisa optamos por trabalhar com um delineamento qualitativo
descritivo, valendo-se da análise documental como principal instrumento de coleta de
dados. O critério de escolha do lócus desta investigação fundamenta-se pela indicação
da Secretaria de Educação (Seme) do município de Vitória-ES sobre instituições
escolares que fossem consideradas referências em boas práticas de educação em
valores, acrescida pela boa receptividade e facilidade de acesso apresentada pela
referida escola após a nossa “aproximação preliminar” (MOLINA, 2004).
Vale salientar que este estudo faz parte de uma pesquisa maior, realizada junto
à determinada instituição, envolvendo, por exemplo, outras técnicas para coletar
informações, como observações e entrevistas.Todavia, aqui, iremos nos ater apenas
à análise documental do seu Projeto Pedagógico.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Preliminarmente à análise do conteúdo atitudinal presente no PPP da referida
instituição, consideramos pertinente tecer breves comentários acerca de alguns
aspectos importantes. O primeiro, diz respeito ao seu processo histórico de
construção, o qual teve início em novembro de 2003, a partir da iniciativa de um
grupo de profissionais da escola que se reuniram com o objetivo de discutir e elaborar
o Plano de Ação do próximo ano. Assim, apesar de enfrentar alguns obstáculos
como, por exemplo, eleição para nova direção e diferentes reformas realizadas em
suas dependências, o referido projeto conseguiu avançar nos anos subsequentes,
e foi momentaneamente4 concluído no ano de 2010, após diversas pesquisas e
discussões coletivas – contando, inclusive, com a participação da comunidade.
Esta breve contextualização histórica já merece o nosso primeiro destaque,
uma vez que consideramos fundamental que este documento seja pautado por
um processo coletivo, com vistas ao adequado planejamento e (re)estruturação da
escola, na tentativa de contemplara diversidade de interesses e necessidades dos
seus respectivos sujeitos escolares.
4 Entendemos que o PPP é consiste em um “documento vivo” por estar sempre em processo de
construção e, por isso, jamais chega a uma versão definitiva, devendo manter-se aberto para as
diferentes transformações da dinâmica social e curricular.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1046

No que se refere a organização deste documento, identificamos diferentes
tópicos e subtópicos, distribuídos em aproximadamente 150 laudas, abordando
temas que fazem referência ao contexto socioeconômico da instituição e às
atribuições (metas, conteúdos e estratégias pedagógicas) dos educadores e demais
servidores frente a tal realidade, enfatizando a importância da participação de todos
os segmentos que compõem o corpo escolar.
Após uma análise geral, constatamos um conjunto de valores norteadores
em referência à concepção de ser humano que se pretende formar ali– alguém
capaz de elaborar/criar conhecimento e agir sobre o mundo com a finalidade de
transformá-lo –, são eles: Respeito; Cooperação; Participação; Responsabilidade;
Comprometimento; Interação; Liberdade e Solidariedade humana (PPP, 2010).
Com efeito, tal documento apresenta uma boa consistência de fundamentos
filosóficos, alinhando-se com o que está preconizado na LDB – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – n° 9.394/96, bem como mantém uma conformidade
com a posição de autores como Coll et al. (2000) a respeito da necessidade de que
sejam evidenciados, a nível curricular, um conjunto de valores, atitudes e normas
passíveis de serem trabalhados na escola.
No tocante aos conteúdos/objetivos/eixos temáticos5 programáticos das
disciplinas escolares, por sua vez, também pode-se constatar exemplos de
conteúdos atitudinais no PPP da IMS, porém, ainda em um grau demasiadamente
menor, se comparado aos conteúdos procedimentais e, sobretudo, aos conteúdos
conceituais, confirmando a tese defendida por Coll et al. (2000) de que estes
últimos possuem uma presença desproporcional nas propostas curriculares. Dentre
os conteúdos atitudinais identificados – alguns de forma difusa –, citemos, como
exemplo, àqueles referentes às seguintes disciplinas: Artes, Ciências, Educação
Física, Língua Portuguesa e Matemática, conforme exposto no quadro abaixo.
DISCIPLINA

CONTEÚDO/OBJETIVO/EIXO TEMÁTICO ATITUDINAIS

ARTES

“Valorizar a arte como forma de crescimento pessoal, como experiência lúdica e humanizadora”;
“Valorizar a arte como forma de conhecimento, interpretação e transformação da realidade” (p. 56).

CIÊNCIAS

“Valorizar a importância do solo como sustento da vida na Terra e promover atitudes que favoreçam
sua preservação” (p.81); “Reconhecer que o ser humano faz parte do ambiente e que suas ações
interferem nele” (p.84).

EDUCAÇÃO FÍSICA

“Participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar uma atitude cooperativa e
solidária, sem discriminar os colegas pelo desempenho ou por razões sociais, físicas, sexuais ou
culturais (p. 62). “Participar de atividades sócio-culturais, recreativas e de lazer como meio de
obter maior integração”; “Assumir seu papel em atividades individuais e em equipe, respeitando
a si e aos outros”; “Identificar-se como ser social, pensante, crítico, transformador e responsável”;
“Reconhecer as suas capacidades e aceitar suas limitações em busca do autoconhecimento” (p. 119).

LÍNGUA
PORTUGUESA

“Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento” (p. 33). “Análise da linguagem e
reflexão em textos cujo tema central seja cidadania, abordando outros temas relacionados: respeito
a si e ao outro, convivência e valores éticos” (p. 65).

MATEMÁTICA

“Estimular, através da análise de gráficos, debates de temas que enfoquem os aspectos sociais,
econômicos e culturais de nossa sociedade” (p. 116).

Quadro 01 – Distribuição dos conteúdos/objetivos/eixos temáticos de caráter atitudinal conforme
às disciplinas escolares.
Fonte: PPP da escola.
5 Convém destacar que, em diferentes momentos, os conteúdos programáticos misturam-se aos
objetivos e também aos eixos temáticos nas ementas das disciplinas, levando-nos a opção de incluir
ambos em nossa classificação.
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Com base nos dados apresentados no quadro acima, é possível fazer algumas inferências. Primeiro, diferentemente do que ocorre com a Educação Física, as
demais disciplinas cruzam as dimensões conceitual e atitudinal com maiorclareza.
Por outro lado, no âmbito da Educação Física, a dimensão atitudinal parece ter um
caráter fortemente transversal, cruzando-se mais com a dimensão procedimental,
confirmando a nossa hipótese sobre a existência de uma crença coletiva que vê
esta disciplina como sendo substancialmente “prática” e de que a vivência do esporte e das demais práticas corporais, por si só, seja capaz de desenvolver valores
e atitudes socialmente positivos, sem a necessidade de uma intencionalidade e/ou
sistematização pedagógica, (KNIJNIK; TAVARES, 2012).
Ora, em síntese, nota-se que a Educação Física mobiliza aspectos atitudinais
mais gerais, denotando, por um lado, uma preocupação social de forma ampliada, e,
por outro, um distanciamento da valoração atitudinal relacionada à especificidade
da sua área, tal como fazem mais claramente as demais disciplinas.
Resultados semelhantes foram encontrados em Freire e Mariz de Oliveira
(2004), que fizeram uma análise documental de treze obras da literatura pedagógica da área. Neste estudo, os autores verificaram que grande parte delas preconizavam aprendizagens de conhecimentos atitudinais referentes a atitudes, normas
e valores comuns a todos os componentes curriculares, tais como: socialização,
cooperação, criatividade, valorização do trabalho em equipe, respeito às normas de
convivência, etc.
Nesse sentido, talvez falte às referidas disciplinas ampliar uma visão atitudinal não apenas atrelada ao seu conteúdo específico, e à Educação Física, de forma
inversa, dar um trato mais específico das contribuições atitudinais correlatas à valorização do seu conteúdo específico.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que embora o PPP apresente uma boa consistência de
fundamentos filosóficos, os conteúdos atitudinais aparecem de forma desproporcional nas propostas curriculares das disciplinas, denotando a necessidade de atualização deste documento.
Por fim, cabe-nos acentuar que a instituição objeto da nossa pesquisa está
localizada num bairro periférico, atendendo a uma clientela predominantemente de
classe baixa, encontrando-se famílias compostas por pais e responsáveis que têm
uma jornada intensa de trabalho e, consequentemente, por filhos que acabam administrando sozinhos a própria vida, com pouco ou nenhum acompanhamento em
casa, corroborando ainda mais a inequívoca necessidade da referida escola como
um todo– e não apenas uma única disciplina –investir em uma proposta sistematizada de educação em valores, estendendo-a, dentro das suas limitações, para a
comunidade ao seu entorno.
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo mapear el contenidos actitudinales prescritos en el PPP
de una institución escolar, dando mayor visibilidad a laEducación Física. Empleamos un enfoque
cualitativo, basado en el análisis documental como instrumento para recopilar información. Los
resultados muestran que los contenidos actitudinales aparecen en menor medida en comparación
con el contenidos procedimental y conceptual y, en la educación física, tiene mun mayor cruce con
la dimensión procedimental.
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PALABRAS CLAVE: ProyectoPolítico Pedagógico; Contenidosactitudinales; Análisis documental;
Educación Física.
ABSTRACT: This study had as objective to map the prescribed attitudinal contents in the PPP of a
school institution, giving greater visibility to the Physical Education. We use a qualitative approach,
based on documentary analysis as a tool together information. The results show that the attitudinal
contents appear to a lesser extent in comparison to the procedural and conceptual contents and, in
Physical Education, they have a greater cross with the procedural dimension.
KEYWORDS: Political-Pedagogical Project; Attitudinal contents; Documentary analysis; Physical
Education.
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“AS ESCOLAS NÃO VÃO FECHAR, AS ESCOLAS SÃO
NOSSAS, ALUNOS DE TODAS AS QUEBRADAS, TAMO
JUNTO”: ANÁLISE ENUNCIATIVA DE ARTEFATO
MIDIÁTICO SOBRE AS OCUPAÇÕES ESCOLARES DE
SÃO PAULO/SP

1

Juliana Cotting Teixeira2
Gustavo da Silva Freitas3
RESUMO
Visamos demonstrar a análise de um produto midiático produzido sobre as ocupações secundaristas
de São Paulo/SP, procurando extrair alguns enunciados presentes nas falas e imagens do filme.
Utilizamos de elementos da análise enunciativa foucaultiana como ferramenta metodológica. Como
resultados, encontramos dois enunciados, o da juventude-estudante, participativa e engajada
politicamente e da ocupação como forma de resistência.
PALAVRAS-CHAVE: Juventudes; Ocupação; Escola.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento
que vem buscando analisar os processos de produção de subjetividade das
juventudes nas suas práticas de ocupação da cidade, tendo como recorte o boom
de ocupações de escolas públicas de diversos estados do país pelos estudantes
secundaristas nos últimos anos (2015-2016). Para esse texto, visamos demonstrar a
análise de um produto midiático produzido sobre o movimento, intitulado “Acabou
a paz, isto aqui vai virar o Chile: escolas ocupadas em São Paulo”, de Carlos Pronzato
(2016), procurando extrair alguns enunciados presentes nas falas e imagens do
filme, especialmente, no que se refere à produção de verdades sobre as juventudes
e as ocupações em jogo.
O artefato em questão foi produziu num contexto de articulações estabelecidas
entre as manifestações populares de junho – chamadas jornadas de junho –
movimento de tomada das ruas pela reforma política no Brasil, em 2013, e a
interlocução percebida pelo diretor entre a avalanche secundarista em São Paulo/SP
e a Rebelião dos Pinguins, no Chile, em 20074. O despertar das ocupações, segundo
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Rio Grande (FURG), juliana.cotting.tx@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), gsf78_ef@hotmail.com
4 Informação retirada de entrevista em vídeo com Carlos Pronzato, publicada pelo site “Esquerda
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o filme, esteve na proposta de reorganização escolar do governo Alckmin em que
estavam previstos o fechamento de escolas, a transferência arbitrária de alunos e a
mudança para o sistema de ciclos. O filme apresenta relatos de estudantes, pais e
mães, líderes de movimentos sociais, especialistas historiadores e cientistas políticos,
bem como, lança mão de uma série de recursos audiovisuais combinando cenas de
agressões da polícia, gritos de guerra, músicas autorais sobre as ocupações, entre
outros.
Concebemos o filme analisado como um veículo de comunicação e informação
midiática, atravessado pelo processo de produção e recepção de sentidos
(CHARAUDEAU, 2015). Assim, nosso enfoque se voltou a análise do produto
midiático em si, nos restringindo a materialidade das enunciações presentes e dos
efeitos de sentido em nós - analistas - produzidos.
METODOLOGIA
Estivemos em sintonia com Rosa Fischer (2002a) no que se refere ao caráter
pedagógico das mídias, como “lugar de excelência de produção de sentidos na
sociedade” (p. 158) e que “participam efetivamente da constituição de sujeitos e
subjetividades [...] dirigindo-se à educação das pessoas, ensinando-lhes modos de
ser e estar no mundo” (p. 153). Nessa perspectiva, as mídias não somente exercem o
poder de produzir um discurso, mas também, de “reduplicá-lo ao seu modo, na sua
linguagem, na sua forma de tratar aquilo que deve ser visto” (2002b, p. 86).
Utilizamos de algumas ferramentas da análise de discurso na perspectiva
foucaultiana, especialmente, no que se refere à função enunciativa. Sua análise
consiste em “não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que
formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008, p. 55). Logo, a
tarefa do analista não é a de interpretar os sentidos, mas de extrair suas condições de
produção como discurso verdadeiro, de fazer aparecer sua exterioridade, de fazer ver
os enunciados, essa “materialidade repetível” (p. 118), ao mesmo tempo não oculta e
não visível. Para esse resumo, demonstramos a análise de dois enunciados encontrados
através das enunciações do filme: o da Juventude-estudante, participativa e engajada
politicamente; e o da ocupação como forma de resistência.
ANÁLISE DE DADOS
ENUNCIADO DA JUVENTUDE-ESTUDANTE, PARTICIPATIVA E ENGAJADA
POLITICAMENTE
Notamos, com recorrência, menções a uma juventude que nomeia a multiplicidade
envolvida nas ocupações como jovens participativos e engajados políticamente. Ao
mesmo tempo, a referência a tal juventude apresenta-a como sinônimo de estudante.
Logo, o artefato faz referência a um universo jovem-estudantil, que convoca os
estudantes a serem mais jovens – e incorporar os marcadores subjetivos de uma
conduta jovem transgressora, e os jovens a serem mais estudantes – e tomarem a
Diário”, em out/2016. Disponível em: <http://www.esquerdadiario.com.br/VIDEO-Entrevista-com-ocineasta-Carlos-Pronzato>. Acesso em 22 mar. 2017.
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luta pela escola como uma de suas rebeldias. Sua materialidade pode ser percebida
em enunciações como “As escolas não vão fechar, as escolas são nossas, alunos de
todas as quebradas, tamo junto”5, e se conecta, sobretudo, a um movimento recente
de colocação do jovem em discurso pelo campo político, científico, entre outros6. Sua
estratégia consiste em se utilizar da linguagem e estética da periferia, combinando
músicas de rap, imagens de grafite e referências constantes às dificuldades de ser
jovem-estudante-pobre de escola pública. Num contexto político mais amplo de
afirmação das minorias, sensibilizar o receptor via posição de classe constitui uma
das estratégias de fazer funcionar determinada verdade jovem-estudantil.
A posição de sujeito privilegiada assenta-se no jovem da experiência, isto
é, aquele que tendo participado das ocupações, pode sentir a dor e a delícia do
engajamento. De um lado, pelo conforto gerado por sua conduta jovem-estudantil,
estampada em enunciações de elogio, como “Parabéns aos estudantes” e “Eles estão
mudando o rumo da nossa escola”7, e de outro, pelas suas experiências de confronto
com a polícia, o “dar a cara a tapa”. A materialidade do jovem da experiência como
sujeito privilegiado a falar das ocupações inscreve-se na enunciação: “Por mais que
recebemos ajuda e auxílios, o protagonismo é nosso, a luta é nossa”. Aqui, como
pano de fundo, observa-se estrategicamente parte da cozinha da escola limpa, dos
espaços organizados ou da biblioteca aberta, como forma de dar legitimidade ao
protagonismo do “jovem-estudante em luta e que diz de si”.
No que se refere a coexistência com outros enunciados, o articulamos
ao enunciado do sujeito de direitos. Sua ascenção se dá, especialmente, pós
redemocratização do país e aplicação dos direitos e garantias fundamentais presentes
na Constituição Federal de 1988, proliferando os rostos do sujeito jurídico de direitos
em diferentes populações: crianças e adolescentes de direitos (Estatuto da Criança
e do Adolescente, 1990); idosos de direitos (Estatudo do Idoso, 2003); índios de
direito (Estatuto do Índio, 1993); juventude de direitos (Estatuto da Juventude,
2015); pessoas com deficiência de direitos (Estatuto da pessoa com deficiência,
2015), entre outros. A existência material do enunciado do sujeito de direitos como
um saber verdadeiro da nossa época funciona como apoio à elevação da juventudeestudante participativa e engajada politicamente ao status de verdade.
ENUNCIADO DA OCUPAÇÃO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA
Aqui, nos debruçamos sobre a recorrência do slogan “Ocupar é resistir”
exposto nos cartazes e nas falas do filme. Nos últimos anos, assistimos a mudanças
5 Essa enunciação refere-se a um grito de guerra proferido por um estudante secundarista sobre um
palco da escola, repetido em coro pelos seus pares em momento de assembleia.
6 Vale destacar aqui a criação, nos últimos anos, da Secretaria Nacional da Juventude (2010),
do Estatuto Nacional da Juventude (2015), conselhos e conferências em nível estadual, federal e
municipal, bem como, o fortalecimento da temática da juventude no campo acadêmico (ABRAMO,
1997), demonstrando, especialmente, o direito e necessidade de participação política como marca
dessa população. Sobre a referência recorrente a uma juventude-estudante, vale destacar o quanto
os documentos políticos mencionados apresentam a condição estudantil como um a priori jovem,
excluindo do alcance político aqueles jovens, compreendidos entre 15 e 24 anos, não estudantes ou
que não almejam articular o estudo aos seus modos de vida.
7 Enunciações referentes a falas de pais, mães, professores e estampadas em cartazes mostrados
no filme.
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signficativas no campo da ação política e participação popular com um notável
enfraquecimento das estruturas sindicais como representativas das necessidades
de seus pares, e, paralelamente, do modelo de greve, caracterizada como prática
de evadir de determinado espaço físico como principal manifestação de resistência.
Como uma das respostas ao esvaziamento dos efeitos desses modos históricos
de manifestação política, notamos a emergência de outros tipos de movimentos
adquirindo status de verdadeiro no que se refere às reivindicações de grupos e
de massas: as ocupações8. Hoje, as ocupações ascendem como modo primeiro de
manifestação política jovem no país, produzindo outras relações entre multidão e
Estado, bem como, lançando outros olhares a participação política tradicional.
O direito privilegiado de fala encontra-se sob domínio daqueles que vão as
ruas e instituições para mudar o país, são eles: jovens-estudantes em prol da escola
pública, moradores sem terra e sem teto em prol de território e moradia, o povo em
massa nas ruas em prol da reforma política. O ocupante, posição de sujeito desse
enunciado, não só faz reverberar seu slogan, como torna evidentes as relações
assimétricas de poder entre os diferentes sujeitos que fazem a cidade. Afinal, se os
estudantes ocupam a escola, mesmo que sob a enunicação de que “ocupamos o
que é nosso”, faz-nos ver que esse “nosso” não é tão nosso assim, desconstruindo a
linearidade entre o discurso da instituição pública construída pelo povo e o cotidiano
concreto da instituição, massacrada constantemente com projetos de lei, reformas,
medidas e políticas verticais visando regular, controlar e, sobretudo, limitar a ação
política imanente dos sujeitos que ali vivem, trabalham e estudam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do enunciado da Juventude-estudante, participativa e engajada
politicamente, nos faz perceber o caráter contingente e produzido daquilo que se
espera de uma juventude-estudante contemporânea. A juventude, bem como, seus
múltiplos sentidos e relações possíveis, é produzida discursivamente em meio a
práticas de saber e poder próprias de um tempo histórico-cultural vivido.
Já o enunciado da ocupação como forma de resistência, nos fez perceber
as transformações nos modos como damos sentido às manifestações políticas
contemporâneas, e retomar a premissa foucaultiana de que “não foi sempre assim”.
Desse modo, podemos concebê-las como slogans do nosso tempo, forjadas por
uma trama de acontecimentos discursivos e políticos que vão ascendê-la ao status
de verdade nos dias de hoje. Assim, torna-se possível mantermos um diagnóstico do
presente atento aquilo que vem tornando possíveis nossas verdades, e, sobretudo,
mantermos acesa a análise dos perigos que as cercam, uma vez que até mesmo as
práticas mais inventivas de resistência podem, num piscar de olhos, dispor-se sobre
territórios conservadores e pacificados.
8 Alguns movimentos que se utilizaram da tática da ocupação como forma se resistência foram a
Primavera Arabe no norte da Africa, o Movimento 15 de Maio (15M) na Europa e o movimento Occupy
Wall Street, nos EUA, o OcupaRio e as Jornadas de Junho, no Brasil, entre outros.
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“THE SCHOOLS WILL NOT CLOSE, THE SCHOOLS ARE OURSELVES, STUDENTS
OF ALL BROKERS, SO TOGETHER”: ENUNCIATIVE ANALYSIS OF A MIDITICAL
ARTIFACT ON THE SCHOOL OCCUPATIONS OF SÃO PAULO / SP
ABSTRACT: We aim to demonstrate the analysis of a media product produced on the secondary
occupations of São Paulo /SP seeking to extract some statements present in the speeches and images
of the film. We use elements of Foucault’s enunciative analysis as a methodological tool. As results,
we find two statements, that of youth-student, participatory and politically engaged and occupation
as a form of resistance.
KEYWORDS: Youths; Occupation; School

“LAS ESCUELAS NO SE CERRARÁ, LAS ESCUELAS SON NUESTRAS,
ESTUDIANTES DE TODOS, ESTAMOS EN ESTO JUNTOS”: ANÁLISIS
ENUNCIATIVO DE UN ARTEFACTO MEDIÁTICO SOBRE LAS OCUPACIONES
ESCUELAS EM SÃO PAULO / SP
RESUMEN: Nuestro objetivo es demostrar el análisis de un producto mediático producido sobre las
ocupaciones de las escuelas secundarias de Sao Paulo/SP tratando de extraer algunas declaraciones
presentes en las palabras y las imágenes de la película. Utilizamos de elementos de análisis
enunciativo de Foucault como una herramienta metodológica. Como resultado, nos encontramos
con dos declaraciones, los jóvenes y estudiantes, participativos y comprometidos políticamente y la
ocupación como una forma de resistencia
PALABRAS CLAVE: Jóvenes; Ocupación; Escuela.
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PLANEJAMENTO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: SISTEMATIZAÇÕES DE UMA PESQUISAAÇÃO1
Ivan Carlos Bagnara2
Paulo Evaldo Fensterseifer3
RESUMO
Este estudo objetiva analisar o planejamento didático desenvolvido durante a elaboração de um
projeto inovador para a área.O mesmo caracteriza-se como uma pesquisa-ação em que participaram
dois professores de EF. Os resultados indicam que o ato de planejar potencializa a capacidade de
tomar decisões com maior coerência e com base em critérios pré-estabelecidos (que podem ser
revistos constantemente). Planejar potencializa a capacidade de lidar com o imprevisível da aula,
algo próprio do humano.
PALAVRAS-CHAVE: Inovação pedagógica; Disciplina educativa; Ação docente.

1 NOTA INTRODUTÓRIA
Planejar na Educação Física Escolar (EFE) é uma tarefa que por si só, quando
realizada, pode ser considerada uma inovação em diversos contextos escolares. O
desenvolvimento de um projeto educacional inovador na EFE depende diretamente
da capacidade de planejar dos envolvidos. Corroborando desta premissa, Bagnara
e Fensterseifer (2016) afirmam que não é possível conceber uma intervenção
qualificada em EFE sem antes, planejar o processo intervencionista. Desta forma, o
objetivo deste estudo é analisar o processo de planejamento de estratégias didáticopedagógicas desenvolvido durante a elaboração de um projeto considerado inovador
para a área, ou seja, concebendo a EFE enquanto uma disciplina educativa.
2 METODOLOGIA
Este trabalho é fruto de uma pesquisa-ação desenvolvida na perspectiva
qualitativa. Participaram da mesma, voluntariamente, dois professores de EF (Ivan
e Patric) concursados e nomeados, que desenvolvem suas atividades docentes há
pelo menos oito anos numa escola municipal, pertencente a uma cidade com cerca
de cem mil habitantes, localizada no Norte do Estado do RS.
A pesquisa foi desenvolvida pelo período de um ano e os dezesseis encontros
para planejar a ação docente, aconteceram nos momentos destinados ao
1 Apoio financeiro PROSUP/CAPES.
2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), ivan.bagnara@
vacaria.ifrs.edu.br
3 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), fenster@unijui.edu.br
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planejamento no horário de trabalho dos professores. Os dados foram produzidos
de duas formas: anotações em diário de campo (DC) e elaboração de narrativas
docentes. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, sendo aprovada pelo
parecer consubstanciado de número 1.148.600. Os dados foram analisados através
da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Especificamente neste texto, optamos por problematizar o planejamento
desenvolvido durante o enfrentamento do desafio didático na EFE, na perspectiva
das estratégias didáticas para tematizar os saberes corporais e conceituais. Assim
sendo, no contexto do estudo desenvolvido, o próprio planejamento se constituiu
como um ato inovador:
A EF anteriormente ao novo projeto, era desenvolvida numa ideia de atividade,
em que não havia um planejamento sistemático das aulas. Pensava-se num
esporte ou em outro conteúdo e a principal preocupação era encontrar
atividades atrativas e diferentes para os alunos praticar. Não havia uma
sistematização dessas atividades, uma conexão significativa entre as aulas.
Atualmente não, precisamos planejar, estruturar e organizar a sequência de
aulas em determinado conteúdo com aprofundamentos, inclusive teóricos
(PROFESSOR IVAN).

Para analisar o descrito pelo professor Ivan, é preciso voltar o pensamento para
a tradição da EFE. Parece-nos que a tradição da EFE potencializou nos professores
a capacidade de pensar e planejar estratégias ligadas ao “fazer” corporal,
transformando o “planejamento4 do fazer” como algo orgânico. Em contrapartida,
não deu conta de potencializar a capacidade de pensar e planejar estratégias
didáticas para tratar do “saber” acerca do “fazer”. Essa questão reforça a dualidade
entre teoria e prática,aspecto que tem sido debatido ao longo dos últimos anos.
Na busca de soluções (mesmo que provisórias), os professores recorreram
“a materiais bibliográficos como livros5, artigos, internet, vídeos, etc. para poder
pensar melhor em como planejar as aulas” (DC). Os materiais bibliográficos (livros)
eram de propriedade particular. Isso evidenciou carência de “material pedagógico
de suporte na biblioteca da escola para planejar e elaborar as aulas de EF” (DC).
Entendemos que a responsabilidade pela falta de material didático disponível na
escola deve ser compartilhada entre os professores de EF, que podem não tê-los
solicitado e entre a direção da escola/mantenedora do sistema educativo, que
parece não se preocupar com a produção de conhecimentos na EFE.
De forma introdutória, a carência de livros pedagógicos pode ser analisada em
duas perspectivas. Uma perspectiva indica que pode ser algo positivo, pois para
Gariglio (2013), proporcionaria aos professores maior autonomia e maior tempo para
observar outras dimensões importantes na formação escolar e na organização do
tratamento dos conteúdos.Assim sendo, a estruturação do currículo pode se constituir
como um tempo e espaço de formação em serviço. Em contrapartida, pode ser algo
negativo, pois um “novo fazer pedagógico”implica realizar enfrentamentos teóricos.
4 Planejamento tomado como um momento em que o professor pensa e elenca atividades/exercícios
que irá desenvolver com os estudantes.
5 O principal deles foi a obra de González e Fraga (2012).
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Durante o planejamento é necessário dar suporte às decisões tomadas. Dessa
forma, o professor Patric esclarece que:
As aulas foram planejadas procurando buscar evolução progressiva dos
estudantes com relação aos conteúdos trabalhados, baseadas no PPP da
escola e no contexto. Ao planejar cada unidade didática, procuro começar
sempre com os conteúdos conceituais, seguindo para os trabalhos corporais
e após para fechar o tema estudado, trabalho com os conhecimentos de
caráter mais crítico.

Tomar decisões com base em determinado aporte teórico relacionado a
um contexto específico e experimentá-las é algo fundamental para o êxito no
desenvolvimento de um projeto inovador com vistas à sua legitimação, até mesmo
porque “a legitimidade da docência em EF se dá, independentemente do âmbito
de intervenção, na medida em que temos o que ensinar, de forma articulada em um
contexto específico” (REZER; FENSTERSEIFER, 2008, p. 321).
Realizar o planejamento de cada aula infere aos professores pensar em
estratégias para tematização dos saberes corporais e conceituais, preferencialmente
e sempre que possível articulando teoria e prática. As aulas que proporcionam
vivências e experiências sobre os conhecimentos corporais são as aulas práticas,
construídas a partir da exploração das possibilidades do se-movimentar. Nesse
sentido, o professor Ivan afirma que:
Procuro sempre que possível propor atividades em grupos, buscando
estimular a reflexão sobre o que estão fazendo e como esse fazer se relaciona
com os conhecimentos que tratamos nas aulas anteriores ou em sala de aula.
Procuro em todas as aulas provocar nos estudantes a reflexividade sobre
o que está sendo trabalhado, para que dessa forma possam compreender
a complexidade dos aspectos que estamos tratando e que a partir disso,
possam construir suas próprias concepções e tomar suas decisões.

Antes do novo projeto de EF, as aulas práticas eram desenvolvidas com um fim
em si mesmas. Raramente incluía-se aulas teóricas ou voltadas para tematização/
reflexão dos saberes conceituais técnicos e críticos. Nesse sentido, durante o ato
de planejar aulas para tematizar os saberes conceituais, houveram “dificuldades em
decidir sobre as estratégias de ensino, [...] até porque não fazia parte do contexto”
(DC).
Apesar de não ser adequado responsabilizar a FI como sendo a única
encarregada de tematizar a questão do planejamento das aulas teóricas, não se
pode deixar de levar em consideração os seus limites acerca desse aspecto. Uma
FI em qualquer área que seja apresenta seus limites, afinal a mesma em muitos
casos é apenas o ponto de partida da formação docente. Porém, quando os limites
do processo formativo se referem a questões basilares da intervenção pedagógica
como são os processos didático-pedagógicos, é preciso repensar a centralidade do
processo formativo.
Acerca dessa temática, entendemos ser importante tecer alguns comentários.
Bracht et. al. (2014, p. 49) afirmam que a formação do educador é algo contínuo
e bem mais abrangente que a FI, pois, “a trajetória singular do indivíduo, a sua
história de vida se amalgamam com as marcas de sua FI e continuada”, o que sugere
que a FI não pode responder por todas as limitações da formação do professor.
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Concordamos com os autores, porém, quando a FI tem se mostrado estéril acerca
de enfrentamentos básicos, é preciso rever sua forma de desenvolvimento, pois
por mais que a trajetória particular do indivíduo interfira na formação, existem
alguns aspectos, como é o caso das estratégias didático-pedagógicas que são de
responsabilidade da FI.
Tendo um processo formativo, seja ele inicial ou continuado, que possa ter
deixado lacunas na formação docente, ao professor independentemente deste
aspecto, cabe enfrentar as questões que se apresentam para ele no contexto de
intervenção experimentando diversas e distintas possibilidades. Nesse sentido,
no contexto do estudo os professores buscaram “desenvolver aulas expositivas,
ditar conteúdos e fotocopiar material. Trabalhamos com pesquisas na internet.
Os estudantes pesquisam, debatem e fazem elaborações teóricas sobre os temas
elencados” (DC). O professor Patric explica que:
Normalmente dito o conteúdo e debatemos sobre os mesmos em sala. Outras
vezes, vamos para o ginásio e trabalhamos as aulas teóricas e práticas ao mesmo
tempo. [...] as aulas teóricas conceituais críticas procuro desenvolver ao final
do tema, pois os estudantes já possuem conhecimentos conceituais técnicos e
corporais. Abordo esses temas através de pesquisas em grupos ou individuais
realizadas em casa ou na internet, e após, debatemos no grande grupo.

A questão da internet suscita um debate interessante, pois ao invés de negá-la,
poderia ser interessante tê-la como aliada. Pesquisas na internet realizadas em sites
livres podem estimular a reflexividade nos estudantes. Ao se deparar com alguns
conteúdos vinculados por blogs, os estudantes podem ler, analisar e confrontar
tais informações com outros sites, artigos, textos. Isso permite ao estudante
confrontar os conteúdos tematizados na EFE com os veiculados pela internet e a
partir desse confronto de saberes, estruturar novas formas de pensar. O confronto
e contraposição de saberes é tomado pelo Coletivo de Autores (2012) como uma
possibilidade de compartilhar significados construídos no pensamento do estudante
através de diferentes referências. Essa estratégia didática poderia potencializar
nos estudantes a capacidade de “pensar alargado”, a olhar o mundo por “diversas
janelas” desenvolvendo critérios que permitem o exercício crítico das informações
que “circulam o mundo”.
Por outro lado, o efeito pode ser contrário. Permitindo que os estudantes façam
pesquisas em sites livres, e que permita-se aos mesmos “copiá-las e colá-las” sem
análise crítica, sem confrontar os saberes, ao invés de contribuir com a produção de
conhecimentos, pode-se estimular a reprodução acrítica, o que acaba por fortalecer
os aspectos alienantes que as informações que circulam o mundo possuem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizar um planejamento em sua complexidade, levando em conta o tempo
que isso demanda e as diversas questões que necessitam de reflexão em seus
diversos níveis, não é tarefa fácil. Esta tarefa torna-se ainda mais custosa, pois
“planejar efetivamente” em EF, parece não ter sido uma prática hegemônica nas
escolas brasileiras, o que envolve um processo de ruptura paradigmática. Pode-se
aliar a isso, o fato de que não se trata de qualquer planejamento, mas sim de um
processo de construção de um projeto maior e inovador, até o desenvolvimento de
cada uma das aulas do projeto curricular construído, algo no mínimo trabalhoso.
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O ato de planejar potencializa a capacidade de tomar decisões com maior
coerência e com base em critérios pré-estabelecidos (que podem ser revistos
constantemente), ou seja, planejar potencializa a capacidade de lidar com o
imprevisível da aula, algo próprio do humano. Em outras palavras: um caminho
espinhoso, tortuoso, longo, constituído e forjado ao enfrentar/ultrapassar cada uma
das dificuldades encontradas no decorrer do percurso. Sabedores do volume e do
tamanho dos desafios que temos na área, e da impossibilidade de antecipar respostas
aos diferentes contextos, releva saber que a disposição para o planejamento, pode
se constituir em importante subsídio para alicerçar nossa capacidade instituinte, da
qual pode emergir o novo que tanto sonhamos.
DIDACTIC PLANNING IN SCHOLAR PHYSICAL EDUCATION:SYSTEMATIZATIONS
OF AN ACTION-RESEARCH
ABSTRACT: This study objective is to analyze the didactic planning developed during the elaboration
of an innovative project for the PE. It is characterized as an action-research in which two PE teachers
participated. The results show that the planning enhances the ability to make decisions with greater
consistency and based on pre-established criteria (which can be constantly reviewed). The planning
potentiates the ability to deal with the unpredictable moments in class, a human condition.
KEYWORDS: Pedagogical innovation; Educational discipline; Teaching action.

PLANEAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
SISTEMATIZACIONES DE UNA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo analizar el planeamiento educativo desarrollado durante
la elaboración de un proyecto innovador para la EF. Lo mismo se caracteriza como una investigación
acción con la participación de dos profesores. Los resultados indican que el acto de planear mejora
la capacidad de tomar decisiones más coherente y basado en criterios predeterminados (que pueden
revisarse constantemente). Planear potencializa hacer frente al imprevisible de la clase, algo propio
de lo humano.
PALABRAS CLAVE: Innovación educativa; Disciplina educativa; Acción docente.
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CONFLITOS ARMADOS E EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS
PROFESSORES EM UMA COMUNIDADE
CONFLAGRADA1
Leonardo Carmo Santos2
Carlos Alberto Figueiredo da Silva3
RESUMO
Este texto analisa como professores de educação física de uma escola carioca em área de conflitos
armados realizam suas práticas pedagógicas. Realizamos um estudo do tipo etnográfico, com
observações participantes e entrevistas semi-estruturadas com três professoras de uma escola do
Complexo do Alemão. Como resultado, as práticas pedagógicas se caracterizam pela redução de
movimentos, calcadas no conceito de cultura escolar e o desenvolvimento da cultura corporal é
prejudicado por isso.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Físicas; Prática pedagógica; Conflitos armados.

1 INTRODUÇÃO
Com a implantação da política de pacificação nos morros cariocas iniciada
no ano de 2008, esperava-se a redução dos conflitos armados e de outros crimes,
produzindo em toda cidade uma maior sensação de segurança (BUTELLI, 2015),
porém isso parece não ter sido suficiente para diminuir o quantitativo de escolas
afetadas por este problema. Do ano letivo de 2009 ao fim do de 2015, os dados
apontam um salto de 13,6% para 19,7% dos alunos matriculados nas escolas
municipais, atingindo 128.915 alunos afetados por estas dificuldades ao estudarem,
indicando que este é um problema crescente nas escolas públicas cariocas (SME/
RJ, 2016; O GLOBO, 2015).
O presente trabalho teve como objetivo observar e identificar como professores
de Educação Física (EF) de uma escola em área de confrontos armados realizam
suas práticas pedagógicas. Tivemos como questões a investigar como os conflitos
na comunidade influenciam as aulas de Educação Física, e que práticas pedagógicas
os professores de Educação Física adotam em suas aulas. Realizamos o estudo em
uma escola do Complexo do Alemão, uma das regiões consideradas críticas no Rio
de Janeiro (G1 RIO, 2017).
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), lleonardosanttos@gmail.com
3 Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), ca.figueiredo@yahoo.com.br
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1.2 A CULTURA CORPORAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA
A EF se caracteriza na escola pela difusão do que é conhecido como cultura
corporal de movimento (SOARES, 1992). Para Darido e Rangel (2011) o conhecimento
da EF trata da contextualização das manifestações corporais expressivas nas aulas,
situando o indivíduo no mundo através do corpo. De acordo com Correia(2016), foi
a partir do conceito de cultura vindo da área de ciências humanas que a EF ampliou
seus horizontes teóricos.
1.3 O MOVIMENTO COMO ETHOS DA FAVELA: APROXIMAÇÕES COM A EF
Meirelles (2014) define a favela como movimento, onde as expressões culturais
se alicerçam nas relações humanas. Essa ideia se fundamenta nos encontros entre
as pessoas que compartilham seus espaços. Quando estão em lugares e situações
onde a regra é de contenção de movimentos, as pessoas encontram dificuldades
para se adaptarem. O autor cita o cinema, os condomínios e outros, como espaços
de contenção que se chocam com o que denomina ethos de movimento da
favela. Pensando a escola como instituição que se enquadra no padrão de conter
movimentos (BOTO, 2014) o diálogo dado entre as duas parece ser ruidoso. Na EF
temos uma situação aparentemente oposta. Sua cultura deseja movimento.Logo,
pensamos que há afinidade com o ethos da favela.
1.4 A CULTURA ESCOLAR VOLTADA PARA OS CORPOS
A educação atua gerindo comportamentos baseados em protocolos repetidos
e práticos que indiciam “ações e movimentos contidos no que compreendemos por
vida escolar” (BOTO, 2014, p. 99). A cultura escolar trabalha através da apreensão
de sentimentos, onde normas e regras instalam as ideias de tempo escolar, espaço
e as práticas de estetização, que Milstein e Mendes (2010) entendem sob o viés da
rotina escolar, onde o trabalho pedagógico está sempre relacionado ao corpo.
1.5 O TRABALHO PEDAGÓGICO EM FAVELAS
Para Monteiro (2015), a prática pedagógica na escola da favela é conduzida
pela cultura local. Resultados semelhantes são encontrados para aulas de EF em
Sanchonete e Molina Neto (2010).A escola ainda precisa considerar a disputa
com outros fatores influenciadores como a carência estrutural, e as visões éticas
(MONTEIRO, 2015;SILVA, 2012) na concorrência com outras culturas locais, como
o caso do tráfico de drogas, uma das referências centrais nas favelas (BURGOS,
2011), que pode ter um status ‘positivo’ para jovens (MONTEIRO, 2015; ZALUAR;
BARCELLOS, 2013).
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa de caracteriza como qualitativa e a metodologia adotada teve
como referência estudos do tipo etnográfico (ANDRÉ, 2012). Perfizemos um total
de quatro meses de observações participantes (ANGROSINO, 2009) em uma escola
do Complexo do Alemão, um conjunto de favelas localizado no subúrbio carioca, de
julho à novembro de 2015.
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A coleta e análise de dados foram realizadas de dois modos: a) Observações
participantes nas aulas, utilizando o diário de campo como instrumento, e; b)
entrevistas semi-estruturadas com as três professoras da escola observada. Todas
assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Salgado de Oliveira, parecer 1.107.805.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 ALUNOS AGITADOS: UMA CATEGORIA QUE EMERGE DO COTIDIANO
As professoras dizem que o comportamento de agitação dos alunos se intensifica
e a atenção deles se dispersa como consequência dos conflitos. O sono e o estresse
por terem ouvido tiros por toda a noite são mencionados como exemplos de causas
para mudança de comportamentos, e que os alunos não conseguirão se concentrar
em uma atividade que não foi escolhida por eles. As professoras dizem que isso
prejudica sua aula, de forma que é preciso modificar as atividades propostas.
3.2 ESTRATÉGIAS PARA “DRIBLAR” O CONFLITO: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Encontramos quatro tendências. A seguir, nossas impressões acerca das
observações e entrevistas.
Alta rotatividade de atividades
As professoras realizavam a troca das atividades rapidamente como tentativa
de retomar a atenção dos alunos para as brincadeiras e exercícios, atendendo a
muitos, e estas eram controladas pelas professoras. Se a agitação dos alunos não
cessasse, a mudança rápida os pressionava a prestarem atenção, sob pena de não
entenderem a brincadeira que participavam. Isso visava garantir a retomada da
concentração dos alunos, reduzir o barulho, e as brigas. Chegamos a registrar a
perda de até 65 dos 100 minutos de aula, representa no 65% do tempo disponível.
Mudança de objetivos específicos do planejamento para atividades com
menos movimentos
Caracteriza-se pela escolha de atividades mais amenas. Nota-se a intenção
de iniciar um processo de descentralização da atenção dos alunos oferecendo
propostas de jogos e brinquedos em estações. A estratégia é a opção pela redução
dos movimentos corporais após a primeira não ter dado certo. Correr era uma
atividade indesejada. As atividades, geralmente são
Tênis de mesa, mini-trampolim, corda, totó, futebol de botão, jogos de
tabuleiro, peças tipo lego, “badminton” e futebol de peteleco. A professora
disse que elas duas estão tentando essa estratégia de colocar atividades
“numerosas e amenas” espalhadas pela quadra, como uma tentativa de deixálos mais calmos (DIÁRIO DE CAMPO, 04/09/2015, p. 44)

As escolhas das professoras mostram a preocupação de usar uma brincadeira
para aumentar a contenção de movimentos. Na maioria das atividades descritas, o
movimento é possível, mas são praticamente estacionários.
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A liberdade de escolha das atividades pelos discentes
A diferença entre esta e a última está na quase total liberdade de escolha das
atividades pelos alunos. Como característica principal, os alunos ou a professora
buscavam os materiais que gostariam de usar na aula e se distribuíam pelo espaço
de EF. A professora supervisionava as atividades e não as direcionava. Segundo
Luckesi (1994), as características desse tipo de aula se enquadram no modelo de
autogestão.Os alunos podiam escolher o que e, praticamente, como fazer, desde
que não se colocassem em perigo, nem aos colegas.
Nos pareceu que a motivação da escolha tem dois elementos: o principal,
manter o controle da turma, mesmo que mínimo, e também, que eram ‘vencidas
pelo cansaço’.
Controle dos corpos
Nesta última mudança, as professoras de EF se aproximam mais do conceito
de ordem e disciplina escolar (MILSTEIN; MENDES, 2010), mediante o controle dos
movimentos corporais. Com a estratégia de autogestão mal sucedida, volta-se à
tendência de reduzir os movimentos, agora de forma mais drástica.
A aula volta a ser concentrada exclusivamente na figura do professor. A
preferência é que os alunos brinquem sentados. As brincadeiras são do tipo ‘passa
o anel’, ‘telefone sem fio’, ‘galinha-choca’ e que tais. Diferente das outras estratégias,
nesta, correr é proibido.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo a cultura corporal a expressão da educação física na escola, tendo em
sua essência o movimento humano, a redução das possibilidades de movimento
oportuniza menos experiências que apresentem e desenvolvam a EF. No diálogo
com as consequências dos conflitos armados, os conteúdos daEF ficam prejudicados
quando são suspensos para tentar a retornda do estado original das aulas.
Entendemos que as práticas pedagógicas das professoras se afastavam dos
pressupostos da cultura corporal e se aproximavam cada vez mais do conceito
de cultura escolar na medida em que as dificuldades provenientes dos confrontos
armados apareciam, e são utilizadas com a ideia de adequação das crianças às regras,
e não a transformação destas para a realidade cultural dos alunos nas aulas de EF.
ARMED CONFLICTS AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: THE PEDAGOGICAL
PRACTICE OF THE TEACHERS OFA SLUM IN RIO DE JANEIRO
ABSTRACT: This paper aims at analyzing how physical education teachers who work near to armed
conflict zones perform their own pedagogical practices. It has the ethnographic studies as reference,
with participant observations and semi-structured interviews. The results indicate the decrease of the
students’ movements as a pedagogical practice.
KEYWORDS: Physical education; Pedagogical practice; Armed conflicts.

CONFLICTOS ARMADOS Y EDUCACIÓN FISICA: LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE
LOS MAESTROS EN UNA FAVELA DE RIO DE JANEIRO
RESUMEN: Este texto analiza como los maestros de educación física que trabajan en escuela
subicadas en zonas de conflictos armados llevan a cabo sus prácticas pedagógicas. Realizamos um
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estudio etnográfico com observaciones participantes y entrevistas semiestructuradas. Se resultó que
sus prácticas se dan por reducir los movimientos de sus alumnos.
PALABRAS CLAVE: Educación física; Práctica pedagógica; Conflictos armados.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: O QUE ESTUDANTES
DOENSINO MÉDIO TEM A NOS DIZER1
Ana Beatriz Gasquez Porelli2
Jocimar Daolio3
RESUMO
A fim de refletir como o olhar para as juventudes e ouvir os jovens sobre suas vivências com práticas
inovadoras em Educação Física Escolar podem contribuir com a transformação dessa disciplina no
ensino médio, por meio da técnica de pesquisa de Grupo Focal, buscamos conhecer as trajetórias e
impressões sobre a Educação Física e a escola e como estas vinculam-se a vida dos jovens. Concluímos
que a Educação Física é interessante aos jovens e tem potencial para ampliar os referenciais dos
sujeitos e lhes indicar caminhos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ensino Médio; Juventudes.

1 INTRODUÇÃO
Esse trabalho é um recorte da dissertação de mestrado intitulada “Sentido
e significados da Educação Física para a(s) juventude(s)”. Um dos objetivos da
pesquisa foi refletir como o olhar para as juventudes e ouvir os jovens sobre suas
vivências com práticas inovadoras em Educação Física – EF podem contribuir com a
transformação das práticas desse componente curricular no ensino médio, e nesse
momento, nos limitaremos a apresentar parte dessa reflexão e o que os alunos
dizem sobre a EF escolar.
Pesquisas foram desenvolvidas no sentido de conhecer a participação e
motivação dos alunos de ensino médio nas aulas de EF, entretanto, para além disso,
buscamos compreender o que eles têm a dizer sobre a importância da EF e as
relações dos conhecimentos nela aprendidos com suas vidas, vinculado à fase da
vida que vivem e suas vivências e participações em aulas de EF, as quais se podem
titular por práticas inovadoras.
Para tanto, procuramos nos apropriar das lentes dos estudos sobre juventudes,
que discutem uma forma outra de pensar os jovens e os vínculos que estabelecem
com a escola, bem como buscamos enfatizar um determinado tipo de prática de EF –
práticas inovadoras – para contextualizar o momento vivido pela área, e destacar as
nuanças e possibilidades que se arredam para a transformação desse componente
curricular no ensino médio.
1 Este trabalho foi desenvolvido com apoio financeiro do CNPq.
2 doutoranda na Pós-graduação da Faculdade de Educação – Unicamp, ana_porelli@hotmail.com
3 professor doutor da Faculdade de Educação Física – Unicamp, daolio@fef.unicamp.br
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2 METODOLOGIA
Para dar voz aos jovens, utilizamos a técnica de pesquisa do Grupo Focal – GF,
que estabelece um espaço de diálogo entre participantes para que façam críticas e
expressem o que pensam sobre dado assunto (GATTI, 2005).
Para compor um GF é fundamental os sujeitos convivência do tema discutido
e características em comum (GATTI, 2005). Intencionalmente, escolhemos alunos
da turma do 2º ano do ensino médio/matutino de uma escola da rede estadual
de ensino de São Paulo, em Campinas-SP, os quais compartilharam experiências
na EF desde o ano anterior com o mesmo professor.Participaram 9 alunos (idade
média de 16 anos); em 2 encontros, com duração de 2h45min/cadadas atividades
de debate sobre o objeto de pesquisa.
3 JUVENTUDE, EDUCAÇÃO FÍSICA E ENSINO MÉDIO
As lentes dos estudos sobre juventude nos orientam a compreender os jovens
em sua diversidade e multiplicidade de identidades, por entender que há múltiplas
formas de “ser jovem”, uma vez que essa condição se liga a tantas outras, como etnia,
classe social, identidade religiosa, valores, gênero. Esse olhar nos desvencilha dos
estereótipos que são construídos sobre eles, levando-nos a conceber a juventude
como plural, permitindo-nos chamá-la de juventudes, como sugerido por Dayrell e
Gomes (2009) e Dayrell (2003).
Esses estudos também nos possibilitam reconhecer que a juventude é a fase da
vida em que os sujeitos buscam uma identidade individual e coletiva, questionam
sobre o seu próprio eu e formulam projetos de vida. Portanto, nos orientam no sentido
de entender como os jovens procuram se ligar ao mundo, se afirmarem como sujeitos,
e como muitas tensões se dão na escola por conta de questões identitárias.
Ao darmos voz aos jovens conhecemos as diversidades desses sujeitos e nos
aproximamos do que vivem no cotidiano escolar. O Rafael, a Maria, a Renata, a Paula,
o Pedro, o Augusto, o Daniel, a Júlia e o Miguel4, são diferentes entre si, manifestam
opiniões distintas vinculadas às experiências vividas e ao modo como constroem suas
identidades, mas concordam em diversas opiniões, sobretudo no que diz respeito ao
dia-a-dia da escola.
Nos debates do GF, notamos que o cotidiano escolar é marcado pelo encontro
das diversidades. Ainda que não promovido intencionalmente pela escola, em meio
à precariedade os jovens buscam alternativas de vivenciar a alteridade no espaço
escolar. As amizades ligam os sujeitos a um grupo e possibilita a construção de suas
identidades, bem como o relacionar-se com os seus professores lhes permitem conhecer
seus potenciais e ampliar seus referenciais. A EF, nesse sentido, foi identificada pelos
pesquisados como uma disciplina, que por ter um conteúdo dinâmico estabelece nas
aulas um lugar de liberdade para o encontro e conhecimento com e sobre o outro.
Embora a EF tenha construído a partir dos anos 1980 um arcabouço teórico
com interfaces com as ciências sociais para pensar uma outra prática pedagógica e
refletir sobre novos sentidos/significados para a sua presença na escola, o projeto
4 Nomes fictícios atribuídos aos participantes do GF.
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de transformação da área não foi aceito de forma unânime e não existe como
prática hegemônica. A Educação Física brasileira vive hoje um período de transição,
caracterizado por Bracht (2011) como “entre o desinvestimento e a inovação
pedagógica ”. Se por um lado há práticas de desinvestimento pedagógico que
popularmente denominamos de “rola-bola”, do mero ocupar os alunos com uma
bola sem que haja intervenção relevante, por outro, podemos contemplar práticas
inovadoras, as quais compreenderam a relevância social da EF e desenvolvem
práticas no cotidiano escolar correspondentes aos objetivos elencados nos últimos
anos pela área(BRACHT, 2011; SILVA, BRACHT, 2012).
As memórias dos jovens sobre a EF do ensino fundamental, podem ser
identificadas como práticas de desinvestimento pedagógico. As recordações são
de uma EF sinônimo de aulas livres, com predominância dos esportes, práticas
desvinculadas da teoria, nas quais eram enaltecidos e contemplados os alunos mais
habilidosos.No entanto, relataram gostar das aulas, por serem descontraídas e por
saírem da sala de aula, mas com o passar dos anos se desinteressavam.Uma jovem
relatou que as aulas foram traumatizantes porque o professor exigia perfeição nos
fazeres corporais propostos e, logo, se sentia aquém das expectativas do mesmo e
acabava por se ausentar das aulas.
Observamos uma aproximação ao que a literatura vem constatando – o
esvaziamento das aulas de EF por parte dos alunos à medida em que avançam os
anos escolares. Almeida e Cauduro (2007), Frey (2007) e Martinelli et al. (2006)
são exemplos de investigações das opiniões e participação dos alunos de ensino
médio pela EF. Os pesquisados nos estudos supracitados, assim como no GF, em
sua maioria, associavam a EF aos esportes, alegavam gostar, porém com o tempo se
tornavam desinteressantes por serem sempre iguais e não os motivam a participar.
Os jovens do GF, após o contato no ensino médio com uma EF com práticas
inovadoras compreendem o amplo conhecimento que lhes foi omitido ao longo do
ensino fundamental. Alegaram que agora se interessam mais pelas aulas por conta
da diversidade de conteúdos que se relacionam com outras disciplinas e temas
cotidianos, por perceberem que teoria e prática se conectam, e por haver nas aulas
lugar para todas expressões e não apenas para os mais habilidosos.
Os alunos afirmaram que houve resistência quando o professor no ensino
médio lhes expôs uma EF diferente da apresentada pelos professores anteriores.
Porém, aos poucos compreenderam que a EF tinha muito a lhes ensinar, sem perder
o aspecto prazeroso de ser uma disciplina, nas palavras dos alunos,“com menos
cobrança”,“que tem sempre práticas”,“usa outros espaços da escola que não é só sala
de aula” e “conversa sobre coisas que a gente faz no dia-a-dia”.Os alunos relataram
que as aulas são diversas, acontecem na biblioteca, na quadra, na sala de vídeo, na
sala de aula, nos diferentes espaços da escola, e lembraram exemplos de aulas que
envolveram conhecimentos da biologia, da história e de língua portuguesa. Eles
alegaram que o professor é sempre aberto para atualizá-los sobre os mais gerais
acontecimentos, e as discussões sobre temas atuais faz parte da aula, como foi o
caso dos megaeventos esportivos ocorridos no Brasil e as eleições, por exemplo.
As práticas do professor de EF do grupo pesquisado, conforme os relatos tem
aproximações ao que Silva e Bracht (2012) chamaram de prática inovadora, haja vista
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que o mesmo inova os conteúdos, tematiza as manifestações da cultura corporal
de movimento para além dos esportes, considera como conteúdo de aula aspectos
ligados aos conhecimentos sobre a cultura corporal de movimento (fisiologia,
antropologia, sociologia, ...) articulando teoria e prática, bem como constrói um
ambiente de co-gestão das aulas junto aos alunos.
Os jovens evidenciaram que os conhecimentos apreendidos nas aulas de EF
poderão lhes ser úteis para suas vidas e hoje já o são. Eles citaram exemplos como
os conteúdos ligados ao conhecimento do corpo e capacidades físicas, conteúdos
sobre dança que envolveu o conhecimento de diferentes culturas, conteúdos de EF
adaptada e de políticas públicas de esporte e lazer, por estarem relacionados com o
corpo, a sociedade e as práticas corporais que poderão vir a realizar ou já realizam
fora da escola. Foram relatados casos em que a EF no ensino médio os levou a
buscar de forma autônoma a participação em práticas corporais fora da escola,
como o caso dos três colegas participantes do GF que após as aulas de basquetese
organizam semanalmente em uma praça próxima à escola para praticar o esporte,
e o caso da aluna que depoisdas aulas de EF sobre atletismo buscou orientação do
professor para dar continuidade a pratica em um centro esportivo comunitário.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez que consideramos os jovens estudantes como interlocutores ativos
com expectativas e críticas em relação ao que vivenciam no cotidiano escolar,
compreendemos que o exercício de os ouvir é fundamental para pensarmos nossas
ações na escola. Ao ouvir os jovens, podemos constatar que a EF no ensino médio
pode garantir informação e formação para os jovens, tornando-os emancipados e
autônomos no que diz respeito às questões corporais, assim como proporcionar
momentos de contato com o outro, de diálogo, sociabilidade e descobertas, ligandose aos interesses da fase de vida dos jovens.
Por fim, entendemos este estudo abre possibilidades de debates necessários
e pesquisas que avançam na busca pela defesa pela EF no ensino médio, vinculada
aos interesses dos jovens e conectada com os propósitos de escola com ações
transformadoras.
EDUCACÍON FÍSICA ESCOLAR: QUÉ DICEN LOS ESTUDIANTES DE LA
EDUCACÍON SECUNDÁRIA DICEN A NOSOTROS
RESUMEN: Con el fin de reflejar cómo la mirada a la juventud y la escuchar a los jóvenes sobre sus
experiencias con prácticas inovadoras en Educación Física pueden contribuir a la transformación
de esta disciplina en la escuela secundaria, mediante la técnica de investigación de grupos focales,
buscamos conocer la trayectorias y las impresiones a cerca de la educación física y la escuela y cómo
este es vinculante para la vida de los jóvenes. Se concluyó que la educación física con las prácticas
innovadoras es interesante para los jó venes y tiene el potencial para expandir la referencia del sujeto
y darles formas.
PALABRAS CLAVE: Educación Fisica; Escuela Secundaria; Juventud.

PHYSICAL EDUCATION: WHAT THE HIGH SCHOOL STUDENTS SAY TO OUR
ABSTRACT: In order to reflect how the look at the youth and listen to the young people about their
experiences with innovative practices in Physical Education can contribute to the transformation of
this discipline in high school, using the research technique of Focal Group, we sought to know the
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trajectories and the impressions about School Physical Education and the school. It was concluded
that Physical Education with innovative practices is interesting for young people and has potential to
broaden the referents of the subjects and indicate ways to them.
KEYWORDS: Physical Education; High School; Youth.
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MAPEAMENTO DAS PRODUÇÕES ACADÊMICOCIENTÍFICAS SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL1
Rodrigo Lema Del Rio Martins2
Luísa Helmer Trindade3
Luiza Fraga Tostes4
RESUMO
Realiza um mapeamento dos artigos científicos sobre Educação Infantil publicados em sete periódicos
da Educação Física. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório.A maior parte dos
117 artigos identificados é proveniente dos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. A
produção acadêmico-científica analisadas e acentua a partir de 1996 e se consolida na última década.
Os dados também mostram que não há um referencial teórico predominante nessas produções.
PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento; Publicações de Divulgação Científica; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
A relação entre a Educação Física e a Educação Infantil tem sido contemplada
em seus aspectos legais, pedagógicos, históricos, epistemológicos, dentre outros.
Nesta pesquisa, interessou-nos mapear as produções acadêmico-científicas que
correlacionam esses dois campos (Educação Física e Educação Infantil), a fim de
apresentar um panorama que permita compreender questões relativas a presença
da Educação Física na primeira etapa da Educação Básica no Brasil.
Embora a Educação Infantil não se organize no formato disciplinar, Mello et al.
(2016) argumenta que, dada a centralidade do corpo e do movimento, dos jogos e
das brincadeiras no processo de educação da pequena infância e de sua valorização
nos documentos legais5 que orientam o trabalho pedagógico com crianças de zero a
cincos anos em todo o País, a presença de professores com formação específica em
Educação Física na primeira etapa da Educação Básica é cada vez mais frequente.
Concordamos com Martins e Silva (2005, p. 3) de que, “[...] O conhecimento
dos rumos da produção científica de uma área é fundamental para a melhoria
da qualidade da pesquisa, para os avanços na ciência e, principalmente, para o
diagnóstico do impacto dessa produção no âmbito social de sua criação”.
1 O presente trabalho contou com a concessão de uma bolsa de Iniciação Científica por parte do
CNPq para a sua realização (Edital Pibic/Ufes 2016-2017).
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), rodrigoefrural@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), luisahelmer@hotmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), lufragatostes@gmail.com
5 Notadamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC)
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Portanto, compreender a construção de conhecimentos no plano acadêmicocientífico, além de constituir um tema de interesse para autores da área, permite
identificar tendências, ausências e potencialidades.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório (GIL, 2002), que
realiza análise quantitativa e estatística das produções sobre a Educação Infantil
presentes em periódicos científicos da Educação Física.O caráter exploratório da
pesquisa tem como objetivo ampliar a visão sobre a Educação Infantil em revistas
da área de Educação Física, para melhor compreender e se familiarizar com essa
temática.
Nessa perspectiva de pesquisa, utilizamos indicadores bibliométricos para
verificar a organização e a análise dos dados sobre o objeto de estudo ao longo
dos anos, nos auxiliando na construção de uma visão geral sobre essa temática nas
revistas científicas. As variáveis utilizadas como indicadores bibliométricos foram:
distribuição temporal das publicações, proveniência regional das publicações e
referencial teórico utilizado.
Os periódicos científicos são adotados como fonte de estudo em sua
materialidade, ressaltando-os como um rico instrumento para a construção,
compreensão e divulgação do conhecimento operado no âmbito educacional e
também em relação às condições de produção, circulação e apropriação do mesmo
no engendramento do campo pedagógico, conferindo valor às pesquisas e ao
conhecimento já acumulado (VIÑAO, 1995).
O corpus documental selecionado foi publicado nos seguintes periódicos:
Movimento, Motrivivência, Motriz, Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE),
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (RBEFE), Revista da Educação
Física/UEM e Pensar a Prática.O critério para a escolha das revistas foi por meio
da classificação no Web-Qualis/Capes (2016), privilegiando os estratos superiores
A2, B1 e B2.6A opção por esses estratos se deve a presunção de que, devido aos
rigorosos critérios de avaliação da Capes, nessas revistas circulam o que há de mais
avançado no campo da Educação Física brasileira (MARTINS, 2015).
Portanto, foi realizado um levantamento bibliográfico dos trabalhos acadêmicocientíficos, compreendidos entre os anos de fundação de cada revista até a última
edição de 2016.7Para realizar essa seleção, fizemos a leitura dos títulos, dos resumos
e do corpo do texto, a fim de ampliar o conhecimento sobre o tema investigado.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
O primeiro levantamento localizou 184 artigos científicos nos periódicos
pesquisados. Excluímos as publicações que não traziam a especificidade da Educação
Infantil como etapa formal de ensino, mesmo quando tratava de crianças da faixa
6 Cabe ressaltar que, atualmente, não existem revistas nacionais que publicam pesquisas das
subáreas sociocultural e pedagógica da Educação Física classificados como A1.
7 O periódico com a data de fundação mais antiga é a RBCE que entrou em circulação no ano de
1979.
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etária de zero a cinco anos de idade. Assim, retiramos estudos que foram realizados
em instituições de assistência social, ou de atendimento educacional especializado,
em projetos de extensão universitária, laboratórios de pesquisa ou em ambientes
domésticos. Após aplicar esses “filtros”, restaram 117 artigos científicos, distribuídos
conforme a Tabela 1:
Tabela 1– Quantidade e percentual de artigos localizados em cada periódico
Periódico

Total de artigos

Artigos sobre Educação
Infantil

%

Motrivivência

727

22

3,0

Motriz

913

10

1,1

Movimento

843

18

2,1

Pensar a Prática

651

23

3,5

RBCE

994

20

2,0

RBEFE

735

13

1,8

UEM

857

11

1,3

Total

5720

117

2,0

Fonte: Os autores.

Nota-se que periódicos que possuem escopo e foco voltados para publicações
identificadas como provenientes das subáreas sociocultural e pedagógicas
(Motrivivência, Movimento e Pensar a Prática) se destacam em relação as demais,
mais ligadosà assuntos da biodinâmica (Motriz, RBEFE e UEM), apresentando
percentual superior a média geral. A RBCE que, atualmente, assume como política
editorial destinar 50% das publicações para cada subárea mencionada, está
exatamente dentro da média (2% artigos).
É uma média expressiva (2%) de artigos publicados especificamente sobre
Educação Infantil, se considerarmos que ela foi obtidanum universo que engloba
todas as diferentes temáticas abordadas pela Educação Física.

Gráfico 1 - Fluxo temporal dos artigos localizados.
Fonte: Os autores.
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O Gráfico 1 apresenta uma média de três artigos publicado por ano.Contudo, a
produção acadêmico-científica anterior ao ano de 1996 é incipiente, na medida em
que apenas quatro artigos científicos foram publicados.A partir do ano de 1996 em
diante, excetuando-se 1998, em todos os anos a seguir essa produção é ininterrupta.
O ano inaugural da expansão da produção acadêmico-científica coincide com
a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em que
apresentou uma nova regulamentação para o setor educacional do País. Destacamos
o fato de a Educação Infantil ser assumida, pela primeira vez, como uma etapa
formal de ensino que compõe a denominada Educação Básica (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio) (BRASIL, 1996).
É na primeira década do novo milênio que essa produção parece se tornar
consolidada, ao passo que, fora 2003 e 2004, em todos os outros anos a produção
acadêmico-científica sobre Educação Infantil está acima da média anual. Essa
expansão converge com constatações anteriores realizadas por Mello et al. (2012) e
por Martins (2015).
A seguir, no Gráfico 2, passamos a analisara origem, por Estado, das publicações.
Foi considerado o vínculo institucional dos autores, assumidos no texto do artigo.

Gráfico2–Proveniência regional dos artigos localizados
Fonte: Os autores.

A liderança de São Paulo pode ser explicada pela alta concentração de programas
de Pós-graduação em Educação e em Educação Física em universidades paulistas.
Isso porque, a publicação de artigos científicos por parte de docentes e discentes
é variável decisiva na avaliação dos programas de pós-graduação do País (TANI,
2014). Santa Catarina e Espírito Santo aparecem em destaque aos demais Estados
muito em função do pioneirismo que as suas capitais detêm em relação à inserção de
professores de Educação Física na Educação Infantil municipal(Florianópolis desde
1982 e Vitória desde 1991). Esse fator contribui decisivamente para a realização
de pesquisas de campo e a constituição de grupos de pesquisa nas universidades
sediadas nesses Estados (UFSC e UFES).
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No Gráfico 3 foram inseridos os autores que foram utilizados como referência
teórica para as discussões empreendidas nos artigos em pelo menos três publicações.

Gráfico3–Referenciais mais utilizados nos artigos
Fonte: Os autores.

Nos 117 artigos localizados para análise neste trabalho, encontramos mais de 90
diferentes referências utilizadas para embasar as discussões trazidas pelos autores
dos artigos. Os referenciais que mais se destacam é Vygotsky (16) e Sayão (11),
seguidos pelo RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) (10).
Num segundo “bloco”, utilizados por mais de quatro artigos, estão autores como
Brougère (6), Certeau (5) e Piaget (5).
Por esse viés, não há predominância de uma perspectiva teórica dominante
nos artigos que tratam da relação entre Educação Física e Educação Infantil.
Ao contrário, percebemos que diferentes campos teóricos estão presentes nas
discussões, provenientes da Psicologia (Piaget, Leontiev, Vygotsky, Wallon), da
Filosofia (Adorno), da Sociologia (Sarmento), da História (Certeau), da Antropologia
(Huizinga), da Pedagogia (Kishimoto,Brougère),da Educação Física (Sayão) e do
Comportamento motor (Gallahue). Além destes, é preciso assinalar a presença de
documentos legais/pedagógicos como o RCNEI e as DCNEI.
Cabe ressaltar que essa classificação não é terminativa. Ela pode ser aprofundada
se considerarmos as matrizes epistemológicas que autores como Sayão, Kishimoto
eBrougère, utilizam para desenvolver seus conceitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mapeamento da produção acadêmico-científica indica a consolidação nas
duas últimas décadas da Educação Infantil como objeto de estudo nos periódicos
da Educação Física e que essa produção é impulsionada pela grande concentração
de Programas de Pós-Graduação em São Paulo e pelo pioneirismo da inserção de
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professores com formação específica em Educação Física atuando na primeira
etapa da Educação Básica por parte dos municípios de Florianópolis/SC e Vitória/
ES. Também verificamos uma variedade de matrizes teóricas que permeiam esses
artigos.
MAPPINGOF ACADEMIC-SCIENTIFIC PRODUCTIONSON CHILD EDUCATION
ABSTRACT: It carries out a mapping of scientific articles on Early Childhood Education published in
seven periodicals of Physical Education. This is a bibliographic research, exploratory in nature. Most
of the 117 articles identified come from the states of São Paulo, Santa Catarina and Espírito Santo. The
academic-scientific production analyzed has intensified since 1996 and has consolidated in the last
decade. The data also show that there is no predominant theoretical reference in these productions.
KEYWORDS: Mapping; Publications for Science Diffusion; Child Education.

MAPEAMIENTODE LAS PRODUCIONES ACADÉMICAS-CIENTÍFICAS DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL
RESUMEN: Lleva a cabo un mapeo de artículos científicos en Educación Infantil publicado en siete
revistas de educación física. Se trata de una investigación bibliográfica, exploratoria. La mayoría
de los 117 artículos identificados proviene de los estados de Sao Paulo, Santa Catarina y Espírito
Santo. La producción académica-científica analizada se acentúa a partir de 1996 y se consolida en
la última década. Los datos también muestran que existe un marco teórico predominante en estas
producciones.
PALABRAS CLAVES: Mapeamiento; Publicaciones de Divulgación Científica; EducaciónInfantil.
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PRODUÇÃO DE SABERES DOCENTES NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR1
Ayra Lovisi Oliveira2
Karine Natalie Barra Godoy3
Letícia Rocha Moreira4
RESUMO
O objetivo deste artigo é compreender como docentes de Educação Física produzem seus saberes
no cotidiano das escolas, e desvelar como vem sendo realizada a prática pedagógica dessa disciplina
na atualidade. Utilizamos o método da observação participante e, para isso, permanecemos em duas
escolas por um período de cinco meses. As análises apontam que os docentes produzem saberes
diferenciados de acordo com seu estágio docente e experiências de vida, e rompem com a forma
tradicional de produção de saberes na educação física.
PALAVRAS-CHAVE: Saberes Docentes. Educação Física. Escola.

INTRODUÇÃO
A Educação Física Escolar (EFE) brasileira vem, desde a década de 1980,
passando por um processo de transformação,onde questiona-se o paradigma da
aptidão física e esportiva que eram os pilares de sustentação das práticas pedagógicas
da EFE brasileira. O movimento renovador entende que uma das ações necessárias
para transformar a EFE é legitimá-la como componente curricular, o que provocou
na área o surgimento de questões como: quais seriam os objetivos da EFE? Seus
conteúdos? Como sistematizá-los? (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009).
Na busca de se legitimar a EFE, houve a necessidade de reinventar seu espaço
na escola, entendendo-a na condição de disciplina, componente do currículo
escolar. A partir dessemovimento surgiram as metodologias denominadas críticas5.
Contudo, estudos constatam que estas não foram acolhidas de forma harmoniosa
e que existe um mal-estar instalado na área pela dificuldade de se realizar uma
prática coerente com os novos princípios pedagógicos (CAPARROZ; BRACHT,
2007; MUNIZ; REZENDE; MOURA; SOARES, 2014).
Assim, passados mais de trinta anos destas proposições que construíram uma
nova referência de pensamento para a área, levantamos a questão: como vem
sendo produzida a EFE na atualidade? Como os professores que se encontram no
cotidiano das escolas, influenciados por essas mudanças, produzem saberes?
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ayralovisi@yahoo.com.br
3 Universidade Federal de Juiz de f (UFJF), karine.godoy@hotmail.com
4 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), lermoreira@yahoo.com.br
5 Denominamos como pedagogias críticas as abordagens que surgiram a partir do movimento
renovador da EF(DARIDO, 2001).
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Para respondermos às perguntas propostas, optamos por observar as práticas
pedagógicas de professores da rede municipal de ensino da cidade de Juiz de ForaMG, desvelando os saberes docentes que são por eles recrutados em seu cotidiano.
Apresentaremos nesse momento as análises relativas a um dos docentes observados.
METODOLOGIA
Esta pesquisa pautou-se em uma abordagem teórico-metodológica qualitativa,
que dá voz ao professor, analisando sua trajetória profissional e história de vida, bem
como a relação destas com a sua prática pedagógica na EFE. De acordo com Nóvoa
(1995), uma perspectiva de investigação no campo da educação deve priorizar o
professor como foco central, demonstrando o quanto o “modo de vida” pessoal
acaba por interferir no profissional.
Para a coleta de dados elegemos duas escolas públicas municipais de Juiz
de Fora – MG, do ensino fundamental de 6º ao 9º ano. Permanecemos no campo
durante cinco meses, observando os docentes de Educação Física e suas práticas
pedagógicas. Nesse artigo apresentaremos as análises relativa a um dos docentes
pesquisados, do qual foram observadas 21 aulas. Durante a permanência nas
escolas, registramos em um diário de campo os dados observados e realizamos
uma entrevista em profundidade com os professores.
Optamos por denominar o docente colaborador de Zeus para preservar sua
identidade. Zeus se formou no ano de 2008 e atua como docente na rede municipal
a três anos. A turma observada era do 9ºano, as aulas aconteciam 2 vezes por
semana com duração de 50 minutos.
Os procedimentos éticos foram observados na realização da pesquisa, e
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFJF, sob o
parecer nº 336/2011.
OS SABERES DOS DOCENTES OBSERVADOS
Segundo Tardif (2001) os saberes docentes são saberes personalizados,
temporais e situados. São personalizados porque os professores lançam mão de
saberes advindos da sua personalidade e história de vida, não somente intelectual,
mas também, emocional, afetivo, pessoal e interpessoal; os professores possuem
emoções, um corpo, uma personalidade, uma cultura, e seus pensamentos e ações
carregam suas marcas. São temporais porque são adquiridos através do tempo por
meio da história de vida escolar pré-profissional, das estratégias de ensino e da
incorporação de papéis do professor;e também porque são utilizados, validados e se
desenvolvem no âmbito da carreira, durante um processo de socialização profissional
de longa duração. Finalmente, são situados porque são construídos em função das
situações particulares e singulares de trabalho, os quais ganham sentido e validade.
Em relação a Zeus, nos chamou a atenção, nas observações de suas aulas, a
utilização de saberes docentes que lhe são próprios como, por exemplo, a criatividade
– em relação à diversificação dos conteúdos e dos materiais didáticos utilizados; a
utilização das tecnologias da informação (TICs) – como recurso didático-pedagógico
de suporte em seus planejamentos e práticas pedagógicas.
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Observamos que em várias aulas Zeus recorreu ao uso de materiais didáticos
confeccionados por ele e pelos alunos. Embora a falta de material pedagógico para
as aulas fosse uma realidade na escola, tal fato, ao invés de se tornar uma dificuldade,
foi motivador, levando o docente a criar e inovar no campo escolar.
Ao ministrar o conteúdo “Esportes pouco praticados no Brasil”, por exemplo,
um dos temas foi o “rugby”. Apesar de na escola não haver a bola específica do
esporte, o professor transformou uma bola de basquete furada em uma bola de
rugby, oportunizando aos alunos a vivência do esporte. Dentro do mesmo conteúdo,
ao ministrar a aula com a temática do “lacrosse”,o docente improvisou os tacos com
garrafas de detergentes cortadas. Com o material alternativo, realizou o jogo com
a turma, adaptando suas regras. Ao indagarmos como surgiu a ideia da criação e
confecção dos materiais nos explica: “quando brincava na rua sempre inventava
brincadeira... daí essa questão das invenções dos materiais, da adaptação [...] não é
porque não tem o material que não vai adaptar... não é porque adaptou que não vai
cobrar o material oficial da escola...”
A criatividade na produção desses saberes, voltados à confecção de material
alternativo, é fruto de experiências em sua infância e de aprendizagens mediadas
por discussões nas aulas com os docentes ao longo da sua formação inicial. Segundo
Perrenoud (1993) a experiência pessoal, a partilha de uma cultura profissional, a
conversa cotidiana com os colegas são, tanto quanto a formação teórica, modos de
construir representações. Na formação para uma profissão complexa, tudo conta,
não é possível fixar-se pelos saberes científicos.
As narrativas de Zeus nos colocam diante da importância dos saberes elaborados
pelos próprios professores no confronto diário com o seu trabalho (GAUTHIER et al.,
1998; CHARTIER, 1998; TARDIF, 2011). Outro ponto relativo à criatividade do professor,
é a diversificação dos conteúdos e temas das aulas. No período de observação da
pesquisa identificamos o trabalho com dois conteúdos: “Esportes pouco praticados
no Brasil” (rugby, dogeball, badminton, críquete, lacrosse, punhobol e frisbee), e
“Esportes de aventura e esportes da natureza” (Le Parkour, Slackline, trekking e
corrida de orientação).
Podemos notar que Zeus rompe com os padrões identificados na maioria
das pesquisas(CAPARROZ; BRACHT, 2007; GARIGLIO, 2004) que apontam como
conteúdos hegemônicos trabalhados na EFE os esportes mais tradicionais: futebol,
handebol, vôlei e basquete. Ou até mesmo baseadas na concepção recreacionista
com ausência de intencionalidade pedagógica e passividade docente.
Ao indagarmos o professor sobre como surgiu o conhecimento para trabalhar
com tais conteúdos, o mesmo relata o breve contato que teve com alguns desses
conteúdos em sua graduação e, em tom de crítica, aborda sobre a predominância
dos esportes tidos como “mais populares” do currículo em sua formação inicial“o
quadrado mágico [futebol, handebol, basquetebol e voleibol] mais o atletismo”, os
demais estou correndo atrás...”
Outro aspecto que destacamos foi a sistematização do conhecimento. Ao iniciar
o conteúdo, Zeus apresentava saberes conceituais por meio de sua história, suas
principais regras, a dinâmica do jogo, contextualização e, geralmente, apresentava
um vídeo para que os alunos entendessem a dinâmica. Na sequência, realizavam
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as vivências através de exercícios educativos, minijogos e o jogo. Ao indagarmos
no que se baseou para a organização dos conteúdos, ele nos explica que utiliza a
abordagem crítico-superadora para embasar o seu planejamento, referindo-se ao
livro “Metodologia do Ensino da Educação Física” (SOARES et al., 1992).
A utilização de recursos tecnológicos no auxílio ao planejamento do conteúdo,
e como material didático, representa outro diferencial na produção do saber docente
de Zeus. Podemos exemplificar através do seu relato sobre uma prática realizada
na sala de informática, quando chegaram a criar um blog para as turmas e a edição
de um livro sobre brincadeiras populares. Sobre a utilização das TICs em seus
planejamentos relata:“[...] a gente consegue material didático... tudo na internet,
tutorial ensinando como pegar a raquete de jogo ...como é o passo de dança, quais
são os movimentos básicos da luta... Então o que mais utilizo é a internet...”.
O fato de ser jovem pode ter um significado no desenvolvimento desse saber,
pois pertence a uma geração com maior facilidade de acesso e uso dos recursos
tecnológicos. A presença de tais recursos na escola também é recente, possibilitando
essa “nova geração” de professores incluírem em seus planejamentos.
Zeus ao utilizar os “tutoriais” na construção dos saberes, tem mais possibilidades
de inovação nos conteúdos e materiais didáticos, além de buscar informações sobre
a história, as regras, a dinâmica e a técnica de conteúdos que não fizeram parte do
currículo da sua formação inicial e nem da sua história de vida. Diante do exposto,
apreendemos que a prática pedagógica de Zeus sinaliza para uma ruptura do
docente com os modelos tradicionais da EFE.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na busca da EFE presente no cotidiano das escolas, encontramos docentes
rompendo com paradigmas recorrentes no pensamento acadêmico e produzindo
saberes. Saberes no plural, não somente pelo sentido de estarem produzindo
diferentes saberes, mas também, por estes mostrarem-se singulares, uma vez que
estão ligados às respectivas histórias de vida desses docentes e aos contextos que
são produzidos.
Este estudo aponta que o professor que se encontra no início da carreira ao
produzir o seu saber docente recorre a diferentes fontes para construí-lo: experiências
da infância, formação inicial e, principalmente, o uso da internet – que tem sido um
indicador de inovação e superação das formas tradicionais de produção de saberes
nas aulas de EFE.
MAESTROS EM LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
Resumen: El propósito de este artículo es entender cómo los profesores de educación física producir
sus conocimiento sem las escuelas de enseñanza primaria, y revelar cómo se ha realizado La práctica
la enseñanza de esta disciplina em la actualidad. Utilizamos el método de La observación participante
y, por lo tanto, permanecer en dos escuelas por un período de cinco meses. Los análisis sugieren que
los maestros producen conocimiento diferenciado em función de sus experiencias de formación del
profesorado y de la vida, y se rompencon la forma tradicional de producción de conocimiento en la
educación física.
Palabras clave:Maestros conocimiento. Educación Física. Escuela.
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PRODUCTION OF TEACHING KNOWLEDGE IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The purpose of this article is to understand how physical education teachers produce
their knowledge in primary education schools, and reveal how has been held teaching practice this
discipline today. We use the method of participant observation and, therefore, remain in two schools
for a period of five months. The analyzes suggest that teachers produce differentiated knowledge
according to their teacher training and life experiences, and break with the traditional way of
production of knowledge in physical education.
Keywords: Knowledge Teachers. Physical Education. School.
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DAS PRÁTICAS INFANTIS A PRODUÇÃO DE
SENTIDOS SOBRE ESCOLARIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
FÍSICA1
Marciel Barcelos2
Marilia Baptista Ferreira3
Rodrigo Marques4
RESUMO
O objetivo desse artigo é compreender os sentidos produzidos pelas crianças em transição sobre
seu processo de escolarização na educação física. Etnograficamente utilizou como fonte, narrativas
produzidas por: diário de campo, brincadeiras, produção de registros imagéticos. Os dados evidenciam
as diferenciações produzidas pelas crianças sobre seu processo de escolarização, compreendendo a
especificidade do trabalho educativo na educação física da educação infantil e do ensino fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Transição educacional; Etnografia.

INTRODUÇÃO
Os estudos sobre a transição entre as duas primeiras etapas da Educação Básica
têm ganhado força no Brasil, a área da educação (MOTTA, 2013) tem discutido
o tema por diferentes enfoques: as práticas pedagógicas, (dês)continuidades,
financiamento e qualidade do ensino, dialogando com professores, pais e crianças.
Contudo, são tímidas os estudos do campo da educação física que se propuseram
a debater o tema, mesmo sendo um tema de interesse internacional (CASTRO;
ARGOS; EZQUERRA, 2015).
Nosso objetivo é compreender os sentidos produzidos pelas crianças em
transição sobre sua escolarização na educação física, entendendo os sentidos
que elas atribuem aos seus aprendizados, para isso foi necessário à produção de
instrumentos metodológicos que evidenciaram aquilo que se passa entre as crianças,
entendendo como elas praticam (CERTEAU, 1994) a escola.
Esse estudo contribui, não só metodologicamente para aqueles que produzem
pesquisas com crianças no contexto escolar, mas também na produção do
conhecimento em educação física, especialmente sobre o processo de transição da
educação infantil (EI) para o ensino fundamental (EF).
1 O presente trabalho contou com apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Espírito Santo
(FAPES).
2 Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), marcielbarcelos@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), mbf.2411@gmail.com
4 Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), rmarques@gmail.com
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METODOLÓGIA
O método utilizado foi o etnográfico, que de acordo com Oliveira (2013, p.
273) “[...] nos possibilita analisar o fenômeno a partir de uma apreensão subjetiva,
inclusive de suas estruturas objetivas, considerando-se a construção intersubjetiva
da pesquisa”. O autor ressalta que a etnográfica se faz com o outro, interpretando
a partir de um referencial teórico, as relações sociais e culturais construídas
cotidianamente.
Estivemos em campo de março a dezembro de 2015, acompanhando as aulas
de educação física da turma do 1º ano (8 meninas e 17 meninos) da EMEF “Espírito
Santo”5 de março a dezembro. Contabilizando 33 observações.
Os instrumentos de produção de dados foram: um Tablet e telefone celular
para a produção de narrativas iconográficas (vídeos e fotos) pelas crianças. Os
aparelhos eram revezados pelas crianças durante a educação física e, ao final da
aula, ouvíamos as reflexões delas sobre cada registro. Também ressignificamos
brincadeiras populares como: vivo-morto, pique-pega e brincadeiras-de-roda,
produzindo arranjos em suas lógicas de forma que as crianças eram convidadas
a narrarem suas vivências na educação física da EI e do EF. Também assumimos
o desenho como narrativa. O último instrumento de produção de dados foi à
brincadeira de entrevistar.6
Para as analises utilizamos a teorização de Ricoeur (1994) sobre a temporalidade
narrativa, uma vez que ela flutua em três perspectivas que se complementam na
formação de sentidos, são elas: situações passadas (presente-passado), presentes
(presente-presente) ou projeções futuras (presente-futuro). Isso nos permitiu analisar
as narrativas das crianças estabelecendo uma progressão dos seus aprendizados,
especialmente na educação física.
Outra base teórica que potencializou nossas análises foram os estudos sobre
o cotidiano Certeau (1994), os conceitos de consumo e apropriação7 possibilitaram
o enriquecimento das análises, uma vez que as crianças foram tecendo diferentes
formas de relacionar-se com os saberes da educação física na apropriação das
culturas escolares do EF.
DISCUSSÃO
Iniciamos este estudo solicitando às crianças que produzissem desenhos
relacionados ao que aprenderam na EI e no EF, passamos a compreender os seus
entendimentos sobre a especificidade de cada etapa da escolarização na congruência
com aquilo que marca seu aprendizado, especialmente em relação ao corpo.

5 Para assegurarmos o anonimato dos participantes da pesquisa, atribuímos nomes fantasia para a
instituição de ensino, bem como para aqueles que fazem parte do cotidiano escolar.
6 Confeccionamos câmeras de papelão que foram pintadas com as logomarcas das emissoras locais
filiadas as grandes redes televisivas.
7 Para Certeau (1994) consumimos tudo aquilo que atravessa nosso cotidiano, entretanto, os modos
de usar revelam as apropriações realizadas sobre um determinado consumo. Essas ações são
inscritas nas práticas produzidas no cotidiano, onde os seus usos evidenciam os desejos e anseios
dos praticantes do cotidiano.
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Imagem 1 - Desenho de William sobre o EF

Imagem 2 - Desenho de William sobre a EI

Fonte: Os autores.

Os desenhos evidenciam as intencionalidades pedagógicas de cada etapa
de ensino. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI,
2009) sinalizam que a ludicidade e a brincadeiras são os eixos centrais do trabalho
pedagógico, promovendo o desenvolvimento integral por meio de ações de interesse
das crianças, nesse caso o brincar. Assim, como William outras crianças sinalizavam
os aprendizados da EI por meio do corpo, com brincadeiras, ou práticas produzidas
em conjunto.
As leituras de Certeau (1994) contribuem para o entendimento das
intencionalidades dos lugares onde as crianças estão inseridas. Dessa forma, o lugar
da EI é caracterizado pela sua forma escolar, que objetiva a não fragmentação dos
saberes. O EF coloca-se em uma perspectiva que, embora dividido em anos iniciais
e finais seja a lógica da disciplinarização do saber que atravessa sua constituição ao
longo do processo de escolarização. Dessa forma, William ressalta em seu desenho
o alfabeto e a forma utilizada para se apropriar desse conhecimento, o que o marca
nesse processo de transição.
William em uma narrativa ao longo do ano letivo destaca que “Aqui eu estudo
muito e brinco pouco” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). A análise dele remete-nos as
(dês)continuidades da escolarização, especialmente sobre a natureza do aprender,
Motta (2013), Ackesjö (2014), Dismore e Bailey (2010) entendem que a entrada em
um novo contexto educacional trazem desafios na rotina escolar, potencializando
o processo de apropriação das culturas escolares e consequentemente, suas
intencionalidades.
Nesse caso, temos a presença do brincar na associação com o aprender,
porém esse aprender se materializa em lugares diferentes, como em instrumentos
de registro (cadernos, fotos, vídeos e etc.) ou circunscrito no próprio corpo. Os
usos corporais do brincar em diferentes contextos pelas crianças demonstram suas
apropriações e aprendizados do que é ensinado na Educação física, que por sua
natureza epistemológica muitas vezes não são traduzidas em palavras.
E a educação física? Como as crianças atribuem sentidos sobre esse componente
curricular no EF? Durante o vivo-morto,8 Samira, destacou o que aprendeu.
8 Metodologicamente, durante a brincadeira, quem errava era convidado a responder quatro
perguntas.
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Pesquisadores: nas aulas de educação física, o que você aprende?
Samira: eu aprendo um monte de coisa
Pesquisadores: como o que?
Samira: a brincar, uai!
Pesquisador: Brincar de que?
Samira: Pique-pega; vivo-morto, pular-corda, dançar o congo e o ticumbi9

A contribuição das crianças durante o vivo-morto forneceu pistas sobre a
diversidade do aprender, na medida em que ouvimos “eu aprendi o Congo”; “O
pato, pato, pato-ganso”,10 “Queimada” (DIÁRIO DE CAMPO, 22 de outubro de 2014).
Uma dança regional, uma brincadeira popular e um jogo coletivo foram atividades
citadas, evidenciando o que foi apropriado, especialmente aquilo que foi relevante
durante a transição pelas práticas da educação física.
Dessa forma, ao sinalizar um conjunto de práticas, Samira, evidencia
a especificidade do brincar no EF, destacando o que é novo para ela e que foi
aprendido. Os desafios postos pelas práticas corporais que se estabelecem em
lógicas diferentes das apropriadas na EI, vai reconfigurando as preferências das
crianças e sua forma de compreender as intencionalidades da educação física e
aquilo que ela ensina, passando a indicar os aprendizados nomeando as práticas
corporais.
Para continuarmos nossa busca sobre os sentidos atribuídos a escolarização
na transição, buscamos na brincadeira de entrevistar compreender como as
preferências das crianças evidenciavam seus aprendizados na educação física.
Maria Eliana: aqui é bom porque a gente brinca todo mundo junto, a tia
sempre deixa.
Julia: eu gosto de pular-corda e de bater a corda;
Eric: tem os joguinhos da tia Maria;
Miguel: eu gosto do Congo tio; Gian: aqui tem umas coisas diferentes, tem
mais brincadeiras.

Durante as brincadeiras, as narrativas das crianças transitavam do presentepresente para o presente-passado (RICOUER, 1994), rememorando aquilo que
aprenderam na EI e estabelecendo diferenciações, como percebemos na narrativa
de Maria Eliana e Gian, que demarcam suas preferências, especialmente em relação
aos aprendizados ocorridos na educação física.
Esse movimento enriquece o repertório de práticas (CERTEAU, 1994) tornando
a forma como praticam a educação física movimento de consumos das práticas
corporais. Isso também potencializa as apropriações das intencionalidades do EF,
narrativas como essas destacam esse momento: “vamos, vamos, rápido para a
gente sair logo! [para o pátio]”, “tia eu fiquei quieta e você não me chamou [para
escolher a brincadeira]” e “Ricardo vem logo [para fila] para a gente ir” (DIÁRIO
DE CAMPO, 2014). O entendimento da cultura escolar do EF, vão configurando os
sentidos atribuídos à rotina nas narrativas das crianças, produzindo ações táticas
(CERTEAU, 1994) que alicerçadas na compreensão das intencionalidades dos
espaços (CERTEAU, 1994) escolares.
9 Danças Folclóricas do Estado do Espírito Santo.
10 Variação da brincadeira Galinha-do-Vizinho.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1084

Realizar uma leitura positiva (CHARLOT, 2000)11 das brincadeiras infantis
significa desprendermos dos rótulos adultocêntrico que associam brincadeira
à indisciplina, desinteresse ou prática improdutiva. Passando a compreendê-las
como práticas enriquecedoras do processo educativo, assumindo sua criatividade e
importância na socialização das crianças e na apropriação dos saberes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das análises dos dados, compreendemos sentidos produzidos pelas
crianças que indiciam seus entendimentos sobre as intencionalidades do trabalho
pedagógico da educação física na EI e no EF.
Portando, analisar os sentidos atribuídos pelas crianças aos seus aprendizados
na transição, especialmente pelas práticas da educação física, evidenciou como as
práticas corporais vão marcando as preferências das crianças e reconfigurando suas
maneiras de praticar os lugares (CERTEAU, 1994). Evidenciando o modo como as
crianças se apropriam das culturas escolares e os sentidos que vão atribuindo nesse
processo.
THE CHILDREN PRACTICE AT THE PRODUCTION OF MEANINGS ABOUT
SCHOOLING IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The purpose of this article is to understand the meanings produced by children in transition
about their schooling process in physical education. Ethnographically used as source, narratives
produced by: field diary, jokes, imagery records. The data show the differentiations produced by the
children about their schooling process, including the specificity of educational work in the physical
education of elementary and secondary education.
KEYWORDS: Physical Education; Educational transition; Ethnographic.

DE LAS PRÁCTICAS INFANTILES A PRODUCCIÓN DE SIGNIFICADOS ACERCA
DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El objetivo de este artículo es comprender los significados producidos por los niños
en la transición en su proceso de escolarización en la educación física. Etnográficamente utilizado
como fuente, las narrativas producidas por: diario, juegos, registros imajeticos. Los datos muestran
las diferencias producidas por los niños sobre su proceso de escolarización, que comprende la
especificidad del trabajo educativo en la educación física desde la guardería y la escuela primaria.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Transiciones educacionales; etnografía.
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LAZER E EDUCAÇÃO FÍSICA: PRODUZINDO
CONHECIMENTOS COM OS PROFESSORES DO
ENSINO MÉDIO1
Adriana Angélica Lobo Leite2
Eliene Lopes Farias3
RESUMO
Este trabalho apresenta reflexões sobre Lazer e Educação Física (EF) no Ensino Médio. Tendo
como objetivo ampliar a compreensão sobre lazer e EF e de intervir na prática escolar, a pesquisa
foi produzida em dois momentos: a) uma investigação do cotidiano da EF; b) intervenções junto
aos professores de EF de duas escolas. A pesquisa ampliou a compreensão sobre a temática e
possibilitou abordar formação docente como um processo contínuo, coletivo e que ganha sentido
no cotidiano escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Educação Física; Formação docente.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é recorte de uma pesquisa realizada no Mestrado Profissional
em Educação e Docência da UFMG, nos dois últimos anos4. Tendo como objetivo
tematizar as intercessões entre Educação Física (EF) e Lazer e produzir ações que
impactem as práticas escolares, o trabalho apresenta um investimento de pesquisa
paralelo à produção de um processo de intervenção junto à professores de EF –
esse último como requisito específico do mestrado profissional.
O tema nasceu das questões produzidas no cotidiano da prática pedagógica
com a EF no Ensino Médio. Partimos do princípio de que a aula de EF é um contexto
profícuo à tematização do lazer: primeiro, porque os seus conteúdos de ensino
(esportes, jogos, danças, ginásticas, jogos, etc.) são práticas que, embora não
possam ser interpretadas como lazer nas aulas de EF, tem forte vinculação com esse
campo. Segundo, porque permite aproximar de questões centrais para os jovens
(relacionadas à participação social e à sociabilidade). Terceiro porque favorece o
aprofundamento de questões relacionadas à educação e cidadania.
Desde a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394 de 1996, e também as
diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental e Médio, a EF é considerada como
um componente curricular. Segundo BRACHT (1997, p.14) a EF “se justifica na escola
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização
2 (FUNEC), dri.allobo@gmail.com
3 (UFMG), elienelopesfaria@gmail.com
4 O Mestrado Profissional enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas ao desempenho de um
alto nível de qualificação profissional. Ver site PROMESTRE.
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como prática pedagógica que se ocupa da cultura corporal de movimento” expressa
nos jogos, danças, lutas, esportes, ginásticas, etc. A noção de cultura corporal de
movimento proposta por Bracht (1997) coloca centralidade na historicidade e no
sentido/significado do movimentar humano. Segundo Bracht (1997, p. 52):
A EF, nesta perspectiva, educaria no sentido de instrumentalizar o indivíduo
para ocupar de forma autônoma seu tempo livre também com atividades corporais
de movimento (...), de instrumentalizar o indivíduo para entender e se posicionar
criticamente frente à nossa cultura corporal/movimento, e educaria no sentido de
desenvolver uma sociabilidade composta de valores que permitam um enfrentamento
crítico com os valores dominantes.
Entendemos que abordar lazer e EF escolar é importante. Mesmo o lazer não
sendo um conteúdo específico da EF, podendo ser trabalhado por outras disciplinas,
este encontra nessa disciplina certa centralidade – sobretudo porque no lazer
também se encontram os sentidos e significados propostos para o movimento na
EF.
No decorrer da pesquisa buscamos compreender como o lazer vem sendo
abordado nas aulas e, também, constituir um espaço de formação no qual os
professores pesquisados pudessem compartilhar e produzir conhecimentos. Não
pretendíamos, entretanto, realizar um exercício de transmissão de conhecimento,
nem construir uma receita a ser aplicada. Ao contrário, partilhando da noção de
que os professores produzem conhecimentos, buscamos estabelecer com eles o
diálogo. Apostamos na noção de que aprender e viver são sinônimos (MATURANA,
2001) e de que o aprendizado é inerente à participação na prática cotidiana (LAVE
e WENGER, 1991). Nesse processo fomos tomados pelo exercício cotidiano, cuja
participação funda novas maneiras de ver e sentir o mundo.
Um dos desafios enfrentados, entretanto, diz respeito ao tratamento dispensado
ao lazer – tarefa difícil, uma vez que o conceito de lazer é objeto de disputa por
definições em diferentes abordagens. Assim, se optamos por não fazer aqui uma
narrativa sobre a produção histórica desse campo (conceitos e debates), é preciso
destacar que assumimos o lazer como um importante aspecto da vida e como
direito fundamental para o exercício da cidadania. Neste trabalho nos aproximamos,
então, da perspectiva de lazer de Gomes (2010, p. 8): como “dimensão da cultura
caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço
social”.
Embora a pesquisa tenha produzido diferentes análises (sobre o lazer nas aulas
de EF e sobre formas de lidar com o tema na escola) nesse texto tematizaremos os
resultados advindos do engajamento dos professores no processo de formação.
OS CAMINHOS DA PESQUISA/INTERVENÇÃO
A pesquisa iniciada em 2015 envolveu duas unidades da Fundação de Ensino de
Contagem (FUNEC) − entidade de Ensino Médio5. A partir da abordagem qualitativa
a pesquisa se desdobrou em dois momentos distintos, mas comunicantes. Para
5 Criada pela Lei nº 1101, de 21/3/1973, a FUNEC sede e foro em Contagem, é originária da
municipalização de dois estabelecimentos de ensino, em 1991. Disponível em: < http://www.contagem.
mg.gov.br/>. Acesso em: 14 mar. 2016.
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ampliar a compreensão do cotidiano escolar e das concepções de lazer e EF nesse
contexto, realizamos estudo exploratório, observação do cotidiano escolar em 2015
e revisão bibliográfica.
Conforme dito, uma singularidade do mestrado profissional é a produção de
um “produto técnico”, para além da dissertação. A exigência desse produto (que
impactasse a escola) nos colocou diante da necessidade de interpretação dessa
tarefa. Não tínhamos no horizonte a construção de um produto que se caracterizasse
como um modelo. Deslocamos a ideia de produto (fixo ou que pudesse ser replicado
em outros contextos) para noção de processo. Desse modo, após as observações da
EF (ocasião em que foi possível perceber a ausência do tema lazer nas aulas de EF e
dos planejamentos de ensino) entendemos a necessidade de constituir um processo
de formação: com organização de ações com os professores no cotidiano da escola.
Em 2016 realizamos 10 encontros (encontros de formação) com dois professores
de duas escolas6. Nessa ocasião (após apresentação de dados sobre as aulas de EF
em 2015), constituímos uma pauta coletiva de trabalho e investimos na tarefa de
estudar lazer e EF vislumbrando possibilidades de abordar o tema no ensino médio.
Nesse percurso realizamos: leitura e discussão de textos e vídeos; planejamento de
ensino; produção de textos e questionários; formulação de documentos.
O processo de formação ganhou materialidade em algumas ações: a) no
decorrer da formação os debates foram retroalimentados pela prática pedagógica
dos professores envolvidos. b) produzimos um BLOG (que permanece aberto à
interlocução); c) produzimos um documento (carta à presidência da FUNEC) –
posteriormente assinado pelos professores da FUNEC; d) aprovamos um projeto
PIBIC-jr para dar continuidade ao trabalho em 2017.
Mas afinal, como ampliar o impacto desse processo para além da FUNEC?
Entendemos que, além do processo produzido com os professores, o registro de
alguns princípios que iluminaram aspectos relevantes para a formação, podem se
tornar referência à produção de outros espaços que professores aprendem entre
pares.
A FORMAÇÃO DOCENTE NO COTIDIANO DA ESCOLA: ALGUNS PRINCÍPIOS
Consideramos a escola como contexto de produção de conhecimentos,
experiências, percepções e de novas maneiras de ver o mundo. Tendo esse princípio
como referência, a proposta de ação gerada na pesquisa foi de interlocução com
os professores: procurou construir possibilidades de ação no fluxo dos encontros.
Tentando suprimir a ideia de professor executor ou recebedor de teorias, o
aprendizado foi fundado no coletivo (entre pares) em diálogo com a produção teórica
da educação e da EF. Apostando no princípio da equidade de conhecimentos (e no
diálogo com as teorias), todos os encaminhamentos foram sugeridos, debatidas e
modificados, enfim, produzidos COM os professores envolvidos.
Nessa jornada nos deparamos com dificuldades: falta de tempo para os
encontros, de espaços e de infraestrutura para reuniões: excesso de encargos
didáticos dos docentes; cansaço dos professores causado do excesso de trabalho,
6 Iniciamos essa fase com 4 professores, mas justificando falta de tempo 2 não deram continuidade.
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etc. Tudo isso nos mostrou que a formação não pode ser considerada como uma
empreitada solitária - numa perspectiva individualizante e com desrespeito a algo
que é central para a docência: o direito à formação na escola.
Fomos entendendo, portanto que a constituição de uma política de formação
docente permanente na escola é aspecto crucial. A pesquisa/intervenção mostrou
que a formação exige apoio institucional. A partir dessa compreensão optamos
por fazer um documento reivindicando condições adequadas de trabalho junto à
direção da FUNEC, sobretudo, uma agenda de encontros para 2017. Mais que um rol
de conhecimentos aprendidos pelos docentes o processo de formação gerou ações
de cunho político (com vistas à mudança da lógica escolar).
Participar dos encontros e ministrar aulas tentando aproximar do tema lazer,
recolocou no horizonte a necessidade de produções de práticas de lazer COM os
jovens do ensino médio (DAYRELL; CARRANO, 2014). A imersão em estudos sobre
as juventudes – grupos para os quais a participação cultural é central – nos levou a
aproximar das teorias e a buscar uma maior compreensão dos sujeitos concretos
da escola. Sair da lógica do aluno abstrato se tornou um exercício cotidiano de
conhecimento e, aos poucos, um princípio de trabalho (da centralidade dos sujeitos
da educação).
Conhecer os jovens e suas demandas deu visibilidade às suas escassas
oportunidades de lazer e desdobrou ações para além da EF. Esse processo de
conhecimento culminou na inclusão de mais um tópico no documento formal
produzido para a administração da FUNEC: a abertura das escolas para as práticas
juvenis no período extra turno foi mais uma das ações gestada no processo de
formação que encaminhou ações políticas.
PALAVRAS FINAIS
O percurso de pesquisa/intervenção permitiu compreender que o lazer é um
tema pouco abordado nas escolas pesquisadas e que ainda é necessário ampliar
conhecimentos sobre essa temática. A dinâmica da pesquisa gerou desdobramentos
na escola: acarretou um novo tipo de engajamento dos professores; produziu maior
interesse dos professores em continuar estudos; gerou mudanças de concepções de
EF e lazer; gerou aprendizagens sobre o direito à formação; ampliou a compreensão
da relação teoria e prática e da necessidade de dialogar com os alunos (ensino
médio). Enfim, a pesquisa/intervenção desvelou a formação como um processo de
aprendizagem que gera ações políticas, pedagógicas e de empoderamento dos
professores.
LEISURE AND PHYSICAL EDUCATION: BUILDING KNOWLEDGE WITH HIGH
SCHOOL TEACHERS
ABSTRACT: This work presents thoughts about leisure and Physical Education (PE) at High School.
Aiming to broaden understanding about leisure and PE, and to intervene in school practice, this
research was produced in two moments: a) Investigation of PE’s daily life; b)Interventions with EF
teachers from two schools. This research broadened the understanding on the subject and made
it possible to approach teacher training as a continuous, collective process, which makes sense in
everyday school life.
KEYWORDS: Leisure; Physical Education; Teacher training.
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OCIO Y EDUCACIÓN FÍSICA:PRODUCIENDO CONOCIMIENTO CON LOS
MAESTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
RESUMEN: Este artículo presenta reflexiones sobre Ocio y Educación Física (EF) en la Escuela
Secundaria. Con la finalidad de ampliar la comprensión de ocio y EF e intervenir en la práctica
escolar, la investigación se produce en dos etapas: a) una investigación del cotidiano de la EF;
b) intervenciones junto a los maestros de EF en dos escuelas. La investigación ha ampliado la
comprensión de la cuestión y ha hecho posible abordar la formación como un proceso continuo y
que gana sentido en la escola.
PALABRAS-CLAVES: Ocio; Educación Física; Formación del Profesorado.
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CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PROPOSTA COLETIVA
DE TRABALHO1
Bruna de Paula Cruvinel2
RESUMO
Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado e tem como objetivo entender a articulação
da educação física (EF) na educação infantil (EI). A metodologia empregada foi a da pesquisaação pautada pelo trabalho coletivo. Os resultados apontaram para a predominância dos aspectos
físico-motores no contexto investigado. O trabalho coletivo apontou o jogo como possibilidade de
articulação da EF na EI.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Educação Infantil; Trabalho Coletivo.

INTRODUÇÃO
De acordo com o artigo 26, inciso 3º, da LDB 9.394/96, a Educação Física (EF)
“integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica”(BRASIL, 2015, p. 19), no entanto, a referida lei não aponta a
necessidade da atuação do professor de área na Educação Infantil (EI), permitindo
que os professores regentes das turmas ministrem os conteúdos referentes à EF.
Na Rede Municipal de Ensino (RME) de Goiânia, o professor de EF não atua
nas instituições específicas de EI. No entanto, nos últimos anos, para atender às
reivindicações populares pela ampliação do atendimento e às recentes exigências
legais impostas pela aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024)
que apresenta como primeira meta para a educação nacional a universalização, até
2016, da EI para as crianças de 4 e 5 anos (BRASIL, 2014), intensificaram-se a partir
de 2015a abertura de turmas pré-escolares nas escolas de Ensino Fundamental
(EnF)da rede, nas quais os professores de área atuam com os pedagogos. Nesse
contexto é que o professor de EF atua nas turmas de EI dessas escolas.
Este trabalho que se constitui enquanto um recorte da pesquisa de mestrado
acadêmico em educação, aborda a temática da inserção da EF na EI objetivando
entender como esta área se articula e se integra na EI, bem como quais são suas
possibilidades na formação das crianças pré-escolares.
Dentro de uma concepção crítico-dialética de ciência, buscou-se compreender
a realidade investigada a partir da totalidade e da contradição, considerando as
categorias da história e da práxis, referenciando-se metodologicamente na pesquisaação (THIOLLENT, 2011) e nos princípios do trabalho coletivo (DAVID, 1998).
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPEMIG.
2 Instituto Federal de Goiás (IFG), b.depaulacruvinel@gmail.com
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A investigação desenvolveu-se em uma escola da RME de Goiânia-GO no
período de janeiro de 2015 a abril de 2016. Os instrumentos empregados foram a
observação participante das rotinas escolares, a análise dos documentos e diretrizes
para a EI, a realização de entrevistas com os professores da escola envolvidos com
a EI e os seminários de discussão coletiva.
A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EI
De maneira geral, o trabalho pedagógico na EI se apresenta ora como estratégia
de prevenção do fracasso escolar e preparação para o EnF, ora em uma perspectiva
anti-escolar a partir de uma visão distorcida do binômio cuidar-educar.Desde o
século XIX, nas instituições assistencialistas de atendimento às crianças pequenas, a
EF se inseria com a incumbência de ‘domar’ os corpos das crianças. Já no século XX,
agregando conhecimentos de outras áreas, a EF vai se reconfigurando dentro da EI,
assumindo outras formas baseadas principalmente nas perspectivas da recreação,
da psicomotricidade e do desenvolvimento motor (SAYÃO, 1996). Destaca-se que
a EF esteve quase sempre ancorada em uma visão idealista, na qual a infância é
concebida como “fase/período preliminar à vida adulta, em que a criança aparece
mitificada como criatura ingênua, inocente, mas que precisa ser moldada, educada
para” (OLIVEIRA, 2005, p. 101).
Em geral essas perspectivas de EF não compreendem a criança como um ser
social inserido num contexto histórico-cultural, concepção que começa a ser discutida
de maneira mais ampla a partir da década de 90, com a proposta metodológica
desenvolvida pelo Coletivo de Autores (2012) que define como conteúdo da EF a
cultura corporal, expressão corporal da cultura, linguagem e conhecimento universal
que precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos na escola.
A partir desse contexto teórico-metodológico de abordagens daEF na EI é que
se analisou os elementos da realidade e do contexto da escola-campo. Iniciando pela
Proposta Político-Pedagógica (PPP) da Secretaria Municipal de Educação (SME)
(GOIÂNIA, 2014), constata-se que esta traz orientações gerais para a organização
do trabalho pedagógico na EI e, inclusive, prevê a participação do professor de EF
no processo educativo pré-escolar. No entanto, não traz orientações específicas
referentes ao currículo da EF, apenas salienta que o professor deve participar dos
cursos formativos referentes à EI. Ao colocar a brincadeira como um dos eixos
curriculares da EI, o documento também faz referência ao professor de EF ao propor
que “garantir a brincadeira nas escolas requer estabelecer parceria com o professor
de Educação Física e o Auxiliar de Atividades Educativas ao planejar, bem como os
demais profissionais da instituição” (GOIÂNIA, 2014, p. 185).O documento não deixa
claro, no entanto, qual é o papel da EF, apenas indica que a sua integração deve se
dar a partir da brincadeira e do seu aspecto lúdico.
Nos documentos institucionais da Escola-Campo é apresentado como
objetivo da EF a ampliação da compreensão dos educandos sobre o corpo, e seus
significados biológicos, culturais e sociais. A presença desta disciplina é justificada
pelo movimento como manifestação da maneira de ser da criança e pela brincadeira
como expressão do movimento, sugerindo uma concepção de EF focada no aspecto
motor.
Nas entrevistas realizadas com os professores da Escola-Campo, estes
apresentaram a importância da presença da EF na pré-escola, no entanto, destacaram
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o desenvolvimento motor como o foco desta disciplina na EI, apontando como função
da EF desenvolver“[...] a coordenação motora, as regras dos jogos” (Entrevista com
a Professora I) ou trabalhar pedagogicamente o “[...] desenvolvimento físico da
criança” (Entrevista com a Coordenação). Inclusive o professor de EF destaca como
conteúdo da EF para a EI o que ele definiu como movimentos naturais “[...] andar,
correr, pular, saltar. Eu trabalho bastante com trilhas, pequenas gincanas e circuito,
enfatizando bastante esses movimentos naturais”.
As análises da organização curricular e o processo de observação das aulas de
EF reafirmaram o destaque dado ao aspecto motor. No período de observação os
conteúdos de destaque foram: coordenação motora; técnica, agilidade e equilíbrio
no desenvolvimento do ato de andar, correr, rolar, etc.; trabalho em equipe e
competitividade. Nesse contexto a brincadeira e o jogo apareceram apenas como
instrumento nas aulas de EF.
Tomando como objeto da EF a cultura corporal, confronta-se a ideia de
movimento. Escobar (2012, p.128) indica que o homem não se move, ele “age”, sendo
que a ação humana envolve todo um complexo de atividades que não podem ser
reduzidas a uma simples repetição de movimentos.
Se o ser humano é aquele que essencialmente “age” no mundo transformando-o,
amplia-se a concepção de criança. Logo, quando brinca, ela não somente se
movimenta, mas exerce uma atividade que é própria da sua condição como ser
humano e histórico. Assim, “é necessário que a educação física contribua para a
ampliação da leitura de mundo das crianças, tomando a brincadeira infantil como
eixo norteador da proposta na perspectiva histórico-cultural” (OLIVEIRA, 2005, p.
104).
O TRABALHO COLETIVO NA EI
Na escola capitalista o trabalho coletivo tem assumido um caráter funcionalista,
de soma de trabalhos individuais, servindo como meio de reprodução das relações
de poder. No entanto, sendo a realidade contraditória, o trabalho coletivo pode
possibilitar “uma unidade de interesses e favorecer formas de resistência à
dominação” (PIMENTA, 1995, p. 80), potencializando a construção de propostas
educativas que rompam com um ensino fragmentado.
A partir dessa concepção, no seminário de discussão coletiva, analisou-se
que, em um contexto de precarização, a EI tem encontrado grandes dificuldades
no desenvolvimento da sua função educativa. Considerando a necessidade de
rompimento com tal situação, definiu-se como demanda a criação de uma proposta
integrada de trabalho com os professores da EI.
Para superar a fragmentação em disciplinas e articular de maneira orgânica o
trabalho do professor de EF na EI, a proposta desenvolveu-se a partir da perspectiva
de trabalho por complexos temáticos (PISTRAK, 2011), articulando os conteúdos da
cultura corporal e das diversas áreas do conhecimento previstos na PPP da SME
para a EI.
Se é na ação, na atividade que se processa a apropriação do mundo e dos
conhecimentos necessários para o desenvolvimento psicológico (LEONTIEV,
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2012), considerou-se o jogo protagonizado como elemento articulador das ações
pedagógicas.Entende-se este como uma atividade necessária ao desenvolvimento
infantil no período pré-escolar (ELKONIN, 2009), logo, buscou-se trabalhar temas e
conteúdos das várias áreas do conhecimento sem antecipar a metodologia do EnF,
respeitando o desenvolvimento humano e as necessidades da criança.
Além de elemento articulador de todas as ações, na proposta elaborada o jogo
protagonizado configurou-se como conteúdo da EF. Os objetivos do trato com o
conteúdo compreenderam a apreensão dos elementos cooperativos e normativos
(regras) dos jogos; o desenvolvimento da construção de narrativas e a capacidade de
assumir diferentes papéis em situações coletivas; além da apreensão dos diferentes
papéis assumidos nos jogos tradicionais e simbólicos.
No jogo as crianças se comportam de maneira diferente do habitual,
demonstrando uma maturidade superior à que elas expressam em outras situações,
neste sentido esta atividade mostrou-se como um potencializador do aprendizado e
do desenvolvimento na infância, articulando-se enquanto teoria, método e conteúdo
da EF na EI.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação da consciência perpassa pela construção cultural do corpo, pela
experiência material do ser com o mundo mediada pela atividade e pela linguagem,
elementos que se relacionam diretamente com o objeto da EF na escola, a cultura
corporal. Desta forma vislumbra-se a construção de possibilidades educativas
consistentes e conscientes, permeadas pelo trabalho coletivo em que a EF contribua
com a formação humana.A experiência desenvolvida apresentou-se como um
esboço dessa possibilidade uma vez que os professores se mostraram competentes
no desenvolvimento de um trabalho coletivo em que conhecimentos e conteúdos
específicos puderam ser tratados de maneira integrada.
CONTRIBUTIONS OF PHYSICAL EDUCATION FOR EARLY CHILDHOOD
EDUCATION: A COLLECTIVE WORK PROPOSAL
ABSTRACT: This work is a cut of masters research and aims to understand the articulation of physical
education (PE) in early childhood education (ECE). The methodology used was that of action research
based on collective work. The results pointed to the predominance of physical-motor aspects in the
investigated context. The collective work pointed to the play as a possibility of articulation of PE on ECE.
KEYWORDS: School Physical Education; Early childhood Education; Collective Work.

CONTRIBUCIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL:
UNA PROPUESTA DE TRABAJO COLECTIVO
RESUMEN: Este trabajo es un extracto de ladisertación y tiene como objetivo comprender la relación de
la educación física (EF) en educación infantil (EI). La metodología utilizada fue la investigación-acción
guiada por el trabajo colectivo. Los resultados apuntan a la predominancia de aspectos físico-motores
en el contexto investigado. El trabajo colectivo muestra el juego como la posibilidad de EF en EI.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Educación Infantil; Trabajo Colectivo.
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OS OBJETOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E
OS SIGNIFICADOS DAS ATIVIDADES DA CULTURA
CORPORAL1
Carolina Picchetti Nascimento2
RESUMO
Apresento uma conceituação sobre os “objetos de ensino” da educação física tendo como referência
a sistematização dos significados das atividades da cultura corporal. Discuto algumas razões
pedagógicas e metodológicas relacionadas à análise dessas atividades em sua dimensão autônoma
(mas não independente) da prática social,o que implica identificar aquelas características que
expressem as ações específicas para o “fazer criador”em dança, jogo, ginástica etc.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; cultura corporal; ensino.

INTRODUÇÃO
Apresento neste texto uma discussão sobre os “objetos de ensino” da educação
física a partir de uma perspectiva histórica e cultural das práticas corporais. A
pergunta que orienta esse debate pode ser apresentada da seguinte forma: quais
são os critérios pedagógicos que fundamentam uma proposição sobre “o que
ensinamos em educação física” ao se tematizar atividades como jogo, dança, luta,
ginástica etc.?
Parte-se da compreensão que as atividades da “cultura corporal” são uma forma
particular da prática social(COLETIVO DE AUTORES, 1992; TAFFAREL; ESCOBAR,
2009). Essa tese é discutida a partir do desenvolvimento das seguintes afirmações:
i) as atividades da cultura corporal possuem uma dimensão formativa específica
para os sujeitos que nelas se engajam; ii) a condição histórica e cultural do jogo,
da dança, da luta e da ginástica faz com que essas atividades sejam constituídas
por diversos significados; iii)considerando a prática pedagógica do professor de
educação física, é relevante identificar os significados que são específicos (ou
centrais) das atividades da cultura corporal.
Defendo que uma conceituação sobre os objetos de ensino da educação
física reflete uma posição sobre o que a prática pedagógica da Educação Física é
e, fundamentalmente, o que ela pode vir a ser. Essa é uma das razões pela qual se
faz necessário explicitar a concepção teórica que fundamenta o uso da expressão
“cultura corporal” como um termo geral para designar o objeto de ensino da área.
1 O presente texto sintetiza parte de nossa tese de doutorado que contou com o apoio financeiro da
FAPESP (processo nº 2010/15388-6).
2 Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FCLRP-USP), carolina_picchetti@
hotmail.com
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O ENSINO DAS ATIVIDADES DA CULTURA CORPORAL
Em uma perspectiva cultural da educação física tem-se como pressuposto que
atividades como o jogo, a dança, a luta ou a ginástica são constituídas por diferentes
relações sociais (de classe, étnicas, de gênero, estéticas, culturais e produtivas).
Por essa razão, estamos diante de fenômenos que apresentam sempre múltiplos
significados, por exemplo, relacionados à apreciação estética, socialização, prazer,
saúde, formação de identidade cultural etc.
Esse pressuposto traz como um de seus desdobramentos pedagógicos uma
posição sobre valorização e respeito à diversidade cultural no trabalho pedagógico
da educação física.Diversas são as manifestações corporais que podem ser utilizadas
para se trabalhar o jogo, a dança, a luta, a ginástica etc., assim como diversas são as
possibilidades para se “tematizar” tais atividades na prática pedagógica.
Parece-nos importante, contudo, discutir os desdobramentos propriamente
didáticos dessa posição pedagógica geral. Em uma perspectiva cultural da educação
física temos clareza sobre “o que ensinamos” quando afirmamos que a área trabalha
com a dança, o jogo, a luta, a dança e a ginástica? Se trabalhar com essa diversidade
de manifestações é importante, quais as especificidades formativas que atribuímos
a cada uma delas? É pertinente destacarmos um significado (ou conjunto de
significações) para ocupar o papel de eixo organizador do ensino das atividades
corporais? Qual o critério pedagógico para se propor um determinado significado
como o centro organizador do ensino da educação física? O que converte fenômenos
como dança, jogo, luta etc. em objetos de ensino da educação Física.
A argumentação que buscamos desenvolver é que o ensino das atividades
da cultura corporal pode ter por finalidade última tematizar aquelas características
que se referem às possibilidades formativas específicas do jogo, da dança, da luta,
da ginástica etc. Trata-se, assim, daqueles significados que expressam as ações
criadoras específicas para o engajamento dos sujeitos no fazer em dança, jogo, luta,
ginástica. Esse é o critério pedagógico principal para a determinação dos objetos
de ensino da educação física em uma perspectiva histórico-cultural.
A justificativa geral dessa posição encontra-se na compreensão de que as
atividades da cultura corporal não são apenas determinadas pelas condições
sociais das quais fazem parte (por exemplo, de gênero, classe, etnia)mas são,
também,determinantes de relações sociais relacionadas à capacidade criadora dos
sujeitos nessa esfera da vida.
O basquete me permitiu descobrir o sentimento verdadeiro que acompanha a
busca da perfeição. Eu posso apreciar agora o que um músico experimenta enquanto
se esforça para alcançar uma perfeita combinação de notas, ou um escritor para
alcançar uma perfeita disposição das palavras (RALKAVSKY, apud ARNOLD, 1979,
p. 50).
Assim, a tematização de “questões sociais”a partir das práticas corporais (por
exemplo, questões de gênero, desigualdade, etnia, injustiças e padrões estéticos)
sendo parte indissociável dos conteúdos de ensino das atividades da cultura
corporal não são os objetos de ensino da educação física. Esses são caracterizados
por sintetizarem significados das atividades corporais que se apresentaram e ainda
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se apresentam como centrais para o engajamento dos sujeitos na especificidade do
“fazer criador” em dança, jogo, luta etc. A pergunta objetiva que temos de enfrentar,
então, é: quais significados são esses e como os identificamos e sistematizamos
para o ensino?
OS SIGNIFICADOS ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES DA CULTURA CORPORAL
Explicações sistemáticas sobre os significados das atividades da cultura
corporal estão presentes tanto em autores que se dedicaram ao estudo das práticas
corporais em geral (por exemplo, em Parlebás (2001) e no Coletivo de Autores
(1992)) quanto em autores que se dedicaram ao estudo de práticas corporais
específicas, por exemplo, o jogo coletivo (MAHLO, s/d; BAYER, 1994; GARGANTA,
1994), a Dança (LABAN, 1978; HUMPHREY, 1962, MARQUES, 2003) e a Luta (GOMES
et al., 2010; RAMÍREZ, 1997; KOZUB; KOZUB, 2004).
Citamos esses autores porque eles são alguns dos estudiosos que se colocaram
explicitamente a tarefa de pensar o que seriam os “conteúdos específicos” ou
a “lógica interna” dessas atividades. Além disso, muitos deles se dedicaram a
pensar teoricamente o que essas atividades são e como os sujeitos podem agir
criadoramente nas mesmas a partir das necessidades práticas que surgiram em
suas atuações com tais atividades (quer como práticos quer como educadores).
Em nosso percurso de investigação dos objetos de ensino da Educação Física
(NASCIMENTO, 2014) nossos diálogos com esses autores não foram apenas em
relação aos conteúdos específicos a que chegaram, mas, também, com os aspectos
metodológicos empreendidos para tais análises. Essa discussão metodológica nos
permitiu sintetizar algumas das razões pedagógicas para se propor “significados
centrais” para as atividades da cultura corporal bem como desenvolver os
conteúdos desses significados: para a dança, o circo e a mímica; para a ginástica e
o atletismo;para o jogo coletivo e a luta.
Ressalto, então, a necessidade de retomarmos (como área) um estudo
propriamente pedagógico e didático dos fenômenos com os quais trabalhamos.
A “ênfase cultural” da educação física – que trouxe muitas contribuições para
superarmos uma perspectiva biologizista em nossa prática pedagógica – parece
ter, como corolário, negligenciado o estudo das especificidades formativas do
jogo, da dança, da luta etc. (ver SIEDENTOP, 2002)), ora por concebermos esses
aspectos como sendo “apenas mais um” dos conteúdos a serem trabalhados, ora
por os tomarmos como dimensões “menores” (ou “quase-tecnicistas”) das práticas
corporais.
Nossa defesa e argumentação é que são a partir dessas significações específicas
ou centrais das práticas corporais que podemos desdobrar, na atividade pedagógica
da educação física,as muitas outras significações que fazem parte (podem fazer
parte)das relações dos sujeitos nessa esfera da vida.
ALGUMAS PALAVRAS FINAIS PARA SEGUIRMOS O DEBATE
A perspectiva de estudo sobre os objetos de ensino da educação física que
procuramos desenvolver expressa uma posição de que as atividades humanas
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possuem simultaneamente uma dimensão de permanência e de transformação:
“as pessoas vivem na história e [...] as pessoas vivem na história” (LAVE, 1996, p.
21). Tem-se, assim, uma unidade entre a dimensão objetivada da atividade humana
(‘vivemos em mundo histórico’) e o processo de apropriação dessa experiência
social pelos sujeitos concretos que nelas atuam(‘vivemos em um mundo histórico’).
No caso das atividades da cultura corporal essa permanência aparece em
seus significados centrais: o problema geral ou a necessidade que foi surgindo na
prática social e os meios criados e recriados para solucioná-los. Sua transformação,
no engajamento com essas significações por sujeitos histórica e culturalmente
situados. Nessa dinâmica ou unidade é que podemos buscar a superação de
interpretações dicotômicas sobre o “interno” e o “externo” no estudo das atividades
humanas:explicar o processo a partir do qual o contexto social torna-se parte
integrante de uma dada atividade e como as características próprias de uma
atividade tornam-se parte integrante do contexto social.
Por que e como a humanidade precisou criar e/ou desenvolver atividades
como o jogo, a dança e a ginástica? Quais as potencialidades formativas específicas
ao nos engajarmos nessas atividades?Com quais ações os sujeitos precisam lidar
para atuarem criadoramente nessas atividades? Respostas a essas questões nos
encaminham para proposições didáticas sobre os “objetos de ensino” da educação
física, sobre “o que ensinamos” quando dizemos que nosso trabalho pedagógico
refere-se à tematização do jogo, da dança, da luta etc. Desenvolver e sistematizar
essas proposições nos parece ser nosso maior desafio no campo das investigações
em educação física escolar.
THE OBJECTS OF TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION AND THE MEANINGS
OF THE ACTIVITIES OF BODILY CULTURE
ABSTRACT: I present a conceptualization of the “objects of teaching” of physical education having
as a reference the systematization of the meanings from the activities of bodily culture. I discuss
some pedagogical and methodological reasons related to the analysis of these activities in their
autonomous dimension (but not independent) from the social practice, identifyingthose features
that express the specific actions to the “creator making” in dance, game, gymnastic etc.
KEYWORDS: school physical education; bodily culture; teaching.

LOS OBJECTOS DE ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS
SIGNIFICADOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CULTURA CORPORAL
RESUMEN: Presentouna conceptualización de los objetos de enseñanza de la educación física
tomando como referencia la sistematización de los significados de las actividades de la cultura
corporal. Discuto algunas razones pedagógicas y metodológicas relacionadas con elanálisis de esas
actividades en su dimensión autónoma (pero no independiente) de la práctica social,identificando
aquellas características que expresan las acciones específicas para el “hacer criador” en danza, juego,
gimnástica etc.
PALABRAS CLAVES: educación física escolar; cultura corporal; enseñanza.
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ANALISANDO O IMPACTO DE UM MATERIAL
PEDAGÓGICO SOBRE O ENSINO DO ATLETISMO NA
EDUCAÇAO FÍSICA ESCOLAR
Maria Larissy da Cruz Parente1
Domingos Gomes dos Santos2
Emiliana Moreira de Lira3
Ivanildo Alves Lima da Silva Júnior4
Mariana Araujo Santana5
Diego Luz Moura6
RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar o impacto de um material pedagógico sobre o ensino do atletismo
nas aulas de professores participantes de um curso de formação continuada. Participou do estudo
uma professora ministrando aulas para o terceiro ano do ensino médio. Os dados foram coletados a
partir de uma observação participante, utilizando diário de campo e entrevista semiestruturada com
os alunos e a professora. Observamos que esse tipo de material é capaz de proporcionar suporte
para que o professor possa planejar e executar aulas relacionadas ao atletismo.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada;Material Pedagógico; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O campo da Educação Física escolar é pautado por indefinições e poucos
consensos (LOVISOLO, 1995). Entretanto, discussões das teorias críticas da década
de 1970, fizeram com que a maneira de intervenção fosse repensada, provocando
reflexão sobre o papel da Educação Física na escola. Surge então a perspectiva
de intervenção baseada na cultura corporal, tendo como objetivo oferecer uma
diversidade de conteúdos de maneira crítica e contextualizada para todos os alunos
(MOURA, 2012).
Apesar dos avanços, Faria et al (2010) apontam que o campo da Educação
Física tem tido dificuldades de materializar suas contribuições. Uma das carências
é a falta de materiais que auxilie o professor nas aulas. Diante dessa lacuna, o livro
didático surge como uma possibilidade, porém é alvo de críticas de cunho ideológico
(BITTENCOURT, 2004). Da Silva (2008) aponta que esses materiais não consideram
as distintas realidades.
1 Universidade Federal do Vale do São Francisco(Univasf), larissycp@hotmail.com
2 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), domingosgds@gmail.com
3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), emilianaef@hotmail.com
4 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), ivanildojralves@yahoo.com.br
5 Universidade Federal do Vale do São Francisco, mary-atleta@hotmail.com
6 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), lightdiego@yahoo.com
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É nesse sentido que o grupo LECPEF (Laboratório de Estudos Culturais
e Pedagógicos da Educação Física) criou material para o ensino do atletismo.
Portanto, este estudo analisa o impacto de um material pedagógico sobre o ensino
do atletismo na Educação Física escolar nas aulas de professores participantes de
um curso de formação continuada.
2 METODOLOGIA
Foram convidados para assessoria pedagógica os professores participantes
do curso “Dialogando sobre o ensino: o atletismo na escola”. Inicialmente 15
professores demonstraram interesse.Todavia, apenas uma professorada rede pública
de Juazeiro-BA deu continuidade e agendou as aulas. A professora teve três meses
para apropriação do material.
A assessoria pedagógica consistiu no acesso ao material pedagógico,
participação no curso de formação e acompanhamento das aulas. Segundo Imbernón
(2006) a formação por assessoria aplica estratégias conjuntas, dos formadores e
professores, tendo como objetivo melhorar a qualidade do ensino.
A observação foi de 11/10/2016 à22/11/2016, totalizando sete encontros. As
aulas foram ministradas uma vez por semana no 3º ano do ensino médio, turma
escolhida pela professora.
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 11 alunos para avaliar a
percepção das aulas, sendo sete meninas e quatro meninos.Na entrevista buscamos
conhecer suas experiências relacionadas a Educação Física escolar e o atletismo.
Além disso, a entrevista com a professora buscou a percepção sobre o material
pedagógico, tomando como base as aulas planejadas e ministradas a partir do
material pedagógico.
Para o perfil da professora utilizamos questionário, aplicado na inscrição do
curso de formação continuada. Na análise dos dadosfoi utilizada a técnica de análise
do conteúdo de Bardin (2009), por meio da construção de categorias.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 PERFIL DA PROFESSORA
A professora Maria7 tem 52 anos de idade, é graduada desde 1988 e faz parte
do quadro de professores efetivos na Bahia. Possui experiência com o atletismo,
enquanto discente da educação básica e graduação, atleta,docente e treinadora.
3.2 OBSERVAÇÃO
A observação durou um mês e meio, foram ministradas seis aulas. A professora
demonstrou uma rotina organizacional pré-aula, chegando com antecedência para
a preparação da aula e revisão do planejamento.
Quanto ao planejamento, demonstrou ser elemento indispensável para a
professora, pois usava plano de aula e anotações. Além disso, costuma confeccionar
7 Nome fictício da professora participante do acompanhamento pedagógico.
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materiais para serem utilizados. Segundo Bossle (2002) a ação de planejar resulta
de um processo crítico de reflexão das próprias ações, realizado conscientemente
para atingir objetivos. Entretanto, Lopes et al (2016) apontam que na Educação
Física ainda é uma prática ligada ao cumprimento burocrático de atividades,
diferentemente da realidade aqui exposta.
Durante as aulas, observamos características marcantes,como a maneira de
iniciar a aula, reunindo os alunos e realizando uma aproximação do conteúdo com o
dia a dia. Aspectos históricos foram utilizados como elementos para contextualização,
geralmente no início das aulas. Também foram discutidos temas relacionados à
competição e violência.
As aulas foram compostas por uma média de quatro atividades modificadas
por meio das variações. Além das variações, a professora realizou outras atividades.
A experiência fez com que ela acrescentasse elementos técnicos, que não estavam
no material.
Um fator interessante foi o protagonismo dos alunos, valorizando os saberes e
experiências de todos. A professora abria espaço para a participação de todos. Bem
como na hora de demonstrar algum movimento, como uma técnica, solicitava que
algum aluno se dispusesse.
Outro destaque foi a participação da turma, com todos os alunos ativos.Aqueles
que não estavam em condições físicas desempenhavam funções de registrar e
organizar a aula. Essas estratégias fizeram que a aula não represente um momento
livre.No final das aulas, destacamos o espaço para feedback, que funcionava como
meio de reflexão da prática do professor, onde ela podia refletir e reorganizar
questões apontadas.
3.3 A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE AS AULAS
A turma tinha 46 alunos, destes foram entrevistamos 11 (23,91%). Todos
apontaram que geralmente as aulas tinham um caráter recreativo, pois os professores
não costumavam direcionar as atividades.
Sobre as experiências com o atletismo, dois deles já participaram de competições.
Demonstrando pouca presença deste conteúdo na escola (MATHIESSEN, 2005).A
respeito das aulas durante o acompanhamento, os alunos relataram uma experiência
positiva. Destacaram a diversão, alta participação e boa interação entre os envolvidos.
Buscamos a opinião dos discentes sobre os textos didáticos. A maioria relatou
nunca ter participado de aulas de Educação Física com textos. Já os que relataram
essa experiência descreveram como ações raras e que geralmente se aprendia sobre
aspectos biológicos. Os discentes reportaram que foi uma aula interessante por
trazer temas pouco abordados; além de realizar uma aproximação entre o aluno e
o conteúdo.
3.4 A AVALIAÇÃO DA PROFESSORA
Buscamos informações sobre sua cultura de planejamento e os materiais que
costumava utilizar.Relatou gostar de livros, mas não citou quais auxiliam na produção
das aulas,e faz buscas em revistas e internet. O que nos confirma a falta de materiais
que auxiliem o trabalho do professor.
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Questionamos a professora sobre as contribuições do curso de formação
continuada. Foi Destacada a oficina de materiais alternativos, pois o acesso aos
materiais é uma das dificuldades enfrentadas. E exaltou dois aspectos relacionados
à organização do curso: o tempo destinado às atividades práticas e o espaço de fala
aberto para os participantes.
Tais destaques nos remetem a questionamentos dos modelos de formação
continuada oferecidos para os professores de Educação Física. Comumente as
formações se prendem aos aspectos teóricos e não buscam se aproximar do campo
prático; além disso, os professores tem um papel passivo, participando apenas
como ouvintes. Diante disso, apontamos um direcionamento para novos modelos
de formação onde o campo acadêmico dialogue e troque experiências com os
professores (TARDIF, 2002).
Quanto à utilização do material pedagógico, a professora relatou que continuará
utilizando para suas aulas, destacando a linguagem clara. Os textos didáticos
chamaram atenção da professora, pois ajuda a dar conta de algumas demandas
conceituais como os temas transversais. Na aula com os textos, a professora realizou
uma aproximação entre os temas e as experiências dos alunos.
Quando questionada sobre a parte que mais gostou,Maria afirmou que foram
os textos didáticos e principalmente as atividades de corridas. Tratando do capítulo
de atividades a professora destacou as variações e o fato de criar a partir delas.
Portanto, além de oferecer atividades, o material pedagógico ajuda o professor a
criar novas atividades ou outras variações. Também destacou os diferentes níveis de
complexidade, apesar do material pedagógico não ter realizado uma sistematização
é possível identificar o que se aplica de acordo com o nível de dificuldade da turma.
Por não ter tido tempo de utilizar todas as atividades, a professora Maria relatou
que escolheu as atividades de acordo com seu espaço e material disponível, além
de identificar aquelas mais próximas do seu método de trabalho.
A professora relatou que o material pedagógico é capaz de dar suporte para
as modalidades do atletismo e aproximar das propostas da secretaria de ensino.
Por fim, a professora Maria avalia a assessoria pedagógica como uma experiência
positiva e destaca que o trabalho de acompanhamento juntamente com a formação
continuada foram momentos de agregar conhecimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário a construção de materiais que auxiliem o trabalho do professor
no cotidiano da escola.De acordo com os dados, a utilização do material facilitou o
planejamento e a montagem das aulas, mesmo quando se possui experiência com o
conteúdo. No capítulo de atividades, destacou-se as variações como possibilidade
de ampliação das vivências. Já o os textos didáticos foram destacados como
inovador, por trabalhar temas conceituais.
A partir dos relatos dos alunos, as aulas construídas a partir do material
pedagógico proporcionaram diversão e interação entre eles, além de aprendizado e
um alto índice de participação.
A utilização desse material é capaz de dar suporte ao professor do planejamento
até a execução das aulas. E possibilita trabalhar o atletismo, proporcionando
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vivências corporais e socialização de conhecimentos conceituais a partir de temas
relacionados ao conteúdo.
ANALIZAR EL IMPACTO DE UN MATERIAL DE APRENDIZAJE SOBRE ATHLETICS
ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de un material educativo sobre el
atletismo que enseñan en las clases de los profesores que participan en uno curso de educación
continua. Participó en el estudio de un maestro dando clase para el tercer año de secundaria. Los datos
fueron recolectados a partir de una observación participante, utilizando diario, semiestructurada con
los estudiantes y el maestro. Observamos que este tipo de material es capaz de proporcionar apoyo
para el profesor para planificar y ejecutar las lecciones relacionadas con el atletismo.
PALABRAS CLAVE: A Educación Continua; Material Pedagógico; Educación Física.

ANALYZING THE IMPACT OF A PEDAGOGICAL MATERIAL ABOUT TEACHING
TRACK AND FIELD IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT; The objective of this study was to analyze the impact of a pedagogical material on the
teaching of track and field in the classes of teachers participating in a continuing education. She
participated in the study a teacher teaching classes for the third year of high school. The data were
collected by a participant observation, using field diary, semi structured interview with the students
and the teacher. We observed that this type of material is able to provide support so that the teacher
can plan and execute classes related to athletics.
KEYWORDS: Continuing Education; Pedagogical Material; Physical Education.
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ANALISANDO O JOGO A PARTIR DA
CONCEITUAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA 1
Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira2
Ricardo Bezerra Torres Lima3
Marcílio Souza Júnior4
Marcelo Soares Tavares de Melo5
Pierre Normando Gomes-da-Silva6
RESUMO
Objetivamos identificar e analisar como professores, participantes da formação continuada da Rede
Estadual de Ensino de Pernambuco, conceituam Jogo. Nosso estudo foi de abordagem qualitativodescritiva, documental e de campo através da aplicação de um questionário aberto e os dados
tratados por análise de conteúdo. Identificamos que várias respostas priorizaram a função do jogo, e
não o entendimento de jogo em si.
PALAVRAS-CHAVE: Jogo; Educação Física Escolar; Lúdico.

INTRODUÇÃO
O jogo, em diferentes áreas de conhecimento, tem sido objeto de reflexão
filosófica (HUIZINGA, 2008; BOURDIEU, 1983; CAILLOIS, 1990; LOOS-SANT’ANA;
GASPARIM, 2013). Tem sido, na educação, especificamente, em diferentes
componentes curriculares, estratégia e conteúdo de ensino (TELES, SANTOS,
MARASCHIM, 2015). Particularmente no campo pedagógico da Educação Física tem
sido objeto de debates em torno de proposições que criticam o caráter esportivista
da área (COLETIVO DE AUTORES, 2012; SOARES, GOMES-DA-SILVA, RIBAS, 2012).
Na área da Educação Física, como atividade curricular nas escolas de educação
básica, o jogo compôs sessões de aulas de diferentes momentos históricos. O
jogo apareceu como: momento de descontração de aulas altamente disciplinadas;
premiação após a realização de sessões de aulas com alto índice de desgaste
físico; momento de lazer, caracterizando-se como catarse de um ensino autoritário;
instituição esportiva, sendo exigido o rendimento técnico (MELO, SOUZA JÚNIOR,
2011).
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), rodrigo_fcoliveira@hotmail.com
3 Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ricardobtlima@gmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), marciliosouzajr@hotmail.com
5 Universidade de Pernambuco (UPE), mmelo19@hotmail.com
6 Universidade Federal da Paraíba (UFPB), pierrenormandogomesdasilva@gmail.com
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Diante do forte processo de esportivização que historicamente caracterizou
a disciplina curricular Educação Física (EF) no Brasil e sua prática pedagógica no
ambiente da escola temos diferentes abordagens pedagógicas que se apresentaram
nos últimos anos no âmbito da produção acadêmica e prática pedagógica nesta
área.
Uma dessas abordagens é a Crítico-Superadora (COLETIVO DE AUTORES,
2012), a qual traz fundamentos para a proposta curricular oficial da Rede estadual
de Pernambuco, desde 1989. Dentre outras características, esta abordagem atribui
à Educação Física a tarefa de criar e cultivar uma dialética da cultura corporal,
organizada em cinco grandes temas: ginástica, jogo, esporte, dança e luta.
Os referidos temas da cultura corporal estão em constante ressignificação,
desencadeando diferentes sentidos/significados de forma a causar uma abrangência
de conteúdos e diversidade conceitual e assim conflitos/incertezas entre os
professores.
Na rede estadual de ensino em Pernambuco (PE) esta incongruência também é
existente (SOUSA; SOUZA JÚNIOR, 2013). Percebemos isso durante o processo de
formação continuada dos professores da rede pública de PE, quando alguns desses
apresentavam dificuldades em definir, por exemplo, o que seria o Jogo ou Esporte.
Diante deste contexto objetivamos analisar a compreensão dos professores
referente ao conceito do Jogo como componente curricular das aulas de Educação
Física.
O estudo teve como referência uma abordagem qualitativo-descritiva,
documental e de campo. Como procedimento para coleta de dados aplicamos um
questionário aberto, com cinco (05) perguntas referentes ao conceito de Jogo, a
professores da rede estadual de ensino de PE, participantes da Formação Continuada
oferecida pela Secretaria de Educação de PE.
O grupo selecionado contou com a participação de 120 docentes das Gerências
Regionais de Educação (GRES) situadas nas cidades de Afogados da Ingazeira,
Floresta, Petrolina, Salgueiro e Araripina. Aplicamos o instrumento durante a parte
inicial das oficinas e obtivemos 43 questionários respondidos, equivalendo a 35%
dos envolvidos naquela formação.
Na fase de tratamento e análise de dados, coletados na literatura, nos
documentos e no campo, usamos a análise de conteúdo do tipo categorial
por temáticas, tendo como referência os estudos de Bardin (2011), a qual
funciona por desmembramento de texto em unidades e categorias para a
criação dos blocos temáticos e consequente identificação das palavras-chave.
Tomamos como categoria analítica a conceituação do Jogo. Já as categorias
empíricas (Coordenação Motora, Integração, Esporte, Regras, Formação do
Indivíduo, Lúdico, Lúdico/Regras) foram elencadas durante o contato com o
campo e, no diálogo entre ele e a categoria analítica, sendo agrupadas diante
do percentual de incidência e caracterização de aparição das respostas.

O JOGO NA PROPOSTA CURRICULAR OFICIAL DE PERNAMBUCO
A atual proposta curricular da Rede Estadual (PERNAMBUCO, 2013), denominada
Parâmetros Curriculares de Educação Física para o Ensino Fundamental e Médio de
Pernambuco (PCPE), foi elaborada no diálogo com outros documentos produzidos
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na Rede: Contribuição ao debate do currículo em Educação Física: uma proposta
para a escola pública (PERNAMBUCO, 1989), Subsídios para a organização da
prática pedagógica nas escolas: Educação Física (PERNAMBUCO, 1992), Política de
Ensino e Escolarização Básica (PERNAMBUCO, 1998), Base Curricular Comum para
as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco - Educação Física (PERNAMBUCO,
2006), Orientações teórico-metodológicas (OTM`s) – Educação Física – Ensino
Fundamental e Ensino Médio (PERNAMBUCO, 2010).
Neste percurso, de mais de 25 anos, a perspectiva da Cultura Corporal, na
Abordagem Crítico-Superadora, sempre fundamentou tais documentos e serviu de
referência conceitual para o professor em sua formação continuada e sua prática
pedagógica.
No documento analisado (PERNAMBUCO, 2013), identificamos o Jogo sendo
compreendido como uma produção humana criativa capaz de alterar a realidade.
Conceito esse também presente nas propostas curriculares anteriores do estado de
Pernambuco (1989; 1992; 1998; 2006, 2010).
O jogo na compreensão de professores de Educação Física
A análise das respostas dos professores de Educação Física da rede pública do
estado de Pernambuco mostrou que o conceito que eles têm sobre Jogo pode ser
organizado em torno de oito categorias, conforme tabela 1.
Tabela 1: Quantificação de respostas para categorização empírica
Respostas
1
1
2
3
4
10
20

Percentual (%)
2.3
2.3
4.7
7.0
9.3
23.3
46.5

2

4.7

43

100

Categorização
Formação do Indivíduo
Interação/competição
Regras
Coordenação Motora
Esporte
Lúdico
Lúdico e regras

Totais

Outras

Destacamos que as respostas, por muitas vezes mantiveram relações entre si,
afinal de contas estavam respondendo às perguntas acerca da compreensão de
jogo. Entretanto construímos a categorização acima em função da centralidade das
respostas, respeitando a associação ou não entre subcategorias. Isto se deu no
caso da categoria Lúdico e da categoria Regras, que ora apareceram isoladamente
nas respostas, mas ora apareceram associadas, gerando a necessidade de uma
categorização específica, como Lúdico associado a Regras. Apareceram respostas
numa categorização - Outra, que foi desconsiderada, pois fugiram a reflexões
conceituais e de compreensão acerca do jogo.
Nas centralidades das respostas evidenciamos associações entre as categorias
que nos levaram a apresentar nossas análises e reflexões pelo significado dado.
CONCLUSÕES
Em se tratando do conhecimento Jogo, foi possível verificar que os
professores da rede pública do estado de PE (Brasil) que participaram deste estudo
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apresentaram diversos conceitos. Reconheceram finalidades que não se anulam,
mas complementam-se para compreendermos os diferentes sentidos e significados
do Jogo, bem como as suas distintas formas de apropriação. A maioria versou sobre
um ou mais aspectos contemplados pela literatura utilizada e pelos PCPE, como
documento de referência para sua prática pedagógica.
Um ponto bastante relevante foi o fato de que a maioria dos profissionais entende
o jogo como atividade lúdica que permite ao praticante entender, absorver e criar
regras, sendo, por isso, uma excelente ferramenta para a formação do indivíduo e da
sua personalidade, porém não apenas como meio para outras aprendizagens, mas
também como objeto de aprendizagem do próprio jogo. Dessa forma, supera-se o
entendimento de jogo apenas como uma mera ferramenta de iniciação esportiva,
configurando-o como um conhecimento a ser sistematizado nas aulas de Educação
Física, como apontam os PCPE e o Coletivo de Autores (2012).
Porém, identificamos que várias respostas priorizaram a função do jogo, e
não o entendimento de jogo em si. “O que é o jogo?” diferencia-se de “Para que
serve o jogo?”. São duas questões diferentes, mas ambas nos mostram como se
compreende o jogo. Esse “conceito funcional” apresentado pelos professores
reconhece que tão importante quanto saber o que é o jogo é saber sua serventia
na área da Educação Física, percebendo, assim, a necessidade do seu trato dentro
da escola. Diante do exposto, a produção de documentos curriculares como os
PCPE é de extrema importância para que os professores acessem e produzam um
entendimento conceitual de certos temas da EF e possam, consequentemente,
pensar numa elaboração de estratégias para alcançar seu papel social diante da
função da escola.
THE ANALYSIS OF THE GAME UNDER THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER’S
CONCEPTS
ABSTRACT: This study aimed to identify and analyse how Physical Education teachers participating in
the continued education process promoted by the Pernambuco state Secretary of Education define
game. For this purpose, it was developed a qualitative-descriptive, documental and field study using
the application of a questionnaire. We identified that several responses prioritized the function of the
game, not the understanding of the game itself.
KEYWORDS: game; School physical education; playful;

ANÁLISIS DEL JUEGO A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA.
RESUMEN: Objetivos identificar y estudiar como profesores, participantes de la formación continua
de la Red Estadual de Ensino de Pernambuco, conceptualizan juego. Nuestro estudio de enfoque
cualitativo-descritivo, documental y de campo para la aplicación de un cuestionario abierto y los
datos tratados por análisis de contenido. Hemos encontrado que varias respuestas priorizan el papel
del juego, no el juego de la comprensión de sí mismo.
PALABRAS CLAVES: juego; educación física escolar; ludicidad;
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O LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DO PARANÁ COMO SUBSÍDIO PARA A
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 1
Roberta Alves da Silva2
Naiá Márjore Marrone Alves3
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre o Livro Didático de Educação Física do Paraná
(LDP-EF) e a Pedagogia Histórico-Crítica, apontando as possibilidades de sua utilização pela
Educação Física Escolar em uma perspectiva que visa à transformação social. Trata-se de um trabalho
de revisão bibliográfica. Compreendeu-se que é possível fomentar rupturas no processo de ensino e
aprendizagem da Educação Física Escolar por meio do LDP-EF.
PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático, Pedagogia Histórico-Crítica, Educação Física

INTRODUÇÃO
A Educação Física escolar no Brasil tem sua gênese marcada pelo alinhamento
aos desígnios da organização social imposta em cada período histórico. Houve um
tempo em que a Educação Física se constituía como uma ferramenta poderosa para
disseminar os ideários higienistas, outrora serviu como propulsora da esportivização
e ainda hoje tem assumido papéis que reforçam e legitimam os ideais dominantes.
No entanto, é possível perceber um movimento contra-hegemônico cuja força tem
tornado possíveis algumas alternativas de transformação social.
Às pedagogias críticas da Educação e da Educação Física destinou-se a tarefa
de estimular projetos de educação que estivessem preocupados em promover
rupturas com as injustiças sociais e que valorizassem a transmissão do conhecimento
historicamente acumulado pela humanidade. Destaca-se, neste contexto, no âmbito
educacional como um todo, a Pedagogia Histórico-Crítica.
Dermeval Saviani, juntamente com alguns de seus orientandos da época,
sistematizaram uma proposta pedagógica que buscava superar os pressupostos
tradicionais e escolanovistas, tendo em vista que essas pedagogias reproduziam a
lógica do capital e não se empenhavam em desenvolver propostas de transformação
social (SILVA, 2013). Neste contexto, originou-se, então, a Pedagogia HistóricoCrítica.
Um dos grandes pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica é a superação
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), roberta.betinharas@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), naiamarjore@gmail.com
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do senso comum e, para isso, o objetivo da escola deve ser o de democratizar
o acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Para isso,
Saviani aposta pedagogicamente em cinco passos essenciais no processo de ensino
e aprendizagem: a prática social inicial, a problematização, a instrumentalização,
a catarse e, por último, a prática social final. A partir dessa sistematização e de
uma prática pedagógica coerente com os pressupostos do Materialismo Histórico
Dialético, é possível munir os estudantes da classe trabalhadora de conhecimentos
capazes de emancipá-los, tornando-os críticos, reflexivos e protagonistas de sua
própria história.
O nosso objeto de estudo é a relação entre o Livro Didático Público de Educação
Física do Estado do Paraná (LDP-EF) e a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC). Tratase de uma pesquisa crítico-dialética, a tipologia por objetivos é compreensiva, a
tipologia por delineamento é bibliográfica e a abordagem é qualitativa. A primeira
tese que apresentamos, portanto, é que este livro está respaldado pela concepção
Crítico-Superadora da Educação Física que, por sua vez, não se desvincula dos
pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica.
Cabe ressaltar, ainda, que o livro em questão se constitui como a concretização
de uma política pública fundamental para o desenvolvimento da Educação Física
no Paraná e no Brasil. A proposta inicial para a construção do livro partiu do projeto
Folhas4, que após discussões entre professores e departamento de educação do
estado, foi idealizado um material que desse suporte à prática pedagógica dos
professores da rede estadual do Paraná. Do projeto Folhas, com início em 2003 ao
Livro Didático Público de Educação Física do Estado do Paraná (LDP-EF) que se
concretizou em 2006, houve algumas incrementações para a formatação nos moldes
de um Livro. Após o processo de escrita e revisão, o LDP-EF foi distribuído aos alunos
do ensino médio das escolas públicas do Paraná para o uso no ano de 2007.
Este material foi uma proposta pioneira e inovadora. Foi a concretização de
vários desafios, dada a escassez dos materiais pedagógicos da área da Educação
Física. Por isso o LDP-EF deve ser manuseado entendendo os pressupostos aos
quais foi submetido, ao tempo de sua construção e do cuidado com a tendência
do manuseio acrítico com a possibilidade de torná-lo uma receita pronta e verdade
absoluta. Adiante, buscaremos fazer uma análise sobre a relação entre este livro e a
PHC.
O CONTEÚDO ESTRUTURANTE GINÁSTICA E OS CINCO PASSOS DA
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
O LDP-EF tem como tessitura o Coletivo de Autores e sua organização está
dividida em cinco grandes conteúdos estruturantes, sendo eles: Esporte, Jogos,
Ginástica, Lutas e Dança. Escolhemos o conteúdo de Ginástica para ser analisado,
encarando os limites e possibilidades da proposta.
4 O projeto Folhas envolveu 12 disciplinas do ensino básico da rede Estadual do Paraná com o
propósito de subsidiar um material partindo das pesquisas dos próprios professores da rede
estadual e que culminaram na construção colaborativa do então denominado Folhas. Os textos que
constituem os Folhas são destinados para os alunos. Para saber mais sobre o projeto ver: http://
portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012840.pdf
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Respeitando a ordem do livro, inicia-se após a apresentação os capítulos dos
conteúdos estruturantes precedidos por uma introdução ao tema. No caso específico
da Ginástica foram 4 tópicos sugeridos, sendo eles: “O circo como componente da
ginástica”, “Ginástica: um modelo antigo com roupagem nova? Ou uma nova maneira
de aprisionar os corpos?”, “Saúde é o que interessa? O resto não tem pressa!”, “Os
segredos do corpo”.
Ainda que o livro esteja separado por capítulos, eles podem ser trabalhados
separadamente, pois não há um sequenciamento didático de tópico para tópico,
o que é um avanço, pois não se torna uma espécie de “receita passo a passo”.
Como foi um livro que partiu da experiência prática dos professores, subentendese que ao aliar a proposta do conteúdo ginástica à Pedagogia Histórico-Crítica,
levou-se em consideração o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto.
Parte-se dos saberes que ainda estão de formas desorganizadas (sincréticos) aos
saberes organizados (sintéticos), “professor e alunos refazem-se reciprocamente na
busca de respostas para os problemas que a prática social e os conteúdos lhes vão
apresentando”. (GASPARIN, 2012, p. 21). Dessa forma, o conhecimento do aluno é
valorizado, porque parte de sua realidade e contexto histórico.
Até aqui, expusemos a aproximação que o LDP-EF estabelece com a Pedagogia
Histórico-Crítica e a Concepção Crítico-Superadora da Educação Física. Tal
aproximação é apenas uma das evidências de que a proposta didática do Paraná
trouxe grandes contribuições para a prática pedagógica da Educação Física no
contexto escolar brasileiro. A profundidade dos conteúdos, a variedade de atividades
de intervenção, a linguagem acessível, a interdisciplinaridade, a contemporaneidade
dos conteúdos são apenas alguns dos elementos que trazem ao professor de
Educação Física inúmeras possibilidades de aproximar-se da realidade dos alunos
e dialogar com criticidade sobre os conteúdos, de modo que possam se posicionar
com autonomia nas diversas circunstâncias de seu cotidiano.
O LDP-EF tem um esforço contínuo em trazer conceitos, debates, reflexões
político-filosóficas e conhecimentos de caráter biológico que sejam apropriados pelos
alunos, contemplando assim o ciclo de aprendizagem que é esperado para alunos do
Ensino Médio. Segundo o Coletivo de Autores (1992), para o Ensino Médio, esperase que o aluno sistematize o conhecimento relacionado ao conteúdo aprendido,
que ele compreenda a estrutura de totalidade ali presente, que ele saiba notar o
movimento do objeto estudado de seu aspecto mais simples (a estrutura física e
as características de ação) até o mais complexo (explicações político-filosóficas).
Esta característica do LDP-EF também está em consonância com a proposta da
Pedagogia Histórico-Crítica, já que para Saviani (2011, p. 14), “a escola existe, pois,
para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber
elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber”.
No entanto, é preciso pontuar alguns limites para que a proposta seja aplicada
no seio escolar, como por exemplo, a densidade dos conteúdos, a precarização do
trabalho docente, que impede que o professor se debruce em estudos constantes
com a devida profundidade para trabalhar os conteúdos propostos pelo livro e,
a pequena quantidade de aulas de Educação Física disponíveis na maioria dos
currículos das escolas públicas brasileiras.
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No que se refere ao conteúdo estruturante Ginástica, também encontramos
alguns limites. Notou-se uma ausência de temas tão importantes como a Ginástica
Artística5 e, por outro lado, a presença de outros temas que talvez não possuem uma
conectividade tão intrínseca com a ginástica, como é o exemplo do folhas “Saúde
é o que interessa, o resto não tem pressa6”. Há também a presença do conteúdo
“circo” que, para Reis et al (2013), pode ser encarado “como um conteúdo específico,
extrapolando algumas análises que o entendem enquanto parte constituinte da
ginástica” (p. 173).
Elencamos até aqui pontos ímpares da obra, tanto de limites quanto às
possibilidades. Partindo dos pressupostos da PHC que aqui abordamos e sabendo
que estamos inseridos em uma sociedade capitalista, sugerimos que, assim como
propõe Saviani, é preciso também que a Educação Física invista no seu potencial
de munir a classe trabalhadora com o conhecimento relacionado à cultura corporal,
de modo que os alunos pertencentes a este grupo se aproximem cada vez mais
de uma compreensão de totalidade de sua realidade social e possam se apropriar
da ginástica, da dança, dos jogos, das lutas e do esporte com vistas à superar as
desigualdades culturais tão preconizadas pela sociedade do capital.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No nosso entendimento, é imprescindível expor as contradições do LDPEF e debatê-las, no entanto, não se pode negligenciar as enormes contribuições
que este livro traz para a prática pedagógica dos professores de Educação Física
que acreditam na possibilidade de utilizar os conteúdos da Cultura Corporal para
transformar a realidade. Além disso, os limites são inevitáveis7, sobretudo por fazer
parte das poucas experiências de sistematização dos conteúdos da Educação Física
para o ensino básico assumido pelo Poder Público. Assim, o caráter revolucionário
desta proposta persiste, pois a partir dela, novas propostas foram e têm sido criadas
no intuito de fortalecer a contra hegemonia da Educação Física.
A partir de todo o diálogo desenvolvido neste trabalho, tomamos licença para
afirmar com veemência que é possível promover rupturas na escola com o auxílio
da proposta didática formulada pelo Estado no Paraná em consonância com a PHC.
THE PUBLIC DIDACTIC BOOK OF PHYSICAL EDUCATION OF PARANÁ AS A
SUBSIDY FOR SOCIAL TRANSFORMATION
ABSTRACT: The objective of this work is to analyze the relationship between the Didactic Book
of Physical Education of Paraná (LDP-EF) and the Historical-Critical Pedagogy, pointing out the
possibilities of its use by School Physical Education in a perspective that aims at social transformation.
This is a bibliographical review work. It was understood that it is possible to foster disruptions in the
5 Neste ponto acreditamos que esse tema não foi levantado pelos alunos quando há a possibilidade
de sugerir os campos de interesse do conteúdo Ginástica, ou seja, o que os alunos gostariam de
saber mais sobre a ginástica, mas ainda assim o professor pode levantar esse conteúdo inicial em seu
planejamento e problematizá-lo.
6 Acreditamos que da prática social inicial os alunos podem ter abordado esse assunto, surgindo
assim, esse tópico no LDP-EF.
7 Encontramos um artigo escrito por vários autores que também participaram da escrita do LDP-EF,
e que o conceberam de acordo com que coloca Bakhtin apud Angulski “[...] o livro foi feito para ser
apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado [...]” (p.3).
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teaching and learning process of Physical School Education through LDP-EF.
KEYWORDS: Didactic Book, Historical-Critical Pedagogy, Physical Education

EL LIBRO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO EL
SUBSIDIO PARA EL CAMBIO SOCIAL PARANÁ
RESUMEN: El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el libro de texto de Paraná
Educación Física (EF-LDP) y la pedagogía histórico-crítico, señalando las posibilidades de su uso
para la educación física en una perspectiva orientada a la transformación social. Es un trabajo de
revisión de la literatura. Se dio cuenta de que es posible fomentar roturas en la enseñanza y el
aprendizaje de la Escuela de Educación Física a través de la LDP-EF.
PALABRAS CLAVES: Libro de texto, Pedagogía histórico-crítica , Educación Física
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O XBOX COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Bruna Priscila Leonizio Lopes1
Mayara Cristina Mendes Maia2
Maria Aparecida Dias3
RESUMO
Relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Supervisionado III do curso de Educação Física
da UFRN. Realizado numa turma do 9º ano do Ensino Fundamental II, de uma instituição privada, em
Natal, RN. Utilizou-se do Xbox 360-kinect, vídeo game que possui leitor de movimentos corporais, para
o desenvolvimento do esportes de aventura como temática nas aulas. Enfatizamos assim, a importância
em despertar a atenção para a valorização da gama de conteúdos que a Educação Física Escolar possui.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Xbox; Esporte de aventura.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho foi desenvolvido ao longo da disciplina denominada Estágio
Supervisionado III, componente curricular obrigatória na graduação em licenciatura
do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) de modo a ser utilizado como requisito avaliativo.
O estágio em questão compreende o terceiro de quatro, de modo que é
caracterizado como uma atividade acadêmica específica e possuidora de caráter
formativo, a qual visa uma integralização curricular. Busca a aplicação dos
fundamentos teóricos-metodológicos adquiridos até então, e ainda, contato inicial
com a realidade do ensino da Educação Física nos distintos níveis da Educação
Básica, sob a orientação, supervisão e coordenação de professores da área.
O campo de estágio escolhido para o desenvolvimento da atividade foi o Núcleo
Educacional Reino da Criança (NERC). Localizado no Estado do Rio Grande do Norte,
na cidade de Natal. Dada as características próprias do Estágio Supervisionado III,
as ações foram centradas no Ensino Fundamental II.
A Educação Física Escolar ainda sofre com o estigma de ser associada apenas
aos esportes mais tradicionais, a citar futebol, voleibol, handebol e basquete; tendo
em vista tal situação, tentou-se a partir do estágio possibilitar vivências distintas,
apresentar outras possibilidades que a gama de conteúdos da Educação Física
possui. Para tanto, pensou-se no desenvolvimento de esportes de aventura, o que a
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), bruna-llopes@live.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mayamaia@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cidaufrn@mail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1117

partir de conversa com o professor da disciplina em questão, foi verificado que não
se tinha trabalhado até aquele momento.
O Estágio Supervisionado Obrigatório III, fez-se assim uma oportunidade de
mostrar uma Educação Física – a partir das aulas elaboradas e ministradas durante
o período – que foge da tradicionalidade. Permitir aos educandos uma aproximação
das riquíssimas experiências que podem ser desfrutadas através dessa disciplina,
numa tentativa de desconstruir a imagem equivocada que ainda foi verificada na
instituição de ensino escolhida como campo de atuação.
Como meio de proporcionar vivências que fugissem do pragmatismo, e
que além disso, despertassem o interesse do alunado, de maneira a estarem
contextualizadas de alguma forma com realidade dos educandos, assim como de
aspectos que despertam atenção e prazer deles, foi utilizado o Xbox 360 – kinect
como instrumento pedagógico para contribuir para o ensino e aprendizagem dos
estudantes.
2 METODOLOGIA
Como supracitado, o campo de estágio escolhido foi o NERC, localizado na
Zona Norte da cidade, no bairro denominado Lagoa Azul. Foram selecionadas duas
turmas do Ensino Fundamental II, 8º e 9º ano. O conteúdo escolhido foi Esporte e
o tema, esportes de aventura. Tendo em vista que são turmas de níveis distintos,
o conteúdo, apesar de ser o mesmo, teve suas especificidades. Trataremos aqui
apenas das aulas desenvolvidas no 9º ano, culminando no uso do Xbox 360 – kinect.
Tal proposta foi desenvolvida em dois encontros, como relatado a seguir:
AULA 1
Neste dia houve o contato inicial do alunado com o que seria esportes de
aventura. Eles foram estimulados a falar sobre o que compreendiam desse assunto.
A turma ressaltou algumas modalidades, e a partir do que os educandos falaram,
foi-se enveredando para outras modalidades, a citar o rafting, o qual foi discutido
como funcionava e exibido um vídeo. O duck por se assemelhar ao rafting também
foi explanado. Depois de toda essa conversa, foi realizada uma atividade com a
turma. A dinâmica consistia na formação de duplas que teria que desviar de bolas
lançadas pelos outros integrantes da turma; vivência que já fazia alusão do que seria
experienciadoa através do Xbox, tanto que pediu-se para que imaginassem que
estavam em um bote e precisavam esquivar para não colidirem com os obstáculos
que surgiam com a correnteza (cenário a ser apresentado pelo jogo).
Ao fim da aula os alunos fizeram observações com relação ao que tinha sido
visto até então e contribuíram expondo suas opiniões. Houve um esclarecimento do
que ocorreria na aula seguinte. A turma ficou entusiasmada com a ideia de uma aula
com o vídeo game, pois todos já conheciam o Xbox e lhes pareceu bem agradável
uma aula com o mesmo.
AULA 2
Foi retomado apontamentos da aula anterior e em seguida solicitado que
os educandos formassem duplas para vivenciarem o que tinha sido discutido até
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aquele momento, agora a partir do Xbox 360-kinect com o jogo kinect adventures.
Os alunos dispuseram-se a jogar e divertiram-se muito. Eles vivenciaram, a partir do
jogo o que se assemelhava com o duck e o rafting. Após a vivência, os alunos foram
indagados a respeito do que tinham aprendido nos dois encontros sucedidos; foram
estimulados a expressarem suas opiniões sobre as aulas dadas.
A turma gostou da temática abordada, assim como a forma utilizada para
apresentação do conteúdo. O Xbox foi um elemento muito bem recebido pelos
educandos. Todos receberam bem as aulas e assimilaram de modo satisfatório o
que tinha sido desenvolvido.
3 INTERPRETAÇÕES
A Educação Física no âmbito educacional, se faz ferramenta contributiva na
formação do cidadão, no favorecimento da construção de um ser humano consciente,
sujeito ativo no desenvolvimento da sociedade, o que ratifica a relevância desta
disciplina nesse nível de ensino, assim como as demais; não sendo em momento
algum inferior a nenhum outro componente curricular, destacando-se assim que
não pode ser escanteada em detrimento a outros elementos que se julgue também
de alguma valia.
Acentuada a sua pertinência, faz-se necessário que o alunado seja aproximado
desse componente de maneira que se prime pela educação e ludicidade, de forma
a contribuir para a aquisição e aprofundamento dos conhecimentos; portanto, para
tal feito é preciso pensar em alternativas que possibilitem seu alcance, de forma a
beneficiar todos os envolvidos no processo, tendo em vista sua grande valia, tanto
para docentes quanto educandos.
Com o desenvolvimento da sociedade, percebe-se a tecnologia presente nos
mais variados âmbitos existentes, inclusive no dia a dia dos jovens, permeando os
ambientes acadêmicos e também compondo os momentos de lazer. Inserido neste
vasto mundo da tecnologia estão os vídeos games, ressaltamos o Xbox 360 – kinect,
por permitir amplos movimentos sem a preocupação de ter em mãos um joystick
e possibilitar variadas experiências por meio dos jogos que o compõem, o qual
pontuamos aqui como possível instrumento pedagógico.
A Educação Física Escolar compreende uma vasta área de conhecimento,
portanto atribuir-lhe conexão com meios tecnológicos se faz muito válido, pois
habilita-se assim, mais uma forma de contribuir com o desenvolvimento do ser
humano. Enquanto componente curricular – se observada na complexidade e
abrangência que possui – compreende o educando de forma que outras disciplinas
talvez não o façam, pois o indivíduo é encarado de maneira completa, sendo
considerados aspectos cognitivos, sociais, afetivos, motores, em suma, elementos
que não são tão elucidados nos demais componentes curriculares; de modo que ao
enxergar isso e se consolidar uma busca por diretrizes que permitam ao educando
enxerga-se inserido verdadeiramente no processo de ensino-aprendizagem, que este
visualize nas aulas vetores que o possibilite desenvolvimento para além do contexto
escolar que estejam atrelados aos interesses que possuem. É preciso pensar em
práticas pedagógicas contributivas para a formação de saberes, que atendam não
só as necessidades do educando, mas também os interesses que possuem.
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É notória a relevância que os jogos eletrônicos possuem na sociedade atual,
no entanto as instituições de ensino parecem ignorar essa realidade, ainda que os
jogos permitam um aprendizado de maneira lúdica.
A vivência do jogo estimula o desenvolvimento de habilidades e competências
que podem ser úteis no dia a dia, como o raciocínio rápido e a tomada de
decisões em situações críticas. Nesse sentido, ele simula a vida. Não apenas o
jogador interfere na realidade do jogo – e o torna real, pois apenas quando é
jogado o jogo passa a existir – , mas este propicia ao praticante a oportunidade
de repensar suas escolhas e estratégias de vida em um ambiente simulado,
seguro. (FERREIRA et al, 2009, p.101)

A sociedade que vivemos, a realidade que se apresenta, mostra o quanto é
necessário que a escola se apodere de modo crítico das novas tecnologias presentes
nas vivências do alunado além muros acadêmicos.
[...] é preciso compreender que a ferramenta tecnológica, quando presente
na escola, não é o ponto fundamental no processo de ensino e aprendizagem,
mas um dispositivo que proporciona a mediação entre educador, educando
e saberes escolares. [...] é necessária a consolidação de práticas pedagógicas
voltadas para a construção de saberes, que atendam aos interesses e
necessidades do educando. (SENA, 2011, p. 06)

A aproximação da Educação Física com as vivências extra contexto escolar do
alunado, ou seja, que compõe o cotidiano dos educandos além muros das instituições
e/ou com aspectos que provoque o interesse e atenção deste público se faz um meio
de reafirmar e despertar a significância já pontuada que o componente curricular
possui; o que cabe também ao docente não acomodar-se nos métodos tradicionais,
os já dominados, por receio ou até mesmo indisposição de se lançar ao novo, de estar
aberto a experiências que serão sem dúvida, beneficentes para o ensino.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência vivida possibilitou enxergar que se faz imprescindível considerar
o educando como sujeito no processo de ensino-aprendizagem, assim como é
necessário manter-se atualizado, observando para que as aulas estejam de acordo
com a realidade dos educandos, que se façam contextualizas e contemporâneas. É
sabida a importância da Educação Física Escolar, mas percebe-se ainda a necessidade
de ratificar a relevância que possui, e para tanto, ressaltasse a significância em
desconstruir os moldes tradicionais, assim como o combate ao “rola bola”, o que
faz com que a Educação Física seja vista como um simples momento recreacionista,
sem um fim para desenvolvimento do indivíduo como um cidadão crítico e ativo
na sociedade. Se faz mister que tal pensamento seja abolido e que a busca por
uma Educação Física atualizada e sobremaneira relevante na vida do educando seja
cada vez mais forte, primando pela formação de seres reflexivos e atuantes no meio
em que vivem.
LA XBOX COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA: RELATO DE EXPERIENCIA
RESUMEN: informe de la experiencia desarrollada durante la pasantía supervisada III del curso de
Educación Física de la UFRN. Llevado a cabo en una clase de noveno grado de la escuela primaria II,
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una institución privada en Natal, RN. Se utilizó el videojuego de Xbox 360 Kinect que tiene lector de
los movimientos del cuerpo, para el desarrollo de los deportes de aventura como tema en las clases.
Destacamos, por tanto, la importancia de despertar la atención sobre la apreciación de la gama de
contenido que tiene la educación física.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Xbox; deporte de aventura.

THE XBOX AS A PEDAGOGICAL INSTRUMENT IN THE LESSONS OF PHYSICAL
EDUCATION: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT: Report of experience developed during Supervised Internship III of the Physical Education
course at UFRN. Performed in a class of the 9th grade of Elementary Education II, from a private
institution, in Natal, RN. It used the Xbox 360-kinect, video game that features a body-movement
reader, for the development of adventure sports as thematic in class. We emphasize, therefore, the
importance in awakening the attention to the valorization of the range of contents that Physical
School Education has.
KEYWORDS: Physical education; Xbox; Adventure sports.
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OS LIVROS PARADIDÁTICOS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA COMO ESTRATÉGIA DE SE
DISCUTIR E CONTEXTUALIZAR A INCLUSÃO: O
ESTUDO DO VÔLEI SENTADO .
1

Manoel Etelberto Borba Neto2
Keoma Tabosa Guimarães Matias3
Kênio Erithon Cavalcante Lima4
RESUMO
Esta pesquisa se utilizou da escala Likert para analisar o quanto um livro paradidático sobre
Educação Inclusiva colaborou com a aprendizagem das regras e contextualização do vôlei sentado.
Os participantes confirmam que a leitura e a vivência prática colaboraram para o aprendizado sobre
o esporte e a inclusão, afirmando que o recurso foi significativo à aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva; Esporte Adaptado; Livro Paradidático.

INTRODUÇÃO
A escola tem o papel de acolher todos os alunos sem preconceito ou
diferenciação, o que ratifica a necessidade dos professores sempre planejarem
suas intervenções na garantia de incluir todos os seus alunos nos mais diversos
processos de aprendizagem (DIAZ et al., 2009). Nesse contexto, torna-se relevante
envolver também os alunos que possuem algum tipo de deficiência na apropriação
dos conteúdos a serem trabalhados, resignificando o compromisso da escolar de
não só ensinar o conteúdo em si; mas ofertar diversas possibilidades que inclua
seus alunos no âmbito educacional para não sofrerem preconceitos, exclusões e/ ou
discriminação (ARAÚJO, 2012).
Uma vez que o Brasil possui aproximadamente 14,5% de sua população total
com algum tipo de deficiência (BIANCONI; MUNSTER, 2009), é importante que a
escola assegure que esses indivíduos estejam incluídos nos seus sistemas de ensino
e não apenas matriculados sem dar o apoio necessário para isso. Ainda de acordo
com Bianconi e Munster (2009), é preciso a cooperação e uma boa preparação de
todos os envolvidos, dentre eles os Professores de Educação Física nesse processo
de ensino e integração desses alunos, ratificada nos estudos de Duarte e Werner
(1995).
1 Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXC – UFPE, Edital PIBEX Temático 05/2016, s/n.
2 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), manoelborbaneto@gmail.com
3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), keoma_tabosa@hotmail.com
4 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), keclima@ig.com.br
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Em outro parâmetro educacional, entendemos que não é apenas dever dos
professores da área de línguas incentivar as leituras, mas sim de todos os professores,
independente da área que atue. Essa demanda se sustenta nas orientações da Lei
de Diretrizes e Bases, como observado por Souza (2013):
A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96(LDB) em seu artigo 32, inciso I, aponta
a grande necessidade de trabalhar com leitura, escrita e interpretação de
textos na Educação Básica, com o intuito do desenvolvimento da capacidade
de aprender, devendo se voltar para a construção de futuros leitores
competentes, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar, estimulando o
aluno a ser sujeito do seu próprio aprendizado. (SOUZA, 2013, p. 01).

Com isso, a integração dos professores e estudantes ao desenvolvimento das
tarefas escolares necessita de estratégias e recursos didáticos diversos, a exemplo
da utilização dos livros paradidáticos, para maior aproximação e viabilização da
inclusão. A importância dos livros paradidáticos se materializa por contemplarem
problematizações, contextualização e o lúdico (MUNAKATA, 1997), sendo um
atrativo e um diferencial ao trabalho dos conceitos que dialogam o conhecimento
da Educação Física Escolar e a inclusão de seus alunos.
O Esporte, por sua vez, assume no âmbito escolar um papel muito importante
ao promover maior capacidade de raciocínio rápido, respeito aos comandos dos
professores e conhecimento para a aplicação das regras. Por suas características
e relevância à aprendizagem no sistema de ensino, torna-se significante oferecer a
todos a possibilidade de praticá-lo, sem exceção, o que inclui os alunos com algum
tipo de deficiência. (BRASIL, 2011). Assim, é importante o professor entender que:
Não importa a eventual condição de uma criança, de um jovem, de um
adolescente, a educação integral, capaz de oferecer às pessoas instrumentos
para tornarem-se cidadãos sob todos os aspectos, tem a tarefa de promover
o desenvolvimento global, tanto do ponto de vista físico quanto cognitivo,
psicoafetivo, social e cultural, facilitando os processos de interação e de
comunicação e oferecendo apoio e suporte às famílias. (BRASIL, 2011, pag. 10).

Pensando nisso, questionamos: Como o livro paradidático pode auxiliar na
construção e elaboração das aulas de Educação Física, relacionadas à Educação
Inclusiva no âmbito escolar, utilizando como tema o vôlei sentado? Partimos da
premissa que os livros paradidáticos oportunizam tanto o professor de Educação Física
como de qualquer outra área de conhecimento à construção e à elaboração de aulas
articuladas com a Educação Inclusiva no âmbito escolar por melhor contextualizar e
problematizar situações práticas ao processo de ensino aprendizagem.
Assim, como objetivos concretizados, construímos um livro paradidático
para ser utilizado nas aulas de Educação Física com inclusão, ilustrando e melhor
contextualizando ações e regras aplicadas no vôlei sentado, melhorando a
aprendizagem dos estudantes. Assim, avaliamos o quanto o livro colaborou para
o processo de ensino aprendizagem da Educação Inclusiva nas aulas de Educação
Física.
METODOLOGIA
Participaram voluntariamente desta pesquisa estudantes do Ensino Médio e
seus professores de Educação Física de uma Escola da cidade de Caruaru-PE, dentro
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dos aspectos legais autorizados com CAAE: 54841915.9.0000.5208. Após a leitura
do livro paradidático, resultado de um projeto de pesquisa-ação de um edital de
extensão da universidade a que fazem parte, procedemos com as demais etapas da
pesquisa. O livro confeccionado pelos autores seguiu os parâmetros e orientações
técnicas disponíveis em (MUNAKATA, 1997; ARANTES, 2002). Após a aplicação do
recurso e sua leitura, realizou-se a discussão sobre a história contada, as situações
relatadas, com ênfase nas regras e características desta modalidade esportiva na
educação inclusiva para pessoas com deficiência. No terceiro momento trabalhamos
a situação de jogo para enfatizar as regras no espaço da quadra de esportes, com
interrupções por parte do professor para correções na prática e retomada das regras
enfatizadas no livro.
Ao final da intervenção, procedemos com a aplicação de um questionário com
questões discursivas e de opinião (Escala Likert), com análises baseadas na técnica
da Análise de Conteúdos. Para darmos maior confiabilidade aos nossos resultados,
procedemos com a transcrição de algumas das falas dos sujeitos entrevistados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tivemos a participação de quarenta e três estudantes, os quais avaliam o
uso do livro paradidático para discutir conhecimentos da Educação Básica como
algo inusitado (14,6%), estimulante (24,4%) e uma forma diferente de aprender
(61,0%), ratificando a importância dada ao recurso didático à aprendizagem de
conhecimentos relacionado à Educação Física. Em outro questionamento, ao
relacionarem o conteúdo da Educação Física e a situação da Educação Inclusiva no
livro é compreendido pelos estudantes como inusitado (12,2%), estimulante (41,5%)
e uma forma diferente de aprender (46,3%), reafirmando que a inclusão de pessoas
com deficiência nas atividades esportivas ainda é pouco discutida em nossos espaços
escolares, com a necessidade de mais intervenções como essa (DIAZ et al., 2009;
ARAÚJO, 2012), e que o recurso livro paradidático colabora com a apropriação de
conhecimentos pouco discutidos no processo de ensino (MUNAKATA, 1997).
Ao analisarmos as afirmações na escala de opiniões (Quadro 01), também
ratificamos o quanto os estudantes compreendem que a relação do livro paradidático
e a abordagem de temas importantes, como a educação inclusiva discutidos na
Educação Física, é direito de todos e obrigação do sistema de ensino (BRASIL,
2011). Reconhecem que a leitura prévia e a vivência da atividade prática colaboraram
com a apropriação de conhecimentos ainda pouco discutidos em nossas escolas,
atrelados à inclusão de pessoas com deficiência e a prática da Educação Física
Escolar. Dentre as considerações dos estudantes, destacam-se compreensões como
a importância de se integrar pessoas com deficiência e sem deficiência nas diversas
atividades esportivas da referida disciplina; um meio diferente de aprender as regras
do esporte com inclusão; uma forma diferente de experimentar situações reais do
que é incluir (Quadro 01).
Dentre as falas dos estudantes, damos destaque a alguns fragmentos como
a afirmação de que a leitura do livro na temática e a atividade prática em seguida
“ajuda as pessoas com deficiência a se sentirem importantes pelo que elas são e se
interagem com seus colegas de classe” (E11); “Me fez entender melhor sobre esse
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esporte com regras novas e como algumas pessoas com algum tipo de deficiência
devem se sentir” (E18); “Porque na Educação Física não estudamos muito a teoria
com o uso de livros paradidáticos” (E31); “Precisamos aprender o outro lado do
esporte, e termos o sentido de perto do que é a deficiência, pois todos somos
iguais” (E37).
Afirmações

DC

IT

CC

A Educação Inclusiva deve ser discutida e trabalhada em todas as disciplinas da
escola

4,7%

18,6%

76,7%

Participar dessa atividade me faz reavaliar o quanto necessitamos de mais
momentos como esses em nossa formação

-

16,3%

83,7%

Ainda que não possua deficiência, caso possuísse, gostaria que meus colegas e
a minha escola organizassem uma atividade como a do livro paradidático.

-

7,0%

93,0%

A contextualização presente no livro paradidático me ajudou a entender melhor
sobre a inclusão na Educação Física

-

11,6%

88,4%

O uso do livro com as regras do vôlei sentado teve mais sentido por descrever e
exemplificar como ela acontece

-

25,6%

74,4%

A leitura anterior do livro me preparou para a atividade prática com um esporte
adaptado no entendimento das regras do vôlei sentado.

-

7,0%

93,0%

Quadro 01: Avaliação dos estudantes sobre a educação inclusiva e a Educação Física.
Legenda: Discordante – DC (0% a 30%); Intermediária – IT (40% a 70%) e Concordante – CC (80%
a 100%) das afirmações na escala de opiniões (Escala Likert).

Em síntese, compreendemos que a interação da litura do livro paradidático,
abordando e contextualizando a educação inclusiva com o vôlei sentado na atividade
da Educação Física Escolar, beneficiou a aprendizagem dos estudantes por integrar
a descrição da prática esportiva e de suas regras com a realização da atividade,
fortalecendo a integração do esporte com o verdadeiro sentido da inclusão.
THE PARADIDICAL BOOKS IN THE CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION AS A
STRATEGY TO DISCUSS AND CONTEXTUALIZE INCLUSION: THE STUDY OF
SEATED VOLLEYBALL.
ABSTRACT: This research was used of the Likert scale to analyze how much a paradidical book on
Inclusive Education collaborated with the learning of the rules and contextualization of the seated
volleyball. The participants confirm that reading and practical experience have contributed to the
learning about sports and inclusion, stating that the resource was meaningful to learning.
KEYWORDS: Inclusive Education; Adapted Sport; Paradidical Book.

LOS LIBROS PARADIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UNA
ESTRATEGIA PARA ANALIZAR Y CONTEXTUALIZAR LA INCLUSIÓN: EL
ESTUDIO DE VOLEIBOL SENTADO.
RESUMEN: Esta investigación utilizó la escala de Likert para analizar la cantidad de un libro paradidáctico
sobre la educación inclusiva colaboró con el aprendizaje de las reglas y sentado contexto de voleibol.
Los participantes confirman que la lectura y la experiencia práctica ayudaron a aprender sobre el
deporte y la inclusión, que indica que la característica fue un aprendizaje significativo.
PALABRAS CLAVES: Educación Inclusiva; El Deporte Adaptado; Libro Paradidáctico
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE JOGOSEM OUTRAS
CULTURAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS
Débora Cristina Couto Oliveira Costa1
Francilene Batista Madeira2
Júlia Aparecida Devidé Nogueira3
RESUMO
Este relato tem como objetivo descrever o percurso metodológico da prática pedagógica I: jogos
e brincadeiras tradicionais, vivenciada em quatro etapas, em cinco escolas diferentes. Apenas na
escola com melhores condições estruturais não houve resistência inicial dos escolares à proposta
da prática.Os acadêmicos se aproximaram da realidade social e escolar desde o início da formação
atuando em situações contextualizadas, com o registro e resolução de situações problema.
PALAVRAS-CHAVE: Prática profissional; conhecimento; docente.

1 INTRODUÇÃO
A prática pedagógica (PP) é uma das primeiras formas de experimentar
a docência e colabora para o desenvolvimento da identidade profissional,
estabelecendo contato direto com o futuro campo de trabalho. A Resolução do
Conselho Nacional de Educação Conselho Pleno, CNE/CP 1 de 2002, institui no
Art. 12 que as PP devem estar presentes em todo o processo de formação, não se
apresentando de forma isolada, restrita ao estágio e nem mesmo desarticulada ao
longo do curso (Brasil, 2002).
Este relato é fruto de experiências vivenciadas por meio do componente
curricular Prática Pedagógica I (PPI): jogos e brincadeiras tradicionais, da matriz
do curso de Licenciatura em Educação Física de uma instituição pública de ensino
superior na capital piauiense. Os jogos e brincadeiras construídos e vivenciados
durante a PPI foram planejados em consonância com às Leis 10.639/2003 e
11.645/2008, que tratam da obrigatoriedade de inclusão da temática “História e
cultura afro-brasileira e indígena” no currículo oficial da rede de ensino (BRASIL,
2003; BRASIL, 2008).O objetivo deste relato é descrever o percurso metodológico
da PPI: jogos e brincadeiras tradicionais em cinco instituição de ensino, de modo a
socializar experiências exitosas do processo de formação de professores.

1 Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Faculdade Santo Agostinho (FSA),
deboraccoc@gmail.com
2 Universidade Estadual do Piauí (UESPI); Universidade de Brasília (UnB),
francilenebm@yahoo.com.br
3 Universidade de Brasília (UnB), julianogueira@yahoo.com
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2 METODOLOGIA
A prática apresentou carga horária total de 60h/a, distribuída da seguinte forma:
10horas/aula(h/a) teoria, em sala de aula no campus universitário e 50h/a prática/
campo em instituições públicas de ensino. A turma de acadêmicos do segundo
período do curso de licenciatura em educação física, com 21 alunos foi dividida
em pequenos grupos e cinco escolas foram selecionadas. As escolas selecionadas
por sorteio ofereciam os anos iniciais do ensino fundamental,ser da rede pública e
localizada no espaço urbano da capital piauiense, cada grupo, formado de quatro a
cinco componentes, foi designado a uma escola.
A PPI foi vivenciada por meio de quatro etapas distintas: observação direta
com realização de entrevista e aplicação de questionário; construção e execução
das oficinas com jogos de origem indígena, africana e tradicionais; apresentação
dos resultados do questionário em ambiente escolar; e troca de experiências em
grupos no campus universitário.
Os acadêmicos foram orientados a realizar a observação na escola sorteada
a fim de conhecer a direção e equipe técnica, corpo docente e discente e a
infraestrutura destinada às práticas corporais.Durante a observação realizaram
uma entrevista com a coordenação pedagógica, objetivando registrar informações
acerca do ambiente escolar, tais como, a estrutura física que a escola oferece para
as práticas da cultura corporal e qualidade desta, material recreativo e esportivo. Em
seguida, os acadêmicos aplicaram, com os escolares, um questionário de anamnese,
de construção própria, formado por seis perguntas, como o objetivo de identificar o
nível de conhecimento acerca dos jogos e brincadeiras de origem africana, indígena
e tradicionais.
Na segunda etapa houve a construção e execução das oficinas I (jogos e
brincadeiras de origem indígena), II (jogos e brincadeiras de origem africana) e
III (jogos e brincadeiras tradicionais no Brasil). Como estratégias de ensino foram
utilizados slides show contendo a apresentação dos jogos em cada oficina, contação
de lendas e construção de jogos e brinquedos com material reciclado, assim como,
o uso de imagens fotográficas, vídeos e discussões baseadas em problemas.
Para construção das oficinas os acadêmicos foram estimulados a desenvolver
metodologias ativas, devido ser uma concepção educativa que estimula de forma
crítica e reflexiva o processo de ensino e aprendizagem.As três oficinas obedeceram
à mesma sequência didática, apresentando carga horária individual de 16h/a.
Primeiramente houve a pesquisa sobre os conteúdos dos jogos e brincadeiras,
em seguida o planejamentoda execução teórica e prática da PPI. Cada oficina foi
desenvolvida de acordo com a descrição do quadro 1.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1128

Atividade

Carga
horária
(h/a)

Objetivos

Campus universitário- Objetivos para acadêmicos
Pesquisa e seleção
de jogos

3

Pesquisar jogos e brincadeiras em periódicos e livros especializados; Selecionar
jogos de acordo com a faixa etária dos escolares e nível de dificuldade.

Construção de
jogos e brinquedos
(Ensaios- acertos e
erros)

4

Produzir com material alternativo os jogos selecionados para execução da
oficina; Verificar a necessidade de adaptações de material e regras.

Apresentação da
proposta de ação
para professora da
PPI

1

Apresentar o plano de ação da oficina com suas metas e ações definidas;
Socializar com outros grupos as ações a serem desenvolvidas no ambiente
escolar selecionado.

Após execução das
oficinas apresentar a
PP em sala

1

Apresentar o relato das construções realizadas durante as oficinas,
aprendizados construídos e dificuldades enfrentadas.
Ambiente escolar - Objetivos para escolares

1

Identificar os diferentes jogos, brinquedos e brincadeiras presentes na oficina
e sua importância cultural; Assistir vídeo sobre a cultura do brincar destacada
na oficina; Discutir sobre o respeito as diferenças no campo do brincar.

Aulas práticas

4

Construir jogos e brinquedos em pequenos grupos; Vivenciar as regras dos
jogos e brincadeiras e adapta-las se necessário; Participar de forma amigável
e democrática das práticas de jogos e brincadeiras; Discutir sobre o respeito
as diferenças no campo do brincar.

Culminância da
oficina

2

Participar de evento recreativo utilizando os jogos e brincadeiras construídos
e vivenciados durante a oficina.

Aula teórica

Quadro 1: Planejamento das atividades desenvolvidas no Campus Universitário e nas escolas
selecionadas para intervenção.
Fonte: Autores, 2016

Na terceira etapa apresentou-se aos escolares os agradecimentos e os resultados
do questionário aplicado antes do início das oficinas no ambiente escolar. Houve
também momentos destinados a fala pessoal dos escolares, quanto ao aprendizado
construído durante as oficinas. Para execução da quarta etapa os acadêmicos
retornaram ao campus universitário para compartilhar os saberes construídos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕESSOBRE A PPI
Nas cinco escolas selecionadas para intervenção observou-se que em apenas
uma não houve resistência inicial à proposta da PPI por parte dos escolares. Esta
escola foi a única que apresentou estrutura física e material esportivo e recreativo
adequados a quantidade de alunos As demais apresentaram limitações quanto a
infraestrutura e carência de material e resistência inicial à prática.
Observou-se que infelizmente a cultura da bola ainda é muito presente no
comportamento dos escolares, ponto que, segundo os acadêmicos/professores, foi
visto como fator dificultador em algumas escolas. Alguns acadêmicos chegaram a
relatar a necessidade de negociar a participação dos meninos nas oficinas a fim de
terem direito há pelo menos 15 minutos de “jogar bola” no fim da aula, pois já era
uma estratégia utilizada pelo (a) professor (a) titular da turma.
A prática pedagógica pode ser compreendida como prática que se realiza para
organizar, potencializar e interpretar as intencionalidades de um projeto educativo
(FRANCO, 2016). Ao compreender as dimensões do projeto educativo o acadêmicos
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aguça seu pensamento crítico, bem como fundamenta sua prática e tem consciência
do seu papel (enquanto futuro professor) na sociedade.
... na prática docente estão presentes não só as técnicas didáticas utilizadas,
mas, também, as perspectivas e expectativas profissionais, além dos processos
de formação e dos impactos sociais e culturais do espaço ensinante, entre
outros aspectos que conferem uma enorme complexidade a este momento
da docência (FRANCO, 2016, p.542).

Ao estudar os jogos em diferentes culturas, oriundas de povos discriminados
ao longo da história e na atualidade, o acadêmico foi capaz de refletir acerca do
papel social e cultural que um simples jogos podem repercutir no processo de
formação de escolares. Estes ao interagirem como atores participantes da PPI
junto aos acadêmicos também tiveram seu senso crítico instigado, assim como,
a necessidade de atuação na sociedade praticando a cidadania, solidariedade e
estreitando as relações interpessoais.
Ao investigar a PP de professores de Educação Física Sanchotene e Nolina
Neto (2010) observaram que a construção dos saberes é alicerçada por meio da
incorporação de experiências vividas e da repetição de ações que deram certo.
Desse modo, oportunizar práticas pedagógicas desde o início da formação docente
mostra-se relevante. Visto que, permite antecipar desafios inerentes à prática docente
e, ao estudar, construir jogos, vivenciar e aprender a respeitar as culturas corporais
de movimento, por meio dos jogos de diferentes povos nos parece possibilitar uma
formação profissional mais humana, crítica, reflexiva e emancipatória.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a PPI observou-se que os acadêmicos aproximaram-se da realidade
social e escolar desde o início da formação, sendo capazes de desenvolver com
competência práticas inerentes ao desempenho docente, atuando em situações
contextualizadas, com o registro e resolução de situações problema observados.
Os acadêmicos participaram do processo completo da prática, vivenciaram
o planejamento, avaliação diagnóstica, ensino e a avaliação da aprendizagem.
Elementos esses essenciais para um bom processo de formação docente.
No momento final de avaliação observou-se que a PPI foi um momento
oportunidades para avaliar e aprimorar conhecimento onde lhes foi permitido errar e
consertar o erro,observar e experimentar metodologias de professores experientes
no campo de atuação e também ampliar a experiência docente em nossa instituição
de ensino.
Ao vivenciar PPs inovadoras, críticas e reflexivas o futuro profissional será
capaz de construir conhecimentos baseados nos quatro pilares da educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, neste
último valorizando a cultura da paz e entendimento acerca do pluralismo cultural,
contemplando o tema “História e cultura afro-brasileira e indígena”, tanto a nível de
ensino superior quanto educação básica.
A utilização de novas tecnologias, metodologias ativas e outros diferentes
métodos de ensino, além de contextualizar a prática docente com o momento atual,
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também poderá promover a formação de docentes críticos, criativos, com autonomia
e discernimento, norteando sua atuação na sensibilidade, responsabilidade social,
ética, qualidade eeficiência.
LA PRÁCTICA DE JUEGOS EDUCATIVOS EN OTRAS CULTURAS: UN RELATO DE
EXPERIENCIA.
RESUMEN: Este informe tiene como objetivo describirel enfoque metodológico de la práctica
docente I: juegos y juegos tradicionales, vivia em cuatro etapas en cinco escuelas diferentes. Solo en
la escuela con mejores condiciones estructurales hubo resistencia inicial de la escuela a la propuesta
práctica. Los eruditos se acercaron a la escuela y la realidad social desde la formación que actúe em
situaciones contextuales, com el registro y la resolución de situaciones problemáticas.
PALAVRAS CLAVE: Práctica Profesional; Conocimiento; Docentes.

THE PEDAGOGICAL PRACTICE OF GAMES IN OTHER CULTURES: A REPORT OF
EXPERIENCES.
ABSTRACT: This report aims to describe the methodological course of pedagogical practice I: games
and traditional games, experienced in four stages, in five different schools. Only in the school with
better structural conditions there was no initial resistance of the students to the proposal of the
practice. Scholars approached the school and social reality since the formation acting on contextual
situations, with the registration and resolution of problem situations.
KEYWORDS: Professional Practice; Knowledge; Faculty
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A PRÁTICA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM
UMA ESCOLA DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO1
Cleuber de Souza Gonçalves2
João Paulo Silva de Oliveira3
Alvaro Rego Millen Neto4
RESUMO
Objetivamos descrever e compreender como as políticas curriculares para a Educação Física são
acessadas e traduzidas em ações pedagógicas. Essa dinâmica foi analisada etnograficamente em
uma escola de referência da Secretaria de Educação de Pernambuco. Os resultados demostraram
umaparticipação ativa e plena dos alunos, que pôde ser explicada pelos seguintes fatores: estrutura
da escola de referência, didática do professor observado, planejamento diversificado e avaliação.
PALAVRAS-CHAVE:Currículo; Educação física; Cotidiano escolar.

1 INTRODUÇÃO
Stephen Ball concebeu um modelo característico para compreender as diferentes
esferas do que tratamos como currículo. Esse sociólogo inglês desenvolveu, com a
contribuição de Richard Bowe, a abordagem do “ciclo de políticas” (BALL; BOWE,
1992). Tal perspectiva enfatiza a necessidade de se articular os processos macro e
micro nas análises das políticas educacionais. Ball e Bowe (1992) contrapuseram-se
às teorias que imputam rigidez aos diferentes contextos das políticas educacionais,
que separam as fases das formulações das fases de implementação curricular, pois
esse modo de análise não levaria em consideração as disputas próprias da política,
entendendo-a como algo estanque. As políticas de currículo, como quaisquer outras
políticas, são lugares de embates para fazer valer diferentes ideologias e interesses.
Há circulação desses interesses nas diferentes esferas do currículo.
A primeira ideia que subjaz desta teoria de Ball e Bowe (1992) que nos será
útil é o foco de análise. Em que lugar devem se concentrar as análises das políticas
curriculares? De acordo com eles, o foco deve incidir principalmente sobre dois
aspectos: a formação do discurso das políticas – quais são os interesses em disputa,
como eles se articulam e como se expressam no texto curricular; e a interpretação
(ativa) que os professores que estão nas escolas fazem para se relacionar com
os textos da política em seu cotidiano – com suas resistências, acomodações,
1 O trabalho obteve apoio financeiro da FACEPE, edital 09/2014, processo APQ-0845-4.09/14.
2 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), cleubersgoncalve@gmail.com
3 Instituto Federal da Bahia (IFBA), joaopaulo.tdf@gmail.com
4 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), alvaro.millen@gmail.com
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subterfúgios, conformismos, entre outras possibilidades (MAINARDES, 2006).
Abordaremos especificamente as interpretações e traduções protagonizadas pelos
atores do cotidiano escolar, gerando transformações significativas nas políticas
curriculares originais.
2 METODOLOGIA
A análise das práticas curriculares foi realizada através de uma pesquisa
etnográfica vivenciada na Escola de Referência em Ensino Médio Clementino Coelho
(EREMCC), situada no município de Petrolina-PE. Ficamos imersos em campo
para as coletas durante três meses, do dia 4 de abril a 27 de junho de 2016. Foram
observadas 14 aulas de duas turmas do Ensino Médio, uma de 2ª série e uma de 3ª.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram uma ficha de observação
etnográfica, com pontos marcados para sublinhar a atenção do observador, um
diário de campo no qual foram anotadas as informações cotidianas referentes à
etnografia e entrevistas abertas com o professor de Educação Física (EF) das duas
turmas observadas.
Nas fichas de observações os quesitos abordados foram em relação à quantidade
de alunos no início, meio e fim da aula; aos temas e conteúdo das aulas; à participação
dos alunos levando em consideração as questões de gênero; à estrutura da aula; ao
relacionamento dos alunos com o professor; às possíveis atitudes discriminatórias
(relacionadas a gênero, etnia e outros) entre a própria turma e entre o professor e
a turma; às formas de avaliação utilizadas nas aulas e, por último; às ocorrências
relevantes observadas.
Os dados foram tratados através de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). O
primeiro passo foi a organização dos dados através da separação por temáticas, tanto
as estabelecidas nas fichas de observação etnográficas quanto as que surgiram, de
forma menos circunscrita, nos diários de campo e nas entrevistas. Posteriormente
foi realizada uma leitura flutuante e os dados foram transformados em descrições
e análises.
O projeto foi aprovado por um Comitê de Ética com o Certificado de
Apresentação para a Apreciação Ética n. 37784314.0.0000.5196.
3 DIÁRIO DE CAMPO
A entrada no campo foi marcada por uma recepção agradável por parte dos
alunos. Posteriormente, descobrimos que as turmas já estavam familiarizadas com
estagiários nas aulas de EF. De imediato percebemos que o local era bastante
organizado, e que tinha espaço suficiente para a realização das aulas. As primeiras
observações também sugeriram que a EF era levada a sério pelos alunos e pelo
professor.
A participação dos alunos das duas turmas durante todas as aulas chamou a
nossa atenção já nos primeiros dias de observação. Acreditamos que parte dessa
permanência dos alunos nas aulas se justifica pela postura firme do professor em
afirmar que na escola “não existe a opção de não fazer a aula”, salvo raras exceções.
Presenciamos casos de alunos que apresentaram atestados médicos, restringindo
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a prática de atividade física, ou alunos temporariamente impossibilitados para as
aulas. No entanto, mesmo esses alunos eram, de alguma forma, envolvidos nas aulas.
Outro fato que pudemos evidenciar durante nossas observações foi que o
professor tinha uma estratégia didática peculiar. Uma espécie de comportamento
grosseiro e inflexível, mas, ao mesmo tempo, denotando afeto e empatia com os
alunos. Por sua vez, os alunos entendiam essa linguagem bem singular e a respeitavam,
demonstrando reciprocidade ao afeto subliminarmente emitido pelo professor. As
primeiras observações nos deixaram perplexos, mas depois começamos a perceber
que os alunos se identificavam com aquele tipo de tratamento. O professor era
exigente, mas sabia elogiar e parabenizar quando a turma desenvolvia os trabalhos
de forma bem-feita.Caso semelhante foi observado por Moura (2012), quando
observou alunos e professores que se envolviam em dinâmicas que emanavam o
que foi considerado uma “violência consentida”.
Nas observações, conseguimos notar que o professor não separou as turmas
por sexo. Em determinada aula, ele relatou que nunca separava a turma,considerando
como critério o sexo dos alunos, e pudemos notar que, de fato, as turmas eram
acostumadas a interagir dessa forma. Ocasionalmente, notamos uma divisão
espontânea dos alunos, mas na maioria das ocasiões não houve essa separação.
Em uma de nossas observações, a turma da 3ª série teve a aula de EF suspensa
e os alunos foram encaminhados para o auditório para participarem de um processo
de avaliação. A gestão da escola tem uma estratégia para que os alunos avaliem seu
próprio desempenho ao final de cada unidade. Essa avaliação ganha mais importância
para as turmas da 3ª série na medida em que se aproximam os exames para acesso
ao Ensino Superior. Na reunião que pudemos presenciar, foram demonstrados e
analisados, de forma estatística, o ranking das turmas, a média detalhada das notas
em cada disciplina e houve espaço para um debate sobre o que pode ser feito para
melhorar esses números. Na ocasião, os alunos puderam falar das dificuldades com
determinados professores ou disciplinas. A EF não fica de fora dessa avaliação,
sendo analisada como as outras disciplinas. Mas como o foco da coordenação está
nos resultados insatisfatórios dessa análise, e no dia em que presenciamos essa
dinâmica os alunos da3ª série apresentaram bons resultados estatísticos em EF,
suas dinâmicas nessa disciplina não foram problematizadas.
4 FICHAS DE OBSERVAÇÃO ETNOGRÁFICA
Os dados coletados com as fichas utilizadas nas observações serão apresentados
com os seguintes tópicos:participação dos alunos, conteúdos ministrados e avaliação.
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS
Foi possível constatar, nas duas turmas observadas,que os alunos participaram
ativamente de todos os momentos das aulas. Esses dados retratam um panorama
incomum frente aos dados encontrados na literatura que aborda essa temática na
EF(MILLEN NETO et al., 2010).A partir de uma análise contextual, ficou sugerido que
essa participação plena foi viabilizada por dois motivos em especial: as características
próprias da dinâmica da escola e as estratégias didáticas do professor.
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A EREMCC, por ser uma escola de referência, procura aplicar estratégias para
potencializar a eficácia de suas dinâmicas, com vistas à obtenção de resultados que
contribuam para recredenciar a sua distinção – em que pesem as críticas a essa
lógica performática de educação.Dentre essas estratégias há uma para potencializar
a permanência dos alunos nas aulas. Existe um cartão que serve como autorização
do professor para os alunos se ausentarem temporariamente das aulas. Sem esse
cartão, os alunos não podem transitar pela escola durante o período de aula. Assim,
não há a possibilidade de algum aluno não ir à aula de EF ou se ausentar dela
sem a autorização do professor. Além disso, a EF na EREMCC pode levar o aluno à
reprovação, prática pouco usual em outras escolas da região estudada.
O perfil do professor que acompanhamos também contribuiu para a plena
participação dos alunos. Com sua postura rígida, ainda que dramatizada, não havia
a possibilidade de os alunos não participarem das atividades, mesmo aqueles que
porventura não o quisessem eram obrigados. Mas é preciso destacar que a maioria
dos alunos demonstrava interesse pelas aulas e participavam demonstrando
satisfação.
CONTEÚDOS MINISTRADOS
O professor deixou claro em seu relato que não segue prescrições curriculares e
que constrói seu próprio plano de trabalho. Nossos registros denotam que o currículo
vivenciado no cotidiano das aulas desse professor é marcado pela diversidade de
conteúdo.Nos três meses de pesquisa, observamos aulas com os conteúdos das
lutas, danças, ginásticas e exergames.
AVALIAÇÃO
Pudemos notar que existiam avaliações consistentes e prazos de entrega para
trabalhos, sendo que os alunos tratavam essas atividades com seriedade e disciplina.
O professor utilizou várias formas de avaliação, tais como portfólios, apresentações
e uma rotina de observação de comportamento.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados permitem afirmar que houve plena participação dos alunos nas aulas
observadas. A partir desse dado,procuramos demonstrar o que fez a diferença na
dinâmica das aulas para que os alunos se mantivessem presentes e ativos. A estrutura
da escola, com seus controles e rigores, mostrou-se importante nesse aspecto. A
postura didática do professor, com suas peculiaridades, também foi preponderante.
Além disso, nossos registros capturaram outros aspectos que se agregam a esses
primeiros. A prática do planejamento do professor que, no lugar de seguir um
modelo prescrito ou restrito (a umas poucas modalidades esportivas), diversificou
seus conteúdos mostrou-se importante para a motivação e interesse dos alunos – o
estudo de Lopes et al. (2016) reforça essa assertiva. Também ficou sugerido que há
relação entre o modelo de avaliação utilizado pelo professor e a forma com a qual
os alunos creditam importância às aulas de EF. Determinados modelos de avaliação
poderiam induzir os alunos a ter mais autonomia para refletir sobre suas práticas
corporais. Nos nossos achados foi possível perceber que o professor usou de vários
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meios para avaliar, facilitando o processo didático e fazendo com que os alunos
pudessem expressar de diferentes formas o que tinham aprendido.
LA PRACTICA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN UNA ESCUELA DE
REFERENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO
RESUMEN: Se objetiva en neste trabajo describir y comprender como las políticas curriculares para
La educación son accesadas y traducida senacciones pedagógicas. Esa dinámica fue analizada
etnograficamente en una escuela de referencia del Departamento de Educación de Pernambuco. Los
resultados demonstraram una participación activa y llena de estudiantes, lo que podría explicarse
por los siguientes factores: estructura de La escuela de referencia, didáctica del professor observado,
planificación diversificada y evaluación.
PALABRAS CLAVE: Curriculum, Educación Física, Cotidiano Escolar.

THE CURRICULAR PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION IN A REFERENCE
SCHOOL OF THE SECRETARY OF EDUCATION OF PERNAMBUCO
ABSTRACT: We aim to describe and understand how curricular policies for Physical Education are
accessed and translated into pedagogical actions. This dynamics was analyzed ethnographically
in a reference school of the Education Department of Pernambuco. The results showed that there
was active and full participation of the students, which could be explained by the following factors:
structure of the reference school, teacher didactics observed, diversified planning and evaluation.
KEYWORDS: Curriculum; Physical Education; School daily.
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A DANÇA NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA NO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 1
Lidiane Picoli Lima2
RESUMO
A pesquisa procura compreender o processo de desenvolvimento da dança enquanto conteúdo da
disciplina Educação Física, no Instituto Federal do Espírito Santo. Utilizamos a abordagem qualitativa
como metodologia de pesquisa, fazendo uso, também, de dados quantitativos. Embora o direito
esteja assegurado por lei, na prática, muitos percalços permeiam a sua utilização na escola. Mesmo
com essas condições, continua necessária a permanência da dança na escola pela legitimidade.
PALAVRAS-CHAVE: dança; prática pedagógica; ensino médio.

INTRODUÇÃO
A dança constitui-se como um mecanismo de extrema importância pela
sua capacidade de interação; expressividade; criação; consciência corporal;
instrumentalização; construção de conhecimento e culturas variadas, com a
linguagem não verbal, a qual não é possível ser descrita, mas apenas experimentada,
vivenciada e sentida, pelo movimento.
A dança, pela legalidade, está inserida nas Leis de Diretrizes e Bases (LDB/
Lei nº 9.394/96). Essa obrigatoriedade na escola foi reforçada pelas propostas dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s de 1997), tanto nos PCN’s de Artes quanto
no particular da Educação Física.
Muitas são as possibilidades de abordagem da dança, dentro ou fora do contexto
escolar, seja pelo domínio da Arte ou da Educação Física. No campo da Educação
Física, os PCN’s insere a dança no bloco das “atividades rítmicas e expressivas”,
como manifestação corporal a ser trabalhada na escola, “[...] manifestações da
cultura corporal que têm como características comuns a intenção de expressão e
comunicação mediante gestos e a presença de estímulos sonoros como referência
para o movimento corporal” (BRASIL, 1997, p. 51).
Não obstante, com a publicação da Lei 13.278/2016, houve a alteração da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394/1996) e a inclusão das:
artes visuais, dança, música e teatro como disciplinas obrigatórias nos currículos
da educação básica e tendo os sistemas de ensino, cinco anos para implantarem
as mudanças nas escolas. Consequentemente, a dança adquire mais espaço no
sistema de ensino tanto como disciplina específica, bem como parte dos conteúdos
da disciplina de Educação Física, principalmente no âmbito da legalidade.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), lidiane.lima@ifes.edu.br
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Por outro caminho, a Educação Física, componente curricular obrigatório da
educação básica, a partir de setembro de 2016, passou a ser facultativa para o
ensino médio, por meio da medida provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016
e, posteriormente, em novembro de 2016 a obrigatoriedade desse componente
curricular retornou a ocupar lugar no ensino médio. Mesmo assim, continua necessária
a compreensão e a legitimidade da dança na escola e como ela se desenvolve em
termos de prática pedagógica.
A delimitação da pesquisa deu-se, primeiramente, em função da necessidade
de criar um estudo que ajudasse a compreender a percepção dos alunos sobre a
dança. Posteriormente, elaborar uma abordagem que abarcasse a dança enquanto
temática a ser discutida no ensino médio da rede federal.
Nesse sentido, a presente pesquisa procura compreender o processo de
desenvolvimento da dança enquanto conteúdo do segundo ano, da disciplina
Educação Física, no Instituto Federal do Espírito Santo, especificamente no campus
Montanha.
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
Uma das possibilidades de análise da pesquisa decorre pelo uso das narrativas
como metodologia de pesquisa. De acordo com Souza (2006, p. 137), as pesquisas
tomam “as narrativas de formação como um movimento de investigação-formação,
seja na formação inicial ou continuada de professores/professoras ou em pesquisas
centradas nas memórias e autobiografias de professores”. “Quem escuta uma história
está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha dessa companhia”
(BENJAMIN, 1993, p. 213).
Para a realização do presente estudo utilizamos a abordagem qualitativa como
metodologia de pesquisa, fazendo uso, também, de dados quantitativos, por meio
da análise documental e o método (auto)biográfico, como caminhos metodológicos.
De início, foi necessário compreendermos qual o entendimento dos alunos do
campus em relação à dança. Para tanto, fizemos a aplicação de um questionário
diagnóstico, no sentido de identificar as concepções, as dificuldades e as curiosidades
a respeito do conteúdo dança.
Posteriormente, parte dos dados do questionário auxiliou para a criação de
um relato de experiência com o conteúdo da dança a ser trabalhado nas aulas de
Educação Física do segundo ano do ensino médio.
O ENSINO DA DANÇA NA ESCOLA: O RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO
PROPOSTA PEDAGÓGICA DO IFES CAMPUS MONTANHA
O Instituto Federal do Espírito Santo campus Montanha foi inaugurado em
março de 2014, com duas turmas de primeiro ano do ensino médio, integrado ao
curso técnico em Administração. No início das aulas e na estrutura curricular, pelo
Projeto Político de Curso (PPC) da Educação Física, haviam poucas indicações para
o desenvolvimento de atividades rítmicas e/ou expressivas, como a dança.
Nessa perspectiva, foram criadas, no segundo semestre de 2015, as atividades
do conteúdo dança, que englobam parte da presente pesquisa. Dessa maneira, no
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referido estudo participaram 44 alunos da turma do segundo ano do curso técnico
em Administração integrado ao ensino médio, do Ifes campus Montanha, única
turma do segundo ano da escola. Todos os alunos foram autorizados pelos pais,
por meio da assinatura de um termo de consentimento, ao final da pesquisa, para
autorizarem o uso dos dados e de suas imagens.
Inicialmente todos os alunos responderam um questionário diagnóstico com
característica de averiguar o seu conhecimento a respeito do conteúdo dança,
além de propiciar ideias para o planejamento das aulas de dança na disciplina de
Educação Física. Quando questionados sobre o que eles entendiam por dança, os
alunos apresentaram alguns conceitos sobre a dança.
Parte da compreensão dos alunos a respeito da dança está vinculada, para uns,
ao conceito de movimento corporal, para outros a dança se refere a uma expressão
corporal que tem a intencionalidade de transmitir diferentes significados como,
sentimentos, cultura ou história.
Muitas vezes utilizamos a expressão corporal como sinônimo de dança.
Porém, é importante percebermos que ela não se restringe a essa área, mas sim
está relacionado a manifestação do aluno. “Este termo, no entanto, geralmente é
usado na tentativa de reforçar um trabalho cuja proposta se centra no movimento
expressivo dos alunos” (MARQUES, 2012, p. 148).
Entretanto, para Ramos (2007), o termo expressão corporal não traz a dimensão
da sua extensão, considerando que expressar é uma característica inerente ao ser
humano, sendo o termo mais propício para a reflexão, a conscientização corporal,
por trabalhar a expressividade.
Para que se possa compreender e desfrutar estética e artisticamente a
dança, portanto, é necessário que nossos corpos estejam engajados de forma
integrada com o seu fazer-pensar [...]. O fazer-sentir dança enquanto arte nos
permite um tipo diferenciado de percepção, discriminação e crítica da dança,
de suas relações conosco mesmos e com o mundo. Ao contrário do que nos
oferece o senso comum [...] (MARQUES, 2012, p.27).

Quando questionamos a presença da dança nos anos anteriores, 63% (28
alunos) dos alunos relataram que não tiveram esse conteúdo no primeiro ou segundo
segmento do ensino fundamental.
Em contrapartida, 5 alunos do total de 16, que tiveram dança de 1º ao 9º ano,
relataram realizarem atividades apenas teóricas, com exposição de filme ou em
formato oral.
É importante ressaltar a prática da dança como, necessária para a ampliação
do conhecimento dos alunos:
[...] por meio das danças, os alunos poderão conhecer as qualidades do
movimento expressivo, desenvolver algumas técnicas de execução de
movimentos e utilizar-se delas; serem capazes de improvisar, de construir
coreografias, e, por fim, de adotar atitudes de valorização e apreciação dessas
manifestações expressivas (BRATIFISCHE; FERNANDES; EHRENBERG, 2014,
p. 83).

Quando indagamos sobre a timidez de dançar, a maioria dos participantes
relatou ter vergonha de participar das aulas, 27 alunos, e o maior motivo está ligado
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ao fato de acharem que não sabem dançar; seguido da timidez e da vergonha do
corpo, por se acharem esquisitos ou gordos.
O corpo ideal preocupa-se, na dança, mais na superação de seus limites, com
a percepção principalmente da estética, técnica centrada na educação do corpo.
Diferente do processo de dança criativa percebida pela sua totalidade, vinculada a
descoberta do próprio corpo, por parte de quem está dançando.
[...] os ideias de corpos para aqueles que dançam (magreza, flexibilidade,
juventude) ainda estão muito presentes em nossa sociedade. As aulas de
dança podem se tornar um verdadeiro campo de concentração para aqueles
que não atendem às expectativas (mesmo que inconscientes) dos professores
de dança em relação ao corpo ‘apto’ para esta área de conhecimento. O
reverso da moeda, no entanto, pode ser trabalhado nas aulas de dança: uma
visão crítica, experimentada e vivida sobre/no corpo em sociedade e suas
relações com a moda, mídia e medicina (MARQUES, 2012, p. 30).

Os dados apresentados pelos alunos e a fala de Marques (2012), nos leva a
refletir que, muitas vezes não damos atenção para a variedade de corpos presentes
em sala de aula e que possuem características diferenciadas. E isso se torna
indispensável, principalmente quando analisamos estilos e gêneros que podem ser
utilizados na dança e a necessidade de se trabalhar características que extrapolem
o olhar estético e técnico de uma dança.
Diante dos resultados dos questionários foi elaborado um relato de experiência
sobre as aulas de dança no campus, como forma a divulgar e possibilitar uma maior
reflexão da práxis dessa atividade.
O conteúdo de dança do semestre foi dividido em 18 aulas, o que correspondeu
a 36 tempos de 50 minutos. Nesse processo foram apresentados diferentes assuntos
que perpassam pela dança, bem como os tipos de danças a serem trabalhadas pelos
alunos em forma de apresentações prática. A partir desse momento, foi escolhida
a “dança folclórica / regional” como modalidade a ser apresentada em aula e sobre
a qual foram registrados diferentes momentos para compor a presente experiência
pedagógica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos dispomos em evidenciar a dança como aspecto educacional, da Educação
Física escolar. Além da visão estética e artística da dança, interessou-nos a
apresentação da mesma como atividade rítmica e expressiva, que possibilita o
aluno compreender a sua totalidade pelo movimento e a manifestação corporal
como construção cultural.
Dessa maneira, consideramos como crucial ao indagarmos sobre possibilidades
pedagógicas, entender qual a relação que temos proposto entre a dança, a
sociedade e a educação e as reflexões que realizamos sobre o corpo que dança.
Isso nos leva a compreender que o corpo é socialmente construído, a partir das
experiências que temos sobre a sua discussão, tendo como um de seus lócus de
efetivação, a dança.
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THE DANCE AT SCHOOL:AN EXPERIENCE AT THE FEDERAL INSTITUTE OF
ESPÍRITO SANTO
ABSTRACT: The research seeks to understand the process of dance development as content of the
Physical Education discipline, at the Federal Institute of Espírito Santo. We use the qualitative approach
as a research methodology, making use also of quantitative data. Although law is assured by law, in
practice many mishaps permeate its use in school. Even with these conditions, the permanence of the
dance in the school by the legitimacy continues necessary.
KEYWORDS: dance; pedagogical practice; high school.

DANZA EN LA ESCUELA: UNA EXPERIENCIA EN INSTITUTO FEDERAL DEL
ESPÍRITU SANTO
RESUMEN: La investigación busca entender el proceso de desarrollo de la danza como contenidos
de Educación Física en el Instituto Federal del Espíritu Santo. Se utilizó un enfoque cualitativo
como metodología de investigación, haciendo uso también de los datos cuantitativos. Mientras que
el derecho está garantizado por la ley, en la práctica muchos percances que definen su uso en la
escuela. Incluso con estas condiciones, sigue siendo necesaria la permanencia de la escuela de danza
de legitimidad.
PALABRAS CLAVES: bailar; la práctica pedagógica; la escuela secundaria.
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OPINIÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SOBRE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E AS
CONTRIBUIÇÕES DAS DIRETRIZES CURRICULARES
ESTADUAIS DO PARANÁ NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
Carmem Elisa Henn Brandl1
Arestides Pereira da Silva Júnior2
RESUMO
O objetivo foi analisar o processo de implantação e as contribuições das Diretrizes Curriculares
Estaduais do Paraná na prática pedagógica da Educação Física. A pesquisa caracterizou-se como
descritiva. A amostra foi constituída por 42 professores. Os resultados demonstraram que os
professores participaram do processo de elaboração do projeto político pedagógico e que este
foi pautado nas DCEs. Os professores consideram que as orientações contidas no documento
contribuíram para melhorar suas aulas.
Palavras-chave: Educação Física. Diretrizes Curriculares. Prática Pedagógica.

INTRODUÇÃO
A Educação Física Escolar, nas últimas décadas passou por várias
transformações, sobretudo na legislação e nas propostas pedagógicas. Essas
mudanças impulsionaram as pesquisas e, consequentemente o surgimento de novas
teorias, possibilitando a melhoria da qualidade das intervenções.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lei nº 9.394/96 e Lei nº 10.793/03)
provocou uma reorganização do sistema escolar, bem como uma nova compreensão
da EF no interior da escola que passa a ser componente curricular obrigatório da
Educação Básica e integrada à proposta pedagógica da escola. Kravchychyn et al.
(2011) ressaltam que mesmo com a legalidade da disciplina no contexto escolar
com a promulgação da LDB há quase duas décadas, o seu status não foi legitimado
na prática, o que acarreta na falta de identidade e na aplicabilidade da proposta
pedagógica da EF no cotidiano da escola.
As mudanças na LDB e o surgimento de novas teorias e abordagens
pedagógicas identificadas na literatura impulsionaram a necessidade de determinar
algumas diretrizes para compor o currículo das escolas. No âmbito nacional
foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que subsidiaram a
1 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, c.brandl@hotmail.com
2 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, arestidesjunior2000@yahoo.com.br
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construção dos projetos pedagógicos das escolas a partir de 1998. No Estado do
Paraná, entre os anos de 2003 a 2006, foram construídas as Diretrizes Curriculares
Estaduais da Educação Básica (DCEs), que foram indicadas para serem adotadas
nas escolas públicas do Estado do Paraná, tanto para as reformulações dos Projetos
como para as Práticas Pedagógicas. Atualmente vêm se discutindo e se prevê, para
todos os Estados da Federação, a implantação do Currículo Básico para as Escolas
Públicas, trazendo assim um “novo” referencial para os componentes curriculares.
Em decorrência dessas mudanças é que surge a necessidade de se refletir e tentar
identificar se estas propostas foram e/ ou poderão ser significativas para o contexto
escolar. Neste sentido, a presente pesquisa teve por objetivo analisar o processo de
implantação e as contribuições das DCEs para a prática pedagógica da Educação
Física na rede estadual de Educação do Paraná, a partir da opinião dos professores
de Educação Física (EF).
METODOLOGIA
A pesquisa caracterizou-se como descritiva. A amostra foi constituída por 42
professores da rede pública das regiões oeste e sudoeste do Paraná, que aceitaram
participar da pesquisa.
Para a coleta das informações foi utilizado como instrumento um questionário
com questões mistas (abertas e fechadas) que abordou o processo de implantação
e as contribuições das DCEs para a prática pedagógica.
Em relação aos resultados das questões objetivas, foram apresentados de
forma descritiva mediante frequência relativa (%). Para a análise dos resultados
das questões abertas foram seguidos os procedimentos sugeridos por Laville e
Dione (1999): triagem das informações relacionadas aos objetivos, transcrição do
conteúdo, categorização e quantificação das informações relevantes, interpretação
e escrita em forma de texto confrontando com o referencial teórico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira questão perguntou-se se os professores participaram da elaboração
do PPP da escola e se ele foi pautado nas DCEs. Constatou-se que 97,6% dos
professores participaram da elaboração do Projeto Pedagógico da Escola e que este
foi pautado nas DCE´s, os outros 2,4% citaram que não participaram da elaboração,
portanto não souberam responder.
As DCEs reconhecem e enfatizam que a EF “é parte do projeto geral de
escolarização e, como tal, deve estar articulada ao projeto político-pedagógico, pois
tem seu objeto de estudo e ensino próprios, e trata de conhecimentos relevantes na
escola” (PARANÁ, 2008, p.49).
Tendo em vista que quase todos os projetos pedagógicos foram pautados
nas DCEs, a segunda pergunta pretendeu verificar se os professores consideram
que houve, por parte do governo estadual, ações para implementação das DCEs
na área da EF. 92,9% responderam que sim, justificando que ocorreram cursos de
capacitação, grupos de estudos e encontros de área, em que foram discutidos
assuntos pertinentes a elaboração e implementação das DCEs, fazendo com que se
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consolidasse como uma proposta construída coletivamente. Também aconteceram
encontros denominados de “DEB Itinerante” e “Núcleo Itinerante”, realizados pelos
NRE. Somente 7,1% responderam que não houve ações por parte do governo estadual,
e entre esses, um professor justificou que não ocorreu uma análise preliminar da
realidade e necessidade de cada escola, os demais não justificaram.
Outras justificativas e explicações apontadas pelos professores sobre as ações do
governo para implantação das DCEs foram: a SEED encaminhou a cada professor as
DCEs; ocorreram encontros a partir de uma estrutura de referencial já pré-definido, no
qual não foi possível estabelecer todas as alterações necessárias; houve a ampliação
da quantidade de bibliografias em consonância com o referencial teórico das DCEs
na biblioteca do professor; foram encaminhados materiais para a disciplina de EF,
viabilizando o desenvolvimento de aulas com mais qualidade; houve investimento
na formação profissional e continuada; criação e ampliação do PDE; fiscalização
da SEED para que cada escola elaborasse a sua proposta pedagógica curricular
de acordo com as DCEs; instalação de equipamentos tecnológicos que auxiliam o
professor no processo de ensino e aprendizagem (Laboratórios de informática, TV
Pen-Drive); a elaboração do Livro Folhas no Ensino Médio; e, realização de reuniões
coletivas por NRE para estruturação do plano de trabalho docente.
Apesar das diferentes iniciativas para a implantação das DCEs por parte
do governo estadual, os professores ainda responderam que há necessidade de
manter cursos de formação continuada, constantes atualizações e adaptações,
especialmente para os professores novos que não tiveram acesso ao processo inicial.
Por fim, a última questão buscou identificar se os professores consideram que
as orientações contidas nas DCEs contribuíram para melhorar as aulas de EF. Na
mesma questão solicitou-se que os professores justificassem suas respostas. 73,8%
responderam que sim, e entre as justificativas encontrou-se que o documento “norteia
o trabalho docente, proporcionando embasamento para a disciplina”; “contempla e
resgata várias atividades e conteúdos”; “permite reflexão da prática pedagógica”;
“avança na abordagem crítica”; “contribuiu para superar a visão de performance do
movimento”; “considera o contexto social e a relação com o cotidiano”.
Os demais professores, 26,2%, consideram que as DCE’s contribuíram em parte
para melhorar as aulas e as justificativas foram de que o documento “orienta o
trabalho do professor; “os conteúdos devem ser trabalhados de forma dinâmica”;
“serviu de orientação e organização dos conteúdos”. Além dessas justificativas, este
grupo de professores chama a atenção de que “a avaliação constante e permanente
é importante”; “as mudanças já vinham acontecendo há bastante tempo”; “deve
haver um mecanismo de cobrança para que se efetivem as Diretrizes”.
Nenhum professor considerou que as Diretrizes não trouxeram nenhuma
contribuição. Diante desses resultados pode-se inferir que os participantes da pesquisa
valorizam e consideram que as Diretrizes trouxeram contribuições importantes para a
Prática Pedagógica da EF, seja na sua íntegra (73,8%) ou em parte (26,2%).
Rodrigues e Darido (2011) explicam que propostas pedagógicas podem
colaborar com a condução das aulas, tendo em vista que existe uma sequência
organizada de conteúdos tanto para o professor quanto para o aluno. Entretanto,
são os próprios docentes que apresentam certa resistência na aceitação de uma
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proposta organizada e sistematizada. Os autores também consideram que a
utilização de referenciais possibilitam a atualização dos professores defasados e
o aprofundamento de conceitos e procedimentos pedagógicos por aqueles que
compreendem a proposta como um ponto positivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados oriundo do discurso dos professores se conclui
que a elaboração das DCEs no Estado do Paraná foi um passo importante para a
fundamentação do trabalho pedagógico e, consequentemente trouxe contribuição
para o fortalecimento da escola pública. No mesmo direcionamento, em relação
à EF, pode-se entender o documento como uma forma de sustentação teóricometodológica das ações da disciplina e o norteamento estruturado do trabalho
docente, oferecendo maior legitimidade a este componente curricular, que muitas
vezes é visto de forma discriminada, preconceituosa e estereotipada pelos alunos,
professores e sociedade em geral.
Ao investigar o processo de implantação das DCEs e a participação dos
professores se conclui que foi um processo longo, gradativo e participativo entre
SEED-PR, NRE, equipe pedagógica das escolas e professores de EF. Neste período
foram realizados encontros de área, cursos de capacitação e grupos de estudo para
conhecer e compreender o documento. A partir desses estudos foram realizadas
reuniões para debater e elaborar os projetos das escolas. No entanto, os professores
demonstraram preocupação e consciência de que as ações desenvolvidas no
processo de implantação das DCEs devem ser contínuas.
Apesar da totalidade dos professores participantes da pesquisa apontar
aspectos positivos e contribuições desse documento para a Prática Pedagógica,
eles chamam a atenção de que as DCEs são um caminho que deve estar em
contínua construção e avaliação, pois a realidade é complexa e dinâmica e, para sua
efetivação deve haver compromisso dos professores, acompanhamento e avaliações
frequentes por parte da equipe pedagógica, continuidade nos cursos de atualização
e melhores condições de trabalho.
OPINION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON THE IMPLANTATION
PROCESS AND THE CONTRIBUTIONS OF PARANÁ’S STATE CURRICULAR
GUIDELINES IN PEDAGOGICAL PRACTICESABSTRACT
ABSTRACT: The objective was to analyze the implementation process and the contributions of the
Paraná State Curricular Guidelines in the pedagogical practice of Physical Education. The research was
characterized as descriptive. The sample consisted of 42 teachers. The results showed that teachers
participated in the process of elaboration of the pedagogical political project and this was based
on the Curricular Guidelines. Teachers feel that the guidelines contained in the paper contributed to
improving their lessons.
KEYWORDS: Physical Education; Curricular Guidelines; Pedagogical Practice.

OPINIÓN DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE EL PROCESO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS DIRECTRICES CURRICULARES ESTADO PARANÁ EN
LAS PRÁCTICAS EDUCATIVASRESUMEN
RESUMEN: El objetivo fue analizar el proceso de implementación y las contribuciones del Estado de
Paraná Lineamientos Curriculares en la práctica pedagógica de la Educación Física. La investigación
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se caracteriza por ser descriptiva. La muestra estuvo constituida por 42 docentes. Los resultados
mostraron que los maestros participaron en la elaboración del proyecto político pedagógico y esto
fue marcado en las directrices del plan de estudios. Los profesores consideran que las directrices
contenidas en el documento han ayudado a mejorar sus clases.
PALABRAS CLAVES: Educación Física. Lineamientos Curriculares. La práctica docente.
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INTERVENÇÕES E REFLEXÕES SOBRE A
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA COM O CONGO
CAPIXABA1
Webert Fernando da Silva2
Milainy Ludmila Santos Goulart3
Antonio Carlos Moares4
RESUMO
O trabalho relata uma experiência pedagógica de formação docente em Educação Física. A iniciação
à docência deu-se em um Centro de Educação Infantil, em Vitória - Espírito Santo e utilizou como
conteúdo de ensino o Congo. O brincar foi o elemento central da metodologia aplicada nas aulas
visando a aprendizagem do conteúdo de forma lúdica. Apontamos sobre relevância do trabalho com
o patrimônio cultural imaterial entendendo-o como elemento identitário e aproximador da cultural
tradicional local.
PALAVRAS-CHAVE: Congo; Patrimônio Cultural Imaterial; Experiência pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
Este texto é um recorte de um trabalho de conclusão de curso que relata parte
de uma experiência pedagógica que aconteceu no Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) “Maria Nazareth Menegueli”, localizado no município de Vitória, estado
do Espírito Santo.A experiência adveio por intermédio do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que tem como objetivo possibilitar que
alunos ainda em formação inicial exercitem a docência em estágios na rede pública
de ensino.
Em 2014, durante o processo de construção de uma proposta pedagógica
trimestral para a intervenção nas aulas de Educação Física elegemos o Congo Capixaba
como conteúdo de ensino. Essa escolha deu-se por entendermos que o Espírito Santo
abriga grande diversidade de manifestações populares,mas pesquisas apontam que
algumas escolas da rede pública de ensino ainda não trabalham a cultura popular
local como conteúdo de ensino-aprendizagem (PARADELA, 2014). Outro fator que
nos levou à escolha deste conteúdo foi a participação no Projeto de Extensão Cia de
Dança Andora/UFES. Um dos objetivos deste projeto é a contribuição na formação
inicial e continuada de professores para atuar com as manifestações populares em
1 A pesquisa contou com o fomento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID).
2 Prof. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), webertfds@gmail.com
3 Prof. Ms. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), milainy_ludmila@hotmail.com
4 Prof. Dr. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), moraes_2002@yahoo.com.br
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espaços formais e não formais de educação levando em consideração à pluralidade
e a diversidade cultural. Suas ações que se enquadram como atividade de extensão
universitária nos aproximam do patrimônio cultural entendendo-o como recurso
para a compreensão sócio histórica dos mais diversos grupos colaborando com o
seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Assim, realizamos pesquisas
nas comunidades onde as manifestações ocorrem a fim de refletirmos e discutirmos
sobre os dados dos campos. Sistematizamos os elementos das manifestações e
levamos a cultura popular para os espaços de formação; como escolas, projetos
sociais e festivais de folclore, nacionais e internacionais. Essas oportunidades
contribuem com a formação, devido a constantes trocas de conhecimentos e
aprendizagens, bem como reflexões sobre semelhanças e diferenças culturais,
elementos que potencializam a ação docente. Esse caminho adotado pelo grupo
expressa dupla aprendizagem: pensar sobre a função do patrimônio cultural na vida
social e pensar em possibilidades de trabalho pedagógico com as manifestações.
2 METODOLOGIA
Ao trabalhar o Congo Capixaba na Educação Infantil dividimos a temática de
acordo com as regiões do estado do Espírito Santo. Em um primeiro momento
trabalhamos o Congo relacionados às Bandas de Congo dos municípios de Serra e Vila
Velha e em um segundo momento, trabalhamos o Carnaval de Congo de Máscaras,
da região de Roda D’água, em Cariacica. Para este momento, apresentaremos as
ações pedagógicas do Congo Capixaba voltado para as Bandas de Congo do estado.
A metodologia aplicada nas aulas de Educação Física utilizou como elemento
central as interações e brincadeiras. Segundo as orientações pedagógicas do
Ministério da Educação (2012) entendemos que as práticas pedagógicas na
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras.
As interações consistem nas possibilidades de ações recíprocas entre alunos e
professores, entre os próprios alunos e entre os alunos e os brinquedos e ambientes.
Já o brincar consiste no processo de repetir e criar ações prazerosas, expressar
situações imaginárias e criativas, expressar sua individualidade e identidade,
explorar a natureza, os objetos, comunicar-se e participar da cultura lúdica para
compreender seu universo. É pelo processo das interações e brincadeiras que os
alunos passam a experimentar o mundo vendo, falando, movimentando-se, fazendo
gestos, desenhos, marcas, encantando-se com suas novas descobertas(MEC, 2012).
Além disso também entendemos a importância das histórias de faz de conta no
processo educativo. Segundo Abramovich (1997) o primeiro contato que a criança
tem com a literatura é de maneira oral. É pela voz de quem conta as histórias,
como de pais, mães e também de professores, que as crianças entram no mundo
dos personagens sentindo as mais diversas emoções. Ao lermos histórias para as
crianças suscitamos o imaginário de cada uma delas, levando-as a desenvolverem
seu potencial crítico por meio da reflexão, indagação e dúvidas colocadas sobre
as histórias. A partir disto, as crianças procuram encontrar ideias sobre os fatos
colocados e começam a reconhecer e interpretar suas experiências da vida real nas
histórias, e vice-versa (ABRAMOVICH, 1997).
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3 RESULTADOS
Sabemos que a experiência docente vivenciada com o Congo Capixaba é
peculiar e fala do espaço-tempo específico CMEI “Maria Nazareth Menegueli”, com
duas turmas de alunos de quatro à cinco anos. Neste sentido, apontamos aqui
algumas das nossas intervenções e reflexões sobre a nossa prática.
Ao iniciarmos as intervenções percebemos que o planejamento é o ponto
crucial para a intervenção efetiva com o patrimônio cultural. Nos momentos de
planejamento nos dedicamos ao estudo dos elementos históricos do Congo
Capixaba, suas relações com a sociedade atual e aspectos específicos, como tipo
de dança, origem, influências, movimentos característicos, indumentária, adereços
e alegorias que estão no contexto de tal manifestação.
Bonini, Franco e Prados (2015) evidenciam a importância de uma educação
patrimonial que signifique a heterogeneidade, levando aos alunos a se perceberem
sujeitos de um mundo de múltiplas manifestações, instituídos em épocas e por
concepções distintas, as quais influem nos modos de ser, pensar e agir. Os autores
ainda apontam o distanciamento dos sujeitos com o patrimônio e trazem a educação
e a escola como possibilidades para esse enfrentamento:
Dessa forma, os olhares se voltam para a educação como uma via para
propiciar uma educação cidadã às novas gerações, sendo o espaço da escola
de educação básica um dos mais solicitados para abordar questões iminentes
e presentes no mundo contemporâneo, ampliando de forma significativa as
responsabilidades da escola e dos profissionais que nela atuam, principalmente
sobre a preservação das tradições culturais, incluindo-se aí patrimônio
material e imaterial (BONINI; FRANCO; PRADOS, 2015, p.321).

Nesse sentido, entendendo a importância do patrimônio cultural imaterial no
processo de formação cidadã, iniciamos as aulas com momentos de contação de
história da manifestação cultural capixaba – o Congo. Para potencializar tal momento
e fazer com que os alunos entrassem no mundo da imaginação e faz de conta
confeccionamos um fantoche de papagaio com objetivo de contar a história do
Congo, ensinar a letra música “Quebra quebra gabiroba” e desenvolver a brincadeira
de caçar a fruta gabiroba.
Com o objetivo de possibilitar aos alunos a criação de objetos relacionados
ao Congo, confeccionamos mini tambores de Congo com material alternativo.
Utilizamos cortes de cano pvc e fita adesiva transparente para imitar o couro. Nestes
momentos os alunos puderam criar um instrumento musical, tocar e cantar músicas
do Congo Capixaba. Além disso também vivenciaram tocar em um real instrumento
de Congo, o tambor de Congo e a Casaca, instrumento utilizado na manifestação
popular e característico do estado do Espírito Santo.Após esses momentos, nos
dedicamos ao ensino de movimentos específicos da dança do Congo. Em um
primeiro momento ensinamos os movimentos e depois os alunos puderam recriar
os movimentos já vivenciados. Ao contrário de ser momento de cópia e repetição
de movimentos, as aulas passaram a ser momentos de compreensão da relação
dos movimentos da dança com o meio social ou com os elementos alegóricos
utilizados. As aulas de Educação Física tornaram-se assim espaço possível para
a reconstrução do conhecimento permitindo diálogo e confronto de concepções
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sobre determinada da prática do Congo. Ou seja, reside a possibilidade da escola na
formação de olhares mais críticos sobre diferentes manifestações e sociais e no que
tange as aulas de Educação Física os alunos podem se aproximar dos elementos
da cultura através da experimentação e vivência corporal, com suas sensações,
emoções e maneiras de fazer (RODRIGUES, 2015).
Também realizamos uma visita à Casa do Congo, localizada no município
de Serra. Neste ambiente, os alunos puderam ouvir histórias, tocar instrumentos
e conhecer pessoas relacionadas a prática do Congo;interagindo, aprendendo e
sistematizando assim mais uma vez os conhecimentos trabalhados nas aulas de
Educação Física.
A intervenção pedagógica com o Congo foi finalizada com uma apresentação
para todos os agentes do contexto escolar: direção, professores, demais funcionários,
alunos e pais. Na ocasião as crianças se apresentaram todos caracterizados com
indumentárias do Congo, cantando, dançando e tocando os instrumentos musicais
confeccionados nas aulas. Essas intervenções pedagógicas proporcionaram aos
alunos conhecimento sobre um elemento identitário da cultura que faz parte do
lugar onde eles vivem. Muitas escolas estão inseridas em locais de tradição na cultura
do Congo, porém muitas vezes o trabalho pedagógico e os sujeitos escolares não
evidenciam pertencimento com o bairro, cidade ou estado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir desta experiência de intervenção pedagógica com o Congo Capixaba
notamos a relevância do trabalho com o patrimônio cultural imaterial em possibilitar
aos alunos novos diálogos com a cultura corporal de movimento. A iniciarmos a
temática notamos que a maioria das crianças não conheciam o Congo Capixaba
como manifestação da cultura local. O trabalho com essa manifestação possibilitou
a desmistificação sobre a prática por parte dos alunos e também dos pais. O
conhecimento e a abertura ao novo são fundamentais para que preconceitos velados
ou não sejam esclarecidos.
A partir do patrimônio cultural imaterial foram trabalhos nas aulas de Educação
Física diversos saberes e isto possibilitou que os alunos permeassem o mundo da
história, música, dança e canto.Em todo o processo, consideramos os alunos como
sujeitos do processo de ensino-aprendizagem levando-os a serem construtores e
exploradores do conhecimento. Nas aulas, os alunos se colocaram como sujeitos
ativos ao construir, imaginar, brincar, interpretar, criar e recriar.
Por fim, vemos nessa intervenção pedagógica com o Congo Capixaba um
convite para a ampliação do diálogo entre escola e o patrimônio cultural como
conteúdo de ensino, além novas perspectivas para enriquecimento das aulas de
Educação Física com temáticas que envolvem aspectos sociais e culturais locais.
INTERVENCIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA PEDAGOGICA
CON EL CONGO CAPIXABA
RESUMEN: El trabajo relata una experiencia pedagógica de formación docente en Educação Física.
El inicio de la docencia se dio en un Centro de Educación Infantil, en Vitória - Espírito Santo y utilizó
como contenido de enseñanza el Congo. El jugar fue el elemento central de la metodología aplicada
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en la aulas poniendo el aprendizaje contenido en forma de juego. Apuntamos sobre la relevancia del
trabajo con el patrimonio cultural inmaterial entendiendolo como elemento de identidad y cercano
de la cultura tradicional local.
PALABRAS CLAVE: Congo; Patrimonio Cultural Inmaterial; Experiencia Pedagogica.

INTERVENTIONS AND REFLECTIONS ON A PEDAGOGICAL EXPERIENCE WITH
CONGO CAPIXABA
ABSTRACT: The work reports a pedagogical experience of faculty formation in Physical Education.
The initiation to the teaching process took place in an Early Childhood Education Center in Vitória –
Espírito Santo, and the Congo has been used as learning content. The play was the central element of
the methodology applied in class, and it aimed that the learning experience of the content happened
in a playful way. We point out the relevance of the work with the intangible cultural heritage,
understanding it as an identity element and as an approximation of local tradicional cultural.
KEYWORDS: Congo; Intangible Cultural Heritage; Pedagogical Experience.
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O SAMBA DE VÉIO E O CURRÍCULO ESCOLAR NA
PERSPECTIVA DA PRÁTICA DOCENTE

1
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Graziela Araújo4
Alvaro Rego Millen Neto5
RESUMO
O Samba de Véio (SV) é uma tradição cultural da região do Sertão do São Francisco. Objetivamos
descrever e analisar como essa tradição é apropriada pelos currículos escolares. Para tal, foram
realizadas entrevistas com professores de uma escola dessa região. Identificamos que: as prescrições
curriculares não têm guardado importância para o SV, especialmente as para a educação física; há uma
folclorização desse conteúdo; o SV é abordado no cotidiano escolar a partir de uma iniciativa isolada.
PALAVRAS-CHAVE: Samba de Véio; Currículo; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O SV da Ilha do Massangano6 é uma tradição cultural que se expressa através
de uma dança acompanhada por canto, palmas, batuques de tamboretes e outros
instrumentos. De acordo com Aquino (2004), os moradores da ilha associam a sua
origem a uma matriz cultural africana, trazida por descendentes dos escravos que
se fixaram nos quilombos que existiam nas redondezas, e também por elementos
das culturas dos índios cariris, que já habitavam o sertão pernambucano muito
antes da colonização europeia. As particularidades de suas encenações, que há
aproximadamente 130 anos passam de geração a geração, fornecem credenciais de
distinção e marcam a identidade dos ilhéus do Massangano.
Este estudo se preocupa com o modo com o qual as políticas culturais têm
inserido o SV em suas pautas de intervenção social, especialmente aquelas que
dizem respeito aos currículos escolares. É a partir desse escopo que objetivamos
descrever e compreender como o SV se insere na dinâmica curricular da única escola
localizada na Ilha do Massangano.
Essa questão foi delineada levando em consideração as perspectivas de
gerenciamento educacional que, nos últimos anos, têm influenciado boa parte
1 Este trabalho não contou com qualquer espécie de apoio financeiro.
2 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), hildetecferreira@gmail.com
3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), dijagbi@hotmail.com
4 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), grazi.caraujo@gmail.com
5 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), alvaro.millen@gmail.com
6 Ilha do rio São Francisco pertencente ao município de Petrolina-PE. Com uma extensão de 5 km, a
localidade abriga aproximadamente 150 famílias.
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das políticas curriculares no Brasil. Para Ball (2005), há uma tendência mundial
para se adotar políticas de performatividade, nas quais os currículos, universais
e homogêneos, são peças de uma engrenagem que pretende se fazer eficaz. No
entanto, tais projetos de universalização e homogeneização concorrem com as
reivindicações de políticas que valorizem a territorialidade das produções culturais.
Notem que parte considerável do campo acadêmico que tem tratado da educação
escolar no Brasil reivindica essa afirmação das territorialidades.
Ao tratar do SV enquanto elemento da cultura corporal do sertão do Médio
São Francisco e das suas possibilidades de apropriação pelos currículos escolares,
faz-se necessária a compreensão do contexto da cultura local e o seu significado
para a comunidade, que convivendo com as evoluções tecnológicas e globais não
desprezam seus costumes e manifestações culturais. Aqui podemos perceber a
complexidade das relações entre o global e o local, sublinhando as possibilidades
de empoderamento que a valorização de um elemento da cultura corporal local
pode exercer.
2 METODOLOGIA
A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com
três professores da Escola Municipal Santo Antônio. Esses professores eram os
responsáveis pelas disciplinas de educação física (EF) e de artes no período da
realização das entrevistas – o quarto bimestre de 2015. Após essa etapa deu-se o
início da transcrição das gravações, da leitura flutuante e da separação do material
que, em seguida, foi estudado por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Os professores foram informados sobre os propósitos do estudo e assinaram um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A execução da pesquisa foi
aprovada por um Comitê de Ética e está registrada no sistema CEP/CONEP com o
CAAE 47435015.4.0000.5196.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Iniciaremos a apresentação dos resultados com a descrição dos relatos dos
professores com relação à percepção que eles têm sobre o SV e, especificamente,
sobre a pertinência de se abordar esse conteúdo no currículo vivido. Dos três
professores entrevistados, o Prof. 1 expôs, de forma enfática, que não vê a
necessidade de incluir o SV entre as temáticas abordadas em suas aulas. Notem que
esse professor é o único responsável por ministrar as aulas de EF na escola, ainda
que não tenha formação acadêmica nessa área. Essa ausência de uma formação
específica em EF pode ou não explicar essa percepção peculiar com relação ao SV
– um elemento da cultura corporal produzido, em boa medida, a partir das próprias
experiências sociais dos ilhéus do Massangano. Mas o fato é que esse professor
segue o preceito de não trabalhar com o SV nas aulas de EF. Os outros professores
entrevistados – ambos responsáveis pela disciplina de artes – consideram importante
a presença e a valorização do SV na escola. A fala de um deles é significativa para
expressar como pensam o lugar de um conteúdo como o SV nos tempos e espaços
curriculares, denotando a preocupação com o valor da cultura local dentro do
contexto educacional e a inquietação de construir suas aulas partindo da realidade
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dos alunos. Segundo esse professor, “[...] é preciso partir desse lugar, da valorização
desse lugar, da cultura local, do saber local” (Prof. 3).
Como ficou subentendido, na escola estudada o SV é vivenciado apenas nas
aulas da disciplina de artes. E mais, apenas um dos dois professores responsáveis
por essa disciplina faz um trabalho curricular com esse conteúdo. Com a análise
das entrevistas conseguimos perceber que esse trabalho é uma iniciativa particular
e isolada. O Prof. 3 tem uma trajetória formativa e profissional que o aproximou de
perspectivas ideológicas e de movimentos sociais de resistência cultural. Quando
foi trabalhar numa escola na Ilha do Massangano a aproximação com os movimentos
culturais e com suas expressões artísticas levou-o ao SV. Trabalhar com o samba na
escola foi uma extensão dessa sua disposição.
De acordo com os relatos, nas atividades que envolveram o SV, desenvolvidas
pelo Prof. 3, houve participação efetiva, sensibilização e aproximação dos alunos
com esse conteúdo. “É bom que com o trabalho eu consegui trazer mais para
próximo aqueles que tinham mais rejeição pelo samba”, disse o Prof. 3. A partir
dessa fala podemos sugerir que o trabalho em sala de aula com o tema SV contribuiu
para modificar a postura de resistência dos alunos com relação à cultura local. Essa
mesma modificação teria favorecido a aceitação das identidades culturais dos
alunos ilhéus. A escola, nesse prisma, é um local que deve possibilitar aos alunos a
experiência com os saberes que estão inseridos em sua comunidade, como uma forma
de transmissão do patrimônio histórico e cultural, que traz sentidos e significados
vivos na memória. Assim, o espaço escolar é responsável por elaborar vivências
envolvendo as manifestações populares, incluindo o debate sobre as possibilidades
de contribuição para construção da identidade sociocultural dos sujeitos.
Ao analisarmos as prescrições curriculares que chegam à escola estudada,
pudemos verificar que o SV está presente nas diretrizes estipuladas pela Secretaria
de Educação de Petrolina. O SV é um dos conteúdos indicados para o terceiro
bimestre letivo das turmas de 6º ano da disciplina de artes. No entanto, a partir da
fala dos professores entrevistados pudemos notar uma insatisfação com relação ao
modo com o qual o SV se faz presente nesse documento curricular. De acordo com
o Prof. 2, o SV “aparece [na matriz curricular] como uma manifestação folclórica
diluída em diversas outras manifestações folclóricas e isso é esporádico, é uma
coisa que aparece lá em agosto quando a tendência é trabalhar o folclore”. Haveria,
portanto, uma secundarização e uma folclorização no modo com o qual o SV é
prescrito enquanto um conteúdo curricular. Com isso percebemos o quanto a
cultura local não foi discutida e tampouco valorizada pelas políticas curriculares do
contexto estudado.
Ao avaliarmos especificamente a dinâmica curricular relacionada à EF,
identificamos que o SV, enquanto conteúdo de aprendizagem e formação subjetiva,
não está inserido nas prescrições curriculares para essa disciplina e tampouco
é vivenciado no cotiado das aulas de EF da escola da Ilha do Massangano. Esse
quadro nos faz repensar a dinâmica curricular, tanto no que se refere à produção
de propostas curriculares quanto às particularidades e possibilidades do cotidiano.
A EF deveria estar atenta à elaboração de propostas curriculares que considerem a
realidade da comunidade e a compreensão da relevância dos pressupostos culturais
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e históricos na formação humana (VAGO, 1997). Além disso, a EF deve assumir, no
cotidiano escolar, a responsabilidade por refletir sobre e vivenciar os elementos da
cultura corporal, incluindo-se de sobremaneira as produções culturais particulares
ou locais. Defendemos, nesse sentido, uma política curricular de resistência cultural e
posicionamo-nos forma contrária à ideia de apostilamento dos conteúdos escolares.
Nesse prisma, Neira (2011, p.48) aponta que “o currículo cultural da EF pretende
fazer falar, por meio do estudo das manifestações corporais, a voz de várias culturas
no tempo e no espaço, além de problematizar as relações de poder explícitas e
implícitas”. São com esses registros e concepções que acreditamos em uma EF que
deve ser rebelde no sentido de ultrapassar as matrizes curriculares e experienciar
os sentidos e significados que estão inseridos nos variados universos dos alunos e
alunas.
4 CONCLUSÕES
A análise dos dados permite afirmar que as prescrições curriculares da
Secretaria de Educação de Petrolina não guardam um espaço significativo para o
SV. Essa manifestação da cultura corporal do Sertão do Médio São Francisco não
está presente nas propostas curriculares para a EF, aparecendo, de forma pontual,
folclorizada e diluída, apenas nas indicações curriculares para a disciplina de artes. Há,
portanto, elementos para inferimos que as políticas que atuam sobre os patrimônios
culturais da região não têm dado conta de influenciar significativamente a dinâmica
curricular.
O SV foi percebido na práxis isolada de um dos professores entrevistados, o que
denota possibilidades e opções que o currículo no cotidiano pode oferecer. Nesse
sentido, durante o período de atuação na escola, partindo do conhecimento dos
alunos e também levando em consideração o relato dos moradores mais antigos do
Massangano, o trabalho contextualizado desse educador contribuiu como suporte na
formação dos alunos, na valorização do conhecimento sociocultural e na construção
de identidades mais emancipadas. Mas não fossem as disposições peculiares desse
professor, constituídas a partir de sua trajetória pessoal e profissional, provavelmente
o SV passaria ao largo dessa escola – a única localizada na Ilha do Massangano.
No que se refere especificamente à EF, se a pensarmos com um tempo e espaço
de reflexões e vivências relacionadas à cultura corporal dos alunos, será necessária
uma redimensão das perspectivas de sistematização curricular. Para transformar
essa realidade em que vivem, é preciso conhecer e se apropriar da identidade dos
alunos, levando em consideração as características histórico-culturais dos ilhéus
que têm o SV como uma manifestação própria. Sem essa reflexão, teremos uma
educação pré-estabelecida e pré-moldada, não se adequando às necessidades dos
alunos, especialmente no que se refere às suas demandas socioculturais.
THE SAMBA DE VÉIO AND THE SCHOOL CURRICULUM IN THE PERSPECTIVE OF
TEACHING PRACTICE
ABSTRACT: Samba de Véio (SV) is a cultural tradition of the Sertão do São Francisco region. We aim
to describe and analyze how this tradition is appropriated by school curriculum. For that, interviews
were conducted with teachers from a school in that region. We identified that: the curricular
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prescriptions have not kept importance for the SV, especially those for the physical education; there
is a folklorization of this content; the SV is approached in the school routine from an isolated initiative.
KEYWORDS: Samba de Véio; Curriculum; Physical Education.

EL SAMBA DE VÉIO Y EL CURRÍCULO ESCOLAR EN VISTA DE LA PRÁTICA
DOCENTE
RESUMEN: El Samba de Véio (SV) es una tradición cultural de la región de lo Sertão do São Francisco.
El objetivo fue describir y analizar cómo esta tradición es apropiada por los programas escolares.
Con este fin, se realizaron entrevistas con los maestros de una escuela en la región. Encontramos
que: las prescripciones curriculares no han ahorrado importancia para SV, especialmente las para la
educación física; hay una folclorización dicho contenido; SV está cubierto de la rutina de la escuela a
través de una iniciativa aislada.
PALABRAS CLAVES: Samba de Véio; Currículo; Educación Física.
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VAMOS FALAR SOBRE O FUNK? A PRESENÇA DO
RITMO NO AMBIENTE ESCOLAR1
Fernanda Xavier Machado2
RESUMO
O objetivo deste texto é trazer uma reflexão da relação funk e escola. A pesquisa teve como
palco uma escola de um bairro periférico do município de Serra-ES. Pautando-se na etnografia, o
estudo teve o auxilio de observações diretas e indiretas, registros em diário de campo e entrevistas
semiestruturadas, realizadas com alunos e o corpo docente da instituição investigada. Os resultados
mostraram a existência de entraves no que se refere à presença do funk nesse espaço.
PALAVRAS-CHAVE: funk; escola; comunidade.

1 INTRODUÇÃO
O funk está presente na minha vida na escola, fora da escola e dentro de casa.
Eu comecei a gostar do funk aqui dentro da escola porque ouvia todo mundo
curtindo o funk (Aluno 15).

O relato acima exemplifica a presença do estilo funk de forma cotidiana dentro
de um ambiente escolar, algo que atualmente é perceptível em diversas instituições
espalhadas pelo país.
O espaço escolar utilizado para trocas de vivências vinculadas ao funk foi algo
notado e trabalhado por Nascimento e Fonseca (1997), ao observarem que alguns
procedimentos vivenciados pelos alunos em festas voltadas para esse ritmo, eram
transportados para o ambiente escolar. Seguindo a perspectiva da cultura corporal,
os autores realizaram uma proposta pedagógica extracurricular, estabelecendo
uma relação interdisciplinar entre a Educação Física e a Sociologia. A necessidade
de incluir o funk como um instrumento pedagógico foi igualmente sentido por Lara
e Pinelli (2007), ao notarem a forte presença do ritmo nas instituições estaduais de
ensino de Maringá/PR. Para o desenvolvimento desse trabalho, as pesquisadoras
selecionaram uma turma finalista do ensino médio de uma escola pública, em que
era “comum observar alunas dançando funk na escola em horários de intervalo,
aulas vagas e, até mesmo, nas aulas de Educação Física, enquanto os meninos
jogam futebol” (PINELLI; LARA, 2007, p. 9). Por meio de um projeto interdisciplinar,
esse estudo desenvolveu atividades didáticas teórico-práticas, que incluíam as
disciplinas de Educação Física, Sociologia e Língua Portuguesa.
1 A presente investigação recebeu auxílio financeiro (modalidade bolsa de mestrado) da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2 Secretaria de Educação do Estado Espírito Santo (SEDU), fexmachado@hotmail.com
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De maneira semelhante, as situações que foram vistas tanto no Rio de Janeiro
quanto no Paraná, a presença marcante do funk, igualmente foi notada em diversas
instituições de ensino público da Região Metropolitana da Grande Vitória-ES. A
temática que envolveu a reflexão funk e escola desenvolvida no Espirito Santo
integrou o corpo de uma dissertação que deu foco a essa relação. No caso desse
estudo em especifico, a intenção inicial era dialogar com professores de Educação
Física que realizassem trabalhos com o funk em suas aulas. Entretanto, foi notado uma
ausência de trato pedagógico da disciplina com esse ritmo, algo que talvez pudesse
ser um reflexo de uma carência não do campo em si, mas que poderia ser fruto de
barreiras construídas dentro das escolas, que não permitissem o desenvolvimento
de um trabalho pedagógico vinculado ao ritmo. Assim, para pensar sobre a relação
funk e escola, ficou decidido que a pesquisa seria desenvolvida em uma instituição
educacional, onde esse estilo musical estivesse fortemente presente.
No início do ano de 2014, com a indicação de um colega professor, foi realizada
a inserção em um ambiente escolar onde o funk era notado em todas as salas
de aula. Desse modo, para compreender o contexto que envolvia o funk dentro
daquela instituição, o estudo assumiu um caráter qualitativo. Dentro dessa lógica, os
caminhos metodológicos adotados neste trabalho assumiram as características de
experiências relacionadas a etnografia. Os instrumentos de coleta de dados usados
se pautaram em registros em diário de campo e entrevistas semiestruturadas. Os
atores centrais deste estudo foram os alunos, representados por 17 sujeitos, em uma
faixa etária entre 12 a 17 anos, pertencentes às turmas da 5ª a 8ª séries e professores
7 docentes. Vale destacar também que a escolha dos participantes deu-se pela
disponibilidade e interesse dos mesmos, não sendo atribuída, além dessa, nenhuma
outra forma de seleção.
O período de inserção no campo durou por volta de um ano e meio,
sendo acompanhada apenas a rotina do turno matutino, com a freqüência de
aproximadamente quatro vezes por semana. Nesse período, foram observadas as
aulas de educação física além de vários momentos relacionados à rotina da escola
e de seus sujeitos. É importante salientar ainda que, os dados encontrados foram
tratados por meio do confronto com a literatura e também através da analise de
conteúdo.
Para manter a ética, o estudo ocultou todas às referencias relacionadas aos
sujeitos entrevistados e o bairro onde está localizada a escola. Vale destacar ainda
que, todos os procedimentos metodológicos da pesquisa passaram pela aprovação
de seus participantes e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sendo protocolado
com o número 020151/2014.
2 OS COMPASSOS E OS DESCOMPASSOS PROVOCADOS PELO FUNK DENTRO
DA ESCOLA
Os resultados obtidos durante a inserção empírica mostram que o funk se
encontra presente de forma direta e indireta na vida de todos os alunos entrevistados,
pois de acordo com um dos entrevistados, a relação da comunidade com o ritmo é
muito intensa, sendo tal como mostram os relatos a baixo:
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Aqui no bairro também tudo é funk; você vai em uma rua está tocando funk,
vai na outra também e tinha os encontros na pracinha que eram voltados para
o funk (Aluno 6).

Essa narrativa exemplifica um pouco da relação comunidade, juventude e funk,
que se apresenta como um dos reflexos da grande propagação cultural que o ritmo
tem em todo o território nacional. Para Lopes (2010), o funk se apresenta como um
fenômeno de massa, diretamente relacionado à vida e experiências dos jovens das
periferias e favelas brasileiras, estando muitas vezes atrelado um sentido de lazer,
vinculado a entretenimento, assim como aparece na entrevista de um dos alunos:
É, eu gosto muito de dançar, danço muito, mas vou a muitas festas que tocam
funk, que são específicas para funk. É uma oportunidade da gente fazer novos
amigos, conhecer novas pessoas. (Aluno 4).

É importante, ainda, pensar que esse momento de união em torno do funk
pode acontecer dentro do ambiente escolar, espaço este, que pode se tornar palco
para os relatos e trocas de experiências vinculadas ao ritmo:
Eles gostam muito de ficar na dancinha do funk. Por exemplo, deu a hora do
recreio, se eles se juntarem no cantinho, eles podem até cantar uma música
com letra diferente, mas as palminhas lembram o funk. Eles também fazem
a composição de versinhos, que eles mesmo vão criando, as vezes no horário
de recreio ou então se eles têm uma aula vaga e que eles vão descendo,
eles vem descendo e criando versinhos para narrar a situação do momento
(Docente Joana).
Sempre tem alguns (alunos) que comentam o que aconteceu lá (festas
funk).“Você foi na social que teve, foi responsa né!?”(Aluno 10).

Embora os relatos mostrem a forte presença do funk tanto fora quanto dentro
da instituição escolar é possível notar a existência de barreiras no que se refere à
construção de um diálogo pedagógico em torno do funk, como mostra o relato
abaixo:
Então dentro da escola a gente não permite. Mas assim, a gente vai fazer
uma mostra cultural, eles podem apresentar um pagode, um hip-hop, pode
ser uma valsa, um samba, mas o funk não, porque todo mundo sabe que não
cabe (Docente Suzi).

Embora exista uma política de negação do ritmo dentro da instituição escolar
em questão, é possível destacar em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) alguns
pontos qur falam da valorização da cultura local e regional e as múltiplas relações
com o contexto nacional e/ou global. O documento ressalta também o respeito à
diversidade étnica, cultural e socioeconômica, sem preconceito de origem, raça, cor,
sexo, credo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Confrontando as
ideias propostas pelo PPP da unidade escolar investigada com os dados é notável
a existência de algumas entre o que está escrito no papel com a realidade, pois,
“A proposta pedagógica da escola não fala sobre a violência, não fala sobre o
contexto de risco social do bairro. É apenas uma escola que segue o modelo padrão
determinado pelo Estado, que não se adapta à realidade” (Docente Bianca).
Para Valle e Salles (2010) em alguns casos o estilo adotado pelos alunos,
principalmente no que diz respeito ao seu estilo musical, parece ter significado
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como produtor de procedimentos incompatíveis com a disciplina desejada na classe,
sobretudo no que diz respeito à corporeidade.
É válido destacar que a abordagem do funk como uma manifestação socialmente
produzida na cultura urbana do Rio de Janeiro foi o caminho adotado por Nascimento
e Fonseca (1997). O impacto desse trabalho foi sentido pelos pesquisadores ainda
durante o processo de intervenção, pois foi observado que alunos participantes
assumiam, a cada encontro, outra postura perante o ritmo, tanto no que se refere
à capacidade crítica, quanto aos comportamentos já estereotipados do funkeiro
frente à sociedade.
Partindo de um ponto de vista diferente, Pinelli e Lara (2007) utilizaram
elementos como a composição de músicas e criação de coreografias com o
intuito de levar os alunos e professores a refletirem sobre o funk enquanto uma
manifestação ligada diretamente à sexualização exacerbada e aos modismos
ligados à lógica de mercado. O resultado desse trabalho foi considerado positivo
pelas pesquisadoras, já que o estudo colaborou para o enriquecimento do processo
de informação e obtenção de uma expressividade corporal consciente a respeito
do movimento funk, tanto por parte dos alunos, quanto dos professores. Embora os
trabalhos aqui citados tenham adotado diferentes maneiras de pensar e trabalhar
o movimento funk, ambos exemplificam a importância de um debate em torno do
ritmo no ambiente escolar.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados aqui apresentados mostram que o funk circula de forma viva dentro da
instituição investigada, uma vez que, os jovens levam as suas experiências e vivencias
relacionadas aos funk para esse espaço. Entretanto, embora seja um elemento vivo
no meio estudantil, é oficialmente proibido por parte do corpo docente.
É relevante destacar ainda a presença do funk no ambiente escolar, não
representam um caso isolado, mas se somam a realidades igualmente encontradas
por Nascimento e Fonseca (1997) e Lara e Pinelli (2007). Essas experiências
mostram que é possível construir um debate amplo em torno do funk dentro de
escolas onde o ritmo se faz presente, reconhecendo este como um elemento cultural
contemporâneo que possui viés complexo, multifacetado e paradoxal, assim como
aponta(2012).
Dessa forma, é necessário que os profissionais da educação realizarem uma
reflexão diante do funk, enquanto um ritmo presente na vida de seus alunos.
Entretanto, esse exercício precisa ir além de conversas informais ou uma postura de
simples enfrentamento, uma vez que o diálogo entorno desse elemento cultural pode
contribuir para um maior envolvimento dos estudantes no processo educacional ou,
até mesmo, apresentar-se como um elo para intermediar possíveis conflitos que
possam existir entre docentes e discentes de uma determinada realidade escolar.
LET´S TALK ABOUT FUNK? THE PRESENCE OF THE GENRE IN THE SHOOL
ENVIREMENT
ABSTRACT: This paper aims to discuss the relationship between funk and school. The research was
carried out in a school from a peripheral district in Serra (Espírito Santo, Brazil). Based on ethnography,
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the study was developed with the aid of direct and indirect observations, field diary records and
semi-structured interviews, which allowed to understand the relation of the students and teachers
with rhythm. The results show the existence of obstacles regarding the presence of funk in this space.
KEYWORDS: Funk; school; community.

HABLEMOS SOBRE EL FUNK? LA PRESENCIA DEL RITMO EN EL AMBIENTE
ESCOLAR
RESUMEN: El propósito de este trabajo es traer una reflexión de la relación funk y escuela. La
investigación, se representó en una escuela de un barrio periférico de la ciudad de Serra-ES. La
etnografía, el estudio contó con la ayuda de observaciones directas e indirectas, registros en diários
de campo y entrevistas semiestructuradas realizadas con estudiantes y profesores de la institución
investigada. Los resultados mostraron la existencia de obstáculos con la presencia del funk en ese
espacio.
Palabras claves: funk; escuela; comunidad.
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A DIFERENÇA EM EVIDÊNCIA NO CURRÍCULO
CULTURAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Hugo Cesar Bueno Nunes2
RESUMO
No currículo cultural de Educação Física os estudantes são incitados a analisar artefatos culturais
que conduzam a uma certa intimidade com o diferente. Desse modo, o estudo teve como objetivo
investigar como a diferença é evidenciada no currículo cultural de Educação Física. Realizamos
uma entrevista narrativa, onde o participante conta sua história, sem ser interrompido pelo
entrevistador. Os resultados nos permitem perceber que as diferenças foram evidenciadas de
maneira potencializadora.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Currículo Cultural; Diferença.

1 INTRODUÇÃO
Alarcão (2001) afirma que a escola de tradição moderna não tem conseguido
acompanhar as profundas mudanças ocorridas na sociedade contemporânea,
assim, é preciso abandonar seus modelos mais ou menos estáveis e posicionarse dinamicamente, aproveitando as sinergias advindas das diversas interações que
ocorrem entre os diferentes grupos sociais no mundo.
Para Neira e Nunes (2009) diante deste desafio é que o currículo cultural de
Educação Física valoriza apreciação como ato de criação, e não como atitude passiva
ou olhar conformado. Assim, os estudantes são incitados a falar sobre, mover-se a
partir de, construir e experimentar, bem como acessar e analisar referências externas,
narrativas, posicionamentos e artefatos culturais que divirjam do repertório inicial, e
que conduzam a uma certa intimidade com o diferente.
No currículo cultural, a experiência escolar é um terreno aberto ao debate,
ao encontro de culturas e à confluência da diversidade de práticas corporais
dos variados grupos sociais. É um campo de disseminação de sentidos, de
polissemia, de produção de identidades voltadas para a análise, interpretação,
questionamento e diálogo entre e a partir das culturas (NEIRA, 2015, p. 295).

Diante do caráter aberto da significação, o currículo cultural valoriza a diferença
e com isso fomenta o envolvimento dos sujeitos nas lutas políticas da escolarização
e da sociedade (NUNES, 2016). A partir do exposto, a diferença cultural é concebida
como uma prática discursiva atravessada por relações de poder, o que inviabiliza
pensar a educação e, principalmente, o currículo escolar apenas como questões
técnicas, postas e pensadas a priori por especialistas, é preciso descentrá-las, esgarçá1 O presente textos não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de São Paulo (USP), hnunes@usp.br
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las, produzi-las na diferença. Destarte o estudo teve como objetivo investigar como
a diferença é evidenciada no currículo cultural de Educação Física.
2 METODOLOGIA
A pesquisa se insere no escopo das pesquisas qualitativas. Para isso realizamos
uma entrevista narrativa na qual o participante conta sua história, sem ser
interrompido com perguntas pelo entrevistador (FLICK, 2009).
3 INTERPRETAÇÕES
Levando em consideração o objetivo da pesquisa, a comanda que orientou a
entrevista narrativa foi: “Professor, relate uma experiência didática com o currículo
cultural da Educação Física em que você se deparou com as diferenças”.
Inicialmente, o trabalho do professor envereda pelo mapeamento do universo
cultural corporal dos estudantes, com o objetivo de definir o tema a ser estudado.
[…] a gente fez o trabalho de skate e patins né, com o quarto ano, e assim,
pelo que eu entendi, que a gente desenvolveu, seguindo mapeamento,
seguindo a turma, seguindo o PPP da escola, tudo certinho. A gente decidiu
por esse tema e aí conversando com as turmas, foram duas, é.. o marcador
forte que apareceu foi a questão do idoso né.., a pessoa velha tal, é.. por
quê? Porque no mapeamento mais refinado que eu fiz né, numa aula, eu
passei algumas imagens de alguns skatistas, de alguns patinadores lá, e aí
quando apareceu um velhinho e uma velhinha colocando patins para andar,
as crianças começaram a não, não pode né! Não, isso aí eles vão se machucar,
enfim, aquele papo! (JORGE).

Neste processo, o professor evidencia a diferença em suas ações didáticas
e busca identificar os discursos produzidos com o intuito de desconstruí-los
e apresentar novas maneiras de compreensão acerca da prática corporal e,
principalmente, das pessoas que dela participam.
[…] tentei tratar a diferença, né o idoso, na diferença ali, sendo a diferença,
porque a diferença, ela é algo, eu entendo a diferença como algo produzido
por meio da linguagem, é algo produzido sempre em relação à identidade
né, então, se a identidade do skate e dos patins são os jovens, então, o idoso
ali foi sendo produzido como a diferença né! E, foi sendo reforçada na fala
das crianças, então, a gente fez um estudo do skate e dos patins, aí a gente
aprofundou alguns conhecimentos referentes ao skate e patins (JORGE).

Diante da defesa contra discursos preconceituosos, percebemos uma nítida
preocupação do professor com questões concernentes à diferença cultural. Na
tessitura de sua prática pedagógica o professor buscou valorizar as identidades
culturais de grupos minoritários, no caso, os idosos, com o objetivo de dar visibilidade
a suas produções, trazendo à tona os significados que estes grupos atribuem às
práticas corporais, visto que no aspecto cultural, a diferença é produzida e afirmada
pela linguagem, ou seja, é uma produção que fazemos a partir das relações de
poder e saber que nos emaranham como bem afirmou o professor.
Outro ponto interessante frente à experiência pedagógica narrada, é o fato
do professor romper com uma concepção de Educação Física do movimentar-se,
pois ao pensar o estudo da prática corporal para além de um viés performático, o
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que percebemos com frequência nas aulas de Educação Física, o professor criou a
ideia de uma Educação Física que subverte o senso comum, contrapondo-se àquela
Educação Física que tem na imagem do esporte e das vivências práticas sua mais
forte referência.
[…] aí eu levei também...é... dois livros infantis, porque era um quarto ano, um
de...dois que tratavam sobre velhinhos né... um se chama Avós... o outro se
chama Guilherme, Augusto, Araújo e Fernando, acho que é isso, que tratam
do idoso tal […] teve um momento que eu fiz essa leitura né, nós ficamos
uma aula, eu fiz a leitura, a gente foi para um espaço, um gramadinho na
aula, e aí eu comecei a fazer a leitura, e aí meu, quando acabou né, algumas
crianças prestaram atenção, outras estavam lá, correndo, pulando, e aí teve
um menino que quando acabou o menino pegou e falou assim... nossa
professor é ‘eu nunca vi um professor de Educação Física ler um livro para a
gente’, né um livro infantil, tipo ler texto estas coisas, a gente costuma fazer,
os outros professores que trabalham comigo também, mas livro infantil não,
e aí eu peguei e falei assim, mas por que? E, ele falou, ‘ah professor, porque é
só professora que lê’ (JORGE).

Ao se deparar com atividades outras, podemos afirmar que o professor
contribui para que ocorra uma desestabilização no pensamento dos estudantes,
colaborando assim, para que eles possam criar e pensar em diferentes formas de
estudar Educação Física e porquê não, valorizar a diferença que marca todos nós.
Como salienta Iafelice (2015) o ato criativo se faz sempre a partir de um encontro, de
algo que nos desloca e nos afeta, nos tira da “zona de conforto”, desestabilizando
nossas certezas, abrindo espaço para pensarmos o impensável.
Em outro momento, a fim de afetar os estudantes de diferentes maneiras, o
professor propôs uma gama de atividades de ensino em que os estudantes pudessem
estabelecer relações com a prática corporal de várias perspectivas.
[…] a gente produziu cartazes, a gente produziu um livrão, convidamos uma
patinadora, ex-patinadora para ir lá conversar com as crianças, é... convidamos
um skatista da escola, né... um menino do nono ano que estava brigando por
patrocínio..., e aí ele foi lá explicou […] teve um dia que a gente assistiu vídeo...
e aí, eu me preocupei eu não trazer só vídeo também de idoso andando,
trouxe vídeo de idoso, de uma menininha né, de um rapaz, enfim, vários
sujeitos andando de skate e de patins (JORGE).

Frente à heterogeneidade que caracteriza a sala de aula, o currículo cultural
estimula os estudantes a ouvirem e discutirem os diversos pontos de vista acerca da
manifestação corporal e valoriza a apresentação de novos conhecimentos oriundos
das diferentes fontes de informação (NEIRA, 2011).
Concatenado com a heterogeneidade, o professor buscou tratar a diferença em
sua prática pedagógica criando condições para que os estudantes tenham acesso
a uma variedade de atividades de ensino, possibilitando assim, o reconhecimento
das diversas interpretações e leituras acerca da prática corporal foco do estudo, e
frente à diferença afirma.
[…] com relação à diferença, a gente foi pensando no idoso, o idoso na nossa
cultura ocidental, aí teve uma atividade que eu levei alguns textos e aí a gente
discutiu o idoso na cultura oriental e na cultura indígena, e aí foi legal pra
caramba porque as crianças começaram a comparar como que o idoso é
tratado né, como que ele é marcado..., a gente marca ele como diferença, por
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exemplo, na cultura oriental, cara, ele se torna uma identidade, é algo assim...,
a supremacia tal (JORGE).

Observa-se que ao pautar o trabalho didático-pedagógico no currículo cultural,
o professor abre espaço para as representações dos grupos subjugados, realizando
uma genealogia de como tais grupos foram sendo constituídos e representados
nos diferentes contextos sociais, e ainda, a partir da desconstrução destas
representações, o professor artista as aulas tendo a diferença como norteadora da
prática pedagógica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa, nos permite vislumbrar que as diferenças se evidenciaram
de maneira potencializadora no currículo cultural, seja por meio da variedade de
atividades de ensino, do protagonismo exercido pelos estudantes na abordagem
do estudo dos temas ou dos embates travados nas discussões que permearam o
trabalho.
Concebemos que em diferentes momentos da existência somos impelidos pela
diferença, a qual vem marcando os corpos e os modos de agir na contemporaneidade
de maneira potencializada. Neste sentido, o currículo cultural trabalhado pelo professor,
para além do desenvolvimento da prática corporal, articulou a questão da geração e
sua relação com a prática corporal cultural elencada para estudo. Este movimento no
currículo cultural não está descolado das vivências das manifestações corporais, mas
faz parte de todo processo de estudo e conhecimento que proporciona.
Como indica Abramowicz (2003), a escola deve estar a serviço de uma nova
modalidade de pensamento, onde se privilegiem as inventividades, as criações, as
produções das diferenças, pois com relação às inventividades, as crianças têm muito
que nos dizer, se as ajudarmos nisto. Precisamos dar condições para que todas as
vozes, principalmente as sussurrantes, falem e ecoem, para que também possamos
escutar todas as vozes que emudeceram.
LA DIFERENCIA EN EVIDENCIA EL PLAN DE ESTUDIOS CULTURALES
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: En el plan curricular cultural los estudiantes de Educación Física se les anima a examinar los
artefactos culturales que conduzcan a una cierta intimidad con lo diferente. El objetivo fue investigar
la forma cómo que la diferencia se evidencia en este currículo cultural. Se realizó una encuesta
narrativa, en la cual el participante cuenta su historia, sin interrupción por parte del encuestador. Los
resultados nos permiten percibir que las diferencias se evidenciaron de manera potencial.
PALABRAS CLAVE: La Educación Física; Curriculum Cultural; Diferencia.

THE DIFFERENCE IN EVIDENCE IN THE CULTURAL CURRICULUM OF PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: In the cultural curriculum of Physical Education the students are encouraged to analyze
cultural artifacts that lead to a certain intimacy with differences. Thus, the objective of this study
was to investigate how difference is evidenced in the cultural curriculum of Physical Education.
We conducted an interview, where the participant told his story, without being interrupted by the
interviewer. The results allowed us to realize that the differences were evidenced in a high-potential
manner.
KEYWORDS: Physical Education; Cultural Curriculum; Difference.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1165

REFERÊNCIAS
ABRAMOWICZ, A. O direito das crianças à educação infantil. Pro-posições, Campinas/SP,
v. 14, n. 03, p.13-24, Set/Dez, 2003.
ALARCÃO, I. A Escola Reflexiva e Nova Racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 2001.
FLICK, U. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.
IAFELICE, H. Deleuze devorador de Spinoza: teoria dos afectos e educação. São Paulo:
EDUC: FAPESP, 2015.
NEIRA, M. G. A reflexão e a prática no ensino – Educação Física. São Paulo: Blucher, 2011.
______. O currículo cultural da Educação Física: uma resposta aos dilemas da
contemporaneidade. Revista Linhas. Florianópolis/SC, v.16, n.31, p.276-304, maio/ago.
2015.
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Educação Física, currículo e cultura. São Paulo: Phorte,
2009.
NUNES, M. L. F. Afinal, o que queremos dizer com a expressão “diferença”?. In: NEIRA,
M. G.; NUNES, M. L. F. (Org.). Educação Física Cultural: por uma pedagogia da(s)
diferença(s). Curitiba: CRV, 2016.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1166

“MEU FORRÓ TEM AMOR, TEM ALEGRIA!”: O ENSINO
DA DANÇA NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS/APAE EM JACOBINA-BAHIA1
Ricardo Oliveira da Silva2
Valquiria Mendes dos Santos3
Leonara Alves de Miranda Gomes4
Michael Daian Pacheco Ramos5
RESUMO
O trabalho objetiva socializar as experiências adquiridas no trato com o conteúdo dança. A turma era
constituída de 15 alunos com deficiências múltiplas. Nossas ações pautaram-se: 1) prática social inicial:
conhecimento prévio dos alunos; 2) problematização: questões sobre o forró; 3) instrumentalização:
textos introdutórios ao forró e vivências de fundamentos básicos do forró; 4) catarse: síntese através
de desenhos e produções de cartazes, e 5) a prática social final: festival de dança.
PALAVRAS-CHAVE: Crítico-superadora; Educação física; Dança.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto da intervenção com o conteúdo Dança, em específico o
forró, decorrente do estágio de Desenvolvimento de ações Pedagógicas na Educação
Física não Formal I, realizado por estudantes da Universidade do Estado da Bahia,
Campus IV- Jacobina-Bahia, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE.
De acordo com o entendimento do Coletivo de Autores (2012) a Educação
Física é uma área do conhecimento que tem como objeto de estudo a cultura
corporal, tratando de conteúdos como: dança, luta, ginástica, jogo, esporte e outros
componentes.
No que se refere à sua construção sócio-histórica, a Educação Física, contribuiu
na formação dicotômica dos indivíduos, porém consideramos que a sua intervenção
deve superar esta dicotomia (intelecto e corpóreo) e auxiliar na formação de sujeitos
de modo integral, contribuindo na formação das funções psicológicas superiores.
Considerando o público alvo atendido neste espaço, supõe-se que a Educação
Física pode contribuir nesta instituição educacional para que os indivíduos se
desenvolvam em sua totalidade a partir dos elementos da cultura corporal.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ricardooliveira.s@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), valquiria.mendes01@hotmail.com
4 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), leo.ooo@hotmail.com
5 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), michaeluefs@yahoo.com.br.
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Nesta perspectiva, o papel do professor de Educação Física se justifica, uma
vez que, mediando à construção do conhecimento e provocando desequilíbrios
intencionais irá apresentar aos seus alunos, o novo e o desconhecido, criando
possibilidades para que diante dos desafios, o aluno possa assimilar o conhecimento.
Assim, entendendo a dança como:
Uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem.
Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de
sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do
trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, etc (COLETIVO DE
AUTORES, 2012, p 81).

A presente proposta torna-se necessária, na medida em que realizamos
observações e identificamos que o conteúdo dança é um conhecimento pouco
apropriado pelos indivíduos e pouco utilizado pelos docentes.
É válido ressaltar ainda a significativa contribuição que será ofertada à nossa
formação acadêmica, social e pessoal advinda da oportunidade de atuação com tal
público, visto que há lacunas no currículo do curso de Educação Física, que limitam
o exercício profissional em espaços dessa categoria.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é socializar as experiências adquiridas
no trato com o conteúdo dança.
METODOLOGIA
O estágio foi realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
em Jacobina-Bahia, sendo que as aulas realizaram-se às quartas-feiras no período
matutino das 08h às 10h da manhã em uma turma de 15 alunos com deficiências
múltiplas.
Embora a abordagem pedagógica crítico-superadora da Educação Física não
tenha sido pensada para o campo não formal, esta nos deu elementos metodológicos
para facilitar o trabalho pedagógico, desde a seleção dos conteúdos, o trato com o
conhecimento, a identificação dos objetivos e a avaliação do processo educativo.
Neste sentido, esta perspectiva foi fundamental para a superação gradativa da visão
sincrética em relação ao conteúdo proposto servindo de base para a busca pelo
conhecimento mais elaborado.
Desta forma, vislumbramos para as ações metodológicas estratégias pautadas
na perspectiva dos autores como Saviani (2003), Gasparin (2009) e Coletivo de
Autores (2012). Para tanto nos basearemos nos elementos pensados e sistematizados
a partir da pedagogia Histórico Crítica, que seguem os seguintes passos: Pratica
Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Pratica Social Final.
Nas intervenções foram trabalhados os seguintes conteúdos relacionados ao
forró:
• Forró (pé-de-serra, universitário, xote);
• Elementos introdutórios da história do forró: origem, estilos e regionalidade.
• Elementos técnicos: passos básicos, ritmo.
Quanto a forma de avaliação utilizada, partimos das ideias explicitadas pelo
Coletivo de Autores (2012), quanto menciona que o sentido da avaliação do
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processo ensino-aprendizagem em Educação Física é torna-la parâmetro
par a análise da aproximação ou distanciamento da apreensão do conteúdo.
Assim sendo, a avaliação consistiu em: dialógica, comunicativa, produtivacriativa, reiterativa e participativa. Em se tratando do modo como a avaliação
esteve alocada nas aulas, pode-se mencionar dois momentos avaliativos,
aqui descritos como sendo o informal a manifestação das apreciações
pessoais explicitadas no decorrer das aulas e o formal manifestado através
da construção de cartazes e coreografia como forma de fixação do conteúdo
que fora trabalhado.

RESULTADOS
Durante as intervenções foram realizadas demonstrações dos vários estilos do
forró para que os alunos pudessem experimentar e diferenciar através do ritmo e
do som as diferentes expressões corporais presentes na dança. Foram utilizadas
músicas e imagens como procedimentos didáticos para mediar o processo de ensino
aprendizagem dos estudantes visto que durante as observações percebemos que
os mesmos tem facilidade de entender o assunto quando se utiliza desses recursos.
Organizamos nosso trabalho educativo baseado na exposição didática
feita por (GASPARIN, 2009). Dessa forma, inicialmente procuramos identificar o
conhecimento prévio dos alunos, já que a prática social inicial é caracterizada por
uma contextualização do conteúdo a ser ministrado, com intuito de situar o aluno
sobre o que ocorre na sociedade e qual a relevância social do tópico a ser trabalhado.
Além disso, procura através do conteúdo sistematizado ampliar a visão até então
sincrética para uma visão mais elaborada.
A seguir, partimos para a problematização, através de questões sobre o forró,
tais como: Vocês já dançaram quais estilos musicais? Dançaram forró? O que é
forró? Nesta fase do processo o educando se depara com situações-problemas
que estimulam o seu raciocínio e a identificação das questões que precisam ser
resolvidas no âmbito social e consequentemente o conhecimento que requer maior
domínio.
Já na Instrumentalização nos utilizamos de textos introdutórios ao forró e
vivências de fundamentos básicos do forró. Neste caminho pelo qual o conteúdo
sistematizado é posto a disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem para
incorporá-lo e transformá-lo em instrumento pessoal e profissional, consideramos
as especificidades de cada aluno.
Visualizamos através da Catarse que foi possível a expressão de novo
entendimento sobre o conteúdo, manifestado através de desenhos, pinturas,
produções de cartazes.
Por fim, na Prática Social Final pudemos ter a confirmação da real apropriação
do conteúdo, isto é, o novo uso social dos conteúdos científicos aprendido na
escola a partir do festival de dança apresentado aos pais, professores, funcionários
e comunidade externa.
CONCLUSÃO
Sendo o estágio o momento da graduação dedicado a materialização do
saber construído ao longo da vida acadêmica, entendemos que este tem um papel
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fundamental na preparação do estudante de licenciatura, uma vez que possibilita a
transposição do seu aporte teórico metodológico para experiências em dimensões
mais concretas. Assim sendo, fizemos desse período um momento de onde tentamos
extrair o máximo de aprendizado, visto que o espaço não formal solicita novas
estratégias para mediar o processo de ensino-aprendizagem.
No que diz respeito às dificuldades e limitações encontradas nesta etapa
da trajetória acadêmica, podemos citar a compreensão das especificidades de
cada aluno e a definição de estratégias para mediar as relações de ensino. Tais
necessidades se configuraram num grande desafio, fato este que ao longo do estágio
foi transformado em estímulo motivacional e, por conseguinte impulsionou a busca
por informações que facilitassem o entendimento dos aspectos que compreendem
o trabalho pedagógico neste contexto e a superação gradativa da visão sincrética
dos alunos em relação aos conteúdos propostos a fim de nos aproximarmos do
conhecimento mais elaborado.
Por fim, ratifica-se a importância da dança no contexto não formal e em
específico com este público, tendo em vista, os aspectos interacionais, sócioafetivos, cognitivos e culturais inseridos neste conteúdo que contribuíram na
formação humana dos sujeitos envolvidos com essa experiência de estágio.
“MY FORRÓ HAS LOVE, IT HAS JOY!”: DANCE TEACHING IN THE ASSOCIATION
OF PARENTS AND FRIENDS OF EXCEPTIONAL / APAE IN JACOBINA-BAHIA
ABSTRACT: The work aims to socialize the experiences acquired in dealing with dance content. The
class consisted of 15 students with multiple disabilities. Our actions were: 1) initial social practice:
prior knowledge of the students; 2) problematization: questions about forró; 3) instrumentalization:
texts introductory to forró and experiences of basic fundamentals of forró; 4) catharsis: synthesis
through designs and poster productions, and 5) final social practice: dance festival.
KEYWORDS: Critical-overcoming; PE; Dance.

“AME MI SH FORRÓ, TIENE JOY”: DANZA EN LA ASOCIACIÓN DE ENSEÑAR A
LOS PADRES Y AMIGOS DE EXCEPCIONALES / APAE EN JACOBINA-BAHÍA
RESUMEN: El trabajo tiene como objetivo socializar las experiencias adquiridas en el trato con el
contenido de baile. La clase consistió en 15 estudiantes con discapacidades múltiples. Eran nuestras
acciones: 1) la práctica social inicial: el conocimiento previo de los estudiantes; 2) problematización:
Preguntas acerca libre; 3) instrumentalización: textos de introducción a Forró y experiencias de
los fundamentos básicos de la libre; 4) la catarsis: síntesis a través de diseños y producciones de
impresión, y 5) la práctica social final: festival de danza.
PALABRAS CLAVE: Critical-superación; PE; La danza.
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO, QUAL O LUGAR DA
EDUCAÇÃO FÍSICA?
José Ribamar Ferreira Júnior1
Mackson Luiz Fernandes Costa2
Antônio de Pádua dos Santos3
José Pereira de Melo4
RESUMO
A promulgação da Lei nº 13.415/17 encaminha modificações significativas para o Ensino Médio (EM),
deste modo esse artigo objetiva refletir sobre a organização didática da Educação Física, concernente
às modificações que a referida lei impõe e à produção acadêmica no período de 2012 até 2017,
identificando encaminhamentos que repercutem no campo do ensino da Educação Física no que
refere aos seus conteúdos, objetivos e metodologia.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio; Educação Física; Organização Didática.

INTRODUÇÃO
O EM no Brasil sempre foi cenário de discussões ao se propor uma formulação
de políticas públicas para educação, neste sentido os desafios em estabelecer seus
objetivos e características dificultaram a definição de uma identidade própria para
esta etapa de ensino.
A conjuntura pós Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394/1996
(BRASIL, 1996) contribuiu para que novas proposições fossem definidas para o EM,
contudo a elaboração de políticas desencontradas e contraditórias reforçou o dualismo
entre a formação profissional e educação geral, além de causar impactos sociais
nesta etapa de escolarização e formação dos jovens. Este cenário é evidenciado nos
escritos de Frigotto e Ciavatta (2005; 2011).
Neste contexto de transformações educacionais ocorridas, com muitos avanços
e retrocessos, a Educação Física (EF) foi sendo desenvolvida e moldada conforme
os objetivos educacionais pretendidos. Assim, as reformulações das políticas
educacionais recaem também no modo como se organiza o currículo, na metodologia
das aulas, na avaliação e nas implicações no campo da formação de professores.
Portanto, este texto tem o propósito de refletir sobre a organização didática
da EF a partir da instituição da Lei nº 13.4155, de 16 de fevereiro de 2017 (BRASIL,
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), profjunioredf@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), macksonluiz@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), paduasant@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jose.pereira.melo@uol.com.br
5 Corresponde ao texto final da Medida Provisória nº 746/16 que foi aprovado pelo Senado Federal
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2017), o referido dispositivo legal estabelece modificações na LDB no tocante ao
EM e a produção acadêmica no período de 2012 até 2017, buscando identificar
encaminhamentos que terão repercussão no campo do ensino da EF.
METODOLOGIA
As reflexões aqui apresentadas são baseadas em pesquisas documentais e
bibliográficas (GIL, 2008). O percurso metodológico foi divido em dois momentos,
no primeiro, selecionamos, através de busca no Google acadêmico, artigos completos
que versam sobre a Educação Física no Ensino Médio no período de 2012 a 2017
e que buscam uma problematização propositiva metodológica para ajudar aos
professores a reformularem sua ação didática para a etapa de ensino aqui estudada.
Além disso, reunimos os documentos que normatizam o EM: a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394/1996 e a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de
2017 (BRASIL, 2017), que estabelecem nova organização curricular para o EM.
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO, PARA QUÊ?
A EF no EM vem sendo negligenciada nos últimos anos, pois é pensada como
um componente curricular que não contribui para os anseios institucionais, tanto
da escola como dos pais e dos alunos que, nessa fase do ensino escolarizado, se
deparam com a demanda das provas de acesso ao ensino superior.
Problematizar a EF ganha significado no momento atual, já que esse componente
curricular, partindo de nossa análise, não é contemplado em sua totalidade na
organização do currículo indicada pela lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017,
uma vez que o texto de tal legislação o descreve assim: “A Base Nacional Comum
Curricular referente ao Ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas
de educação física, arte, sociologia e filosofia” (BRASIL, 2017, grifo nosso).
O uso dos termos “estudos e práticas” para EF e as demais disciplinas nos lança
a uma perspectiva de não se garantir, para os citados componentes curriculares, um
tempo e um espaço definido, tal como é estabelecido para as demais disciplinas.
O texto, da forma como está descrito, abre espaço para discussões reduzidas que
não abrangem a totalidade dos conhecimentos que cada área disciplinar possui
e através da qual os alunos têm direito a aprender. Na prática se poderá utilizar
os “estudos e práticas” das disciplinas, que o dispositivo legal menciona, somente
como temas que podem ser discutidos por outras disciplinas.
Portanto nos questionamos qual a organização didática da EF que se vislumbra
mediante o cenário que a Lei nº 13.415/17 propõe? Parece presunçoso fazer alusão a
cenários futuros, contudo, é pertinente fazer esse exercício, uma vez que as projeções
no campo da política educacional no último ano são temerárias. Neste âmbito,
destacamos os cortes no orçamento, o encerramento ou a redução de programas
relevantes na área, como por exemplo, no Programa de Iniciação a Docência (Pibid),
dentre outros.
Deste modo, não nos parecerá surpresa que a Lei nº 13.415/17 encaminhe
mudanças radicais no campo da prática pedagógica da EF para o EM. É factível
em 09 de fevereiro de 2017, e sancionado pelo presidente da república em 16 de fevereiro de 2017,
sendo denominada Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.
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pensarmos, principalmente, a partir do recuo do anúncio da Base Nacional Comum
Curricular para esta etapa de ensino, que é um dos pontos cruciais na formulação do
“Novo Ensino Médio”. O acesso aos conteúdos se dará a partir dos cinco itinerários
formativos, conforme texto da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que dá nova
redação ao Art. 36 da LDB, diz:
O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos
sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de
atuação profissional:
I - linguagens;
II - matemática;
III - ciências da natureza;
IV - ciências humanas; e
V - formação técnica e profissional.

Nossa reflexão indica que esta concepção possibilitará a restrição de acesso
aos conteúdos básicos, uma vez que ao se focar num dos itinerários formativos a
EF, bem como as outras disciplinas, terá a problematização de seus conhecimentos
reduzida a meros “estudos e práticas”. Estes poderão inclusive ser desenvolvidos
por outros docentes, sendo possível pensar em temáticas transversais que sejam
possíveis de serem discutidas, como por exemplo, a saúde. É possível contemplar
estudo desse campo nas diversas disciplinas, inclusive na EF, sem necessariamente
o professor deste componente curricular encampar essa atividade didática.
Acreditamos que a configuração desse cenário em parte deve-se a própria
EF, pois, ao longo da sua trajetória enquanto disciplina presente no currículo da
escola, não tendo sido possível desenvolver um reconhecimento formativo para os
jovens do EM, embora parte disso esteja imbricada na gênese dos pressupostos da
própria disciplina no âmbito escolar, com necessidades e objetivos diferentes em
cada contexto.
Não caberia então a EF, conforme nos propõe Arroyo (2016), refletir quais
avanços ocorrem nos debates dos professores da área, nos seus congressos, nos
cursos de formação, nas pesquisas e na produção teórica, e, assim, questionarmos
se estas discussões foram reconhecidas e incorporadas, ao se pensar o lugar da EF
no “novo ensino médio”?
Ousamos responder que não, tendo como base a maneira impositiva que o atual
Governo vem implementando sua agenda de proposições, sem nenhum diálogo
com a sociedade e a diversidade de grupos que a compõe. Contudo, fizemos o
exercício de nos debruçarmos, principalmente, sobre a produção acadêmica que
trata da EF no EM nos últimos cinco anos (2012-2017), buscando proposições que
pudessem dar encaminhamentos para a área já mencionada nesta etapa de ensino.
Destacamos os trabalhos realizados por Dias e Ferraz (2013) e Rufino et.al.
(2014), em ambas as pesquisas buscou-se evidenciar a produção acadêmica sobre
a temática da EF no EM. O trabalho de Dias e Ferraz (2013) teve enfoque nos
periódicos nacionais de estratos A e B. no período de 2005 a 2010. Já no trabalho
de Rufino et.al. (2014) ampliou-se o período de análise, ficando compreendido entre
os anos de 2001 a 2011, e para além da consulta em três periódicos da área, buscouse a análise de livros, teses e dissertações.
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Apesar das distinções metodológicas existentes, os dois estudos apresentam
resultados semelhantes, evidenciando a baixa produção na área no tocante ao EM. No
que concerne à produção acadêmica de caráter, proposições didático-metodológicas
para área, que contribuam para uma reflexão da prática dos professores e para a
reformulação de suas ações pedagógicas, são urgentes.
Em nossa trajetória investigativa ao Google acadêmico foram encontrados 13
artigos completos que versam sobre EF no EM no período de 2012 a 2017, 09 deles
buscaram a caracterização da EF. Uma ação didático-metodológica propositiva foi
evidenciada em apenas um trabalho, intitulado “Da ação pedagógica à mudança
da prática docente: os jogos e as brincadeiras em uma experiência com o ensino
médio”(SOUZA et. al.,2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa reflexão final alude que a Lei nº 13 Lei nº 13.415 trará transformações
perceptíveis ao campo da organização didática na área, em nível de conteúdos.
Vislumbramos que os conhecimento específicos da EF sejam abordados por outras
áreas disciplinares, não como uma perspectiva que busque a interdisplinaridade,
mas como um tratamento menos relevante, como parece encaminhar a referido
dispositivo legal.
No tocante aos objetivos, se caminha para que a área esteja subjugada a
utilidade do âmbito formativo generalista e com foco na formação para o trabalho,
desvinculada de uma significativa formação, como se descreve nas diretrizes do
“novo ensino médio”.
No que se refere aos aspectos metodológicos da EF, destacamos que a
própria área pedagógica urge em problematizar estratégias propositivas para
o EM, conjeturando-se perspectivas que atendam as particularidades dos jovens
e dos seus anseios por uma formação cidadã, tendo as práticas corporais e sua
inserção no mundo social como pano de fundo às compreensões do contexto social
contemporâneo.
REFORMA SECUNDARIA, ¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA?
RESUMEN: La promulgación de la Ley nº13.415/17 genera cambios significativos en la escuela
secundaria (MS), así que este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la organización didáctica
de la educación física, de acuerdo con los cambios que impone la ley y con la producción académica
en el período de 2012 hasta 2017, identificando las repercusiones que tienen en el campo de la
enseñanza de educación física en lo que se refiere a sus contenidos, objetivos y metodología.
PALABRAS CLAVE: Escuela Secundaria; Educación Física; Plan de estudios.

HIGH SCHOOL REFORM, WHAT IS THE PLACE OF PHYSICAL EDUCATION?
ABSTRACT: The enactment of Law nº13.415/17 directs significant modifications to the High School
(HS), in this way this article aims to reflect on didactic organization of Physical Education concerning
the modifications that the law imposes and the academic production in the period of 2012 until 2017
identifying Referrals that have repercussions in the field of Physical Education teaching regarding its
contents, objectives and methodology.
KEYWORDS: High school; Physical Education; Didactic organization.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: OS
DESAFIOS DO COTIDIANO ESCOLAR1
Vânia Fátima Matias de Souza2
Nádia da Silva Tessaro3
Ana Luiza Barbosa Anversa4
Bruna Solera5
Patric Paludett Flores6
Luciane Cristina Arantes da Costa7
RESUMO
Esta pesquisa, qualitativa do tipo descritiva, teve como objetivo verificar o entendimento dos
professores sobre a Educação Integral e as principais dificuldades encontradasno processo de
consolidação das ações propostas. A Educação Integral é compreendida como uma modalidade de
ensino para preencher o tempo livre dos alunos. As dificuldades são indisciplina, falta de materiais,
infraestrutura e recursos didáticos. Assim, é preciso qualificar a Educação Integral em questões
didáticas e físicas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Políticas Públicas; Educação Integral

INTRODUÇÃO
O processo educativo no Brasil vem passando por transformações, com
objetivos e adequações que se integram ao discurso político-social e ideológico que
sustentam a organização social do país. Tendo essa compreensão,Cavaliere (2002)
afirma que a escola tem assumido responsabilidades e compromissos mais amplos,
que não são caracteristicamente escolares, obrigando a escola atual a assumir o
papel de ensinar aos alunos conteúdos e atividades que não se resumem apenas as
letras e números, preparando-os para a vida em sociedade.
Em busca deste pleno desenvolvimento do educando, a Lei n.9.394/1996
destaca a necessidade da efetivação da Educação Integral. A Lei n. 10.172 de 09 de
janeiro de 2001, que instituiu o primeiro Plano Nacional de Educação (PNE 20012010), trás entre as suas metas a efetivação de um modelo de Educação Integral,
destinada especialmente para crianças de família com baixa renda, com intenção de
universalizar o ensino e reduzir as taxas de retenção.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação Araucária para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá, vfmatias@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá, vfmatias@gmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá, ana.beah@gmail.com
5 Universidade Estadual de Maringá, brunasoleraef@gmail.com
6 Universidade Estadual de Maringá, patricpflores@gmail.com
7 Universidade Estadual de Maringá, luarantes100@gmail.com
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O Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) aprovado em 2007 destaca
a criação do Programa Mais Educação pela Portaria Interministerial n. 17/2007,
visando contribuir com o processo de ensino aprendizagem e fomentar a Educação
Integral de crianças e adolescentes, ampliando o tempo de permanência em escolas
públicas,mediante a oferta de atividades sociais e educativas no contra turno escolar
(BRASIL, 2007). Vale ressaltar que apesar de ter sido criado em 2007 o Programa
Mais Educação só foi regulamentado em 27 de janeiro de 2010 por meio do Decreto
n. 7.083.
A jornada escolar integral é considerada o período total de permanência,
igual ou superior a sete horas diárias, na escola ou em atividades de contra turno.
Estas horas são destinadas ao acompanhamento pedagógico, experimentação e
investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação
econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas
de prevenção e os agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável,
entre outras.
A partir das deliberações legais acerca da educação integral no país, chegase ao município de Maringá-PR, lócus da pesquisa apresentada. No ano de 2012,
com a colaboração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (CENPEC) e Fundação Itaú Social, foi elaborada no município
as Diretrizes para Educação Integral (MARINGÁ, 2012-b). Segundo o Currículo da
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Maringá (2012-a), a
Educação Integral nas escolas municipais deve oferece aos alunos, 4 horas diárias
de conteúdos regulares, 2 horas de período intermediário e mais 3 horas para a
realização de oficinas pedagógicas que abrangem os diversos macro campos
contidos no Programa Mais Educação.
Estas oficinas são constituídas no mínimo por 15 e no máximo 30 alunos, com
duração de 1h20 min e são ministradas por professores da rede municipal de ensino
com especialização na área de atuação.Cada aluno pode participar de duas oficinas
pedagógicas por dia.
Diante destes indicativos, a problemática aqui apresentada, busca verificar o
entendimento dos professores, que ministram as oficinas,sobre a Educação Integral
e as principais dificuldades encontradasno processo de consolidação das ações
propostas.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
A pesquisa se caracteriza como qualitativa do tipo descritivo (GIL, 2008). A
amostra foi composta por trinta e nove professores do quadro efetivo do município
de Maringá, que atuam nas oficinas pedagógicas de Jogos e Brincadeiras e/ou
Jogos Pré-Desportivos, nas 23 escolas municipais que ofertaram Educação Integral,
no ano de 2015.
Em um primeiro momento, obteve-se a autorização da Secretaria de Educação
de Maringá-PR (SEDUC), para a realização da pesquisa junto aos professores. Em
seguida foi encaminhado aos professores, por meio do aplicativo Google Docs (via
e-mail), um questionário semiestruturado, contendo questões abertas e fechadas,
estruturadas a partir das dimensões: a) conhecimento sobre a legislação da educação
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integral, b) orientações das normativas acerca das oficinas, c) metodologia aplicada
nas oficinas, d) orientações pedagógicas para o desenvolvimento das oficinas, e)
formação acadêmica dos professores e/ou monitores, f) infraestrutura da escola,
g) materiais para o ensino das oficinas, h) percepção de cada professor sobre a
importância da educação integral para os alunos atendidos.
Para apresentação e discussão dos resultados, as respostas foram apresentadas
por meio de estatística descritiva, utilizando frequência (f) e porcentagem (%), uma
vez que os professores poderiam assinalar mais de uma alternativa.
Destacamos que todos os participantes da pesquisa foram informados
dos objetivos e procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual
de Maringá, por meio do Parecer CAAE 49592015.9.0000.0104.
A EDUCAÇÃO INTEGRAL: A VOZ DOS PROFESSORES
A partir das questões de identificação, constatou-se que a média de idade
dos professores atuantes nas oficinas da Educação Integral é de 31,90 anos. Com
relação à formação, 61,1% (n=25) são graduados em Educação Física, 27,8% (n=10)
em Pedagogia e 11,1% (n=4) possuem apenas o Magistério. Entre os graduados em
Educação Física e Pedagogia 69,23% (n=27) possuem Pós-graduação.
As oficinas do macro campo Esporte e Lazer, ofertam atividades baseadas em
práticas corporais, lúdicas e esportivas, focalizando no resgate da cultura local e
no fortalecimento da diversidade cultural, destacando-se: Atletismo; Badminton;
Basquete; Futebol; Futsal; Handebol; Natação; Tênis de Campo; Tênis de Mesa;
Voleibol; Vôlei de Praia; Xadrez Tradicional e Xadrez Virtual; Corrida de Orientação;
Basquete de rua; Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas;
Ginástica Rítmica; Judô, Karatê, Luta Olímpica e Tae-kwon-do; Recreação e Lazer/
Brinquedoteca e Yoga/Meditação (BRASIL, 2014, p.15). Na cidade de MaringáPR, essas atividades foram organizadas no eixo “Atividades esportivas, culturais e
artísticas” (MARINGÁ, 2012-b, p.20-24). Neste estudo, focamos apenas as oficinas
de Jogos e Brincadeiras e Jogos Pré-Desportivos.
Ao questionar sobre os conteúdos oferecidos nestas oficinas, a opção “jogos
e brincadeiras populares” foi citada por 79,5% (31) professores, seguido de 74,4%
(29) que trabalham com“jogos recreativos”,62,2% (23) trabalham com “jogos
de tabuleiro”, 53,8% (21) “jogos cooperativos”,48,7% (19) com “jogos indígenas”,
41,0% (16) “jogos com música”, 30,8% (12) com “jogos pintados no chão”, 28,2%
(11) com “minijogo” e apenas 10,3% (4) com “jogos teatrais”. Além destes, 41% (16)
dos professores apontam outras atividades relacionadas aos jogos e brincadeiras e
jogos pré desportivos como: jogos sensoriais, jogos de construção, jogos com tacos
e raquetes e jogos africanos.
Quando questionados sobre os principais objetivos da Educação Integral,
a opção mais recorrente foi “promover a formação do aluno de forma completa
possibilitando o acesso à cultura, esporte, lazer, etc.”, citada por61,5% (24) dos
professores.Este resultado está relacionado com a proposta presente nas Diretrizes
da Educação Integral do município de Maringá-PR, a qual parte da preocupação
com uma educação pública democrática na busca do reconhecimento do ser
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humano em suas múltiplas dimensões (MARINGÁ, 2012-b). Entretanto, 38,5% (15)
dos professores, destacam que a Educação Integral é importante para proporcionar
um local seguro para as crianças e adolescentes, enquanto seus pais trabalham.
Os resultados refletem os diferentes objetivos agregados a Educação Integral,
principalmente no que se refere à ampliação da jornada escolar. Cavaliere (2007)
aponta que esta modalidade de ensino vem sendo compreendida como estratégia
de reforço escolar e ampliação do tempo na escola,adequando a escola as novas
condições de vida urbana e familiar. O texto referência para o Debate Nacional (2009)
estabelece que a Educação Integral, não pode se limitar apenas ao aumento do tempo
da criança na escola, este tempo deve ser destinado a ações educativas diferenciadas,
que comtemplem atividades culturais, lúdicas, esportivas, relacionadas à saúde, a
inclusão digital e ao desenvolvimento social. Para tanto são necessários investimentos
na infraestrutura do ambiente escolar bem como a produção de material didático e
formação de recursos humanos (MEC-SECAD, 2009; BRASIL, 2014).
Ao questionar sobre a infraestrutura das escolas e a existência de materiais
adequados para as realizações das oficinas, 61,5% (24)dos professores consideram que
este aspecto atende parcialmente as necessidades, 28,2% (11) relatam que a estrutura
atendem as necessidades das oficinas e 10,3% (4) relataram que a infraestrutura
e recursos materiais não são suficientes para as ações. Além das dificuldades de
infraestrutura, os professores relatam terem dificuldade com a indisciplina dos alunos,
provenientes por vezes, da repetição das atividades propostas, pela compreensão das
oficinas como preenchimento de tempo, pela falta de vínculo ou repetição das ações
propostas no ensino regular, reflexo da falta de preparo ou cursos de atualização para
os professores atuarem nessa modalidade de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os resultados apresentados, percebemos que a Educação
Integral em Maringá-PR, em especial às oficinas pedagógicas da temática esporte
e lazer,apresentam fragilidade em relação aos conteúdos, visto que, foram
considerados pelos participantes da pesquisa muito repetitivos e se assemelham
com as atividades já vivenciadas no ensino regular, o que se reflete no desinteresse
e/ou indisciplina por parte dos alunos.
Sendo assim, a carga horária ampliada não é necessariamente qualificada, é
preciso proporcionar aos professores condições de infraestrutura e material, além
de cursos de atualização que os auxiliem no planejamento e na elaboração de novas
atividades.
Entretanto, há que se ressaltar o fato de que as ações do Município de MaringáPR, tem buscado atingir a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que se refere
a ampliação da escola integral em pelo menos 50% do total de escolas. Este fato
representa grande avanço para a melhoria da educação.
Ressalta-se por fim, a necessidade das autoridades responsáveis pelos sistemas
educacionais, discernirem que não basta aumentar o tempo de permanência do aluno
na escola, é preciso qualificá-lo, caso contrário os processos de aprendizagem não
serão significativos, gerando uma desmotivação generalizada no contexto escolar.
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INTEGRAL EDUCATION: THE SCHOOL EVERYDAY CHALLENGES
ABSTRACT: This research, qualitative of the descriptive type, aimed to verify the teachers’
understanding of Integral Education and the main difficulties encountered in the process of
consolidation of the proposed actions. Integral Education is understood as a teaching modality to
fill students’ free time. The difficulties are indiscipline, lack of materials, infrastructure and didactic
resources. Thus, it is necessary to qualify in Integral Education in didactic and physical questions.
KEYWORDS: Physical education; Public policy; Integral education.

LA EDUCACIÓN INTEGRAL: LOS RETOS DE LOS DÍAS DE LA
ESCUELA
RESUMEN: Este estudio, cualitativo del tipo descriptivo, tiene como objetivo verificar el entendimiento
de los maestros sobre la educación integral y las principales dificultades encontradas en el proceso
de consolidación de las acciones propuestas. La educación integral se entiende como modo de
enseñanza para el tiempo libre de los estudiantes. Cómo problemas, tiene la indisciplina, falta de
materiales, infraestructura y recursos didácticos. Necesitamos calificar la educacion integral en sus
recursos de enseñanza en y estructura física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Políticas públicas;La educación integral.
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O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR: APROXIMAÇÕES E
DISTANCIAMENTOS1
Gilse Gonçalves Cassales2
Amanda Dória de Assis3
Vera Regina Oliveira Diehl4
RESUMO
Este estudo qualitativo visa identificar e compreender a integração entre as práticas pedagógicas de
Educação Física (EFI) e as proposições do Programa Mais Educação (PME). Investigamos a prática
pedagógica de três professores de EFI, de duas escolas do município de Novo Hamburgo, durante
o turno e contraturno. Compreendemos que as atividades extracurriculares ofertadas pelo PME e
as práticas pedagógicas da área de EFI se integram parcialmente e não de uma forma dialogada e
planejada.
PALAVRAS-CHAVE: Programa Mais Educação; Educação (Tempo) Integral; Educação Física.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As discussões acerca da Educação Integral e da necessidade de se reinventar
a escola a partir das demandas de uma sociedade em constante transformação,
como também o debate a respeito dos diferentes tempos e formas de aprender
dos sujeitos no século XXI, vêm ganhando espaço na agenda governamental e se
constituindo em políticas públicas que se materializam no contexto da escola.Neste
cenário, a Educação Integral vem sendo apresentada, não apenas como estratégia
de transformação educacional tão referida historicamente no país, mas também
como uma alternativa de contribuir nas aprendizagens dos alunos, no sentido de
uma formação mais ampla que abarque o desenvolvimento integral dos estudantes.
Conforme expectativas do governo federal, a Educação em Tempo Integral
visa ser institucionalizada em mais de 50% das escolas da rede estadual e municipal,
no Brasil, até 2020. O Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020
incorporou essa temática como uma de suas metas e propõe a oferta de Educação
em Tempo Integral em 50% das escolas públicas brasileiras, de forma a atingir pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. Nesta
perspectiva, o governo cria, através de políticas públicas, projetos e programas que
induzam a ampliação da permanência da criança na escola. Como possibilidade
1 presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), gica.cassales@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doria-amanda@hotmail.com
4 Doutorado em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH/ESEFID/UFRGS), veradiehl13@email.com
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de oferecer uma proposta de Educação em Tempo Integral na Educação Básica, o
governo federal criou, em 2007, o PME. Este programa se propõe a construir uma
nova lógica de organização escolar ampliando o tempo de permanência dos alunos
na escola.
Com a implantação do PME na Rede Municipal de Ensino de Novo Hamburgo
(RME/NH), ocorreram, desde 2008, algumas mudanças nas rotinas das escolas a fim
de atender às demandas necessárias ao seu desenvolvimento. Tendo em vista que
umas das intenções deste Programa é a ampliação da abrangência e permanência
do aluno na escola, a relação tempo e espaço passa a ser um grande desafio para
os gestores, professores e educadores comunitários.
Nesse estudo, pretendemos interpretar como se materializam estas mudanças
no cotidiano escolar, a fim de identificar e compreender a integração entre as
práticas pedagógicas de EFI e as proposições do PME.
2 METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se por um estudo qualitativo e etnográfico em duas
escolas municipais de ensino fundamental de Novo Hamburgo com características
tipológicas diferentes. A pesquisa qualitativa é compreendida por Bogdan e Biklen
(1994), pela qual o investigador frequenta os locais que naturalmente se verificam
os fenômenos que os interessam e, por conseguinte, aproxima-se da materialização
destes fenômenos.
Realizamos um estudo valendo-nos da perspectiva teórico metodológica
da etnografia a fim de interpretar os aspectos simbólicos, os significados e as
representações que os sujeitos atribuem às situações por eles vividas a partir da
interpretação do universo cultural particular em que os mesmos se encontram. Para
Molina Neto (2010), fazer etnografia demanda esforço intelectual do pesquisador,
que varia desde a transcrição dos textos, seleção dos colaboradores, estabelecimento
de relações, no desentranhar de significados, na interpretação de expressões sociais
enigmáticas e na ampliação do universo do discurso humano.
Nessa perspectiva, nessa pesquisa as informações foram coletadas por meio
de observações participantes e posteriormente registradas em diário de campo,
dando origem a uma parte do material empírico desta pesquisa. Também, realizamos
entrevistas semiestruturadas com dois professores de EFI da escola “mar” e um
professor de EFI da escola “montanha”. No quadro abaixo (1), apresentamos uma
síntese com informações dos colaboradores.

Professores

Nadir

Ronaldo

Marcelo

Escolas

EMEF Mar

EMEF Montanha

EMEF Mar

Idade

52 anos

55 anos

29 anos

Ano de Formação

1989

1985

2016

Tempo de Docência

30 anos

33 anos

8 meses

Local de Trabalho

RME -NH

RME-NH

RME-NH

Carga Horária

40 horas/sem

20 horas/sem

20 horas/sem

Quadro1 – Caracterização dos professores colaboradores da pesquisa
Fonte: Entrevistas semiestruturadas
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1182

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
O PME está pautado em uma concepção de Educação Integral que, em sua
essência e qualidade, é aquela que forma o ser humano em sua integralidade para a
sua emancipação. Neste sentido, difere de uma Educação em Tempo Integral, pois,
nesta, o componente da ampliação da jornada escolar caracteriza a sua centralidade, mantendo-se a mesma organização fragmentada dos processos de escolarização. Na primeira concepção são ressaltados elementos como ampliação do currículo, no qual se valorizam os saberes populares, evidenciando a existência de um
currículo integrado que supere a fragmentação das áreas do conhecimento, para
além dos conteúdos disciplinares.
A ampliação da jornada escolar induzida, estrategicamente, pelo PME, denota
uma tentativa de educação integral e em tempo integral que abre possibilidades de
ressignificação dos tempos diários da escola. Porém, as atividades que são oferecidas pelo Programa, em Novo Hamburgo, não estão vinculadas organicamente ao
currículo, ocasionando um dualismo turno e contraturno, onde se tem o turno fixo
com as disciplinas tradicionais e o contraturno com as atividades que procuram tornar o tempo escolar mais prazeroso para os alunos. Tais atividades que se dispõem
a tornar o tempo escolar agradável, no entanto, provocam uma dicotomia entre currículo duro e currículo flexível (LECLERC; MOLL, 2012). Esta forma de organização
dificulta o diálogo entre os professores de EFI e os educadores do PME.
O processo de escolarização apresenta desafios ao cotidiano da vida escolar.
Neste estudo, tratamos dos desafios e tensionamentos encontrados pelos professores de EFI e educadores comunitários do PME a fim de integrar ações e propostas em escolas organizadas em dois turnos fixos, no caso do município de Novo
Hamburgo. Para além do dualismo turno e contraturno, estão os distanciamentos
existentes entre os professores de EFI e os educadores comunitários do PME provocados por esta divisão. Em entrevista com uma das colaboradoras deste estudo,
ela expressa o pouco re(conhecimento) sobre a formação dos educadores do PME:
“Inclusive, até materiais, a capacidade, capacitação dos professores. Quais são os
professores que são qualificados? Será que a gente não poderia ver qual é a área da
Educação Física pra gente poder agregar, pra realmente se integrar e venham dar
mais suporte na escola diferente das outras situações. Por exemplo, banda, a gente
tem duas na escola, uma banda de noite e uma banda de dia. Então são situações
que....tu pode oferecer outra, outras possibilidades pra criança.” (professora Nadir).

O relato anterior, expressa, além do pouco conhecimento sobre quem são e o
que fazem os educadores comunitários na escola, uma limitação na organização
do trabalho escolar. A escola e seus atores vivem em um processo de organização
do trabalho que se reproduz da mesma maneira há muitos anos, Tardif e Lessard
(2005) apontam uma dimensão rotineira e institucionalizada do trabalho escolar,
que corresponde a uma imposição de tempo, espaço e tarefas a serem executadas
cotidiana e cronologicamente. Esta organização permanece da mesma maneira
todos os dias da semana, meses e anos. O trecho da entrevista de Marcelo, representa
o efeito desta rotinização escolar na falta de tempo para ações articuladas:
“Ah, muito pouco, que eu me lembre...um dia a gente foi pra praça. Talvez,
tenha sido a única vez, de uma ação articulada e nem foi bem...articulada.
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Tinha uma atividade lá e a gente foi com as turmas e com a turma do PME,
mas se não, não tem muita ação porque não tem tempo. Ou a gente tá com
uma turma ou tá no planejamento, ou tá fazendo alguma função burocrática,
de chamada, ou coisa assim. Então, é difícil né. Eu acho que se tivesse um
tempinho a mais...” (professor Marcelo).

Ball (1987) afirma que a maneira como as escolas mudam ou permanecem iguais
e, portanto, os limites e possibilidades de práticas de desenvolvimento educativo,
devem levar em conta os processos intraorganizacionais. Desse modo, para analisar os
processos internos e o que não sabemos sobre eles, é necessário compreender a
micropolítica da vida escolar. Ball (1987) utiliza o termo “micropolítica” em conexão
com três esferas essenciais e relacionadas entre si: os interesses dos atores, a
manutenção do controle da organização e os conflitos em torno da política. Posto
isso, entendemos que as relações micropolíticas no interior das escolas influenciam
na interação entre os sujeitos e de suas práticas pedagógicas. A professora Nadir,
evidencia alguma das dificuldades enfrentadas para integrar a EFI ao PME:
“Então, eu acho que já melhorou mas a gente não consegue nunca sentar
e elaborar um projeto que seja extensivo mesmo, assim. Então ficam coisas
em evento, na eventualidade tu junta e em outra tu não tem mais relação
nenhuma, e quando tu pode fazer um evento que todo mundo se agregue, as
vezes não fecha com o calendário, não fecha com os interesses. Então fica a
parte. É da escola mas fica à quem da escola.” (professora Nadir).

Nessa fala, evidencia-se a vontade expressa pela docente de integrar seu trabalho
aos educadores do PME. Não obstante, a relação micropolítica e a rotinização da
vida escolar impedem a continuidade de propostas integradas, conforme visto no
contexto estudado.
4 CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
A partir do processo analítico, identificamos que há um dualismo entre turno e
contraturno escolar, ocasionando a ausência de articulação entre professores de EFI
e educadores comunitários, nestas duas escolas estudadas. Assim, compreendemos
que as atividades extracurriculares ofertadas pelo PME e as práticas pedagógicas
da área de EFI se integram parcialmente.
Também entendemos que tanto na escola Mar, quanto na escola Montanha, há o
interesse por parte dos três professores de EFI, colaboradores, em aproximar as
suas práticas pedagógicas das proposições do PME. Diante do exposto, a fim de
uma maior aproximação e de uma efetiva integração, entendemos que são necessários momentos de encontro, trabalho coletivo, planejamento, diálogo e apoio da
gestão escolar, para que assim, se viabilize a integração entre as partes.
THE PROGRAM FOR MORE EDUCATION AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
APPROACHES AND DISTANCES
ABSTRACT: This qualitative study aims to identify the integration between the pedagogical practices
of Physical Education (EFI) and the proposals of the More Education Program (PME). We investigated
the pedagogical practice of three EFI teachers from two schools in the municipality of Novo Hamburgo
during the shift and counter round school. We understand that the extracurricular shift offered by
the PME and the pedagogical practices of the EFI integrate partially and not in a dialogical and
planned way.
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PROGRAMA MÁS EDUCACION Y LA EDUCACIÓN FISICA ESCOLAR:
PROXIMIDADES Y DISTANCIAMIENTOS
RESUMEN: Este estudio tiene enfoque cualitativo y su objetivo fué identificar la integración de las
prácticas pedagógicas de la Educación Física (EFI) y las propuestas del Programa Más Educación
(PYME). Se investigó la práctica pedagógica de tres profesores de EFI de dos escuelas en la ciudad
de Novo Hamburgo. Comprendemos que las actividades extracurriculares ofrecidas por las PYME
y las prácticas pedagógicas de la EFI se integran parcialmente y no de una manera negociada y
planificada.
PALABRAS CLAVE: Programa Más Educacion; Educación (tiempo) Integral; Educación Física.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE
TEMPO INTEGRAL NA CIDADE DE GOIÂNIA1
Natália Santos da Silva2
Rosirene Campêlo dos Santos3
Jeferson Moreira dos Santos4
RESUMO
O estudo busca compreender o processo de implementação da Escola de Tempo Integral e a
inserção da Educação Física neste modelo. Foram analisadas três escolas estaduais em Goiânia a
partir de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados a partir de
um referencial crítico de educação e Educação Física. Conclui-se que houve falta de formação dos
professores e coordenadores envolvidos, estruturas necessárias e clareza metodológica por parte
dos professores.
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física; Escola de Tempo Integral; Prática Pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil vive, atualmente, um processo de implementação das Escolas de Tempo
Integral. A projeção é que esta tendência aumente de forma acentuada, uma vez
que atende ao parágrafo 5º do Art. 86, da lei 9394/96: “serão conjugados todos os
esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino
fundamental para o regime de escolas de tempo integral”. Nesse sentido tornam-se
necessários estudos e pesquisas sobre esta temática. São muitos os estudos sobre o
funcionamento das escolas de tempo integral, porém são poucas as produções que
relacionam e nos informam qual é o trato pedagógico da Educação Física nessas
instituições. Desta forma, temos como objetivo nessa pesquisa compreender o papel
da Educação Física nas escolas estaduais do ensino fundamental de tempo integral,
analisando se o trabalho dos professores da área está garantindo sua especificidade
e quais metodologias estão sendo utilizadas nestas aulas.
Frente a isso destacamos a importância de conhecer a realidade e a
especificidade da Educação Física para que a mesma possa ser desenvolvida nessas
escolas como uma disciplina que busque formar sujeitos críticos, participantes do
projeto político, reflexivos e transformadores da realidade na qual estão inseridos.
1 Este texto é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física da ESEFFEGO/
UEG, no ano de 2015. O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza
para sua realização.
2 Universidade Estadual de Goiás (UEG), nataliasdasilva@gmail.com
3 Universidade Estadual de Goiás (UEG), rosi.dance14@gmail.com
4 Universidade Estadual de Goiás (UEG), jefersonmsantos@yahoo.com.br
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2 METODOLOGIA
Essa pesquisa teve como base o método materialismo dialético que segundo
Triviños (1987, p.51) “é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a tentativa de
buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza,
da sociedade e do pensamento”.
A abordagem escolhida foi qualitativa, que tem como principais características
as finalidades de exploração, descobrimento e expansão, é orientada ao processo,
busca a interação de fatores para compreender a causalidade e consegue dados
profundos e singulares (CARVALHO NETO, 2007). Isto contribui para melhor
compreender tanto as Escolas de Tempo Integral quanto a prática pedagógica dos
professores (as) de Educação Física. A pesquisa foi realizada em três Escolas de
Tempo Integral de diferentes regiões da cidade de Goiânia, com os 03professores e
03coordenadores dessas instituições, a seleção das escolas teve como critério que
as mesmas participassem do programa a mais de um ano.
Sobre os procedimentos foram utilizadas a pesquisa documental, que teve
como objetivo analisar o documento da Escola Estadual de Tempo Integral de Goiás
e como técnica para a coleta de dados foi empregada a entrevista semiestruturada.
3 ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro aspecto importante levantado com os professores e coordenadores
de escolas de tempo integral é o desconhecimento sobre o documento base
desta proposta. Neste sentido, as respostas dos entrevistados representam suas
percepções enquanto agentes diretamente ligados à execução do projeto.
A partir disso é possível analisar que os professores não receberam formação
para trabalhar nessas escolas. Desta forma, a prática pedagógica ainda está
relacionada ao modelo tradicional de ensino, sendo difícil alcançar os objetivos
propostos pelo documento “Escola Estadual de Tempo Integral” (GOIÁS, 2011). Isso
traz contradições para um Estado que organizou este projeto buscando atender
e trabalhar com os alunos de forma integral, uma vez que os professores que
operacionalizam as ações não o conhecem em suas várias dimensões. Dessa forma
pode-se perceber que o Estado não consegue implementar os objetivos que possui
com o projeto se aqueles que são diretamente responsáveis pela implementação do
mesmo não têm consciência sobre suas particularidades.
Diante desse quadro o que se vê é um descompromisso com a educação,
pois não adianta somente criar uma política pública e não oferecer a formação
continuada necessária para que a mesma se realize.
A partir da categoria que buscou entender o papel da Educação Física nas
escolas de tempo integral, foi possível estabelecer que os entrevistados não possuem
clareza sobre esta temática. O que apareceu nas falas dos professores foi a divisão
entre os tempos da escola de tempo integral, onde parece que as atividades ocorrem
de forma isolada e que a Educação Física não está inserida no tempo integral. Esses
fatos que apareceram nas falas dificultam a formação integral dos alunos, pois o
objetivo da EF nesse modelo escolar deve ser pensado em um modelo ampliado
de formação e isso deve estar contido no Projeto Político Pedagógico das escolas
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de tempo integral, pois ela se diferencia das escolas de tempo parcial em tempo,
espaço, organização escolar etc.
Ainda pensando sobre a realidade da Educação Física no processo de
implementação da Escola de Tempo Integral é importante a compreensão sobre
metodologia utilizada nas práticas pedagógicas desta disciplina. A clareza
metodológica influencia no grau de reconhecimento no âmbito escolar. Nas
entrevistas os professores indicaram o não conhecimento das tendências da
Educação Física. A falta de embasamento metodológico que os entrevistados
apresentaram em suas falas contribui na falta de reconhecimento da Educação
Física no ambiente escolar. Se o professor continuar pautando o seu trabalho em
abordagens acríticas ou pedagogias ecléticas eles não irão possibilitar a formação
integral dos seus alunos, pois nas aulas de EF irão somente conhecer a dimensão
procedimental dos conteúdos e assim não poderão compreender as relações das
práticas corporais com questões sociais, políticas, culturais, ou seja, é necessário
que os alunos desenvolvam nas aulas de Educação Física uma reflexão acerca do
que estão estudando e que os conteúdos se tornem uma forma de explicar o mundo.
Em relação aos materiais e às estruturas disponíveis para a realização das aulas,
nada se diferenciam das escolas de tempo regular. Este quadro demonstra que não
há o investimento necessário para as escolas de tempo integral, já que esse novo
modelo escolar necessita de maiores demandas que ainda não nem foram supridas
nas escolas de tempo parcial. Há uma falta de interesse do Estado de Goiás em
investir na educação pública, onde as falas dos entrevistados reafirmam a política
neoliberal que interfere diretamente na escola, e mais especificamente nas escolas de
tempo integral que necessitam de mais recursos financeiros para se consolidarem e
melhorarem suas estruturas, com banheiros com chuveiros, refeitórios, entre outros.
A partir dos elementos levantados podemos afirmar que o processo de
implementação das Escolas de Tempo Integral em Goiás ainda mantém velhos
vícios, como a falta de formação contínua para a preparação dos professores, a
precariedade em relação às estruturas necessárias ao seu funcionamento e a
compreensão metodológica adequada para novas formas de se trabalhar o processo
educativo. Desta forma, percebemos que as questões negativas que “perseguem” a
área da Educação Física ainda continuam a existir nas escolas de tempo integral e,
além disso, surgiram mais dúvidas e dificuldades, uma vez que os professores ainda
não conseguiram se adaptar a essa nova realidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retornando as indagações que deram suporte para a construção desse estudo,
tínhamos como problemática compreender como foi o processo de implementação
da Escola de Tempo Integral para o campo da Educação Física. Procuramos analisar
o suporte teórico oferecido na implementação do novo projeto aos professores e
coordenadores das escolas e as metodologias aplicadas durante as aulas.
Em relação à escola de tempo integral percebemos que muitas mudanças ainda
devem ser feitas para que ela se torne escola em tempo integral com educação
integral. Essas mudanças partem primeiramente da responsabilidade do Estado
de Goiás frente à educação pública, já que as propostas devem articular diversos
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aspectos em sua implementação, como a estrutura física das escolas, em recursos
materiais, a capacitação e formação de profissionais para trabalhar nessa nova
organização escolar. É necessário que além de tornar uma escola em tempo integral
o Estado de Goiás se coloque como financiador desse projeto, pois da forma como
está acontecendo está mais relacionado a questões de ordem política (escola
cuidadora) do que educacionais.
É preciso também que professores e coordenadores se comprometam com
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, buscando assim conhecer suas
regulamentações, para que a atuação esteja pautada dentro de uma concepção de
educação integral que entenda o sujeito em seus aspectos multidimensionais.
A proposta da escola de tempo integral acompanhada de uma formação integral
é interessante, porém seriam necessários investimentos para evitar o abandono e o
sucateamento que a caracterizam na atualidade, além de processos contínuos de
formação e valorização docente uma vez que os professores estão desmotivados
vendo o seu trabalhado sendo precarizado cada vez mais pelo poder público. Estes
elementos são centrais para se pensar em uma escola que consiga permanecer com
seus alunos em oito horas diárias como está na regulamentação, ou com a carga
horária de dez horas, como acontece nas escolas pesquisadas.
Nesse sentido, demonstra-se a preocupação com a forma pela qual está
organizada a Escola de tempo integral em Goiânia e também em relação à disciplina
de Educação Física presente nesse contexto, uma vez que a formação integral dos
sujeitos também passa pela Educação Física. Desta forma é necessário que os
professores dessa disciplina compreendam a importância em formar sujeitos críticos,
reflexivos e reconstrutores de sua realidade a partir das práticas corporais, sendo
esse um dos objetivos da Educação Física na escola. E para isso se necessita do
investimento do Estado na educação pública em geral oferecendo subsídios para
a práxis dos professores como também o engajamento dos professores e gestores
para uma educação em tempo integral de qualidade.
Por fim, é preciso mais pesquisas relacionadas ao tema em questão, pois a
formulação da escola de tempo integral em Goiânia ainda é recente, ou seja, é
necessário acompanhar a evolução dessa escola como também a práxis do professor
de Educação Física dessas instituições.
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TIEMPO COMPLETO
EN LA CIUDAD DE GOIÂNIA
RESUMEN: El estudio busca entender el proceso de implementación de la escuela a tiempo completo
y la inclusión de la educación física en este modelo. Tres escuelas estatales fueron analizadas en
Goiânia desde la investigación documental y entrevistas semiestructuradas. Los datos fueron
analizados partiendo de un punto de referencia fundamental para la educación de modo general
y también la educación física. Se concluyó que había una falta de formación de los profesores y
coordinadores involucrados, las estructuras necesarias y la claridad metodológica de los profesores.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Escuela a tiempo completo; La práctica docente.

THE PHYSICAL EDUCATION IN FULL TIME STATE SCHOOLS IN THE CITY OF
GOIÂNIA
ABSTRACT: The study looks for comprehending the process of implementation of full time school
and the insertion of physical education in this model. It was analyzed three state schools in Goiânia
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through documentary research and semistructured interviews. The data were analyzed through a
critical referential of education and Physical education. It concludes that there were lack of formation
from the teachers and coordinators involved, needed structures and methodological clarity from the
teachers.
KEYWORDS: Physical education; Full time school; Pedagogical practice.
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CARACTERIZANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA E
ORGANIZANDO O ESCOLAR PELA CULTURA
CORPORAL1
Rosa Malena Carvalho2
RESUMO
Por identificara educação física como prática pedagógica que se caracteriza pelo escolar, na
pesquisa do período pós-doutoral questionamos os interesses que impedem isso. Com objetivo
de qualificar essa docência, dialogamos com Arendt, Masschelein, Ranciére, Simons eo Coletivo
de Autores. Nossas argumentações destacam a educação física que se faz no escolar pela cultura
corporal, em movimento que requer olhar para o conjunto do trabalho docente e a escola como um
bem público.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física escolar; Cultura Corporal; Escola.

PESQUISA DA EDUCAÇÃO FÍSICA QUE SE FAZ NO ESCOLAR
Objetivando contribuir com a formação e a organização da educação física escolar
no e com o conjunto da organização escolar, questionamos a não caracterização
dessa prática pedagógica. Pesquisando com essas questões, trazendo-as como
eixo estruturador dos projetos desenvolvidos na formação inicial e continuada de
professores em Universidade Federal na região metropolitana do Rio de Janeiro,
esse texto apresenta parte do realizado no período pós-doutoral. Investigação
marcada pela avaliação qualitativa – tanto do trabalho realizado, assim como no
aprofundamento de leituras em torno da educação física escolar, especialmente pela
filosofia da educação. O artigo se desenvolve em dois movimentos entrelaçados:
pensar as singularidades do que faz uma escola ser uma escola, em especial em
diálogo com o livro Em defesa da escola – uma questão pública, de Jan Masschelein
e Maarten Simons (2014). E, dar a ver (RANCIÈRE, 2009) o que a concepção de
cultura corporal, conceito elaborado pelo Coletivo de Autores (2014), contribui para
favorecer o desenvolvimento da educação física escolar.
Sendo a escola um lugar que “transforma o conhecimento e as habilidades
em “bens comuns” e, portanto, tem o potencial para dar a todos, independente
de antecedentes, talento natural ou aptidão, o tempo e o espaço para sair de seu
ambiente conhecido” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 10), consideramos o futuro
da escola uma discussão pública – colocando o escolar como questão nada óbvia.
Além disso, a definição acima se torna transgressora das acusações à escola – as
1 Faz parte do artigo final do período pós-doutoral na Universidade de Barcelona (UB), com bolsa
CAPES (Edital 2014-Chamada II, Processo POS_DOC - 99999.000610/2015-01).
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), rosamalena@vm.uff.br
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quais geram a necessidade de reformular;melhorar; sair da alienação; ter eficácia;
deixando, assim, de ser redundante ao longo do processo escolar.
Desconfiando que essas incriminações não indicam atributos do escolar,
exercitamos caracterizar essa prática pedagógica por aquilo que auxilie a qualificar
o escolar. Por isso dialogamos coma concepção de cultura corporal e as oito
questões apresentadas por Masschelein e Simons (2014):suspensão; profanação; de
atenção e de mundo; de tecnologia; de igualdade; de amor; de preparação e; de
responsabilidade pedagógica (ou exercer autoridade, trazer à vida, trazer para o
mundo). Já o Coletivo de Autores (2014), referência na área pela cultura corporal
explicitar que a prática pedagógica educação física contém objeto de conhecimento,
com intenções e objetivos escolares, propicia deslocar seu foco da aptidão física e
a identificar o escolar.
EXPOSIÇÕES: O ESCOLAR REVELADO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA
Passando às considerações e resultados da pesquisa que nos permitem pensar
a responsabilidade pedagógica desenvolvida com/pela educação física escolar,
pelas pistas da obra de Masschelein e Simons (2014), a ideia de suspensão, ao
colocara interrupção, temporária, do passado e do futuro, pelo direito ao estudo, a
escola aparece como espaço e tempo presente para criações e liberdades de seguir
o não esperado. O que traz a possibilidade de profanar tempos, lugares, coisas –
colocando-os fora do uso habitual, gerando o uso por novas maneiras e,por todos.
O que acontece com as práticas corporais, quando têm sua forma hegemônica
alterada, por exemplo: quando jogos (como o tênis de quadra)são profanados e
geram outros usos (nesse exemplo, o frescobol).
O que indica que as novas gerações precisam ser apresentadas ao que existe,
despertando seu interesse para conhecer, manter, modificar – por isso falam em
atenção e interesse, em vez da motivação. O escolar, então, se constitui como uma
questão de atenção ao mundo –requerendo ver as tecnologias escolares como formas
de engajar os jovens, focar sua atenção e apresentar o contexto. O que associamos
com a cultura corporal, por colocar as práticas corporais em relação com o âmbito
social, contribui para alargara compreensão de mundo.Para isso, partir da igualdade
é algo da ordem prática, que reconhece que todos são capazes – nessa lógica, a
escola tem o valor da potencialidade.
No entanto, nos discursos sobre o que é o escolar, para que estar na escola, há
o predomínio de que prepara para (o mundo do trabalho; estudos em nível superior
etc). Essa função esvazia o caráter e a qualificação da escola no tempo presente,
sua abertura ao mundo - pelo contato e estudos com os conhecimentos, como
bens públicos. Por isso, Masschelein e Simons (2014) invertem e perguntam o que é
importante na sociedade para trazer ao que se faz na escola - pois o estudo, a matéria
são os conteúdos abordados nas escolas (e não habilidades, perfis, competências).
Estudar como saber o que não sabia antes, “sendo capaz de” (e não para “ter”).Para
essa docência, colocam os Professores como amadores: preocupados, envolvidos
e apaixonados por esse algo, desenvolvendo nos alunos a atenção, o interesse, a
responsabilidade. Como muitas vezes se dá a presença do/a professor/a de educação
física nas escolas: pela expressão da alegria, na qual o interesse, a intensidade e o
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amor dedicado às práticas corporais revelaram, em muitos, a direção ao magistério
– o que é força, potencial, de paixão e atenção ao mundo.
Pensar a educação física como elemento da cultura é entender um corpo que se
faz, não idealisticamente, presente nos cotidianos – o que denominamos corporeidade
(CARVALHO, 2012). Nesse sentido, a formação do/a Professor/a não se orienta
por competências e habilidades parciais (o que seguiria a ideia de aptidão física),
mas um convite a considerar diversas formas de expressão das práticas corporais
criadas ao longo da história. Nesse movimento, a educação física pode relacionar-se
com a abertura ao mundo, por dois grandes motivos:pela potencialidade do pensar
pedagógico que seja o de ampliar o conhecimento do mundo, o que inclui a própria
noção de mundo.Hannah Arendt (1996) ajuda a entender que o que existe, o que
constitui nossa herança, construída e deixada pelas gerações que vieram antes, não
nos chega por testamento (pois esse recomendaria a força da transmissão, do tempo
contínuo). A cultura em que nascemos e a cultura em geral só podem nos indicar,
mas temos que realizar diferentes tipos de inserção, de entendimento, de relação,
de modificação no mundo em que nascemos, pois não chegamos equipados ou
preparados.
E, o segundo motivo é que as práticas corporais, ao se constituírem no âmbito
social, estão diretamente relacionadas com as forças e tensões desse contexto. Mas,
ao constituírem uma prática pedagógica, necessita de procedimentos específicos
para acontecer no tempo e espaço escolar. Pela pesquisa percebemos que a
qualificação da educação física escolar, sua contextualização, capacidade de criar
atenção e abertura ao mundo, é impossibilitada, diminuída em uma organização
escolar que, cheia das ideias neoliberais (verdade incondicional, absoluta) prende
o olhar, as ideias, os gestos pedagógicos para o ambiente e as condições em que
apenas se reproduz a vida biológica. Não à toa, quanto mais é organizada pelas
ciências humanas e sociais, menos recebe apoio pedagógico, como na Educação de
Jovens e Adultos, aonde é facultativa, com argumentos que mantêm sua base nas
ciências médicas e biológicas. E mais, é desqualificada em suas funções escolares,
por sua associação com a instituição esportiva, quando é organizada para atletas e
não para alunos. Selecionadora, portanto, de talentos.
Por mais que tenhamos argumentos de que a educação física busca o
desenvolvimento humano e não o motor (pois esse traz visão fragmentada e
a-histórica de corpo); de que o corpo e as práticas corporais são constituídos nos
diversos tempos e espaços sociais (e, por isso requerem aprendizagem, cuidado
e atenção); reconhecemos que ainda se faz necessário tornar claro de qual
conhecimento trata. As conclusões para isso são inúmeras, por isso, na pesquisa
realizada, correlacionamos a imprescindível identificação e explicitação das
particularidades dessa prática pedagógica com a urgência de, ao mesmo tempo,
especificar o escolar.
Ao abordar a materialidade da educação física, pela cultura corporal, as
experiências vêm destacando que há duas predominâncias: a presença exclusiva
da quadra, com marcações e materiais de quatro práticas corporais, em sua forma
esportivizada (voleibol, basquetebol, handebol e futebol) e; a ausência de espaço
específico, cabendo ao professor/a improvisar – o que muitas vezes acontece no pátio
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da entrada, no espaço do recreio ou fora da escola (praças, jardins). Esse quadro
acarreta dois movimentos hegemônicos: um no qual a forma esportivizada expressa
que esse trabalho no escolar está marcado por preocupações pouco escolares. E,
o outro movimento é a administração dos conflitos gerados pela tensão entre as
condições adversas para a realização de qualquer prática corporal e, o desejo de
grande parte dos alunos em realizá-la – nos fazendo identificar que as relações
ganham destaque em um momento de aprendizagem.
Sobre as ferramentas, como qualquer prática escolar, requer caneta, livros, giz,
lápis, caderno etc., pois toda prática corporal é passível de estudos através da leitura
e da escrita. Ao mesmo tempo, a forma de estudos de uma prática pedagógica que
tem as práticas corporais como objeto de estudos, requer outras ferramentas (bolas
de diferentes pesos e dimensões, tatames, materiais sonoros, cordas e etc.). Cada
conteúdo dos grandes blocos anunciados pelo Coletivo de Autores (2014) - lutas,
danças, jogos, atividades rítmicas e expressivas, ginásticas, esportes, atividades
aquáticas - pode ser decomposto, com as formas e gestos singulares e, ao mesmo
tempo, com sua compreensão histórica, filosófica, geográfica, política evidenciada.
Já em relação aos métodos, talvez esse ponto seja o mais delicado, pois há diversas
tensões no desenvolvimento da prática pedagógica educação física (aptidão física?
cultura corporal?) e; na sua relação com o conjunto da escola e, como esse coletivo
identifica suas funções, os ensaios, os conjuntos de problemas, os exames, as
avaliações em geral. Em nome de quê? Para quê?
A compreensão de corpo e das práticas corporais, pela perspectiva da
cultura corporal, possibilita ser um fio condutor de ações que se entrelaçam: por
desnaturalizar os objetos de estudos dessa prática pedagógica; pela sistematização
que auxilia a caracterizar e a qualificar sua inserção no e com o escolar; por converter
elementos sociais em escolares para colaborar como trabalho de apresentação
e ampliação do mundo. O que significa que finalizamos essa pesquisa com mais
elementos, mais disposição para refutar lógicas que colocam a escola como
frágil; que expõem as incapacidades de seus professores; que não reconhecem os
diferentes conhecimentos e; quando desconsideram a presença, plena, dos alunosdiante de nós e da matéria estudada.
CHARACTERIZING PHYSICAL EDUCATION AND ORGANIZING THE SCHOOL BY
THE BODY CULTURE
Identifying physical education as a pedagogical practice that is characterized by the school, in
the period of post-doctoral we questioned the interests that prevent this. In order to qualify this
teaching, we dialogued with Arendt, Masschelein, Ranciére, Simons and the Collective of Authors.
Our arguments emphasize the physical education that is done in the school by the corporal culture,
in movement that requires to look at the whole of the teaching work and the school as a public
good.
KEYWORDS: School physical education; Corporal Culture; School.

LA CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LA
ESCUELA POR LA CULTURA DEL CUERPO
Mediante la identificación de la educación física como una práctica pedagógica que se caracteriza
por la escuela, en la investigación del período post-doctoral cuestionamos los intereses que
impiden. Para calificar esa enseñanza, dialogamos con Arendt, Masschelein, Rancière, Simons y el
Grupo de Autores. Nuestros argumentos subrayan la educación física que se realiza en la escuela
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por la cultura del cuerpo. Movimiento que requiere mirar todo el trabajo docente y la escuela como
un bien público.
PALABRAS CLAVES: Educación física en la escuela; Cultura del cuerpo; Escuela.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL:
SENTIDOS, PROJETOS E POSSIBILIDADES1
Fernando Medeiros Mendonça2
RESUMO
O objetivo da pesquisa é compreender o sentido das concepções e práticas da cultura corporal na
Escola de Tempo Integral (ETI) da Rede Municipal de Ensino de Goiânia (RMEG). A metodologia
empregada foi a da pesquisa-ação, valendo-se da observação participante, análise documental,
entrevistas e seminário. Os resultados apontam para a compreensão da Educação Física na ETI como
acessório (meio), prêmio e conhecimento. Conclui-se que, apesar dos limites, o projeto de ETI da
RMEG apresenta avanços.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental; Escola de Tempo Integral; Educação Física Escolar.

1 INTRODUÇÃO
Falar sobre a escola hoje nos impõe a tarefa de destacar as transformações
histórico-sociais pelas quais vem passando. Dentre essas transformações, destacase a ampliação da jornada escolar acompanhada da imposição de novas tarefas e
funções sociais.
Essa imposição de novas tarefas, que em geral não dizem respeito à função
educativa da escola, revela todo um processo de disputa de projetos sociais.
Algebaile (2004) mostra que o processo de constituição da atual forma histórica
de escola desvela uma disputa de frações de classes em torno da superação da
“ineficiência” do sistema escolar.
O projeto que conquistou hegemonia revestiu-se do discurso da modernização
para atender as demandas do setor produtivo em matéria de educação escolar
com a finalidade de “formar” a força de trabalho necessária e adequada às
suas finalidades, reforçar a função de “válvula de escape das tensões sociais” e,
especialmente, instituir um programa de reforma da política social travestido de
política educacional (ALGEBAILE, 2004). Para a autora as experiências de escola
de tempo integral (ETI) até então – ano de 2004 - figuram nesse contexto como um
exemplo desse processo que identifica a escola como um instrumento de gestão da
pobreza (ALBEBAILE, 2004, p.66).
Com a aprovação de políticas públicas de expansão da educação integral,
via Programa Mais Educação (PME) e o novo Plano Nacional de Educação (PNE),
sancionado em 25 de junho de 2014 pela lei nº 13.005 (BRASIL, 2014) e que institui
1 Este trabalho contou com apoio financeiro da CAPES através do EDITAL Nº 80/2013/PIBID/UFG.
2 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), fernandef@
outlook.com
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uma meta específica para esse tema3, a porcentagem de escolas da Educação
Básica que oferecem educação integral com base em dados do Censo Escolar
tem aumentado (BRASIL, 2015). Dadas as disputas por concepções de escola e
sociedade, essa realidade coloca desafios para a instituição escolar.
Um desses desafios, analisado em pesquisa monográfica realizada nos anos de
2015 e 2016e que dá origem a este trabalho,é a dificuldade da escola em lidar com a
ampliação da jornada escolar de forma a integrá-la ao currículo e a função clássica
da instituição escolar, que é a socialização da cultura elaborada, tal como indica
SAVIANI (2013).
Na maior parte das experiências de escolas de jornada ampliada pelo Brasil,
de acordo com um mapeamento nacional (MOLL, 2010), os elementos da cultura
corporal estão entre as atividades mais empregadas, e, dentre elas, o esporte é a
mais presente dentre as 800 experiências pesquisadas pelo Brasil, com 65% de
presença.
Esse destaque aos elementos da cultura corporal na ETI e a dificuldade do
coletivo escolar de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Goiânia (RMEG)em
integrar esses conhecimentos ao currículo constituiu a problemática desta pesquisa:
qual o sentido das concepções e práticas da cultura corporal na ETI da RMEG?
2 METODOLOGIA
A metodologia empregada foi a da pesquisa-ação, englobando como
instrumentos de pesquisa a observação participante (OP) do tipo livre das rotinas
escolares (aulas, planejamentos, festas, recreios, etc.), a análise documental (AD)
dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos anos de 2014,2015 e 2016 da escola e
da legislação referente a jornada escolar ampliada (PNEs e PME), a entrevista (E)
semiestruturada (com professores e a gestão da escola) e a metodologia do seminário
como espaço de problematização e instrumentalização sobre problemáticas da
escola e da educação física.
É fundamental destacar que essa pesquisa aconteceu no contexto do subprojeto
do PIBID de Educação Física da FEFD/UFG, que envolve outras pesquisas que
também tem como lugar de atuação a escola, como objeto a Educação Física e como
foco a formação de professores numa concepção ampliada. Esse projeto trabalha
com a metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) com base nos princípios
do trabalho coletivo expressos por David (1998). Essa opção teórico-metodológica
“ [...]objetiva a participação articulada dos bolsistas e dos professores supervisores
das escolas [...], afim de que o projeto se constitua numa estratégia diferenciada de
formação da consciência pedagógica e política dos educadores” (UFG/FEF, 2013).
3 RESULTADOS
No que tange a realidade dos projetos de ETI aponta-se o contexto e as
características básicas das principais experiências no país destacando-se o Centro
Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), implementado por Anísio Teixeira nos anos
3 A meta 6 do PNE (2014) busca “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da educação básica”.
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50, bem como os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) implementados
por Darcy Ribeiro no fim dos anos 80 e na década de 90. Em seguida destaca-se
uma tendência recente de educação integral4 das últimas décadas que tem influência
do PME e da nova formatação do Estado brasileiro. Daí identifica-seque o Estado
cada vez menos oferece políticas sociais, empurrando-as como arremedos de ação
para a escola, como diz (ALGEBAILE, 2004).Com base em algumas categorias
apresentamos a seguir um quadro comparativo dos projetos de ETI evidenciando
as relações entre a função clássica da escola e as novas funções a ela imputadas.
CECR (1950)

CIEP (1986-1998)

Tendência recente (2000-2015)

Turnos

Distintos

Integrados

Distintos

Espaços

Distintos

Integrados

Distintos e fora da Escola

Estrutura

Própria

Própria

Adaptada

Atividades

Fragmentadas

Fragmentadas

Fragmentadas

Serviços
Assistenciais

Alimentação,
saúde e
odontológico

Alimentação, saúde e
odontológico

Alimentação e gestão de programas
sociais através do fornecimento de
dados de frequência escolar

Público

Classes
populares

Classes populares

Classes populares

Professor (CH)

Parcial

Integral

Parcial

Quadro 1 – Comparação dos projetos de ETI

Dessa análise dos projetos de ETI é possível identificar através das categorias
propostas que a tendência recente não oferece as condições para o desenvolvimento
de uma ETI que possa se apropriar da expansão do tempo escolar para mais tempo
de internalização dos conhecimentos e desenvolvimento, como propõe Limonta
(2013).
Inserido nessa realidade de precarização o projeto de ETI da RMEG apresenta
estrutura adaptada e fornece, enquanto serviço assistencial, dados para a gestão
de projetos sociais. No entanto, enquanto resistência a essa tendência recente,
apresenta turnos, espaços e atividades integradas, bem como regime de trabalho
em tempo integral para professores. Propõe ainda a organização de um currículo
integrado que ressalta a unidade entre diversos saberes e disciplinas, com base em
Limonta (2014).
Já em relação à Educação Física os resultados apontaram para a identificação
de diversos sentidos atribuídos a cultura corporal na ETI. Esses sentidos foram
identificados a partir de documentos, observações e percepções de estudantes e
professores, dispondo-se no quadro 2:

4 A dimensão dessa faixa de tempo abriga experiências que apresentam divergências em algumas
das categorias de nossa classificação, no entanto o número e a magnitude destas não revertem a
tendência geral impactada pelo PME e inferida dos estudos realizados por Moll (2010a,2010b, 2012)
e da análise de Cavaliere (2014) sobre a agenda da educação integral no Brasil.
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Sentido da Cultura Corporal

Instrumentos

Prêmio por terem ficado um bom tempo em sala

OP

Meio para formação de valores morais e de saúde

AD e E

Meio para promoção hábitos e conceitos funcionais para a
economia e úteis aos processos de trabalho

AD (PAF/SESI1)

Estímulo a obtenção de hábitos saudáveis

AD (PPP, PAF/SESI)

Meio para o desenvolvimento de esquemas corporais,
coordenação e habilidades motoras

AD, E, OP (PPP, Pedagogas)

Momento de prazer e de vivência de práticas esportivas

AD e E (PPP, Coordenação)

Espaço e momento de socialização

E (Coordenação)

Espaço e tempo de prática de elementos da cultura corporal

OP (aulas)

Lazer ou tempo de não-estudo na escola

OP (relato das crianças)

Conhecimento a ser apropriado pelos alunos

AD (PPP)

Quadro 2 - Sentidos da Cultura Corporal na escola-campo

Deste quadro podemos agrupar os sentidos identificados em 3 categorias em
que a cultura corporal é entendida como: acessório (meio), prêmio ou conhecimento.
A partir dos instrumentos utilizados na pesquisa pudemos constatar que o
sentido que menos se efetiva na práxis diária é o que compreende a cultura corporal
como um conhecimento, como propõe o Coletivo de Autores (2012). O hegemônico
é uma confusão dos demais sentidos que se alternam de acordo com os sujeitos, a
situação de aula, o conteúdo selecionado, a intervenção da coordenação/professora,
ou o fato de acontecer na escola ou fora dela.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que, pela via da resistência, considerando os limites, o projeto de
escola de tempo integral da RMEG apresenta avanços com a implementação do
professor de tempo integral e com a integração espacial, temporal e curricular das
atividades. Estas, enquanto possibilidade, reafirmam o sentido da cultura corporal
como um conhecimento, uma objetivação cultural, que se alia a função clássica da
escola e atende as necessidades concretas dos alunos ao ser socializada.
EDUCACIÓN FÍSICA Y ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO: SENTIDOS,
PROYECTOS E POSIBILIDADES
RESUMEN: El objetivo de la investigación es comprender el significado de los conceptos y prácticas
de la cultura corporal en la Escuela de Tiempo Completo (ETI) del Educación Municipal de Goiânia.
La metodología utilizada fue la investigación-acción, haciendo uso de la observación participante,
análisis de documentos, entrevistas y seminario. Los resultados apuntan a comprensión de la
educación física en la ETI como accesorio, premio y conocimiento. Se concluye que el proyecto de
ETI presenta avances.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza Fundamental; Escuela de Tiempo Completo; Educación Física Escolar.

PHYSICAL EDUCATION AND FULL-TIME SCHOOL: MEANINGS, PROJECTS AND
POSSIBILITIES
ABSTRACT; The objective of the research is to understand the meaning of the conceptions and
practices of body culture in the Full-time School (FTS) of the Municipal Education Network of Goiânia.
The methodology used was that of action research, using participant observation, documentary
analysis, interviews and seminar. The results point to the understanding of Physical Education in the
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FTS as an accessory, prize and knowledge. It is concluded that, despite the limits, the FTS project
presents advances.
KEYWORDS: Elementary School; Full-time School; School Physical Education.
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A REFORMA DA EDUCAÇÃO E A DISCIPLINA
EDUCAÇÃO FÍSICA ORIENTADOS NOS
PRESSUPOSTOS DO ESCOLANOVISMO NAS
DÉCADAS DE 1920 E 1930 EM PERNAMBUCO

1

Jamiédson José da Silva2
Keoma Tabosa Guimarães Matias3
Kênio Erithon Cavalcante Lima4
RESUMO
Buscamos conhecer a história e as mudanças significativas na disciplina Educação Física Escolar em
Pernambuco e no Brasil à época nas décadas de 1920 e 1930, tomando por marco os acontecimentos
e reformas na Gestão Escolar e no Currículo, influenciados pelo Escolanovismo e coordenados por
nomes como Carneiro Leão e Aníbal Bruno.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Escolanovismo; Reforma Carneiro Leão.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem o intuído de compreender e analisar a história da administração
escolar, entendida hoje como gestão escolar, e as mudanças para a criação de um
currículo e materialização da disciplina Educação Física em Pernambuco. Nosso
estudo busca compreender a relação das ideias do Escolanovismo nas décadas de
1920 e 1930, sustentadas nas teorias de John Dewey e no Escolanovismo NorteAmericano, com as reformas então ocorridas no campo educacional. Trata-se de uma
pesquisa com enfoque bibliográfico e documental, no propósito de compreender
aspectos de nossa história, no referente às reformas educacionais e à construção de
uma nova identidade para a disciplina Educação Física nos currículos das escolas
de Pernambuco nas décadas de 1920 e 1930, com influencia para acontecimentos
também no Brasil.
Nosso recorte pretende enfatizar as transformações da administração escolar
na referida época pelo Estado de Pernambuco – objetivos e a prática propriamente
aplicada – que tem como um dos principais nomes no Brasil, e principalmente em
Pernambuco, Antônio de Arruda Carneiro Leão. Carneiro leão foi o promotor da
reforma do ensino em Pernambuco, posteriormente efetivada por Aníbal Bruno, o qual
buscou modernizar e inovar o cenário da educação (ARAUJO, 2002). Conjuntamente,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), jamysilva55@gmail.com
3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), keoma_tabosa@hotmail.com
4 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), keclima@ig.com.br
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promoveram reformas que implicaram em rupturas paradigmáticas, as quais se
fazem necessárias investigações para melhor entender as transformações no campo
da administração das escolas e identificar os objetivos e pressupostos colocados
pelo Escolanovismo. Da mesma forma, é significante entendermos como a área de
conhecimento da Educação Física Escolar deixou de ser atividade complementar –
denominada de Ginástica – e assumiu o status de disciplina na Educação Primária e
Secundária da época, o que demandou repensar a sua própria estrutura curricular
teórico-prática escolar e os profissionais a que estariam responsáveis em ministrá-la.
Como ponto de estudo, que teve forte influência do Escolanovismo em
Pernambuco, caracterizamos a administração escolar da época, compreendendo
que, de acordo com Pedroza (2011), as transformações no campo da educação, no
decorrer de sua história sempre se “(...) desenvolveu de acordo com as necessidades
sociais, objetivando atender as demandas de cada época” (p.01), na certeza de que as
transformações acontecidas no “interior das instituições escolares também careceu
de mudanças exigindo, portanto, um novo foco de trabalho dos diretores escolares
e do seu grupo docente” (IBID, p. 1). Nesse contexto, entendemos que a cultura do
corpo – objeto de estudo da Educação Física Escolar – também sofreu, juntamente
com a administração escolar – orientações e transformações do Escolanovismo.
O escolanovismo, que tem como característica o desejo de uma escola “centrada
na atividade, na produtividade e na democracia, tudo associado, a seu jeito, com
liberdade do indivíduo e direito de escolha que levariam a dar contribuições para
a comunidade” (SANTOS et al., 2006, p.135), utilizou-se de métodos ativos para
aprender fazendo sempre com a preocupação maior voltada para as crianças
(ARAÚJO, 2002; LIMA, 2015), na formação integral do ser humano. O escolanovismo
influenciou na gestão escolar, firmada em rupturas de paradigmas desse campo
de conhecimento em Pernambuco nas décadas de 1920 e 1930, na relação e nas
decisões de nomes de pernambucanos como Antônio Carneiro Leão, Aníbal Bruno,
Ulysses Pernambucano e Waldemar de Oliveira (ARAÚJO, 2002).
Por certo a influência de nomes como Antônio Carneiro Leão e Aníbal Bruno
em Pernambuco, que partilhavam de ideias Escolanovistas, como o educador Anísio
Teixeira, inspiradas nas teorias de John Dewey – então considerado uma base
teórica do Escolanovismo Norte Americano – reformularam nas décadas de 1920
e 1930 concepções de como deveria ser a escola. Através de reformas de ensino,
rediscutiram a forma de administrar as escolas de Pernambuco e de como deveria
acontecer a educação cultural do corpo – campo de estudo da Educação Física
Escolar.
ESTUDO DO CONTEXTO E SUAS IMPLICAÇÕES
Na busca por uma educação democrática e mais experimental, que valorizasse
a participação do estudante no processo, destacam-se no final do século XIX e início
do século XX as teorias do Norte-Americano John Dewey. Defendia-se uma escola
onde a apropriação dos conhecimentos deveria ”ocorrer através de intervenções
que considerassem as experiências dos sujeitos participantes” (LIMA, 2015, p.37), e
que a organização da escola estivesse ligada diretamente com uma representação
da sociedade (SOUZA; MARTINELI, 2009), sendo “uma base para novas pesquisas
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e propostas educacionais, disseminando suas ideias pelo mundo, a exemplo do
Brasil” (LIMA, 2015, p. 36).
John Dewey defendia uma escola democrática, já que ele “acreditava ser a
educação o único meio efetivo para a construção de uma sociedade democrática”
(SANTOS et al., 2006, p.135). Segundo Westbrook et al (2010), o pensamento de
Dewey se baseava na convicção moral de que “democracia é liberdade”, defendendo
que “as crianças não chegavam à escola como lousa limpa, na qual os professores
poderiam escrever as lições sobre a civilização” (p.15). Em Teitelbaum e Apple (2001),
“Dewey criticou severamente as escolas públicas por silenciarem e ignorarem os
interesses e as experiências dos[as] alunos[as]” (p.198). Para esses autores e para
Westbrook et al. (2010), a escola e o processo de ensino deveriam levar em conta que
esses alunos tinham uma vida cotidiana que os propiciavam interesses e vivências
de atividades que lhes permitiam ter um determinado tipo de conhecimento.
O movimento escolanovista se desenvolve e “graças, sobre tudo, às reformas
de ensino levadas a efeito em alguns expressivos estados” (ARAÚJO, 2002,
pag.36), as propostas de reforma começam a se materializar. Dentre as reformas
que aconteceram nesta época, destacam-se a de “Francisco Campos em Minas
Gerais, Fernando de Azevedo no Distrito Federal (Rio de Janeiro), Carneiro Leão
em Pernambuco, Lourenço Filho no Ceará e em São Paulo, Sampaio Dória em São
Paulo e as de Anísio Teixeira nos estados da Bahia, Ceará e também no Distrito
Federal” (CARVALHO, 2011, p.72-73). Como assinalado por Carvalho (2011), o nome
de Carneiro Leão tem destaque como precursor das propostas de educação em
Pernambuco, sustentadas nos ideais Escolanovistas, onde “trazia a teoria deweyana
como seu pano de fundo” (p.73) por empreender muitas das bases teóricas de
Dewey na construção de novos currículos para as escolas pernambucanas.
Entendendo que a administração escolar, não diferente da Educação como um
todo, passa também pelo processo histórico de mudança, “afinal, as instituições
escolares dependiam dela para trabalhar de acordo com o que a sociedade exigia
em cada etapa de evolução” (PEDROZA, 2011; p. 3), temos que em final da década
de 1920, acontece uma importante reforma, caracterizada como fase organizacional
(PEDROZA, 2011). Tomando leituras por documentos e registros, consta que a prática
da Educação Física nas escolas em final do século XIX e início XX era comumente
coordenada por médicos, na perspectiva eugenista, higienista e de qualidade do
fisiológico, como descrito em seus conteúdos: “Gymnastica – exercícios elementares;
posições fundamentais. Movimentos da cabeça, do tronco, dos membros; exercícios
respiratórios; exercícios de fórma; entrada e sahida da aula. Fórma a 2 e a 4; em fila.
Brinquedos escolares. Basket ball”. (BORBA; BEZERRA, 1917, p.07). Tais conteúdos
apresentavam forte relação com aspectos Biológicos estudados na época, sendo
modificado com as reformas de Carneiro Leão e Aníbal Bruno, influenciados pelo
Escolanovismo em final da década de 1920.
Nestas mudanças temos que a cultura do corpo também demandou alterações,
e com elas os ajustes da própria administração escolar, a qual sentiu a necessidade
de compreender e gerenciar o espaço escolar para tais atividades, essas passando
a serem atividades corriqueiras – ainda não obrigatórias – nas escolas por influência
e orientações do Escolanovismo atuante no Estado. Por certo, segundo Pedroza
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(2011), a escola nova “influenciou as ideias liberais na educação, contrariando a
educação tradicional” (p02), determinando mudanças no modo de administrar as
escolas e na prática de Educação Física no momento em que o movimento das
reformas quebra o paradigma escolar da educação tradicional.
Nos anos finais da década de 1920 é firmada a “Organização da Educação
no Estado de Pernambuco”, e nessa a obrigatoriedade da cadeira de Educação
Physica, sendo a mesma diária tanto para a Educação Primária e Secundária em
todos os estabelecimentos de ensino do Estado. Definiam como atividades práticas
os conteúdos relacionados à Gymnastica Pedagógica, Exercícios Naturais, Jogos
e Esportes (PERNAMBUCO, 1928). Nesse contexto, existia uma comissão técnica
de Educação Física, supervisionada por médicos, com o propósito de organizar as
atividades práticas, de forma a evitar lesões e direcionar, de acordo com a idade, o
que evitaria problemas de saúde, dentro da compreensão de época.
Na continuidade das reformas, no decorrer da década de 1930, cria-se em
Pernambuco o curso de formação de professores para a Educação Física, ampliando
ainda mais a prática dessa disciplina nas escolas pelo Estado, demarcando momentos
importantes para a história dessa área de conhecimento no Estado e no Brasil. As
mudanças que aconteceram – aqui destacados – sofreram significativa influência do
Escolanovismo, podendo ser considerada como marco inicial na nova forma de se
pensar o currículo e a gestão escolar estabelecidos no país, no tocante à Educação
Física Escolar.
THE REFORM OF EDUCATION AND THE DISCIPLINE PHYSICAL EDUCATION
ORIENTED IN THE ASSUMPTIONS OF ESCOLANOVISMO IN THE DECADES OF
1920 AND 1930 IN PERNAMBUCO
ABSTRACT: We sought to know the history and significant changes in the School Physical Education
in Pernambuco and Brazil at the time in the 1920s and 1930s, taking as a landmark events and reforms
in School Management and Curriculum, influenced by Escolanovismo and coordinated by names
Such as Carneiro Leão and Aníbal Bruno.
KEYWORDS: Physical School Education; Escolanovismo; Reformation Carneiro Leão.

LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA NEW
SCHOOL ORIENTADOS SUPUESTOS EN 1920 Y 1930 EN PERNAMBUCO
RESUMEN: Se pretende conocer la historia y significativos cambios en la Escuela de Educación Física
en Pernambuco y Brasil en el momento en los años 1920 y 1930, tomando como hitos y las reformas en
la gestión escolar y el plan de estudios, influenciados por Escolanovismo y coordinados por nombres
como Carneiro Leão y Aníbal Bruno.
PALABRAS CLAVES: Escuela de educación física; Nueva Escuela; Reforma Carneiro Leão
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REFLEXÕES SOBRE A AVALIAÇÃO POR ÁREA DE
CONHECIMENTO NO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO:
A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO O FIEL DA BALANÇA1
Jônatas da Costa Brasil de Borba2
Maicon Felipe Pereira Pontes3
RESUMO
Este texto apresenta reflexões provenientes de um estudo de caso em uma escola estadual na cidade
de Camaquã/RS. O momento retratado é o da transição entre o Ensino Médio propedêutico e o
Ensino Médio Politécnico. Neste contexto, buscamos refletir sobre o processo de avaliação por Área
de Conhecimento. Para isto, traçamos o seguinte objetivo: compreender como o professorado de
Educação Física se posiciona frente às mudanças no modelo de avaliação. Compreendemos que as
mudanças propostas pouco modificaram o modelo de avaliação do professorado.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Ensino Médio; Educação Física Escolar.

1 INTRODUÇÃO
As reflexões presentes neste texto são provenientes de um estudo de caso
realizado entre os anos de 2014 e 2015, em uma escola da Rede Estadual de Educação,
na cidade de Camaquã/RS. Na posição de pesquisadores/professores, tínhamos
como objetivo geral discutir para compreender a organização micropolítica da
escola e o posicionamento micropolítico do professorado de Educação Física. Em
um exercício de distanciamento e estranhamento do cotidiano escolar, o modo pelo
qual os professores construíam o conceito avaliativo por área de conhecimento nos
instigou, isto no Ensino Médio Politécnico, pois no Ensino Fundamental a avaliação
é quantitativa e construída individualmente pelo professorado de cada disciplina.
Nossas observações compreenderam um momento de reestruturação curricular
e mudança na base teórica orientadora do Ensino Médio, por esta razão decidimos
delimitar esta etapa da educação básica para o presente texto. O professorado
e o alunado deste nível de ensino experimenta a transição de um Ensino Médio
propedêutico, com a formação voltada para preparação para o Ensino Superior, para
o Ensino Médio Politécnico, que contempla a dimensão da Politecnia inserida ao
ensino. A adoção desta concepção implica na busca do domínio dos fundamentos
científicos e das diferentes técnicas que caracterizam o trabalho produtivo moderno
(SAVIANI, 1989).
1 Para sua realização, o presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior).
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), brasiljo@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), maicon_ppontes@hotmail.com
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Esta reestruturação propôs seis princípios orientadores para o Ensino Médio
Politécnico: a interdisciplinaridade, a relação parte-totalidade, o reconhecimento
dos saberes, a teoria-prática, a avaliação emancipatória e a pesquisa, como princípio
educativo (RIO GRANDE DO SUL, 2011; BARROS; FISCHER, 2012; PONTES, 2015).
A partir da análise do Documento Orientador, entendemos que a reestruturação do
Ensino Médio na Rede Estadual, entre outros objetivos, visa romper com a lógica
disciplinar, entendida como fragmentada (RIO GRANDE DO SUL, 2011).
Para isto, as disciplinas foram organizadas por áreas de conhecimento e
consequentemente, a avalição também deve ser construída por área. Essas duas
mudanças são decisivas para a discussão no presente estudo. A organização dos
componentes curriculares se configurou da seguinte maneira: Área das Linguagens4,
Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática
e suas Tecnologias; esse arranjo pressupõe um trabalho interdisciplinar. Pontes
(2015) argumenta que a interdisciplinaridade é um conceito chave desta proposta
e visa minimizar a hierarquia simbólica existente entre os diferentes componentes
curriculares.
A avaliação por si só configura-se em uma temática polêmica. Segundo
Polidori (2010), no caso do Ensino Médio Politécnico, a avaliação ocorre por Área de
Conhecimento e é qualitativa, pois os professores da Área devem atribuir juntos um
conceito ao invés de uma nota. Além destas mudanças, o Documento Orientador
apresenta como modelo a avaliação emancipatória, o que torna o contexto
mais complexo, complexidade materializada no Conselho de Classe por área de
Conhecimento.
Essa conjuntura torna a avaliação um ponto nevrálgico na efetiva implantação
desta reestruturação curricular, conforme os pressupostos teóricos gestados na
esfera macropolítica. A prática da avaliação emancipatória não exclui a utilização
de outros modelos/conceitos de avaliação como a diagnóstica, a somativa e a
formativa. A emancipatória visa democratizar a construção da avaliação, tornando
o estudante protagonista em seu processo de ensino-aprendizagem (POLIDORI,
2010; RIO GRANDE DO SUL, 2011).
Nesse complexo cenário que apresentamos, objetivamos compreender como o
professorado de Educação Física, que atua nesta última etapa da educação básica,
se posiciona frente às mudanças no modelo de avaliação propostas no Ensino Médio
Politécnico.
2 DECISÕES METODOLÓGICAS
Entendemos as escolas como contextos culturais e o professorado como
agentes que compartilham da cultura docente (MOLINA NETO, 1997). Desta forma,
para compreendermos o processo de construção da avaliação se faz necessário
compreender a cultura escolar, por isso, optamos pela utilização de uma etnografia,
que constitui um estudo eminentemente da cultura. Buscamos uma aproximação
dos significados e sentidos que os membros conferem ao processo de avaliação
(WOODS, 1995). A possibilidade de sistematizarmos as informações obtidas em um
4 Os seguintes componentes curriculares compõem a Área das Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias: Artes, Educação Física, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literatura.
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contexto ainda não estudado e necessidade de se compreender com profundidade
como os professores lidaram com as propostas de reestruturação, implicaram em
nossa decisão pelo estudo de caso (GEERTZ, 1989; MOLINA 2010).
Para a obtenção dos dados utilizamos os seguintes instrumentos: observação
participante, entrevista semiestruturada e análise de documentos. Permanecemos
na escola Rede Estadual de Educação localizada na cidade de Camaquã/RS de junho
de 2014 a março de 2015. Preservamos a identidade dos colaboradores, para isso,
seus nomes foram substituídos por nomes fictícios, bem como o nome da escola
estudada. Nossas observações contemplaram as rotinas nos diferentes espaços,
acompanhamos e dialogamos com os professores de Educação Física, professores
de outras áreas, professores e funcionários que exercem outras funções na escola.
Consideramos, para este estudo, a participação de dois professores de Educação
Física, dos três que atuavam no Ensino Médio. Utilizamos como critério de inclusão
a disponibilidade do professor, a atuação no Ensino Médio Politécnico e a atuação
desde o início da implantação desta reestruturação.
Horas de
trabalho
semanais
na escola

Horas de
trabalho
semanais em
outra escola

Outros
envolvimentos
profissionais

Tempo de
trabalho na
Escola

Tempo de
serviço no
magistério

Professor de Educação
Mateus Física no Ensino Médio e
Fundamental

40 horas

20 horas

Não possui

6 anos

6 anos

Professor de Educação
Física no Ensino Médio e
Fundamental

20 horas

Não possui

Estagiário de
Fisioterapia
Clínica

4 anos

4 anos

Nome

Lucas

Função exercida na
escola

Quadro 1 - Caracterização dos professores participantes da pesquisa
Fonte: Elaborado pelos autores 2016

A partir da obtenção das informações, iniciamos o processo analítico através
da análise de conteúdo. Utilizamos a triangulação (BOGDAN; BIKLEN, 1994) entre
as diferentes fontes e o referencial teórico para, então, identificar as unidades de
significado que foram organizadas, considerando os objetivos do estudo.) Assim,
construímos as categorias de análise para dar conta do problema de pesquisa.
3 O PROFESSORADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE AO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO
O professorado da Rede Estadual de Educação precisou lidar com uma série
de demandas geradas a partir da implementação do Ensino Médio Politécnico.
Como explica o professor Lucas: “O Ensino Médio Politécnico começou ano passado
[2013], com o segundo ano, e começou nesse ano [2014] com o terceiro [...], todos
nós estamos nos adaptando” (Diário de campo em 13/09/2014). Compreendemos
que os professores que vivenciam estas mudanças estão em um processo de
aprendizagem, pois precisam lidar com as mudanças que atravessaram o trabalho
docente. Uma mudança decisiva para a reflexão sobre a avaliação, que identificamos
no contexto estudado, foi a organização dos componentes curriculares por Área
de Conhecimento, pois produziu um novo espaço-tempo para construção das
avaliações, os Conselhos de Classe por Área.
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Durante as reuniões da Área, observamos que as disputas para definir o conceito
que seria atribuído ao estudante pela Área das Linguagens se intensificaram, pois
os componentes curriculares: Educação Física, Português, Literatura, Artes e Língua
Estrangeira, reunidos na Área das Linguagens, ao tratarem da avaliação eram postos
em um patamar de igualdade, diminuindo a autonomia do professor em reter o
estudante ou lhe conferir um parecer negativo. Durante a construção do parecer da
Área, a hierarquia de saberes se materializava em disputas (EIZIRIK; COMERLATO,
1995) ao haver discordância sobre o parecer final do estudante.
No Conselho de Classe, foi possível observar que os professores das Linguagens
utilizavam um acordo tácito de não reter o estudante, que reprovou em apenas
uma disciplina. A ciência deste acordo só foi possível a partir da observação do
momento em que o professor Lucas apaga de seu caderno de registro a nota do
estudante reprovado em Educação Física, sendo ele o único a reprovar (Diário de
campo em 17/12/2014).
O Ensino Médio Politécnico consiste em um modelo de ensino e aprendizagem,
organizado em áreas de conhecimento, direcionado a desenvolver uma avaliação
emancipatória, com a pesquisa como princípio pedagógico, entre outras bases
estruturantes (AZEVEDO; REIS, 2013). Durante as observações, os estudantes
atendidos pelo professor Lucas o procuravam para entregar trabalhos de pesquisa
sobre algumas doenças, como a diabetes. Além destes trabalhos de pesquisa, o
professor Lucas considerava a participação em aula para designar o conceito do
estudante na disciplina (Diário de campo em 14/11/2014). Ao passo que o professor
Mateus considerava apenas a presença e a participação do estudante durante a aula
de Educação Física para estabelecer um conceito (Diário de campo em 30/09/14).
Compreendemos que os dois professores utilizam instrumentos semelhantes
para avaliação, presença e participação nas atividades em aula. O professor Lucas
também utiliza como instrumento a pesquisa bibliográfica, porém, cotejando
com as aulas observadas, entendemos que os temas de pesquisas são paralelos
aos conteúdos desenvolvidos. A partir dos conceitos apresentados por Polidori
(2010), entendemos que ambos trabalham dentro de uma perspectiva de avaliação
somativa, pois se preocupam apenas com indicadores, presença em aula, e com o
resultado final, a participação e a apresentação de um trabalho de pesquisa.
Entre as adaptações geradas pelo professorado está o modo pelo qual eles
constroem o conceito da Área. Como não havia instrumentos de avaliação comuns
para os diferentes componentes curriculares, nem um trabalho interdisciplinar
contínuo, os professores seguiram a lógica do Ensino Médio propedêutico quando
se tratou da avaliação, ou seja, avaliavam individualmente e quantitativamente e ao
final do trimestre faziam a transposição das notas para conceitos. Por exemplo, de
0 à 49 pontos foi considerada Construção Restrita da Aprendizagem (CRA), dos
50 aos 80 pontos foi considerada Construção Parcial da Aprendizagem (CPA) e
dos 81 aos 100 pontos foi considerada Construção Satisfatória da Aprendizagem
(CSA). No Conselho de Classe, cada professor ditava o conceito designado para
cada estudante e o conceito predominante geralmente era adotado para a Área.
Podemos entender o posicionamento dos professores de Educação Física em
um Conselho de Classe através do seguinte fragmento:
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Na sala de reuniões, durante o Conselho de Classe do Ensino Médio Politécnico
da manhã, professores estão reunidos em grupos por Área de Conhecimento
(Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática e suas
tecnologias). Os professores iniciam uma discussão sobre o novo sistema de avaliação,
alguns professores argumentam contra o modelo de avaliação por Área, o professor
de Educação Física não expõe sua posição (Diário de campo em 04/09/2014).
Durante todo o tempo que compreendeu o trabalho de campo e respectivas
observações, especialmente as observações nos Conselhos de Classe, não foi
identificado nenhum aluno que tenha reprovado na disciplina de Artes e de Língua
Estrangeira, exceto os que caracterizavam evasão pelo excesso de faltas. Afirmamos
com isso que as disciplinas que apresentam conceito restrito aos estudantes para
Área das Linguagens são a Língua Portuguesa, Literatura e Educação Física. O
fragmento acima descreve o posicionamento adotado pelo professor de Educação
Física Mateus durante as situações de conflito. Observamos posicionamento
semelhante durante o fechamento do conceito da área, exceto quando os conceitos
de Literatura e Língua Portuguesa não se alinhavam. Quando isso ocorria, o conceito
do componente Educação Física desequilibrava a disputa (Diário de campo em
03/09/2014). Essa situação retratada materializa uma hierarquia de saberes,
porém também expõe a diminuição da distância hierárquica entre os diferentes
componentes curriculares.
4 CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
Os professores da Área das Linguagens disputavam a prevalecia do conceito
obtido pelo estudante em seu componente curricular, as disputas em torno da
avaliação, observadas neste contexto, tomam uma proporção demasiada. Isto nos
instiga o questionamento sobre a participação do alunado neste processo, que
deveria ser orientado pelo autogoverno, autorregulação e autocrítica para dar
conta da avaliação emancipatória proposta pelo modelo de Ensino Médio vigente
neste período. Em nossas observações, os estudantes ocuparam um lugar alheio
ao processo, enquanto o professor desenvolvia o protagonismo na construção do
conceito avaliativo.
Entre as premissas da avaliação estão os critérios adotados e objeto avaliado.
No caso da educação, avaliamos o processo de ensino-aprendizagem. A análise
do processo de avaliação na Área das Linguagens e do componente curricular
Educação Física pode ser caracterizado como um processo de avaliação frágil. Esta
fragilidade se dá porque os critérios adotados pelo professorado não incidem sobre
o que aprenderam, ou nas competências adquiridas pelos estudantes, tornando o
processo questionável. Polidori (2010) afirma que a avaliação emancipatória visa dar
conta da complexidade da aprendizagem, porém entendemos que as discussões
devam iniciar por questões fundamentais, para que se possa materializar um
processo integrado ao ensino.
A “nova” forma de construir o conceito avaliativo, por Área de conhecimento,
produziu no contexto estudado diferentes arranjos micropolíticos, acordos e
regras tácitas, ao passo que as adaptações promovidas pelos professores ao
processo de avaliação, a partir da proposta do Ensino Médio Politécnico, acabaram
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descaracterizando a proposta inicial. Isto porque o professorado manteve a
metodologia utilizada na matriz anterior, o Ensino Médio propedêutico, agregando
apenas o conceito ao invés da nota. Por fim, consideramos decisiva a transformação
ocorrida na hierarquia de saberes com a reestruturação curricular, pois possibilita a
valorização e o reconhecimento dos diferentes saberes.
REFLECTIONS ON THE EVALUATION BY AREA OF KNOWLEDGE IN HIGH
SCHOOL POLYTECHNIC: PHYSICAL EDUCATION AS THE FIELD OF THE
BALANCE
ABSTRACT: This text presents reflections from a case study at a state school in the city of Camaquã
/ RS. The moment portrayed is the transition between the propaedeutic high school and high school
polytechnic. In this context, we seek to reflect on the evaluation process by Knowledge Area. For this,
we draw the following objective: to understand how the Physical Education faculty positions itself in
front of the changes in the evaluation model. We understand that the proposed changes did little to
modify the model of teacher evaluation.
KEYWORDS: Evaluation; High school; Physical School Education.

REFLEXIONES SOBRE LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO EN
LA ALTA ESCUELA POLITÉCNICA: LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO FIEL DE LA
BALANZA
RESUMEN: Este artículo presenta reflexiones de un estudio de caso en una escuela pública en la ciudad
de Camaquã/RS. En el momento se produjo la transición entre lo Escuela Secundaria preparatoria
para la educación superior y Escuela Secundaria Politécnica. En este contexto, se reflexiona sobre el
proceso de evaluación por área de conocimiento. Para ello, se dibuja el siguiente objetivo: entender
cómo el profesorado de Educación Física se encuentra a los cambios en el modelo de valoración.
Entendemos que los cambios modifican ligeramente el modelo de evaluación de profesor propuesta.
PALABRAS CLAVES: Evaluación; Escuela Secundaria; Educación Física en la Escuela.
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CONTEÚDOS INOVADORES NA EDUCAÇÃO FÍSICA:
ESPORTES DE AVENTURA NA NATUREZA1
Gabriel Vighini Garozzi2
Henrique Bernardino Vieira3
Matheus Oliveira Agnez4
RESUMO
O texto trata-se de um projeto de ensino, intitulado Oficina de Docência em Vivências Corporais:
esportes de aventura na natureza. Realizado pelo PET-EF, da UFES, no segundo semestre do ano de
2016. A oficina proporcionou aos estudantes da graduação, conteúdos diferenciados da Educação
Física, ampliando a formação e futura intervenção na área. A dinâmica da oficina foi pensada para
fomentar a discussão sobre os conteúdos alternativos no ensino da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: PET; Esportes; Conteúdos.

1 INTRODUÇÃO
A Oficina de Docência em Vivências Corporais: esportes de aventura na natureza
foi um projeto criado e desenvolvido no segundo semestre do ano de 2016, pelo
Programa de Educação Tutorial (PET), Educação Física (EF), do Centro de Educação
Física e Desportos (CEFD), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Ele
nasceu em função do grande interesse de os alunos do curso de EF buscarem ter
novas experiências com conteúdos não contemplados no currículo de formação da
licenciatura e do bacharelado.
O grupo PET EF/CEFD, vem explorando e fomentando, por meio de suas
oficinas, os diferentes saberes com os quais a Educação Física pode se relacionar,
oportunizando novos espaços e conteúdos para os graduandos de Educação Física
do CEFD/UFES.
Os cursos de Educação Física (licenciatura e bacharelado) do CEFD/UFES,
em suma, não disponibilizam informações e/ou conhecimentos sobre os esportes
alternativos5. Dessa forma, o grupo produziu um projeto de ensino que pudesse
trazer para o CEFD a introdução e o debate de esportes alternativos, que pudesse
ser desenvolvido pelos bolsistas e por convidados externos ao grupo. Assim nosso
objetivo central consistiu em proporcionar conteúdos inovadores para o ensino da
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Sesu/MEC, por meio do PET EF.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), petcefd@gmail.com
5 Oliveira (2004) indica que capoeira, escaladas, caminhadas, passeios, bets, malha, peteca, outros,
são entendidos como esportes alternativos.
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EF, por meio da vivência de práticas que fugissem ao cotidiano e aos currículos
prescritos dos cursos de EF do CEFD/Ufes.
Com base em algumas pesquisas, notamos, que nos últimos anos as práticas
corporais em contato com a natureza vêm adquirindo cada vez mais importância e
relevância, não apenas para atletas, mas também para aqueles adeptos das atividades
radicais. Talvez tal fenômeno venha ocorrendo por esses esportes auxiliarem no
cultivo de sentimentos positivos na sociedade contemporânea como a liberdade,
o prazer, a ludicidade e a produção de adrenalina para a prática esportiva. Eles
contribuem também com o bem estar físico, psicológico e emocional dos envolvidos
(TAHARA e FILHO, 2009).
As atividades e práticas em contato com a natureza já existem há anos, Pereira e
Armbrust (2010), apontam que na década de 1990 as atividades de lazer na natureza
tiveram sua expansão potencializada, principalmente pela divulgação da mídia.
2 METODOLOGIA
Como previsto no Manual de Orientações Básicas (MOB), o PET busca colocar
em prática os pilares ensino, pesquisa e extensão nas atividades desenvolvidas.
Neste sentido, as oficinas que são realizadas buscam propiciar a mobilização com
maior êxito dstes pilares, além de ser um espaço que oportuniza aos petianos e
outros alunos a terem uma formação ampla, compreendendo na prática o sentido
do aprender a aprender (CHARLOT, 2000, p. 68), como solicitam as diretrizes da
formação petiana, desenvolvendo a capacidade de coordenação, organização e
avaliação de um projeto pedagógico.
O grupo PET EF intervem na universidade com projetos diferenciados que
potencializam a formação dos graduandos e pessoas externas aos cursos de
Educação Física,, propciando novos conhecimentos e práticas que geralmente
não são desenvolvidas no decorrer da graduação. Buscando ampliar as atividades
e intervenções do grupo, foi eleito, para o segundo semestre do ano de 2016, o
tema dos Esportes e Práticas de Aventura na Natureza, que seria desenvovido na
oficina de Vivências Corporais. O tema partiu da proposta de um petiano egresso,
juntamente com outro aluno da graduação que já desenvolviam tais práticas.
Para consolidar a ideia no planejamento anual, e organizar os conteúdos,
contamos com o apoio de petianos e alunos não petianos que possuíam algumas
vivências com tais práticas. Dessa forma elegemos quatro temas, a saber: o slackline,
o rapel, o arvorismo e a escalada.
A oficina foi organizada de forma em que cada esporte/prática tinha um grupo
de coordenação (petianos), e estes tinham a responsabilidade de organizar as aulas
referentes à sua prática, incluindo, buscar literaturas específicas sobre a prática,
organizar um texto retratando um pouco da história e da prática para a formulação
de um fascículo, organizar materiais para a aula, acionar petianos, alunos da
graduação ou pessoas inseridas em outros espaços que pudessem contribuir com
seus conhecimentos e a experiências.
Fora elaborada uma ementa de forma conjunta. As aulas ficaram divididas em
15 encontros, a saber: aula inicial, em que foi apresentado o projeto da oficina, Aulas
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teóricas e aulas práticas, Aula preparatória para a realização de um festival das
atividades vivenciadas e a realização do festival, em que criamos a oportunidade
para que os discentes compartilhassem os saberes adquiridos durante a oficina,
colocando em prática o que havia sido vivenciado para um grupo de crianças, de
uma determinada escola ou de um projeto da comunidade, e, após o festival, cada
graduando deveria sintetizar sua experiência na oficina.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As experiências desenvlvidas como grupo e individualmente como professores
em formação em Educação Física, tem demonstrado que os conteúdos alternativos
são de grande relevancia para as atuações e intervenções na área da Educação
Física. Como estudantes, notamos, que mesmo na universidade, ainda existe pouca
acessebilidade, ou, até mesmo ausência de algumas práticas, porém ainda sim, ao
trabalhar e abordar temas que não são sistematizados na graduação, corre-se o
risco de uma grande aceitação, ou não por conta dos alunos.
O apoio tutorial ao desenvolver e experienciar destes novos conteúdos na EF,
tem abarcado e potencializado a formação não apenas do grupo como organizador,
mas também dos professores, oficineiros e alunos envolvidos no processo.
Percebemos o interesse dos alunos pelas modalidades experienciadas, pois
em muitos casos, era a primeira vivência que cada participante estava tendo de tais
temas. Por isso, a importância dessa grade extracurricular ofertada pela oficina. Tal
fato nos revela que o projeto propiciou uma oportunidade significativa aos alunos
de ampliar seus conhecimentos por meio da aprendizagem desses novos saberes.
Pôde-se evidenciar esse interesse por parte dos alunos de conhecer novos conteúdos
a partir do aumento do empréstimo de materiais referentes a essas temáticas, que
fica registrado em um livro de controle do grupo, pois mesmo antes do término da
oficina os participantes buscaram os materiais para ministrarem os novos saberes
adquiridos em suas intervenções nos Estágios Supervisionados dos cursos de EF.
A ideia e disposição de levar novos conteúdos desafiadores para as aulas de
estágio demonstra o quanto à oficina impactou e potencializou a formação dos
alunos. Resultados assim estão muito ligados nas relações positivas que os alunos
construíram com os novos conhecimentos adquiridos.
4 CONCLUSÃO
O PET EF emprega suas ações e projetos, instrumentos capazes de potencializar
a formação dos bolsistas, e a todos os alunos da graduação que se sentem atraídos
por suas propostas de ensino, de pesquisa e de extensão. Por mobilizar atividades
que intensificam as relações com aprender a pesquisar, e, sistematizar e ensinar, o
PET se torna um espaço enriquecedor principalmente para os bolsistas, fomentando
a proatividade e a autonomia na formação, individual e coletiva dos membros do
grupo.
A oficina trouxe uma grande percepção ao grupo, de como a relação entre os
alunos da graduação e os novos conteúdos da EF é necessária e que os mesmos
devem ser desenvolvidos na graduação, ou em algum outro espaço da universidade,
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pois nem todos estes alunos teriam a oportunidade de vivenciar e conhecer
minimamente tais conteúdos, e de forma sistematizada fora do espaço acadêmico.
Uma vez que, muitos conciliam seu tempo entre, faculdade e estágio.
O fato de o grupo apresentar conteúdos inovadores para a formação do
professor de EF nas oficinas faz do PET um grande, e um dos principais aliados
da graduação. De forma a fomentar o interesse dos professores em formação pelo
novo, mostrar as possibilidades da EF, além de, ser um espaço que busca interação
entre o meio acadêmico e as experiências de professores anônimos.
A partir da visão do grupo, o mesmo se aprimora por meio de atividades como
a Oficina de Docência em Vivências Corporais: esportes de aventura na natureza,
isso se evidencia na avaliação do grupo PET EF em relação ao projeto de formação.
INNOVATORS CONTENTS: ADVENTURE SPORTS IN NATURE
ABSTRACT: The text is a teaching project, entitled Teaching Workshop on Body Experience: adventure
sports in nature. Performed by PET-EF, UFES, in the second half of 2016. The workshop provided
students Undergraduate content differentiated from Physical Education, expanding the training and
future intervention in the area. The dynamics of the workshop was designed to foster the discussion
of alternative contents in physical education teaching.
KEYWORDS: PET; Sports; Contents.

CONTENIDOS INNOVADORES: DEPORTES DE AVENTURA EN LA NATURALEZA
RESUMEN: El texto se refieire a un proyecto educativo, llamado “La enseñanza sobre Experiencias
corporal: deportes de aventura en la naturaleza”. Realizado por el grupo PET-EF, de la Ufes, en
la segunda mitad del año 2016, el taller, proporcionado a los estudiantes que están en graduado,
contenidos diferenciados de la Educación Física, expandindo la formaçion. La dinámica del taller se
estructuró para fomentar la discussion acerca de los conteúdos alternativos em la enseñanza de la
Educación Física.
PALABRAS CLAVE: PET; Deportes; Contenidos.
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TRABALHO COLABORATIVO NA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Raphaell Moreira Martins1
Maria Eleni Henrique da Silva2
Suraya Cristina Darido3
RESUMO
Objetivo desse trabalho foi analisar as impressões dos professores de Educação Física de Maracanaú
acerca dos impactos do trabalho colaborativo implementado na formação continuada do ano de
2016. A pesquisa foi colaborativa e realizada em Maracanaú com32 professores num período de
cinco meses. Implementou-se um questionário e foi realizada uma análise temática. Analisou-se que
o trabalho colaborativo aponta resultados favoráveis para a melhoria da prática profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho colaborativo; Formação de professores; Educação Física escolar.

1 INTRODUÇÃO
No contexto de potencializar mudanças no cenário da formação continuada
um elemento vem ganhando destaque junto aos professores de Educação Física
escolar, no caso, o trabalho colaborativo como eixo central das discussões afetas a
prática pedagógica.
O potencial do trabalho colaborativo na formação continuada é aproximar
a relação entre a universidade e a escola, como também, pesquisa e docência
(PIMENTA; GARRIDO; MOURA, 2001; DESGAGNÉ, 2007; DAMIANI, 2008; IBIAPINA,
2008), sem perder de vista que uma das melhores saídas para as inovações
pedagógicas é reconhecer nos professores os sujeitos fazedores da inovação.
Nono e Mizukami (2001) salientam que o compartilhamento de experiências
entre professores pode favorecer o desenvolvimento da destreza na análise crítica,
na resolução de problemas e na tomada de decisões. Por isso, entende-se que a
formação continuada pode ser desenvolvida a partir das necessidades formativas
dos próprios docentes, promovendo o aprendizado por meio da reflexão e da
resolução de situações problemáticas advindas da prática pedagógica (IMBÉRNON,
2009).
Em pesquisa recente Martins, Silva e Darido (2016) analisaram uma proposta
de formação continuada ancorada no trabalho colaborativo e puderam confirmar os
1 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho(UNESP), raphaell_martins@hotmail.com
2 Universidade Federal do Ceará (UFC), melenih@hotmail.com
3 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho(UNESP), surayacd@rc.unesp.br
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impactos positivos dessa ação formativa, dos quinze professores que participaram
do estudo, quatorze destes, expressaram que a relação entre os professores se
tornou mais produtiva. Aspecto importante identificado foi que doze professores
citaram que colaborar com o outro é uma possibilidade favorável para a formação
continuada e apresenta possibilidades para as aulas de Educação Física que sozinho
não tinha percebido.
Sendo assim, a intenção desse estudo foi analisar as impressões dos professores
de Educação Física de Maracanaú acerca dos impactos do trabalho colaborativo
implementado na formação continuada do ano de 2016.
2 METODOLOGIA
A característica dessa pesquisa foi colaborativa cujo interesse de investigação
se baseia na compreensão que os docentes constroem, em interação com o
pesquisador, acerca de um aspecto da sua prática profissional, em contexto real
(DESGAGNÉ, 2007, p. 10).
O cenário deu-se no município de Maracanaú no Estado do Ceará. Quarenta e
oito professores efetivos aparecem na lista analisada no primeiro semestre de 2016.
Porém, 32 professores se ofereceram a participar da pesquisa. Serão identificados
no estudo pela letra “P”.
O curso de formação continuada transcorreu em cinco meses letivos, de abril a
setembro de 2016, em encontros mensais com todo o grupo. Nesses cinco encontros
os módulos tiveram a intenção de possibilitar, por meio do trabalho colaborativo,
a elaboração de situações de aprendizagens em que as aulas de Educação Física
articulassem a teoria com a prática do ensino. Essa demanda foi proposta pelos
próprios professores antes do início das atividades do curso de formação continuada.
O primeiro módulo destinou-se para a constituição do grupo colaborativo
de professores. No segundo módulo definiu-se quais unidades temáticas da Base
Nacional Comum Curricular4 seriam adotados pelos grupos de trabalho como
estratégia para elaboração de aulas que relacionem a teoria e a prática do ensino.
No terceiro módulo, cada grupo apresentou uma aula sobre o conteúdo escolhido.
No quarto módulo as aulas foram ampliadas para uma unidade didática. No quinto
módulo foi oportunizado a avaliação de todo o percurso formativo e suas ações.
Na coleta de dados implementou-se um questionário de quatro perguntas
referentes aos impactos do trabalho colaborativo na formação continuada dos
professores de Educação Física, desse instrumento só foram utilizadas duas questões
para esse referido estudo. Para a apresentação dos resultados, informa-se que foi
realizada com base na técnica de análise temática para determinação de categorias
(MINAYO, 2013).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para transitar entre os principais achados do estudo. A opção pela narrativa
de escrita dos resultados foi em analisar cada pergunta e levantar as temáticas e
4 A Base Nacional Comum Curricular é um documento previsto pela Lei de Diretrizes e Bases de
1996 (BRASIL, 1996).
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principais categorias que esse questionamento produziu. Dessa forma, o primeiro
aspecto a ser analisado foi saber se o grupo de professores conseguiu trabalhar de
forma colaborativa nas situações de aprendizagens propostas durante a formação
continuada? Ao longo de todos esses meses de trabalho colaborativo em pequenas
equipes, essa análise avaliativa foi importante para perceber a aderência do trabalho
colaborativo.
Para essa questão surgiu dois grandes eixos de respostas, a maior parte citou
que os grupos de professores conseguiu trabalhar de forma colaborativa durante a
formação continuada. O outro eixo de resposta permitiu apreender que os grupos
até conseguiram produzir as situações de aprendizagem de forma colaborativa,
mas com muita dificuldade.
Mais da metade dos professores afirmaram que o trabalho colaborativo
ocorreu durante a formação continuada de professores de Educação Física, cerca
de 66%. Como P3comenta “foi notória a participação efetiva dos docentes em
todo o processo formativo colaborativo”. Já para P9, traz a tona um comentário
importante, “houve um esforço para levar o trabalho colaborativo para além das
salas e encontros mensais”. Ou seja, os professores não estavam só colaborando
para cumprir uma atividade burocrática da formação continuada. Demonstraram
que estavam se conhecendo melhor e valorizando aquele momento de partilha de
conhecimentos.
Já 34% dos professores deixaram claro que o trabalho colaborativo aconteceu,
mas foi permeado de dificuldades. Como relata P6, “em uma boa parte da formação
continuada o grupo conseguiu trabalhar de forma coerente e colaborativa, mesmo
com algumas dificuldades com o tempo e as disponibilidades”. Essa dificuldade fica
evidente na fala de P20, “o grupo tentou muito, apesar do tempo corrido, muitos
afazeres e pressão da escola”.
O que se pode observar foi a tentativa de rompimento das dificuldades. Os
professores não deixaram de realizar as atividades em virtude das dificuldades do
trabalho docente. Isso se alcança quando se acredita no que está disposto a buscar.
Ao pensar na descrição do processo vivido a partir da dinâmica do trabalho
colaborativo promovido na formação continuada de professores em Maracanaú,
pode-se identificar de forma significativa a implementação de uma proposta de
formação continuada progressista, e não apenas mera teorização conteudista de
pressupostos e fundamentos.
Outra questão foi mais específica para a condução do formador, a questão
levantada foi a seguinte: O formador conseguiu articular o tema central da formação
continuada? Essa questão foi oportuna pelos cuidados alertados por Desgagné
(2007) para a postura do formador que é ao mesmo passo um pesquisador. Tratase, precisamente que a natureza da contribuição do pesquisador e o seu grau de
influência na co-construção do trabalho colaborativo não pode se confundir com
sua relação com os docentes.
Todos os professores afirmaram que o professor-formador conseguiu dar conta
da temática central da formação continuada que foi a relação entre a teoria e a
prática. Compreende-se que não basta somente idealizar uma formação continuada
ancorada no trabalho colaborativo e que almeje tratar a relação entre a teoria e a
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prática do ensino da Educação Física. Existem princípios que devem ser adotados
pelo professor-formador para garantir o andamento da formação continuada de
professores.Isto quer dizer que compete ao pesquisador/professor-formador criar
condições necessárias para que os docentes aliem-se a ele (DESGAGNÉ, 2007).
No quadro a seguir foi explicitado os principais comportamentos que um
professor-formador deve acolher para conduzir uma formação continuada
progressiva e que se ampare no trabalho colaborativo. A estratégia adotada para
conseguir identificar esses características foi a recorrência na fala dos professores
em referência ao formador.
COMPORTAMENTOS DO PROFESSOR-FORMADOR

QUANTOS PROFESSORES FIZERAM ESSA
RECOMENDAÇÃO

Dominar o conteúdo abordado

4 professores (P6; P20; P25; P32).

Promover o diálogo na formação continuada;

3 professores (P1; P3; P7).

Assumir postura colaborativa;

3 professores (P09; P15; P28).

Facilitador;

2 professores (P10; P24).

Estimular os professores;

2 professores (P23; P31).

Coerência;

1 professor (P11).

Segurança;

1 professor (P12).

Saber se expressar;

1 professor (P29).

Ser professor de escola;

1 professor (P17).

Quadro 25 – Características do professor-formador que atua na perspectiva de formação
continuada progressista.
Fonte: Elaborado pelos autores.

O professor-formador deve compreender que na colaboração, os membros
de um grupo se apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados pelo
coletivo, estabelecendo relações que tendem a não hierarquização, liderança
compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações
(DAMIANI, 2008).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As últimas considerações conduzem-se à dar conta do objetivo do estudo e
analisou-se que o trabalho colaborativo aponta resultados favoráveis do quanto
estar inserido numa formação que valoriza as práticas dos professores os tornam
potentes para potencializar mudanças e a contribuição do outro na releitura do
que cada um faz na busca de compreender melhor sua atuação docente. Dialogar
com os professores, ouvi-los, anotar suas experiências pedagógicas, no sentido de
promover inovações educativas, que considerem o professor como autor-ator desse
processo, são atributos do trabalho colaborativo (ARROYO, 2001).
Um passo maior a ser efetivado na dinâmica do trabalho colaborativo, na
formação continuada, pode ser a ampliação do programa de formação não apenas
para os professores, mas sim, para todos aqueles que estão envolvidos com as ações
educativas no âmbito escolar, articulando gestores, funcionários, coordenadores,
diretores, enfim, toda a comunidade escolar.
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TRABAJO COLABORATIVO EN FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESSORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Objetivo de este estudio fue analizar las impresiones de los profesores de Educación Física
Maracanaú sobre el impacto del trabajo colaborativo implementado en la formación continuada del
año 2016. La investigación se realizó en colaboración y en Maracanaú con 32 profesores durante un
período de cinco meses. se llevó a cabo en práctica un cuestionario y un análisis temático. Analizado
el trabajo colaborativo muestra resultados favorables para la mejora de la práctica profesional.
PALABRAS CLAVE: El trabajo colaborativo; Formación de profesores; Escuela de Educación Física.

COLLABORATIVE WORK IN THE CONTINUED FORMATION OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT: The objective of this study was to analyze the impressions of Maracanaú Physical
Education teachers about the impacts of the collaborative work implemented in the continuous
training of 2016. The research was collaborative and carried out in Maracanaú with 32 teachers in a
period of five months. A questionnaire was implemented and a thematic analysis was carried out. It
was analyzed that the collaborative work shows favorable results for the improvement of professional
practice.
KEYWORDS: Collaborative work; Teacher training; Physical school education.

REFERÊNCIAS
ARROYO, M. G. Experiências de inovação educativa: o currículo na prática da escola. In:
MOREIRA, A. F. B. (org.) Currículo: políticas e práticas. Campinas, SP: Papirus, 2001.
DAMIANI, M. F. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus
benefícios. Educar, nº 31, p. 213-230, 2008.
DESGAGNÉ, S. O conceito de pesquisa colaborativa: a ideia de uma aproximação entre
pesquisadores universitários e professores práticos. Educação em questão, v. 9, nº 15, p.
7-35, 2007.
IBIAPINA, I. M. L. De M. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e produção do
conhecimento. Brasília: Líber Livro, 2008.
IMBERNÓN, F. Formação permanente do professorado: novas tendências. São Paulo:
Cortez, 2009.
MARTINS, R. M.; SILVA, M. E. H.; DARIDO, S. C. Impactos do trabalho colaborativo na
formação continuada dos professores de Educação Física do município de Maracanaú-CE.
In: II CONGRESSO NACIONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. Educação Física na Base
Nacional Comum Curricular. Anais... Rio Claro: UNESP, 2016.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. São Paulo: Hucitec, 2013.
NONO, M. A.; MIZUKAMI, M. da G. N. Aprendendo a ensinar: futuras professoras das séries
iniciais do ensino fundamental e casos de ensino. In: REUNIÃO ANNUAL DA ANPED, 24.,
Caxambu, 2001. Anais... Caxambu, 2001. p. 1-16.
PIMENTA, S. G.; GARRIDO, E.; MOURA, M. O. de. Pesquisa colaborativa na escola
facilitando o desenvolvimento profissional de professores. In: 24ª REUNIÃO ANUAL
DA ANPED - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação, 2001,
Caxambu. Anais... 2001.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1221

ESPORTE ORIENTAÇÃO E IFRN: UM DIÁLOGO COM A
CULTURA ESCOLAR1
Dandara Queiroga de Oliveira Sousa2
Alison Pereira Batista3
Allyson Carvalho de Araújo4
Maria Aparecida Dias5
RESUMO
A pesquisa ora apresentada objetivou descrever as relações entre cultura escolar e o esporte
orientação, no contexto do IFRN, a partir de uma pesquisa-ação desenvolvida em três momentos
distintos. Os resultados de cada um dos momentos - que foram desde uma experiência pedagógica
exitosa, perpassando a construção de material midiático pelos alunos até a formação contínua
docente - num ciclo espiralado, têm sido pulsante às novas pesquisas e a continuidade de ações
nesse diálogo.
PALAVRAS-CHAVE: esporte orientação; cultura escolar; Educação Física escolar.

PRISMA ZERO6
Em 2013 iniciou-se a parceria interinstitucional entre o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no que diz respeito ao IFRN e o esporte
orientação.
Destacamos três momentos pedagógicos marcantes para essa parceria: o
estágio curricular obrigatório IV, os estudos dissertativos e o Encontro de Professores
do IFRN. Todos, realizados no IFRN Campus Parnamirim, em parceria com a direção
e docente efetivo do referido campus, que serão melhor descritos a seguir.
As inquietações e problematizações iniciaram, respectivamente, com três
questões: é possível ministrar aulas sobre a Orientação? É possível dialogar o
esporte aventura, (modalidade Orientação) com a mídia-educação na Educação
Física Escolar – EFE? Como ampliar as intervenções com a modalidade para outros
campi do IFRN?
Para compreender como o esporte orientação tem se tornado uma
manifestação da cultura escolar do IFRN e esse ciclo de ações, utilizamos como
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq, em uma de suas fases de desenvolvimento.
2 Universidade do Estado do RN (UERN), dandaraqueiroga@gmail.com
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), alison.batista@ifrn.edu.br
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), allyssoncarvalho@hotmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cidaufrn@gmail.com
6 Prisma zero é a nomenclatura adotada no Esporte orientação para designar o início do percurso.
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metodologia, a pesquisa-ação, por acreditar na mudança e transformação social,
característica desta, que se dá por meio de planejamentos, ações, avaliações e
assim consecutivamente, considerando a voz dos atores sociais envolvidos e a
participação coletiva (THIOLLENT, 2004).
PRISMA 17
Em nossa primeira experiência pedagógica de ensino da modalidade esporte
orientação, efetivou-se a prática do estágio supervisionado IV. Com a proposta dessa
nova modalidade esportiva ser inserida no contexto dessa escola, conseguimos o
consentimento e interesse dos gestores escolares e estudantes.
Consideramos o momento de planejamento baseado na escuta coletiva
imprescindível, concordando, pois, que “são as intenções/ações que o grupo de
pessoas envolvidas nesse processo (coordenadores, professores, monitores, alunos,
comunidade, agentes comunitários, dentre outros) deve desenvolver e efetivar”
(OLIVEIRA et al.,2009, p. 241).
Sobre este modo específico de planejar, Schon (2000 apud OLIVEIRA et al.,
2009, p. 238) traz que “o planejamento deve ser elaborado e analisado a partir da
reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão da ação”.
Nesse sentido, salientamos o porquê de nossa ênfase ao momento de planejamento
não só no contexto da intervenção pedagógicas, mas também para o fluxo espiralado
característico de nossa metodologia de pesquisa, que exige em seu rigor, açõesreflexões para que se efetive (THIOLLENT, 2004).
Nossos intentos se materializaram a partir do diálogo com o docente efetivo do
IFRN Campus Parnamirim, que aceitou o desafio de juntos planejarmos, aplicarmos
e avaliarmos a intervenção pedagógica que se propunha naquele momento de
estágio.
Os encontros foram semanais e por cerca de um mês e tivemos 33 estudantes
do ensino médio integrado, como atores. O grande desafio neste momento foi o
curto espaço de tempo para se familiarizar com tantas peculiaridades de um esporte
novo.
Durante as aulas, lançamos mão de estratégias metodológicas de ensino e
de avaliação múltiplas (aulas expositivas, vivenciais, rodas de conversa, vídeos,
produção de desenhos, participação de atletas e dirigentes do clube local, etc) no
intento de facilitar o aprendizado.
Finalizando este primeiro momento, além das avaliações formais específicas
para o contexto escolar, solicitamos aos alunos que preenchessem um questionário,
destacando pontos positivos, negativos da experiência vivida e sugestões para
momentos futuros.Desta primeira experiência tivemos como fruto, além da produção
do relatório de estágio IV, a produção do Trabalho de Conclusão de Curso que
objetivou compreender as possibilidades de ensino do esporte orientação no ensino
médio (SOUSA, 2013, p. 16).

7 Os títulos dos subtópicos são análogos a sequência de pontos que devem ser percorridos em uma
vivência do esporte orientação, dispostos em sequência.
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PRISMA 2
Uma segunda oportunidade de ampliação e aprofundamento de experiência
pedagógica no IFRN Campus Parnamirim se deu com os estudos dissertativos.
Nosso ponto de partida do planejamento ocorreu pela incorporação das
sugestões dos atores sociais da pesquisa anterior - considerando que agora teríamos
cerca 144 estudantes envolvidos (4 turmas de 2 cursos distintos) e 2 meses de
intervenção e pesquisa - e, a partir das mesmas premissas anteriormente descritas
e aprofundamos os conhecimentos do esporte de aventura, Orientação, além de
adotar a metodologia de ensino intitulada: mídia-educação.
Compartilhamos, a concepção de mídia-educação trazida por Fantin (2008, p.
5) “entendida como a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as mídias
e através das mídias, a partir de uma abordagem crítica, instrumental e expressivoprodutiva”.
No esforço de empreender uma ação que fosse de fato mídia-educativa,
introduzimos em nosso fazer pedagógico a capacitação para que os estudantes
pudessem ser também apreciadores e produtores críticos de mídia. Compreendemos
a importância de se ter a mídia enquanto aliada na prática docente, por entendêla como parte essencial dos processos de produção, reprodução e transmissão da
cultura, pois as mídia fazem parte da cultura contemporânea e nela desempenham
papéis cada vez mais importantes, sua apropriação crítica e criativa, sendo, pois,
imprescindível para o exercício da cidadania (BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1083).
Ao final da intervenção, os estudantes criaram diferentes formatos midiáticos,
como imagens (livro para colorir, HQ, fotografia, charge, tirinhas, memes, etc.) vídeos
(informativos, entrevistas, relatos de experiência, etc.) textos (romance, tragédia,
cordel, poesia, relato, dissertação, etc.) que expressam seus conhecimentos sobre
a modalidade esporte orientação, trazendo desde os conceitos mais básicos até os
sentimentos mais sofisticados, conforme ilustração 1, abaixo.

Ilustração 1 – Seleção de imagens, texto e vídeo criados pelos estudantes.
Fonte: Arquivo pessoal da autora.
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Nossa última vivência e avaliação final foi realizada na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte – UFRN Campus Natal. Assim sendo, essa “fuga” dos muros da
escola, unida a outras metodologias, foram significativas rupturas com os espaços
e tempos escolares.
A ênfase desse segundo momento se dá sobre a mídia-educação, pois mostrou
que os estudantes podem ser também autores do conhecimento e da cultura,
inclusive no que se refere aos múltiplos formatos de expressão. Deste segundo
momento tivemos a publicação da dissertação de mestrado8.
PRISMA 3
Uma das principais problematizações realizadas a respeito das produções,
nossas e dos estudantes, ainda têm sido com relação a sua divulgação para que
possam auxiliar, inclusive outros professores a trabalhar com esta modalidade
em suas escolas. O fato é que carecemos, de capacitação docente. É importante
destacar, que no contexto escolar essa modalidade deve ser abordada não só do
ponto de vista do esporte na sua manifestação institucionalizada, mas também e
principalmente, a partir de uma ótica de formação humana, no fluxo da transformação
didático pedagógica do esporte (KUNZ, 2004) é fundamental o papel de mediador
do docente.
Em 2016, materializando-se o desejo coletivo de professores do IFRN de discutir
e apresentar suas inquietações por meio da organização de um evento que pudesse
agregar o compartilhamento de conhecimentos, a formação continuada, a identidade
institucional, os valores éticos e profissionais relacionados aos fazeres pedagógicos,
foi realizado I Encontro de Professores de Educação Física do IFRN – EPEF-IFRN.
Nesta ocasião, pudemos, por meio de uma oficina e de uma roda de conversas,
apresentar nossas ações aos demais professores e oportunizar que eles vivenciassem
essa modalidade. Desse Encontro, temos como frutos além de algumas ações
implementadas com a modalidade em outros campi, a publicação de um livro que
reúne diversas experiências pedagógicas exitosas no contexto do IFRN, dentre
elas, um capítulo intitulado: “Educação Física orientada para aventura: vivência
com o esporte orientação” (SOUSA et al, 2017), que sintetizando as experiências
de ensino, adaptações realizadas a partir do olhar do envolvidos, traz sugestões de
como abordar essa modalidade na escola e para além disso, auxilia outros colegas
no seu fazer docente.
APURAÇÃO DOS RESULTADOS9
A partir das reflexões de Pich (2009, 251) “a cultura escolar somente pode
ser compreendida se olharmos para a complexa rede de relações de fatores intra e
extra-escolares, bem como para os percursos de formação inicial e continuada dos
professores que atuam nas escolas”.
Repercutindo a análise sobre a participação escolar na construção de uma
cultura própria, percorrendo os construtos de até agora, quanto as peculiaridades
8 Sousa (2016) - Para mais detalhes, consultar referências ao final.
9 Analogia a conclusão de uma prova de Orientação.
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de seus alunos, docentes, espaços e tempos, percebemos que o IFRN deixou de
ser apenas um espaço de reprodução das especificidades do esporte orientação
e passou a ser também um produtor de cultura, sendo um colaborador nas
reconstruções desta modalidade nos campos educacional e de rendimento, visto
que muitos desses produtos, são utilizados pelas instituições com fins de evoluir no
ensino do esporte nos diversos contextos.
No rastro dessa reflexão, “aceita-se, então, a ideia de que não só é possível à
escola produzir sua própria cultura escolar de esporte, como também a ideia de
que é com essa cultura que a escola vai intervir na história cultural da sociedade”
(VAGO, 1996, p. 12).
Concluímos, que de maneira ainda tímida, o IFRN tem se destacado no contexto
do RN como interventor da história do esporte orientação, por meio da aceitação de
uma cultura externa, em um primeiro momento, e a posteriori se tornar construtor
da cultura do esporte para sociedade.
ORIENTEERING AND IFRN: A DIALOGUE WITH THE SCHOOL CULTURE
ABSTRACT: The research presented here aimed to describe the relationships between school culture
and orienteering, in the context of the IFRN, based on an action research developed in three different
moments. The results of each moments - that have been from a successful pedagogical experience,
going through the construction of media material by the students to the continuous teacher training
- in a spiral cycle, have been pulsating to the new researches and the continuity of actions in this
dialogue.
KEYWORDS: Orienteering; School culture; School Physical Education

ORIENTACIÓN Y IFRN: UN DIÁLOGO CON ESCUELA CULTURA
RESUMEN: La investigación que aquí se presenta tuvo como objetivo describir la relación entre la
cultura escolar y la orientación, en el contexto de IFRN de una investigación-acción se desarrolló
en tres etapas distintas. Los resultados de cada una de las veces - que eran de una experiencia de
aprendizaje exitosa, que pasan a la construcción de materiales de los medios por los estudiantes
para la formación de maestros - han estado golpeando la nueva investigación y la continuidad de las
acciones.
PALABRAS CLAVES: orientación; cultura escolar; Escuela de Educación Física
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CONCEPÇÕES DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA
SOBRE FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Deborah Cristina Keller Diégues1
Wilson Alviano Júnior2
RESUMO
Este trabalho se propôs a analisar as compreensões de egressos do curso de Educação Física sobre
formação inicial de professores. Realizou-se entrevistas com docentes da rede pública de ensino
básico, cujos dados e discussões foram interpretados à luz da hermenêutica crítica e dos Estudos
Culturais. As entrevistas revelam a preocupação com a formação inicial, relacionada ao rompimento
com concepções técnico-instrumentais rumo a uma nova epistemologia da prática docente.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Formação Inicial. Currículo.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo parte de experiências acadêmicas da pesquisadora ao longo do
curso de licenciatura em Educação Física e como bolsista do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, onde surgiram questões relacionadas à
articulação universidade x escola. O caminho escolhido nessa pesquisa foi o de
analisar a formação inicial de professores de Educação Física, sob o ponto de vista
de egressos do curso de licenciatura, destacando a interferência que o currículo teve
sobre suas respectivas formações. Preocupa-se em dar voz aos agentes para os quais
o conhecimento acadêmico é produzido.
Nas últimas décadas, destaca-se nas pesquisas e debates, a discussão sobre o
currículo e participação cada vez maior de professores e gestores na sua elaboração,
buscando principalmente um consenso em torno de contribuições mais significativas
deste na formação dos estudantes. Podemos citar como exemplo a recente proposta
de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que se dispõe a elencar
conhecimentos e conteúdos mínimos aos estudantes da Educação Básica, a construção
do currículo das escolas e o projeto político-pedagógico das mesmas. Além disso, há
a Reforma do Ensino Médio e as mudanças nas Diretrizes Curriculares para formação
de professores da Educação Básica, propostas que se vinculam diretamente à
construção curricular e às formas como os conteúdos serão propostos.
Apoiados nos estudos de Goodson (2002), apresentamos um entendimento
de currículo enquanto artefato cultural, cuja elaboração se encontra sob influências
1 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), deborahkdiegues@gmail.com
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), wilson.alviano@ufjf.edu.br
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históricas e pressões sociais e que legitima e seleciona determinadas visões de
sujeito, sociedade e escola, contribuindo assim para que o currículo se torne alvo
de disputa de poder. Ao se priorizar alguns conteúdos, advindos dos grupos em
vantagem nas relações sociais, em detrimento de outros, contribui-se para que
determinados tipos de modificações sociais aconteçam e reforcem, assim, um tipo de
visão que impossibilita a manifestação democrática de qualquer outro. O currículo,
então, pode ser compreendido como um território de disputa, representando uma
forma de domínio através da determinação daquilo que deve permeará os conteúdos
e as relações existentes na escola (NEIRA; NUNES, 2009). No caso do currículo na
formação inicial em Educação Física, os sujeitos aos quais ele se direciona compõe um
grupo de futuros professores, portanto se compromete a proporcionar experiências e
conhecimentos que contribuam para a atuação destes profissionais.
Atualmente, enquanto o curso de Licenciatura em Educação Física é orientado
pelas Diretrizes Curriculares para a formação de professores da Educação Básica,
promulgadas em 2002, a modalidade de bacharel guia-se pelas Diretrizes de Graduação
em Educação Física (2004). Dessa forma, uma parte do currículo do curso é comum
às formações em Licenciatura e Bacharelado, enquanto outras partes são exclusivas
de uma ou de outra. E quando a estruturação e organização deste currículo não
favorece a articulação entre ambas as modalidades, pode ocorrer o afastamento dos
graduandos de uma das áreas, ou ainda, impossibilitar uma formação adequada ao
longo de todo o curso, justamente por impedir que haja diálogo entre as disciplinas.
O currículo em Educação Física e consequentemente a formação inicial tem sido
tomado por inquietações de diversas épocas, advindas de confrontos que ressaltam o
quanto é intenso e constante esse debate. Pretende-se destacar o quanto o currículo
se mostra relevante na formação de identidades daqueles aos quais é direcionado.
2 METODOLOGIA
Realizou-se entrevistas com docentes do componente curricular Educação
Física em atuação na rede pública municipal de Juiz de Fora. Os dois participantes,
foram necessariamente egressos/as nos últimos dez anos dos cursos de licenciatura
em Educação Física e atuantes como docentes efetivos/as da Educação Básica há
pelo menos cinco anos. A entrevista individual semiestruturada, moderada pela
pesquisadora e registrada em áudio, sugeriam os seguintes temas da pesquisa
aos entrevistados: Escola Pública; Ensino de Educação Física na Educação Básica
e Formação de Professores em Educação Física. Os entrevistados assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O foco foi discutir como a identidade
do professor de Educação Física é pensada pelos docentes que atuam com o
componente nas escolas de Educação Básica.
Buscando estabelecer uma ampla compreensão das visões sobre a formação
dos professores em Educação Física este estudo apoia-se nas contribuições advindas
dos Estudos Culturais e sua relação com a Educação, e também da hermenêutica
crítica.
Nelson, Treichler e Grossberg (2008) definem os Estudos Culturais como um
termo de conveniência para uma gama bastante dispersa de posições teóricas e
políticas. Sendo profundamente antidisciplinares, pode-se dizer que partilham o
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compromisso de examinar práticas culturais do ponto de vista de seu envolvimento
com, e no interior de relações de poder que possivelmente, envolvem as relações
entre os cursos de formação de professores e a docência na Educação Básica.
A hermenêutica crítica, por sua vez,
(...) desconfia de qualquer modelo de interpretação que alegue revelar a
verdade final, a essência de um texto ou de qualquer forma de experiência.
A hermenêutica crítica sente-se mais à vontade com as abordagens
interpretativas que suponham que o significado da experiência humana nunca
possa ser plenamente revelado, estão sempre em processo (KINCHELOE;
McLAREN, 2006).

Dessa forma, os Estudos Culturais e a hermenêutica crítica possibilitam
interpretar os dados com um olhar voltado para as relações que orientam e
constroem a produção do conhecimento, inclusive no âmbito acadêmico, permitindo
a discussão sobre a forma as quais estas relações de poder estruturam e moldam
o fazer docente, objetivando assim sentidos que caminhem ao encontro de
perspectivas sintonizadas com justiça e igualdade social.
3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Com relação à formação inicial, os entrevistados apontam motivações diferentes
para o ingresso no curso de Educação Física:
Então, eu entrei assim no curso já querendo, logo quando eu fiz, prestei
vestibular, a intenção era ser professor de escola. (E1)
Eu entrei na faculdade de Educação Física e nem pensava em dar aula, eu
falo que eu parei na Educação Física de paraquedas, assim, porque eu tentei
três anos Medicina (...) E eu sempre gostei muito de esporte (...) então me
identifiquei com a Educação Física por esse motivo. Então quando eu entrei
na faculdade eu pensava em trabalhar alguma coisa com vôlei, ou treinamento,
ou alguma coisa assim. (E2)

Experiências anteriores ao ingresso no curso de graduação permitem aos
estudantes criar expectativas que projetam olhares para a nova fase adiante, que
ainda é nebulosa para os recém-chegados. A formação inicial, por sua vez, pode
possibilitar a consolidação desses olhares ou ampliação dos mesmos. As experiências
pelas quais os licenciandos passam durante sua formação podem ser determinantes
na construção de suas identidades profissionais. (BARBOSA-RINALDI, 2008).
A maneira como é conduzida a formação inicial mostra-se, em boa parte,
responsável pelos futuros profissionais. No caso da Educação Física, na compreensão
dos os entrevistados, a divisão Bacharelado e Licenciatura tem se vinculado ao
afastamento entre ambas, o que acarreta a desvalorização de uma em detrimento
da outra. Ainda que haja disciplinas comuns a essas modalidades no currículo, como
as disciplinas de iniciação aos desportos, nota-se privilégio de abordagens que não
contemplam saberes necessários à atuação no ambiente escolar.
A parte mais voltada, vamos dizer assim, mais específica de Educação, era lá
né [Faculdade de Educação]. Questão de é... As Práticas de Ensino, eu nem
sei se chama mais isso, mas é, a parte didática, filosofia da educação, era
tudo lá. Mas a parte dos desportos, iniciação ao futebol, basquete, iniciação
ao voleibol, todas aqui [Faculdade de Educação Física], e algumas assim,
infelizmente, eu via que não tinha uma aplicabilidade dentro da escola. (E1)
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Vieira (2013) aponta em seus estudos que as concepções adotadas pelos
professores do curso de Licenciatura em Educação Física tem se mostrado acrítica e
repleta de experiências hegemônicas, o que coloca em evidência discursos confusos
e superficiais. Uma postura acrítica e sem relação com os saberes pedagógicos por
parte dos docentes da Licenciatura pode tornar ainda menos valorizada a carreira
de professor.
Ainda assim, um dos entrevistados diz que durante sua graduação havia
professores preocupados em abordar o espaço escolar nas suas disciplinas.
Porque voltando à questão da universidade ser muito academicista, acaba
que muitos professores daqui saíram da graduação, já entraram no mestrado
(...). Então assim, eles são professores que sabem muito, mas que às vezes,
acham que a realidade é diferente porque não tiveram contato. Eu valorizava
muito esses professores que tiveram esse contato, porque eles tinham esses
dois lados da moeda. (E1)

Nessa mesma fala, surge outro elemento, vinculado à articulação entre o
conhecimento acadêmico e o profissional. Ainda que haja momentos do curso que
permitem essa aproximação, como as práticas de ensino e os estágios, prevalece
a dificuldade de encontrar um caminho para atrelar a prática profissional ao
conhecimento produzido academicamente (ABRAMOSETTI et al, 2013). Segundo
os egressos, esta ainda não é uma realidade consolidada no currículo de formação.
Eu acho que a gente fica ou muito só aqui na teoria ou então a gente esquece
da teoria e vai só pra prática, não tem aquela, a práxis, né, que seria o que, seria
o ideal, da gente ir pra prática, voltar aqui pra teoria, que teve, ver o que que
a gente pode fazer melhor, voltar, tentar aplicar, o que deu de errado (...). (E1)

O estágio é um momento de aprendizagem e aprimoramento para o
desenvolvimento profissional do futuro licenciado, sob a responsabilidade de um
professor formado, que possibilita ao aluno fazer uma ponte entre tudo o que
vem aprendendo e estudando com a realidade e a dinâmica do cotidiano escolar
(MEDINA; PRUDENTE, 2012).
Eu não sei se ainda tem, mas eu acho que faltou muito a parte do estágio,
muitas pessoas reclamam do estágio né, a gente só tinha estágio curricular
mais pro final do curso, e eu sentia falta disso no início. (E2)
Então eu acho que eu imaginava assim, que minha aula seria perfeita, que eu
ia conseguir fazer tudo, que eu ia ter, embora sabendo da realidade da escola
pública, mas que seria fácil ter acesso aos materiais. (E2)

Os discursos dos docentes mostram perspectivas otimistas em relação ao
primeiro contato com a escola, pois, ainda que a formação inicial apresentasse
algumas lacunas, eles se sentiam competentes para iniciar suas ações. Entretanto,
ainda se deparam com situações que, apesar de serem próprias da docência, como
o planejamento de suas aulas ou a escolha dos conteúdos, não proporcionam
condições adequadas para o trabalho.
Ao longo da sua trajetória pedagógica, o professor constrói e reconstrói seus
conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências,
seus percursos formativos e profissionais (NUNES, 2001). A identidade profissional
não se constitui finalizada após a formação, ela se constrói durante todo o exercício
docente e está sujeita a influências individuais e socioculturais.
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Então assim, não é simplesmente a aula, porque a gente vivencia coisas
dentro da escola que foge muito da sala de aula né. Então é greve, pra gente
brigar por melhores salários e tal, e ele [professor da graduação] falou “cara,
isso tudo faz parte, isso tudo é um aprendizado”. (E1)

A escola pública é o principal espaço de ação dos futuros licenciandos. Não é
de hoje que o ensino nesse espaço tem sido alvo de menosprezo e desvalorização,
intensificado pela falta de iniciativas públicas concretas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo compreende o plano da relação humana (ambiente da sala de
aula), o aspecto pedagógico (objetivos, conteúdos, métodos e avaliação) e todos os
aspectos culturais da sociedade (NEIRA; NUNES, 2009, p. 91). É preciso destacar nas
discussões sobre currículo que este deve incluir o desenvolvimento de capacidades
de analisar criticamente o contexto social, a partir de fronteiras fluidas que permitam
a aproximação de conhecimentos psicológicos, sociológicos, políticos, filosóficos e
outros. Esse encaminhamento não é simples no panorama atual.
A Educação Física, ao longo do seu processo de afirmação, nunca se mostrou
monolítica, uma vez que tantas expressões tentam defini-la: ginástica, esportivista,
psicomotora, desenvolvimentista, cultura e movimento. Essas possibilidades se
revelaram de acordo com tendências e visões de seus respectivos contextos. Percebese aqui um agravante que torna o campo da Educação Física e suas propostas
curriculares um território de confronto, debate e lutas, pois atinge o conteúdo de
ensino e as ações pedagógicas adotadas pelos professores nas escolas.
Ouvir os professores da rede pública neste trabalho dá espaço à consolidação
de pontes entre o ensino acadêmico e o ensino básico, fortalecendo as relações entre
esses conhecimentos no sentido de serem complementares entre si, e não opostos.
Isso significa reconhecer a escola como um espaço importante para a formação
dos professores, e por isso não deve ficar à margem dos elementos privilegiados na
formação inicial.
CONCEPTOS DE MAESTROS EN FORMACIÓN BÁSICA EN EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
RESUMEN: Este trabajo se presenta como La comprensión de los graduados del curso de Educación
Física em la formación inicial Del profesorado. Hemos llevado a cabo entrevistas com los profesores
de La educación básica pública, cuyos datos y lãs discusiones fueron interpretadas a la luz de La
hermenéutica crítica y estúdios culturales. Las entrevistas revelan una preocupación con una
formación inicial relacionada conel concepto de concepciones técnico-instrumental ES hacia una
nueva epistemología de La práctica docente.
Palabras clave: educación física. Formación inicial. Plan de estudios.

CONCEPTIONS OF TEACHERS OF THE PUBLIC NETWORK ON INITIAL TRAINING
IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This work is presented as comprehension of graduates of the Physical Education course
on initial teacher training. Interviews were conducted with teachers from the public elementary
school, whose data and discussions were interpreted in the light of critical hermeneutics and Cultural
Studies. The interviews reveal a concern with an initial formation, related to the concept of technicalinstrumental conceptions towards a new epistemology of the teaching practice.
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PRÁTICAS INOVADORAS COM O ESPORTE NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO DE
CASO1
Bruna Saurin Silva2
Arnaldo Leitão3
Mariana Zuaneti Martins4
RESUMO
Este trabalho analisou práticas pedagógicas de cunho inovador em aulas de Educação Física,
ministrada por uma docente,tendo como tema destas aulas o esporte. Participaram desta pesquisa
também alunos dos terceiros anos do Ensino Médio de uma escola na região do Sul de Minas Gerais.
Utilizou-se uma triangulação de dados obtidos no campo, com as falas dos alunos e da docente. Esta
pesquisa as dificuldades, barreiras e avanços conquistados desta prática.
PALAVRAS-CHAVE:Escola; Esporte; Práticas Inovadoras.

INTRODUÇÃO
O tema central dessa pesquisa é um estudo sobre as aulas de Educação Física
(EF) na escola. Caparroz (2005) evidenciou a necessidade destes estudos, uma
vez que a teorização sobre o que vinha sendo feita pelos movimentos renovadores
da EF (SOARES et al, 1992) não davam conta de responder aos problemas da
prática pedagógica advindos do “chão da quadra”. Nos anos 2000, no entanto,
foram realizadas diversas pesquisas em torno dessa temática. Boa parte delas
diagnosticando e servindo para problematizar a EF do “chão de quadra”, analisando
as práticas marcadas pelo “desinvestimento pedagógico” (BRACHT et al, 2012;
BETTI; FERRAZ; DANTAS, 2011). Por “desinvestimento pedagógico” entende-se o
mero entreter as crianças por um espaço de tempo sem intervenção pedagógica
intencional e efetiva (BRACHT, 2011).Nesse sentido, autores indicam a necessidade
do estudo das didáticas presentes nas “práticas inovadoras”, isto é, na EF escolar
que é centrada na aquisição de novos conhecimentos da Cultura Corporal de
Movimento, que problematiza prática e teoria (BRACHT, 2011; FERSTENSEIFER; DA
SILVA, 2011).
Percebeu-se também que nos estudos sobre este tema há uma buscapor outras
práticas para tentar fugir do esporte, um dos conteúdos até então hegemônicos
nas aulas de EF. Na medida em que se esforçam pouco em tematizá-lo e estudá-lo,
1 Este trabalho foi financiado com bolsa pelo NIPE – IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, bruna_saurin@hotmail.com
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, aleitao13@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo, fale.com.marief@gmail.com
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também incorrem em perder uma oportunidade pedagógica de avançar sobre um
fenômeno importante de nossa cultura (STIGGER, 2002).
Nesse sentido, o tema dessa pesquisa é o esporte nas práticas inovadoras
de professores de educação física. Este trabalho justifica-se pela necessidade dos
estudos sobre essas práticas, já que as mesmas nos ajudam a fazer um balanço sobre
os empreendimentos teóricos da EF, a partir da compreensão de como estes vêm
sendo apropriados pelos professores e utilizados nas suas aulas. Portanto, neste
trabalho objetivamos descrever e analisar a prática pedagógica com características
inovadoras de uma professora de EF durante uma unidade pedagógica com o
esporte.
MÉTODO
Esta pesquisa é de cunho eminentemente qualitativo, um estudo de caso,
que contou com três instrumentos teórico-metodológicos de coleta de dados: 1)
Observação de campo; 2) Entrevista com a professora e 3) Grupo focal com os
alunos5. Observou-se o decorrer das aulas, o comportamento dos alunos frente às
mesmas, as atividades realizadas, a postura da professora, sua ligação e trato com
as práticas inovadoras, a relação da professora e da disciplina com o restante do
corpo escolar. O resultado destas observações foi relatado em um diário de campo.
A investigação em questão foi realizada ao longo de um bimestre letivo, o qual teve
o esporte como tema central das aulas. Como lócus desta pesquisa utilizou-se uma
unidade escolar situada na região do Sul de Minas Gerais, que oferecia turmas de
ensino médio.Para a obtenção da amostra investigada no grupo focal, optou-se por
um grupo de jovens os quais foram escolhidos aleatoriamente. O critério de inclusão
dessa amostra era ser aluno de terceiro ano e ter vivenciado práticas inovadoras nas
aulas de EF.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa em questão buscou analisar o caráter inovador de aulas de EF
ministrada por uma professora de EF. A mesma utilizou-sede um tradicional
campeonato de futsal realizado na escola para desencadear suas aulas. Participaram
do campeonato em questão todos os alunos do ensino médio daquela instituição,
porém as aulas observadas para esta pesquisa se deram junto aos alunos dos terceiros
anos, e o que caracterizou o teor inovador destas aulas foi função dada a eles.
Os alunos destas turmas, além de participarem efetivamente dos jogos,
deveriam também estar empenhados em toda a organização do campeonato, tendo
como tarefa a criação das regras do campeonato, a organização dos materiais,
a divulgação do evento e a participação na mesa de arbitragem (elaboração e
preenchimento das súmulas). Todos estes quesitos foram demandados aos grupos,
os quais foram previamente divididos em sala de aula.
A divisão dessas tarefas se deu de tal maneira que um dos terceiros deveria
ser o grupo responsável pelos jogos dos primeiros anos, outro deles, deveria
5 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFSUDESTE, CAAE: 54953916.0.0000.5588,
parecer 1.650.286, de 27 de julho de 2016.
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ficar responsável pelos jogos dos segundos anos, enquanto a última turma seria
responsável pelos jogos dos terceiros anos. Os jogos aconteciam durante as aulas
de EF da escola, sendo a turma em aula mandante do jogo em questão. A direção
e professores foram previamente avisados e permitiram que os alunos responsáveis
por estes jogos também fossem liberados por tempo determinado para a realização
de suas funções.
DA PRÁTICA À INOVAÇÃO
A professora em questão desconhecia o termo “práticas inovadoras”, mas trazia
em seus discursos sobre a prática escolar, muito do que se observa em estudos sobre
esse tema. Silva e Bracht (2012) buscaram também identificar características que
permeiam este novo tipo de prática, não as engessando num molde, mas tentando
balizar pontos, mudanças ou atitudes que os professores deveriam levar em conta
em suas aulas. Segundo os autores o/a professor/a busca:
a) inovar os conteúdos da Educação Física, ampliando-os para além dos
tradicionais esportes; b) modificar o trato deste conteúdo, não mais se
resumindo a apresentar os gestos considerados corretos, e sim, envolvendo o
aluno como sujeito do conhecimento; c) utilizar diferentes formas de avaliação
d) articular a EF de forma mais clara e orgânica ao projeto pedagógico da
escola. (SILVA; BRACHT, 2012, p. 82-83).

O campeonato de futsal ocorreu como em todos os anos, porém desta vez o
mesmo foi utilizado por ela, para que oportunizasse aos alunos um conhecimento além
do jogo em si, quem os envolvesse não só na organização do evento, mas também
que desenvolvesse um aspecto social a partir da cobertura e divulgação do evento.
De acordo com González e Fensterseifer(2010), esta dimensão esta relacionada ao
conteúdo das aulas de EF, que deveriam versar sobre não só as possibilidades do
se movimentar, como também às práticas corporais sistematizadas, como o esporte
é,e às estruturas e representações sociais que atravessam esse universo.
O campeonato foi responsável por oportunizar aos alunos a prática do esporte
em questão, ao mesmo tempo em que a professora utilizou-se deste evento para
disponibilizar aos alunos a busca pelo conhecimento de diversos aspectos ligados
ao futsal, como por exemplo, as regras e a necessidade de um regulamento,
assim como a atenção às pessoas envolvidas para o cumprimento das mesmas.
Respondendo assim aos dois primeiros itens acima.Além disso, observamos
durante o evento os aspectos socioculturais do esporte sendo tematizados, desde
a reflexão sobre a competição em si, até a influência das torcidas, a popularidade
dos jogadores, a relação entre esporte e gênero e mídia, possibilitando à reflexão
sobre as representações sociais, conforme mencionado pelos autores.
No decorrer das aulas,observamos na prática o discurso trazido pela docente,
tanto diante das tentativas de inovação durante as aulas, quanto frente às dificuldades
ao tentar romper com a tradição criada dentro do chão da escola, de uma EF
marcada pelo desinvestimento pedagógico e voltada para o preenchimento do
tempo disponível dos alunos. Observamos a tentativa de colocar o corpo estudantil
a par dos acontecimentos, ou seja, fazer com que a direção e os outros professores
fizessem minimamente parte do evento.
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Os alunos também foram instigados a participarem efetivamente do evento,
como sujeitos organizadores, uma vez que sem os mesmos, o bom funcionamento
do evento ficaria comprometido. Durante os jogos, os mesmos deveriam comparecer
e realizar as atividades proposta a eles, possuindo uma responsabilidade partilhada
com um grupo. A participação e a maneira com que realizavam suas tarefas eram
então avaliadas pela professora durante os jogos.
Carlan et al. (2012) mencionam a importância do esporte, que continua sendo
visivelmente uma das práticas mais aclamadas pelos alunos durante as aulas de EF.
Os autores ponderam que essa prática acaba quase sempre relacionada a métodos
tradicionalista, e até mesmo visando somente o saber fazer, como mera reprodução
de gestos ou daquilo que os alunos já sabiam antes das aulas.Isso também se verificou
em alguma medida, visto que a professora destinava pouco tempo ao ensino das
questões tático-técnicas do futsal, de modo que não promovia muitas oportunidades
de sucesso e de autonomia na prática da modalidade para aqueles jovens que não a
dominassem. Aqueles que já detinham algum conhecimento tinham no campeonato
e nas aulas um espaço para reafirmar o que aprenderam fora do contexto das aulas.
Cabe apontar, portanto, que seria interessante para o desenvolvimento das práticas
inovadoras com o esporte não só a aproximação com as pedagogias críticas da
EF escolar, como também as discussões atuais da pedagogia do esporte, também
autointituladas como tendências inovadoras e paradigmas emergentes.
Seguindo estes pensamentos por vezes alguns dos alunos se viam contrariados
diante de aulas nestes moldes, e questionavam sobre algumas tarefas propostas.
Outros alunos consideravam o tempo destinado a eles para a realização e cobertura
do evento, como um momento de “liberdade”, fora da sala de aula, tentando utilizarse dele para “matar” aula.
Por fim, cabe ressaltar o caráter processual das práticas inovadoras na escola,
uma vez que é necessário também convencer os alunos das mudanças existentes
em torno das aulas de EF, assim como todo o planejamento de aula e os objetivos
desejados com elas, para que estes não se tornem meros “objetos” dessas aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas inovadoras ainda podem ser tratadas como um tema novo, sendo
que muitas das publicações em torno delas ainda pairam sobre a teorização da
mesma. Assim essa pesquisa caracterizou-se pela busca do campo como lócus de
pesquisa em contraposição a somente teorização sobre o tema, o que demonstra o
interesse pelos acontecimentos em torno do chão de quadra, ou seja, as dificuldades,
barreiras e avanços conquistados.O tema esporte tão presente as aulas de EF, nesta
pesquisa, serviu como cenário para o ensino de outros aspectos não menos inerentes
ao conteúdo das aulas de EF.
PRÁCTICA INNOVADORAS CON DEPORTE EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA:
UN ESTUDIO DE CASO.
RESUMEN: Este trabajo analiza prácticas pedagógicas de características innovadoras en las clases
de Educación Física, impartidas por una docente, teniendo como tema en estas clases el deporte.
Participan en esta investigación alumnos de tercer año de preparatoria de una escuela en la región
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del Sur de Minas Gerais. Utilizando una triangulación de datos obtenidos en la observación del
campo, con los discursos de los alumnos y de la docente. Esta investigación describe las dificultades,
barreras y avances conquistados de estas prácticas.
PALABRAS-CLAVE: Escuela; Deporte; Prácticas Innovadoras.

INNOVATIVE PRACTICES WITH SPORTS IN THE SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: A CASE STUDY
ABSTRACT: This paper aimed to a analyzed innovative practices in Physical Education classes, taught
by a teacher, having as the theme of these classes the sport. Also participating in this research were
students from the third year of high school in a school in the South of Minas Gerais. A triangulation of
data obtained by observation of the classes, interviews with the students and teacher. This research
describe the difficulties, barriers and advances achieved with this innovative practices.
KEYWORDS: School, Sport, Innovative Practices.
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OS SIGNIFICADOS PLURAIS NO PIBID, NA ESCOLA
E NO ENSINO SUPERIOR: UMA ETNOGRAFIA COM
ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA IES1
Tiago Nunes Medeiros2
Jacqueline Zilberstein3
Gabriel Gules Goularte4
RESUMO
Tratamos de compreender as aprendizagens construídas no PIBID pelos estudantes do Curso de
Educação Física de uma IES. O estudo de natureza qualitativa. Realizamos uma etnografia. O produto
da pesquisa emerge da construção de duas categorias de análise: 1) “Percursos e Representações de
Escolas e EFI” e; 2) “PIBID: Concepções e Práticas de Educação Física”. Interpretamos que há uma
relação sobre o sentido da EFI na escola e a confusa relação entre PIBID e estágio.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Etnologia; Cultura.

1 INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) desenvolvido
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
apresenta uma proposta de incentivo voltada para a formação de professores de
Educação Básica, onde o processo de formação seja compreendido a partir das
reflexões que emergem e promovem sentido na Escola, na Graduação e no PIBID.
Quando nos deparamos com o tema do presente evento: “Democracia e
Emancipação: desafios para a Educação Física e Ciências do Esporte na América
Latina” sustentado no diagnóstico do sociólogo Zygmunt auman que aponta
como um dos (d)efeitos da globalização atual é a separação radical entre capital
e a política, a partir do momento em que pressões do mercado neoliberal estão
substituindo a legislação política ao mesmo tempo em que a esfera pública está
sendo colonizada e/ou desregulamentada pela privadas, gerando um esvaziamento
normativo das instituições democráticas, compreendemos que a recente disputa
de poder entre as Portarias CAPES nº 96/2013 (CAPES, 2013) e a nº 46/2016 reflete
este momento de tensionamentos materializados na reorganização deste tipo de
modelo de gestão pautado e justificado na saúde financeira e econômica do País.
Entendemos que o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) tem dado
conta de proporcionar diálogos e discussões significativas na Área 21, tal como essa,
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), proftmedeiros@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), jacquezilberstein@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), gabrielgules@gmail.com
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que nos localizam politicamente e nos permitem abordar temas que potencializam
nossa ação e reflexão sobre o que produzimos a partir do “chão das escolas”.
Dito isso, não podemos deixar de compreender os significados produzidos
em uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do
Movimento Humano (PPGCMH) no ano de 2015, no qual tratou de compreender as
aprendizagens construídas no PIBID pelos estudantes do Curso de Educação Física
de uma IES em três escolas públicas de um Município da região Norte do Estado
do Rio Grande do Sul e como estas se constituem em contribuições à formação de
professores.
Para compreender o fenômeno, propusemos um estudo de natureza qualitativa
no qual descrevemos o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, assim
como, os elementos que configuram as aprendizagens construídas no PIBID e como
os bolsistas compreendem que o Programa contribuiu com a atuação dos discentes
na Educação Básica em três escolas da Rede Pública Municipal que atuavam na
Educação Física Escolar (EFIE).
2 METODOLOGIA
Deste modo, realizamos uma etnografia sustentada como decisão teóricometodológicas no sentido de potencializar o diálogo crítico e problematizado
sobre a formação docente e a cultura escolar (GEERTZ, 1989). Assim, estiveram
envolvidos seis participantes da pesquisa, sete participantes privilegiados de três
escolas através do trabalho realizado em 11 meses de estudo de campo. Como
instrumentos de pesquisa, utilizamos as observações participantes, entrevistas
semiestruturadas, diálogos e análise de documentos para então realizarmos as
análises e discussões dos resultados. Partimos para a produção de duas categorias:
i) Percursos e Representações de Escolas e EFI e ii) PIBID: Concepções e Práticas
de Educação Física.
Nesta pesquisa etnográfica amparada por métodos de campo que situam
o pesquisador no local, no sentido de representar a cultura, a consciência ou
as experiências vividas de pessoas que vivem diferentes relações de poder
assimétricas, mas sobretudo daquelas que se encontram oprimidas (MOLINA
NETO, 1996). Podemos afirmar que nesta pesquisa nos deparamos com grupos
de pessoas e movimentos sociais que pretenderam questionar e debater sobre as
relações de poder estabelecidas pelos blocos hegemônicos, mas que em muitos
momentos estavam exercendo, tais relações de poder neoconservadores a partir
de um discurso pouco reflexivo com fim na necessidade econômica imposta pela
precarização escolar.
3 DECISÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
PERCURSOS E REPRESENTAÇÕES DE ESCOLAS E EFI
Os Percursos e Representações de Escolas e EFI tornaram-se importante à
medida que foram manifestadas pelos bolsistas do PIBID/EFI/IES, sentimentos de
recordações ambivalentes sobre o período de ensino básico durante as aulas de
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EFI, o que nos leva a compreender que o percurso pessoal, o capital cultural, as
representações de escola e escolarização, a reprodução das práticas esportivas,
os Professores de Educação Física (PEFI) e as aulas de EFI produziram “marcas”
significativas na identidade particular de professor. Destacamos que o trabalho de
campo evidenciou esses elementos de modo expressivo, mas que neste momento
optamos em descrevermos apenas alguns itens da pesquisa.
Assim, a pesquisa demonstrou que os bolsistas passaram a rejeitar o
modelo vivenciado na Educação Básica e constituir como adequado e/ou ideal o
modelo experimentado no Ensino Superior. O trabalho de campo evidencia tais
representações e remete a prática docente dos bolsistas a uma aula reprodutora
das disciplinas práticas do curso de Educação Física da IES.
Para Betti e Betti (1996), esse tipo de situação se encontra sustentado em uma
prática de currículo tradicional-esportivo, onde o conceito de prática está baseado
na execução de demonstração de movimentos com base nas habilidades técnicas e
capacidades físicas desenvolvidas nas disciplinas práticas dos cursos de graduação,
especialmente em instituições privadas.
Deste modo, foi possível identificar durante o trabalho de campo que os alunos
se envolveram e priorizaram as atividades de aula. De 38 registros de observações
realizados, 36 foram de envolvimento dos bolsistas com aulas de Educação Física, de
contato com os alunos das escolas. Não houve envolvimento ou mesmo preocupação
com a formação crítica que privilegiasse um posicionamento para o entendimento
de que o PIBID é um programa na escola, para compreensão da docência e seu
contexto complexo (precarização, intensificação, etc.). Compreendemos que, ao
tratar de bolsistas de iniciação à docência, talvez os mesmos ainda não consigam
estabelecer tais relações ou que as mesmas não estejam suficientemente claras
diante do processo de formação inicial, tanto do Programa, quanto da IES.
PIBID: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nesta categoria de análise, apresentamos as interpretações produzidas ao
longo do trabalho de campo em três escolas onde estão inseridos os bolsistas do
PIBID/EFI/IES, bem como o que eles aprendem com e na escola, a partir da formação
inicial e de bolsistas do PIBID.
Destacamos que os bolsistas estão submetidos a uma condição inicial imposta
pela realidade da escola e essa condição faz com que tenham de assumir as
características e a cultura escolar que estão vivenciando. A aceitação dos bolsistas
passa por uma conduta própria imposta pela própria escola, que reconhece nas
necessidades da escola a possibilidade de gerenciamento dos horários dos bolsistas,
em prol de suprir suas necessidades e demanda do quadro de professores da escola.
Então, não raramente, os bolsistas do Programa passam a ser aceitos e/ou vistos
na comunidade escolar como membros efetivos da escola, ganhando status de
Professor.
Para compreender melhor esse processo de mediação, nos detemos na proposta
metodológica do Programa, sustentada na perspectiva deSchön (1992), da “AçãoReflexão-Ação”, onde os bolsistas passaram a refletir e debater sobre quais são os
deveres, o que encontraram nas escolas e como planejar as ações a partir do que
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aprenderam na IES e dos interesses e necessidades da escola durante as reuniões e
seminários do Programa.
Identificamos uma confusa relação entre o estágio docente e as ações do bolsista
do PIBID, pois compreendemos que o estágio tem uma função própria e específica,
diferente do que se propõe o PIBID, mas a “confusão” e/ou a necessidade da escola
de suprir a precarização do sistema de ensino colaboraram para a diminuição da
importância dos objetivos do Programa.
Compreendemos que estar na escola, para o PIBID, significa conviver com a
comunidade escolar imersa em documentos como o regimento escolar e o PPP da
escola; identificar a cultura da escola; realizar planejamentos; participar do conselho
de classe, reuniões administrativas e pedagógicas; festas, seminários, congressos,
jogos, entrega de boletim e/ou parecer, formação continuada e eventos promovidos
pela escola e/ou pela rede de ensino.
Nesse sentido, tais ações potencializam o conhecimento da escola e suas
reais condições de ensino, permitindo que o aluno construa autonomamente suas
relações de aprendizado entre a teoria e a prática da sua formação inicial.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao compreendermos as aprendizagens na formação inicial de professores de
EFI dos bolsistas do PIBID/EFI/IES, tivemos condições de interpretar que há uma
relação diferente dos participantes do estudo com o que embasa as teorias que
sustentam a pesquisa. Ou seja, o trabalho de campo da etnografia evidenciou que as
atividades desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID/EFI/IES nas escolas convergem
para um entendimento que denominamos de exercício da prática pela prática, de
modo que as atividades denotam um fim nelas mesmas.
Destacamos a potencialidade das discussões estabelecidas durante as
reuniões do PIBID/EFI/IES, na busca para compreender o papel do bolsista, sua
função e o sentido da Educação Física, que ficaram muitas vezes do lado de fora
da escola, pois a necessidade estava voltada para as demandas e urgências de
ordem prática.
Os bolsistas do Programa, no esforço de compreender o papel da EFI na escola,
passam a buscar referências na sua formação inicial em dois momentos distintos.
O primeiro tratou das experiências constituídas na Educação Básica. Neste ponto,
gostaríamos de ressaltar o empenho dos bolsistas na tentativa de não reproduzir
tais experiências. O segundo momento destacamos a reprodução das práticas
pedagógicas esportivizantes vivenciadas na graduação como modelo para as aulas
de EFI para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Entendemos que pesquisa traz uma contribuição crítica e reflexiva sobre as
aprendizagens atribuídas aos bolsistas do Programa em três aspectos específicos:
a Escola, a IES e o PIBID, que constituem um tripé de análise e são investigados a
partir de uma etnografia, a qual se encarrega de atribuir significado aos símbolos
que se apresentaram durante o trabalho de campo.
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LOS SIGNIFICADOS PLURALES EN EL PIBID, EN LA ESCUELA Y EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA ETNOGRAFÍA CON ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA IES
RESUMEN: Entendemos el aprendizaje construido en del PIBID por estudiantes del curso de educación
física de la IES. El estudio de naturaleza cualitativa. Llevamos a cabo una etnografía. El producto de
la investigación surge de la construcción de dos categorías de análisis: 1) “rutas y representaciones
de escuelas y de EFI” y; 2) “PIBID: concepciones y prácticas de educación física”. Interpretamos que
hay una relación sobre el significado de EFI en la escuela y la relación confusa entre PIBID y etapa.
PALABRAS CLAVE: Educación; Etnología; Cultura.

THE PLURAL MEANINGS IN THE PIBID, IN SCHOOL AND IN HIGHER EDUCATION:
AN ETHNOGRAPHY WITH PHYSICAL EDUCATION STUDENTS OF IES
ABSTRACT: We understand learning built in the PIBID by students of the course of physical education
of the IES. The study of qualitative nature. We conduct an Ethnography. The product of research
emerges from the construction of two categories of analysis: 1) “routes and representations of schools
and EFI” and; 2) “PIBID: conceptions and practices of physical education”. We interpret that there’s
a relationship about the meaning of EFI in school and the confused relationship between PIBID and
stage.
KEYWORDS: Educación; Ethnology; Culture.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIA NOS CURRÍCULOS
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BRASÍLIA1
Juliana de Oliveira Freire 2
Aldecilene Cerqueira Barreto3
Ingrid Dittrich Wiggers4
RESUMO
Esse estudo busca analisar as noções de infância que permeiam os currículos de Educação Física dos
anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas públicas de Brasília, de 2011 e 2014. Caracteriza-se
como pesquisa documental e qualitativa. A partir da análise de conteúdo, os resultados apontam
a importância da dimensão lúdica para a educação das crianças. Evidencia a necessidade de
problematizar a prática pedagógica, em uma relação de interdisciplinaridade e não de subordinação.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Física; Infância.

1 INTRODUÇÃO
Das escolas públicas e de seus profissionais vem a urgência de pensar e elaborar
propostas e currículos mais contextualizados que partam das formas concretas de
viver a infância e de suas diferenças (ARROYO, 2013, p. 196).
Essa pesquisa tem como temática o estudo dos currículos de Educação Física
nos anos iniciais do Ensino Fundamental implementados pela Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal (SEDF).
Mesmo estando explícito na LDB (BRASIL, 1996) que em todos os níveis de
ensino a Educação Física é obrigatória, não há normatização clara de qual profissional
deve ministrar as aulas. Neste sentido, Ayoub (2001) e Buss-Simão (2005) discutem
as controvérsias e possibilidades do professor de Educação Física para atuar com
as crianças e defendem o trabalho em parceria entre o pedagogo e o professor
especialista.
No campo da Educação Física e infância em Brasília, destacam-se pesquisas
com crianças no âmbito dos anos iniciais do Ensino Fundamental na SEDF. Estes
estudos foram realizados por membros do Imagem: grupo de pesquisa sobre corpo
e educação da Faculdade de Educação Física (FEF) da Universidade de Brasília
(UnB), do qual somos participantes Machado (2013) e Freitas (2015) investigaram
a produção cultural infantil e as práticas corporais nos tempos e espaços escolares.
Estes trabalhos não enfocaram o currículo, entendido como documento oficial que
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro para sua realização.
2 Universidade de Brasília, juliana2609@gmail.com
3 Universidade de Brasília, aldecilene@hotmail.com
4 Universidade de Brasília, ingridwiggers@gmail.com
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orienta a prática pedagógica. Deste modo, neste estudo intentamos dar continuidade
aos trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa, abordando os currículos propostos
para a Educação Física de crianças em Brasília.
A fim de correlacionar os temas tratados no currículo, buscamos suscitar
reflexões, problematizando o lugar da infância nos currículos, permeando a discussão
a respeito da dimensão lúdica na educação das crianças.
2 METODOLOGIA
Para alcançar o propósito de analisar as noções de infância que permeiam
os currículos de Educação Física dos anos iniciais do Ensino Fundamental nas
escolas públicas de Brasília, de 2011 e 2014, utilizamos a pesquisa documental, com
abordagem qualitativa. A interpretação dos dados teve como base os procedimentos
da análise de conteúdo, sintetizados por Bardin (2009). A análise envolveu a leitura
dos currículos nas seções de Educação Física destinadas aos anos iniciais do Ensino
Fundamental, estabelecendo relação entre os dados e a teoria.
Os documentos foram subdivididos em volumes por nível de ensino e em
cada volume há uma apresentação geral a respeito do currículo e outra sobre cada
componente curricular. Deste modo, analisamos a construção dos currículos e a
ideia de infância nestes documentos.
3 RESULTADOS
3.1 OS CURRÍCULOS
O currículo de 2011 (DISTRITO FEDERAL, 2011) foi construído coletivamente
entre 2008 e 2010 e iniciou sua vigência no ano letivo subsequente. Refere-se à
versão experimental e subdivide-se em cinco volumes: Educação Infantil, Ensino
Fundamental - Séries/Anos Iniciais, Ensino Fundamental - Séries/Anos Finais, Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos. Também foram definidos como eixos do
currículo: o educar e cuidar, o letramento e a diversidade.
No documento de 2014 (DISTRITO FEDERAL, 2014) o caderno dos anos iniciais
do Ensino Fundamental compreende as áreas de linguagens, matemática, ciências
humanas, ciências da natureza e ensino religioso; e a Educação Física está inserida
na área de linguagens. Os objetivos e conteúdos deste campo são apresentados de
acordo com a série/ ano.
Nos dois documentos não são explicitados aspectos organizacionais para
a atuação do professor de Educação Física com as crianças. Estas questões são
detalhadas no Projeto Educação com Movimento: Educação Física na Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (PECM) (DISTRITO FEDERAL, 2016),
cujo objetivo é subsidiar a ampliação da Educação Física para todas as escolas
públicas de Brasília que atendem esses níveis da educação. Além disso, operacionaliza
a atuação do professor de Educação Física, pois organiza administrativa e
pedagogicamente sua prática, inserindo-se entre o currículo e o projeto político
pedagógico (PPP) da escola. Cabe ressaltar que este projeto fundamenta-se nos
princípios do currículo em vigência tanto dos anos iniciais, quanto da educação
infantil, acrescentando relevantes contribuições em relação à infância.
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3.2 A INFÂNCIA NOS CURRÍCULOS
A dimensão lúdica é importante quando se trata das especificidades da
infância. No currículo de 2011, para cada série/ano há uma tabela com habilidades e
conteúdos de cada componente curricular, na qual podemos observar este aspecto.
Nesta tabela, a Educação Física se insere no Eixo Letramento e Diversidade.
Este documento incorporou os preceitos da LDB (BRASIL, 1996) e PCNs (BRASIL,
1997) e trata de conteúdos que se aproximam da cultura corporal de movimento,
não enfatizando apenas os aspectos do desenvolvimento motor de alto rendimento.
Deste modo, considera os aspectos sócio-históricos relevantes, a importância do
acesso ao que denomina “cultura lúdica”, colaborando para a construção de uma
consciência crítica.
No currículo de 2014, a dimensão lúdica é considerada um eixo integrador,
importante para a articulação de diferentes áreas do conhecimento. Seus objetivos
são baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL,
2013), na pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2011) e psicologia histórico-cultural
(VIGOTSKI, 1994). Este documento se fundamenta ainda em princípios das teorias
críticas e pós-críticas de currículo (SILVA, 2002).
Consideramos que em todos os documentos analisados, a importância da
dimensão lúdica para a educação das crianças é ressaltada. No esteio destas reflexões,
destaca-se o desafio para a Educação Física com as crianças, que difere de outros
níveis de ensino por suas características e especificidades. Lacerda e Costa (2012)
tratam das consequências da ausência de problematização da Educação Física
para as crianças, que pode incorrer apenas no desenvolvimento das habilidades
motoras, ou ainda utilizar as atividades corporais como apoio à aprendizagem de
conteúdos de outras áreas de conhecimento, em uma relação de subserviência e
não de interdisciplinaridade.
Nesta direção, Guimarães (2008) analisou como a política curricular é construída
na escola, a partir da observação e registro da rotina pedagógica e administrativa,
entrevistas e análise do PPP e do Regimento Escolar. Concluiu que, apesar do ambiente
de disputas e relações de poder, na escola em questão, a Educação Física “passou de
uma condição marginal, utilitária, para uma condição de destaque no currículo das
séries iniciais” (GUIMARÃES, 2008, p. 182). Para a autora, tal fato deve-se ao trabalho
desenvolvido por professores, que legitimou a prática da Educação Física nos anos
iniciais, a partir da ampliação da carga horária. Porém, ainda se percebe a falta de um
trabalho integrado entre os professores de Educação Física e os de atividades. Em
Brasília, contudo existem horários reservados semanalmente para o planejamento
interdisciplinar, o que pode possibilitar este trabalho em conjunto.
Conforme a visão utilitarista na qual tudo o que fazemos precisa ser produtivo,
a brincadeira passa a ter um papel secundário no cotidiano escolar das crianças.
Este modo de pensar a criança na escola, como mini-adultos, e o tempo acelerado
que lhe é imposto, nos remete a importantes questionamentos para analisar em que
medida os currículos implementados nos primeiros anos do Ensino Fundamental
foram pensados do ponto de vista das crianças (ARROYO, 2013).
Sobre esta ideia, Buss-Simão (2005) explicita a necessidade de se desenvolver
a expressão corporal como forma de linguagem e se opõe à organização pedagógica
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em tempos determinados, por fragmentar o conhecimento e a criança enquanto
sujeito. Para tanto, explicita a necessidade de um trabalho integrado entre os
professores, evitando a fragmentação do conhecimento e o distanciamento da
dimensão lúdica.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem a pretensão de esgotar o assunto, compreende-se a relevância desta
pesquisa no sentido de suscitar reflexões e debates referentes à temática,
possibilitando às crianças exercerem um papel autônomo e crítico em relação a
suas práticas corporais. Deste modo, buscamos contribuir com a discussão acerca
da prática pedagógica dos professores de Educação Física que atuam nos anos
iniciais do Ensino Fundamental e a relação com o currículo.
Apesar de não ser a realidade de todas as escolas públicas de Brasília, a
presença do professor de Educação Física é assegurada na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental por meio do PECM. Este Projeto assinala a
organização do trabalho pedagógico em parceria, entre os professores de atividades
e de Educação Física, em uma relação interdisciplinar e não de subordinação. Por
isso o consideramos um importante marco na documentação e sistematização do
debate acerca da inserção da Educação Física nestes níveis de ensino.
Observamos que, paulatinamente, os currículos de Brasília estão incorporando
o debate do campo acadêmico-científico da Educação Física, em consonância com
as formulações curriculares de outros estados brasileiros. Assim, são necessários
mais estudos que analisem os reflexos das formulações destes documentos na
prática pedagógica.
PHYSICAL EDUCATION AND CHILDHOOD IN THE BRAZILIAN PUBLIC SCHOOLS
CURRICULUMS
ABSTRACT: This study seeks to analyze the notions of childhood that permeate the school Physical
Education curriculum of the initial years of elementary education in the public schools of Brasilia, 2011
and 2014. It is characterized as documentary and qualitative research. From the content analysis, the
results point to the importance of the play dimension for the education of the children. It evidences
the need to problematize the pedagogical practice, in a relation of interdisciplinarity and not of
subordination.
KEYWORDS: Curriculum; Physical Education; Childhood.

EDUCACIÓN FÍSICA Y NIÑOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS EN BRASILIA
RESUMEN: Este estudio pretende analizar las nociones acerca de la infancia que marcan el plan
de estudios de Educación Física en los primeros años de la educación primaria en las escuelas
públicas de Brasilia, 2011 y 2014. Se caracteriza por ser una investigación documental y cualitativa. A
partir del análisis de contenido, los resultados muestran la importancia de la dimensión lúdica para
la educación de los niños. Expone la necesidad de discutir sobre la práctica pedagógica, en una
relación interdisciplinaria y no de subordinación.
PALABRAS CLAVES: Plan de estudios; Educación Física; Infancia.
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O TEMA CULTURA NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR LATINO-AMERICANA: APONTAMENTOS
DE PESQUISADORES DA ARGENTINA, CHILE E
COLÔMBIA1
Eliane Regina Crestani Tortola2
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RESUMO
Este texto apresenta o debate acerca da cultura na Educação Física escolar argentina, chilena e
colombiana, com base na interlocução com pesquisadores vinculados a universidades nesses países
por meio de questionário on-line e incursões teóricas. Os resultados indicam que o tema cultura
é periférico na educação física escolar, mas que há interesses emergentes de pesquisadores em
contribuir com avanços na área.
Palavras-chave: cultura; educação física; escola.

INTRODUÇÃO
Na história recente da Educação Física (EF) no Brasil percebem-se esforços
epistemológicos para o entendimento da área a partir da ênfase em teorias das
Ciências Humanas e Sociais. Desde que foi chamada por Medina (1983) a entrar em
crise, na década de 1980, a EF passou a ser questionada sobre sua cientificidade,
gerando a necessidade de busca por novas formas de perceber a área. Os estudos
de Lopes (2013, p.69) situam esse cenário em que o tema da cultura passa a
transitar nos debates epistemológicos da área, afirmando que, mesmo estruturado
teoricamente, “ainda integra um campo de intensas discussões, críticas, conflitos e
nem sempre consensos”.
Tais reflexões nos levaram a discutir, por meio de um amplo estudo5, o papel
da cultura na EF e na produção de conhecimento, a partir de interlocutores latinoamericanos vinculados a instituições de ensino superior em seus países. Entretanto,
1 Pesquisa financiada pela Fundação Araucária-FA por meio de concessão de Bolsa Produtividade
em Pesquisa.
2 Universidade Estadual de Máringá (UEM), elitortola@gmail.com
3 Universidade Estadual de Máringá (UEM), laramlara@hotmail.com
4 Universidade Estadual de Máringá (UEM), antoniomonteirouem@gmail.com
5 Este artigo constitui recorte da coleta de dados em oito países que compõem a América Latina,
por meio do “Projeto Panorama da educação física escolar latino-americana: dimensões da cultura
e qualidade na educação”, aprovado pelo COPEP, em respeito à Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde.
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para esse texto, o recorte contemplou os contextos argentino, chileno e colombiano,
tendo como objetivo apresentar reflexões acerca da relação entre cultura e EF
escolar. Para tanto, buscou-se elencar as principais considerações trazidas pelos
pesquisadores dos três países, estabelecendo um diálogo com a teoria atinente.
Para darmos conta desse intuito, o texto em questão organiza-se em dois
momentos. No primeiro deles, apresentamos os caminhos percorridos para o
desenvolvimento da pesquisa. No segundo, abordamos os resultados referentes aos
dados que versam sobre o trato da cultura na EF escolar. A leitura dos pesquisadores
sobre a temática da cultura em seus países constitui conteúdo gerador de reflexões
e debates subsequentes acerca do entendimento desse tema em suas aproximações
e distanciamentos com a realidade brasileira, oportunizando um jogo tensional que
nos permita compreender os caminhos e desafios que cercam a relação EF e cultura.
METODOLOGIA
Incursões teóricas e contribuições advindas de pesquisadores que atuam como
docentes em universidades públicas na Argentina, no Chile e na Colômbia marcam
o desenvolvimento desse texto a partir de questionário on-line construído pelo
Google doc,acrescido de termo de consentimento livre e esclarecido. Universidades
estatais/públicas foram mapeadas como critério para a busca desses pesquisadores,
sendo consideradas universidades com maior tempo de existência e com tradição
na oferta de curso superior em EF. Foram convidados pesquisadores ligados às
instituições: na Argentina, Universidad Nacional delComahue e Universidad Nacional
de La Plata; no Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Atacama e
Universidad Metropolitana de Ciencias de laEducación; na Colômbia, Universidad
de Antioquia e UniversidadPedagogica Nacional.
Após contato via e-mail com as instituições e a análise de currículo de docentes
com acesso a suas produções, chegamos a sete pesquisadores, representados, nesse
texto, por siglas: P1AR e P2ARpara as pesquisadoras argentinas; b) P1CL, P2CL e P3CL
para os pesquisadores chilenos; c) P1CO e P2CO para as pesquisadoras colombianas.
Os colaboradores têm experiências no ensino de didática, prática de ensino, prática
pedagógica escolar, metodologia do ensino de EF, fundamentos históricos e
filosóficos da motricidade, entre outros, as quais sinalizam o seu envolvimento com
a formação. Estabelecido o contato, os pesquisadores prontificaram-se a responder
a um questionário com os seguintes eixos temáticos: a) cultura e produção de
conhecimento; b) marcos teóricos basilares; c) cultura na Educação Física escolar,
sendo este último o recorte problematizado nesse texto por meio da questão “Como
a cultura é tratada no processo de ensino-aprendizagem das aulas de Educação
Física escolar?”. Os dados originários das respostas dos pesquisadores forneceram
subsídios para a discussão de como se constitui a temática da cultura na EF escolar
argentina, chilena e colombiana.
Buscamos considerar as particularidades de cada docente/pesquisador no
sentido de cruzar fronteiras, “desnaturalizar identidades, romper com discursos
dominantes e produzir novos discursos” que favoreçam a construção de “identidades
solidárias” (VIEIRA, NEIRA, 2016, p. 793). A compreensão de que as considerações
apontadas pelos interlocutores não se resumem a uma preferência individual, mas
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sim, representam o resultado de condições sócio-históricas constitutivas de uma
posição de sujeito não deslocado de sua realidade, leva-nos ao enfrentamento dos
desafios contemporâneos que tocam a educação e, aqui, de modo especial, a EF
escolar.
O OLHAR DOS INTERLOCUTORES PARA A CULTURA NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
A escola, entendida por Foucault (1999) como uma das instituições de discurso
de verdade e poder, é um dos primeiros lugares de experiência da vida pública. Pensar
a tematização da cultura na EF nesse contexto, em realidades distintas da nossa,
é atentar para a leitura que os próprios pesquisadores fazem desse tema em seus
países, considerando sua posição de sujeito frente a essa realidade. Ao responderem
à questão “Como a cultura é tratada no processo de ensino-aprendizagem das
aulas de Educação Física escolar?” os interlocutores trazem as demarcações sóciohistóricas que constituem sua ação docente. A presença de termos como “jogos
tradicionais” (P1AR), “jogos cooperativos” (P1CL), “danças folclóricas” (P2CL; P3CL),
“jogos pré-desportivos” (P3CL), confere à cultura um caráter secundário, por ser
visualizada na tradição, nas festividades e identidades locais, como apresentado no
Quadro 1.
País
Argentina

Chile

Pesquisadores

Cultura na Educação Física escolar

P1AR

Jogos tradicionais (cultura particular de uma região do país).Jogos
realizados à época dos avós.Associada à tradição.

P2AR

As minorias devem adaptar-se às maiorias.

P1CL

Jogos cooperativos - valorização de habilidades sociais e essoais.
Atividades próprias do entorno cultural, em espaços formais e informais,
para o alcance de metas individuais e coletivas.

P2CL

É marginal na formação do professor de Educação Física. Visão patriótica.
Danças folclóricas.

P3CL

Jogos em geral e jogos pré-desportivos, esportes e expressão motora.
Danças tradicionais e folclore. Identidade e expressões diversas das
distintas regiões. Cultura “original”.

P1CO

Psicomotricidade. Desenvolvimento da dimensão corporal e o
desenvolvimento integral do sujeito.Esporte escolar de orientação técnica
(educação básica primária).

P2CO

Cultura presente em cada disciplina da escola.Enfoque na tradição e nas
características identificadoras da nação.

Colômbia

Quadro 1- Síntese das respostas dos interlocutores sobre o tema cultura na EF escolar.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir das informações fornecidas pelos pesquisadores.

A tematização da cultura na relação com a EF escolar, nos países investigados,
pode ser pensada com “as etnias originais e com os sistemas de exploração e
organização do poder” (BEYHAUT,1994, p. 185), em que “as minorias devem adaptarse às maiorias” (P2AR, tradução nossa), caracterizando formas homogeneizantes
de trato com o corpo e a cultura. Nesse caminho, destaca-se o esporte, cujas
virtudes, “por serem muito sedutoras, têm sido disseminadas como algo mágico”,
como observam Breilh, Matiello e Capela (2010, p. 33). Os autores ainda explicam
que esse é um “processo complexo de determinação”, que objetiva o “potencial
físico e psicológico com que se pratica exercício ou esporte” (p. 17). Trata-se de um
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mecanismo histórico que, motivado pelo mercado esportivo, atua no modo de vida
das pessoas, intervindo na adoção de um dado estilo de vida, como observado no
contexto colombiano, em que a cultura dá-se por meio do “desenvolvimento da
dimensão corporal e desenvolvimento integral do sujeito” (P1CO, tradução nossa),
sendo o esporte de orientação técnica predominante na escola.
Em se tratando de cultura relacionada à tradição e identidade de uma nação,
assim como suas características regionais, observamos na fala dos interlocutores
dos países investigados, a exemplo de P1AR, P2CL, P3CL, P3CO, que essa é uma
característica determinante no trato com a cultura na EF escolar. Por meio das
danças folclóricas e dos jogos tradicionais, “identidade e expressões diversas das
distintas regiões” P3CL (tradução nossa) e “enfoque na tradição” P3CO (tradução
nossa) são vistos como formas de gerar um estado de pertencimento e um sentido
particular de nação que, ao se fechar em si mesmo, pode levar à negação do outro.
A cultura expressa-se, nessa direção, como um artefato social submetido às relações
de poder, estando interligada a essas relações.
Foucault (1999, p. 321) explica que “a modelagem do corpo dá lugar a um
conhecimento do indivíduo” e o constitui como “corpo social” (FOUCAULT, 1985,
p. 146) o qual, na escola, constitui o corpo cultural. Na EF chilena, a cultura é um
termo que se relaciona à “visão patriótica” (P2CL, tradução nossa) e à “valorização
de habilidades sociais e pessoais” desenvolvidas a partir dos “jogos cooperativos”,
além da percepção de cultura dar-se por meio de “atividades próprias do entorno
cultural, em espaços formais e informais, para o alcance de metas individuais e
coletivas” (P1CL, tradução nossa), próprias do processo de configurações atuais de
controle e soberania.
CONCLUSÃO
O percurso investigativo desenvolvido levou-nos a constatar o caráter secundário
atribuído à cultura na educação física argentina, chilena e colombiana a partir da
percepção dos pesquisadores que colaboraram com a pesquisa. Em acréscimo, ela
encontra-se vinculada à tradição e à identidade da nação. Essa constatação revela
o quão ainda são embrionários os esforços acadêmicos rumo a uma educação física
que possa ser vista de forma desnaturalizada, tendo a discussão cultural como um
subsídio importante nesse processo.
Vemos, portanto, a necessidade de ampliar o diálogo já existente, a ser
intensificado, já que nossa posição de sujeitos (pesquisadores) nos permite localizar
os “pontos frágeis” e os “pontos fortes” para obter a percepção densa do presente
(FOUCAULT, 1985, p. 151), afim de construirmos não um único caminho, mas
percursos críticos que possibilitem produzir múltiplos olhares para o entendimento
das relações entre escola e sociedade.
THE THEME OF CULTURE IN LATIN AMERICAN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
RESEARCHERS’ NOTES FROM ARGENTINA, CHILE AND COLOMBIA
ABSTRACT: This text presents a debate about culture in Argentine, Chilean and Colombian School
Physical Education, grounded on the interlocution with researchers from universities through an online
questionnaire and theoretical incursions. The results indicate that the theme of culture is peripheral in
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school PE, but that there is an interest from the part of researchers in contributing to the area.
KEYWORDS: Culture; Physical Education; School.

EL TEMA DE LA CULTURA EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
LATINOAMERICANA: APUNTES DEINVESTIGADORES EN ARGENTINA, CHILE E
COLOMBIA
RESUMEN: Este texto presenta el debate sobre la cultura em la Educación Física escolar argentina,
chilena y colombiana derivadas Del diálogo com investigadores de universidades por médio de
cuestionario on-line y incursiones teóricas. Los resultados indicam que el tema de la cultura es
periférico, pero hayinterés de investigadores encontribuir conelárea.
PALABRAS CLAVE: Cultura; Educación Física; Escuela.
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DECISÕES E INTERAÇÕES CURRICULARES DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Kadja Michele Tenório2
Marcelo Tavares3
Marcílio Souza Júnior4
RESUMO
Analisa decisões e interações dos professores numa proposta curricular para educação física
escolar (EFE) crítico-superadora. Estudo de caso qualitativo-descritivo a partir de entrevista com 10
professores de EFE do município de Camaragibe. Usou análise categorial por temática. Verificamos
que os professores de EFE reconhecem o potencial, apontam discordâncias e/ou desentendimentos
com relação a pontos da proposta.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; educação física escolar; perspectiva crítico-superadora.

INTRODUÇÃO
O Brasil atravessou diferentes regimes políticos, atualmente vive uma
democracia, na visão de alguns abalada diante da atual conjuntura. Tal percurso,
associado a outros aspectos econômicos e sociais, interferiram e interferem na
educação, logo, nas questões curriculares.
No entanto, não são todas as políticas, práticas e teorias curriculares que
assumem a existência de tal interferência. Conforme Silva (2011) a partir da
classificação das teorias curriculares em tradicionais, críticas e pós-críticas,
evidencia-se que as teorias tradicionais têm como cerne questões convencionais e
técnicas do currículo, revestidas por uma neutralidade cientifica e pedagógica. As
críticas superam esta compreensão do currículo neutro e defendem que as opções
curriculares sofrem interferências/interferem em diferentes ordens, especialmente
sociais, políticos e econômicos. Já as teorias pós-críticas concordam com as críticas,
mas destacam que as interferências no e do currículo também estão relacionadas
as questões de gênero, cultura, raça, etnia, ou seja, todas as formas de subjetivação
mediadas por relações de poder.
Foi no bojo de uma teoria crítica de currículo que a rede municipal de
Camaragibe- Pernambuco (RMCg) elaborou no ano de 2000 uma proposta
curricular posteriormente reformulada que gerou 9 anos depois “Proposta Curricular:
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro de bolsa de mestrado da CAPES.
2 Universidade de Pernambuco, Secretaria de Educação de Pernambuco, kadjamichele@hotmail.
com
3 Universidade de Pernambuco, mmelo19@hotmail.com
4 Universidade Federal de Pernambuco, marciliosouzajr@hotmail.com
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Educação Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos” (CAMARAGIBE,
2009) que orienta a prática pedagógica nas aulas de Educação Física Escolar (EFE)
até os dias atuais.
Toma como referência a perspectiva crítico-superadora por essa manter
coerência com os princípios da política educacional da RMCg, em especial, a indicação
para que a formação do aluno seja voltada para a construção de um cidadão crítico,
autônomo, reflexivo, capaz de perceber-se como unidade e totalidade na sociedade
em que está inserido (COLETIVO DE AUTORES, 2014).
Assim, elege como objeto de estudo a cultura corporal e organiza os saberes a
partir de cinco temas: jogo, luta, dança, esporte e ginástica.
Quanto aos princípios orientam a seleção dos conteúdos, a proposta alerta
que sejam expressões corporais oriundas das relações sociais e, historicamente,
produzidas pelo homem com relevância social para o aluno da rede, adequados as
possibilidades da escola.
Compreendendo currículo como um contínuo orgânico, que parte de uma
prescrição, mas que não se encerra nela, objetivamos analisar interações e decisões
de professores diante de uma proposta curricular para EFE, subsidiada por uma
perspectiva crítico-superadora.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Pesquisa5do tipo estudo de caso, com unidade de análise (YIN, 2010) as
decisões e interações dos professores de EFE com relação a proposta curricular da
RMCg, subsidiada por uma perspectiva crítico-superadora.
Entrevistamos 10 dos 11 professores de Educação Física (PEF) da RMCg a partir
dos critérios: 1- licenciado em educação física; 2- ser professor efetivo da rede; 3não estar em gozo de licenças diversas ou processo de afastado do exercício da
docência. Os dados foram tratados por análise de conteúdo categorial por temática
(BARDIN, 2011).
DECISÕES E INTERAÇÕES CURRICULARES DOS PEF
A apropriação de orientações da proposta curricular da RMCg pelos PEF revela
interação e decisão acerca dos fundamentos da política educacional, não como
mera aproximação ou distanciamento do que aponta um documento oficial, mas,
principalmente, a mobilização de saberes/poderes/quereres envolvidos na prática
curricular.
Para os PEF proposta curricular é um subsidio teórico para a prática curricular,
que facilita a construção de uma sequência/hierarquia do que deve ser ensinado,
e contribui para que as aulas de EFE não sejam um conjunto de atividades
desarticuladas de um objetivo.
Proposta curricular é para dar um norte na nossa prática. Para não ficar algo
solto. Tudo tem que ter algum fundamento, tem que ter alguma base, para que
a gente possa dar uma certa sequência ao trabalho que a gente desenvolve
[...] (PEF9).
5 A pesquisa seguiu todas as exigências éticas: Registro de Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética (CAEE): 02505212.0. 0000.5207.
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Apesar da preocupação com à dosagem e sequenciação dos conhecimentos,
as falas dos PEF não demonstram preocupação com o conteudismo geralmente
encontrado em propostas tradicionais, mas buscam legitimar a EFE.
Outro distanciamento das teorias tradicionais foram os entendimentos deles
acerca do papel que a EFE desempenha na formação dos alunos. Majoritariamente,
houve o reconhecimento que a EFE deve contribuir para a formação de sujeitos
críticos, reflexivos perante os temas da cultura corporal, em detrimento da mera
execução de movimentos.
[...] tentar formar um aluno no sentido de dar a ele a capacidade de criar, de
ser mais crítico [...] que ele vivencie, que tenha esse primeiro contato com
os conteúdos da cultura corporal de forma crítica, de forma que ele possa
criar, recriar, buscando novas experiências na linguagem da cultura corporal
(PEF10).

Quanto ao objeto de estudo delimitado para a EFE, concordamos com Aguiar
(2014), que esse tema carece de mais discussões com os PEF, tanto no que concerne
à definição, quanto às especificidades da cultura corporal. Dos 10 PEF entrevistados
apenas 3 conseguiram apontar de forma contundente qual o objeto de estudo.
A proposta curricular de Camaragibe é voltada para a cultura corporal. [...]
A escola não tem que formar atletas. A escola tem que proporcionar ao
aluno toda essa vivência. A educação física não é só esporte, não é só jogo.
Tem outras coisas que permeiam a educação física. Concordo que a cultura
corporal seja objeto sim (PEF6).

Os demais PEF, exprimem dúvidas e até possíveis incongruências em relação ao
objeto de estudo apontado pela proposta (CAMARAGIBE, 2009) para a EFE.
Ela é bem diversificada, eu não vejo um objeto de estudo, eu vejo objetos de
estudo. Onde a gente pode colocar o desenvolvimento motor, a formação
do cidadão em si, a interação entre pessoas, assim a gente vislumbra vários
objetos (PEF8).

Não é recente o uso do termo cultura corporal, porém ainda demanda reflexões.
Souza Júnior et al (2011), atentam que 21 anos após a publicação do livro Metodologia
do Ensino de Educação Física há diferenças de compreensão acerca da cultura
corporal até entre os autores. Ainda que também haja semelhanças explicativas,
por exemplo a desnaturalização da dimensão corporal humana.
Assim, acreditamos ser imprescindível discussões mais profundas acerca desse
objeto de estudo frente ao compromisso acadêmico, social e político da EFE, pois
caso contrário as dúvidas e incongruências podem se configurar como contradições
teóricas com reverberação na prática curricular.
Ainda que alguns PEF tenham apontado distintas denominações para o
objeto de estudo, ao dialogarmos acerca dos principais temas abordados, todos os
professores afirmam tratar-se da ginástica, dança, luta, jogo e esporte. Já quanto
ao entendimento dos PEF sobre cada um, começam a surgir em suas falas alusões
de como os temas são trabalhados. Nisso, verificamos embates entre o objeto de
estudo cultura corporal e a forma como a ginástica, dança, luta, jogo e esporte são
abordados por alguns deles.
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[...] ginástica, no meu entendimento seria a questão dos movimentos, em si,
movimentos naturais, e como falei é uma questão assim, ligada à questão
de higiene, cuidado do corpo essas coisas assim que eu atrelo à questão da
ginástica também que você deva tá despertando nos meninos, o porquê de
por que se exercitar [...] (PEF10, grifo nosso).

O exemplo nos permite inferir um risco de contradição teórica. As concepções
manifestadas pelo PEF afastam-se da que se faz presente na proposta analisada.
Em contexto próximo Aguiar (2014) enfatiza que apesar da participação de
professores na elaboração da proposta curricular, e na formação continuada bastante
intensiva, alguns parecem reproduzir concepções adquiridas à época da licenciatura
ou, mesmo, disseminadas na sociedade através dos veículos de comunicação.
Não foram apenas dúvidas, incongruências e possíveis contradições que
verificamos nas falas dos PEF quanto a seus entendimentos acerca dos temas da
cultura corporal. Reconhecemos também, entre os PEF, entendimentos subsidiados
pela visão da cultura corporal como forma de expressão da linguagem social e
historicamente construídas pelo homem (COLETIVO DE AUTORES, 2014).
[...] em relação à dança é o seguinte: eu tento trazer a cultura, principalmente,
agora [a escola] trabalhou frevo, foi em cima da cultura, da música, da
expressão do corpo. Independente se você dança de um jeito, ou de outro,
independente se é certo ou errado o passo pra mim, mas a expressão do
corpo pra mim é o mais importante, independente do que ele faça. Então, eu
não corrijo o movimento [...] (PEF1).

Os diferentes entendimentos revelados pelos PEF indicam diversas e até
opostas conduções das práticas pedagógicas desses sujeitos, ainda que partam de
um comum reconhecimento dos temas que compõem a cultura corporal, o citado
suporte do desenvolvimento motor pode expressar um dilema na relação entre
método e conteúdo, entre estratégia e conhecimento, entre teoria de recorrência e
aprendizagem objetivada.
Ainda que seja suporte teórico que possamos recorrer, esta referência apresenta
uma incongruência com a perspectiva crítica, pois termina por dicotomizar a ação
humana.
Destacamos que um dos PEF chama atenção para a influência do entendimento
que se tem dos eixos na prática de cada um dos professores.
[...] o meu entendimento se reflete na prática, não é?! Como eu encaro cada
uma desses [temas da cultura corporal] e como eu procedo em cada um [...]
[...] Então, eu trabalho o meu entendimento em relação aos eixos é o que eu
coloco na prática, eu entendo dessa maneira e aplico isso na prática (PEF3).

Aqui, nessa diversidade de entendimento, uma hipótese ainda é a dúvida,
a incongruência e a contradição. Entretanto, apontamos uma chance pela
transitoriedade explicativa das teorias, uma dinâmica na história acadêmica na
área, nem sempre acompanhada de linearidade, clareza, consistência. Um esforço
no processo formativo e de amadurecimento profissional, buscando superar,
compreender, implementar e criticar as diversas visões.
Apesar da RMCg permanecer com o mesmo subsidio teórico-metodológico
desde 20009 10 dos PEF entrevistados foram empossados 1 ano após a publicação
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de Camaragibe (2009), mesmo participando de formação continuada julgamos que
essa recentidade influenciou a apropriação desses sujeitos.
[...] professores que entraram a pouco tempo, não é?! Todos eles têm o
mesmo período... tem menos de 2 anos... aqui eu acho que a gente não passa
[...] no máximo 2 meses sem se reunir, sem conversar, sem tentar chegar a um
consenso em relação a algumas coisas (PEF10).

Pelas contribuições dos PEF entrevistados, reconhecemos que o caráter
orgânico do currículo, sua integralidade teórica, política e prática se configuram
num movimento contraditório de influências mútuas. Porém levantamos a hipótese
de que as assimetrias, distanciamentos, aproximações estão muito condicionadas ao
tempo e tipo de envolvimento do docente na apropriação e produção curriculares,
especialmente perante um processo de formação continuada que propicia e convoca
para elaboração curricular ou mesmo para reflexão de sua implementação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As revelações de um processo peculiar de interações e decisões com as
indicações para a sistematização dos conhecimentos da EFE apontam, por meio da
fala dos PEF, que proposta curricular é uma orientação que visa contribuir com a
legitimação do componente curricular.
Foi na relação entre a proposta e prática curricular que uma lacuna entre a
identificação, por parte dos PEF, dos temas/eixos abordados pela perspectiva críticosuperadora e a compreensão epistemológica da cultura corporal como objeto de
estudo e das implicações dessa abordagem para suas práticas ficou explicita.
Soma-se a isso a existência entre alguns dos PEF de (co)fusões de diferentes
subsídios teóricos na condução da prática curricular. O que põe em xeque se a
função atribuída a EFE é de fato moduladora dessa prática.
Assim, é premente, a necessidade de uma ampliação das discussões acerca
da proposta curricular junto com os PEF para que, coletivamente, eles possam se
apropriar mais profundamente, analisar e avaliar, criticamente, os fundamentos da
proposta, à luz da concretude de suas práticas, apontando fragilidades e contribuições
da proposta para a formação das identidades críticas dos alunos dessa rede.
DECISIONS AND CURRICULAR INTERACTIONS OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS
ABSTRACT: Analyzed teachers decisions and interactions in a proposed for physical education (PE)
curriculum by a critical-surpassing perspective. Qualitative descriptive case study research from
interview with 10 teachers from the municipality of Camaragibe. We used the categorical analysis
as theme. We verified that PE teachers recognize the potential, point out disagreements and / or
disagreements regarding points of the proposal.
KEYWORDS: curriculum; school physical education; critical overcome perspective

DECISIONES Y INTERACCIONES CURRICULUM DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Analiza las decisiones y las interacciones de los maestros en una propuesta curricular
para la educación física escolar (EFE)-críticos superando. Estudio de caso cualitativo descriptivo de
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una entrevista con EFE 10 maestros en el municipio de Camaragibe. Análisis categórico utilizado por
el tema. EFE Se encontró que los maestros reconocen los posibles desacuerdos y / o desacuerdos de
enlace con respecto a los elementos de la propuesta.
PALABRAS CLAVES: plan de estudios; la educación física escolar; superación perspectiva -critical
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CULTURA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: OLHARES
ACERCA DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NA
BOLÍVIA1
Ellen Grace Pinheiro2
Suzana Vieira3
RESUMO
Este estudo traz questões acerca da cultura na produção do conhecimento da educação física escolar
boliviana a partir da perspectiva de três professores universitários da área. A coleta de dados se deu
a partir de um questionário, sendo tratado por meio da análise de conteúdo. Constatamos que a
produção do conhecimento sobre a Educação Física Escolar e a cultura encontra-se incipiente, na
visão dos interlocutores, mesmo com a busca em promover diálogos com a cultura.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Cultura; Produção Científica e Tecnológica; Bolívia.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o sistema de Educação da Bolíviabusca promover a visibilidade e
a difusão da cultura popular, das tradições do povo e a história do país(BOLIVIA,
2010, tradução nossa). Os fins dessa nova organização da educacional, citadas na
Ley De La Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, entre outros, trazem aspectos
em relação à cultura:
Fortalecer o desenvolvimento da intraculturalidade, interculturalidade e o
plurilinguismo na formação e a realização plena das bolivianas e dos bolivianos,
para uma boa convivência em sociedade, contribuindo para a consolidação
e fortalecimento da identidade cultural das nações e povos indígenas
originários campesinos, comunidades interculturais e afrobolivianas, a partir
das ciências, técnicas, artes e tecnologias próprias, na complementariedade
com os conhecimentos universais (BOLIVIA, 2010, p. 6,tradução nossa).

No período e 2000 a 2005, a situação econômica boliviana tornou-se dramática
e rapidamente inviável, fazendo com que o sistema político perdesse sua legitimidade
e credibilidade, tornando possível a ascensão de um governo popular. A educação
1 Pesquisa vinculada à Bolsa Produtividade em Pesquisa-Fundação Araucária, da coordenadora do
projeto de pesquisa que originou esse estudo. Seu nome não compõe autoria nesse resumo (com
seu consentimento), dado o limite de autoria estabelecido pela coordenação do evento.
2 Professora da Rede Básica de Educação do Paraná. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação
Associado em Educação Física UEM-UEL. Integrante do Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e
Ludicidade-DEF/UEM/CNPq. Universidade Estadual de Maringá (UEM), ellen_gr@yahoo.com.br
3 Bacharela em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, integrante do Grupo de
Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade-DEF/UEM/CNPq. Universidade Estadual de Maringá (UEM),
suzana_vieira27@hotmail.com
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passa a ter como objetivo a promoção de um novo currículo para os diferentes
níveis educativos; um currículo regionalizado elaborado pelo Conselho Educativos
dos Povos Originários (CEPO); a capacitação de um grupo de professores pelo
Programa de Formação Complementar (PROFOCOM) e cursos em nível primário e
secundário (YAPU, 2013, tradução nossa). Essa lei possibilitou a estrutura curricular
com valores, práticas e conhecimentos da cultura dos diferentes povos (GÓMEZ,
2015, tradução nossa).
Em meio ao contexto educacional, a Educação Física, como componente
curricular das escolas, beneficiou-se com essa mudança. Segundo Cañete
(2015), algumas instituições de formação na área da Educação Física foram
oferecidas, sendo quatro escolas superiores de formação de professores, quatro
programas complementares em universidades e mais dois cursos de licenciatura
em universidades. Esses cursos de formação de professores passam a seguir as
normativas estabelecidas pela 070/2010.
Entendendo que a Educação Física Escolar é uma parte da Cultura Física e
que o conceito é definido, segundo Cañete (2008, p. 04, tradução nossa), como “o
processo de interação entre o homem e seu ambiente, através do desenvolvimento
de atividades físicas - desportivas mediadas por uma intervenção pedagógica”,
indagamo-nos como a produção de conhecimento tem relacionado a Educação
Física escolar com temas da cultura? E, quais seriam as principais referências que
tratam sobre esse assunto?
Este estudo faz parte do Projeto de Pesquisa “Panorama da educação
física escolar latino-americana: dimensões da cultura e qualidade na educação”,
realizado pelo Grupo de Pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade (GPCCL), da
Universidade Estadual de Maringá-Paraná (UEM). Para compreender as questões
específicas, nutrimo-nos de fontes teóricas que abordam as temáticas atinentes ao
país,acrescidas das contribuições de três interlocutores4da área, denominados de
P1BO, P2BO, P3BO.
2 A CULTURA COMO PARTE DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Com relação às principais referências teóricas que tratam da temática cultura
na educação física escolar boliviana. P1BO (2016,tradução nossa), destacou os
documentos do PROFOCOM. P2BO (2016, tradução nossa) afirma que as referências
teóricas fazem falta, na educação escolar, para uma melhor compreensão acerca da
cultura da atividade física. P3BO (2016, p. 2,tradução nossa) mencionou que são os
“Cadernos de formação complementar UF. 12, 13, 14 de educação física”, referências
da Espanha e do Brasil. Sobre a literatura boliviana, o interlocutor afirma que a
produção é limitada porque “poucos autores se interessam” em “escrever sobre a
educação física na Bolívia”.
No que se refere ao aporte teórico que os professores de Educação Física
da escola possuem, este se encontra incipiente, conforme P1BO (2016, tradução
nossa), e isso dificulta o desenvolvimento e consolidação da área na escola, por não
4 Dois dos interlocutores são professores na Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba) e um
é professor da Universidad Pública de El Alto (El Alto).
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haver uma equidade no seu acontecimento, ou como esclarece Cañete (2001, p. 01,
tradução nossa) já no início dos anos 2000: “a não - existência de um programa
ou guia metodológico para o trabalho dos professores de forma que os mesmos
possam desenvolver uniformemente as diferentes capacidades e habilidades em
correspondência com o nível de ensino” e faixa etária, ao qual os educandos estão
transitando. No entanto, não é só a falta de produção científica em que se resumem
as dificuldades da área da Educação Física na Bolívia, além do resultado dos
diagnósticos do Programa Nacional de Formación de Profesionales en el ámbito
del Deporte y las Ciencias de la Actividad Física, em 2000 e 2008, que apontaram
o pequeno número de centros para a formação de profissionais de Educação Física
no país (fragilizando a atividade extensionista). Impera tambéma não concepção
de uma política científica a partir do qual os projetos de investigação são gerados
em correspondência com os principais problemas que se manifestam em educação
física e desporto em todo o país, a falta de publicações científicas especializadas
que permita a interação de profissionais com o conhecimento mais recente da área,
a falta de reconhecimento social para profissionais da área com baixa remuneração
e a presença de um espectro de trabalho muito apertado para os graduados desta
especialidade (CAÑETE, 2008, tradução nossa).
O PROFOCOM é um programa que responde à necessidade de transformar o
Sistema Educativo a partir da formaçãoe o aporte aos maestros no Modelo Educativo
Sociocomunitário Produtivo e da Lei da Educacional n.° 070 Avelino Siñani - Elizardo
Pérez (BOLIVIA, 2016, tradução nossa). Esta lei, por sua vez, define como objetivos
da formação de professores e professoras:
Formar professionais críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, inovadores,
investigadores; comprometidos com a democracia, as transformações sociais,
a inclusão plena de todas as bolivianas e os bolivianos. Desenvolver a formação
integral da maestra e do maestro com alto nível acadêmico, no âmbito da
especialidade e do âmbito pedagógico, sobre a base do conhecimento da
realidade, a identidade cultural e o processo sócio-histórico do país (BOLIVIA,
2010, p.18, tradução nossa).

Assim, com a abrangência desse programa em nível nacional, e com a carência
de aporte teórico boliviano na área da Educação Física Escolar e cultura, os Cadernos
de Formação Complementar têm se tornado referência, na visão dos interlocutores
da pesquisa. Além disso, observou-se que as referências de outros países, os próprios
cadernos do PROFOCOM, trazem leituras e atividades sobre textos oriundos de
outros países como aporte teórico, sinalizando, mais uma vez que a Educação Física
boliviana carece de publicações que dialoguem com a cultura, já que, em tese, a
cultura tem-se tornado tema de destaque dessa nova organização da Educação
Boliviana.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com as mudanças ocorridas na Educação na Bolívia, a qual busca
aproximar a educação da cultura local e da identidade nacional, de acordo com os
interlocutores da pesquisa e com o referencial teórico adotado, não observamos
que a produção do conhecimento tenha voltado seus olhares para questões que
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abordem a cultura e a Educação Física Escolar, tornando-a incipiente. Isso pode
ocorrer devido a vários fatores, como pouco interesse pela temática por parte dos
autores P3BO (2016, tradução nossa); não concepção de uma política científica em
que os projetos de investigação são gerados e pensados a partir dos principais
problemas que se manifestam em educação física e desporto em todo o país;falta
de espaços (Fórum de Ciência e técnica), onde seus resultados são divulgados; falta
de publicações científicas especializadas que permitem a interação de profissionais
com o mais recente conhecimento da área; falta de reconhecimento social para
profissionais dessa categoria e a presença de um espectro de trabalho muito
apertado para os graduados desta especialidade (CAÑETE, 2008, tradução nossa).
Diante desse contexto, torna-se crucial o incentivo à produção do conhecimento
referente à cultura e a Educação Física Escolar, uma vez que o conceito de cultura
física está relacionado à área, embora tomado em sua forma naturalizada. Assim,
seu desenvolvimento e consolidação na escola poderão mostrar maior efetividade
dos princípios dessa nova Educação boliviana.
CULTURA Y EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: PERSPECTIVAS SOBRE LA
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN BOLIVIA
RESUMEN: Este estudio plantea cuestiones acerca de la cultura en la producción del conocimiento
de la educación física escolar boliviana de los tres profesores universitarios del área. La recogida de
datos ocurrió por medio de un cuestionario, y fue tratado por análisis de contenido. Verificamos que
la producción de conocimientos sobre la educación física escolar y la cultura física es incipiente, en
opinión de los interlocutores, incluso con la búsqueda de promover el diálogo con la cultura.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Cultura; Producción Científica y Tecnológica; Bolivia.

CULTURE AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: LOOKING AT THE
PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN BOLIVIA
ABSTRACT: This study brings questions about culture in the production of knowledge of Bolivian
school physical education from the perspective of three university professors of the area. The data
collection was done from a questionnaire, being treated through content analysis. We found that
the production of knowledge about Physical Education and Culture is incipient in the view of the
interlocutors, even with the search to promote dialogues with culture.
KEYWORDS: Physical Education; Culture; Scientific and Technological Production; Bolivia.
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PROPOSTAS CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR: ANÁLISES DO OBJETO DE
ESTUDO
Ana Rita Lorenzini1
Kadja Michele Ramos Tenório2
Rodrigo Falcão Cabral de Oliveira3
Mayara Alves Brito da Rocha4
RESUMO
Analisa o objeto de estudo delimitado para Educação Física em propostas curriculares estaduais
da região nordeste do Brasil, com a análise de conteúdo categorial por temática (BARDIN, 2011).
Concluímos que se faz necessário maior clareza quanto aos argumentos de uma proposta curricular,
a partir da escolha do objeto de estudo já que existem diferentes tendências epistemológicas
fundamentando-o.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; propostas curriculares; objeto de Estudo.

1 INTRODUÇÃO
As propostas curriculares para Educação Física (EF) na educação básica, na
especificidade do nordeste do Brasil, expressam a existência das mesmas como
elemento orientador do trabalho pedagógico dos professores junto com os
estudantes. Para Tenório et al (2012), de forma recorrente nas propostas é identificada
“uma relação mais próxima com o projeto político pedagógico da escola onde será
vivenciada, expressando elementos como: contexto histórico, [objeto de estudo],
intencionalidade, conteúdos, aspectos metodológicos e avaliação” (p.544).
Na EF estudos (MARTINY; FLORÊNCIO; GOMES-DA-SILVA, 2011; GRAMONELLI,
2014) reconhecem a existência de um distanciamento entre o campo da política e
do trabalho pedagógico mediado pela forma como as propostas são construídas,
das apropriações que os professores fazem delas.
Nesse contexto, compreendemos que o objeto de estudo trata a especificidade
da EF na escola. Para Bracht (2011) temos: atividade física (aptidão física), o
movimento humano, cultura de movimento, cultura corporal de movimento, cultural
corporal, como aqueles que mais têm se destacado nas propostas curriculares para
EF escolar.
1 Universidade de Pernambuco (UPE), arita@globo.com
2 Universidade de Pernambuco (UPE) - Secretaria de Educação de Pernambuco, kadjamichele@
hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), rodrigo_fcoliveira@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), mayararocha1090@yahoo.com.br
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Assim, buscamos analisar o objeto de estudo delimitado para EF em propostas
curriculares estaduais da região nordeste do Brasil.
2 METODOLOGIA
Inspirados nas teorias críticas, buscamos nos site das Secretarias de Educação
dos Estados do Nordeste brasileiro as propostas curriculares para EF escolar.
Identificamos propostas em: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco,
Piauí e Sergipe. Os dados foram tratados pela análise de conteúdo categorial por
temática (BARDIN, 2011) por meio das unidades de contexto: 1- objeto de estudo; 2perspectiva da EF Escolar; 3- concepção de sociedade, homem, educação, escola;
4- função da EF escolar; 5- relação com os objetivos da EF escolar.
3 A CULTURA CORPORAL COMO OBJETO DE ESTUDO: O QUE DIZEM AS
PROPOSTAS?
Aqui tratamos das propostas curriculares para a EF que tomam a cultura corporal
como objeto de estudo: Bahia (2013), Ceará (2011), Paraíba (2010), Pernambuco
(2013).
Três delas evidenciaram aproximações com referenciais da teoria do
conhecimento materialista histórico-dialética e da Pedagogia Histórico-Crítica,
rumo a EF na perspectiva Crítico-Superadora, mas as quatro buscam responder aos
interesses da classe trabalhadora.
Quanto à concepção de homem, somente uma proposta explicitou que é “um
sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva [...], questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura” (BAHIA, 2013a, p.19).
Frente às concepções de sociedade, educação e escola, as quatro propostas
não apresentam seus entendimentos sobre tais categorias, porém reportam-se a
finalidade de transformação social e anseios dos trabalhadores.
Sobre a função da EF escolar, três propostas argumentam que cultura corporal
é tratada visando
[...] elevar o padrão cultural dos estudantes no que diz respeito a esse
componente curricular e sua prática em diferentes âmbitos da vida escolar e
extraescolar (BAHIA, 2013a, p. 116).
[...] sentidos e significados que se interpenetram e expressam
intencionalidades/objetivos dos homens e mulheres, as intenções/objetivos
da sociedade (PARAÍBA, 2010, p. 16).
[...] a ação-reflexão-nova ação [...] em busca de uma formação críticosuperadora dos estudantes [...] o acesso ao rico patrimônio cultural humano,
no que diz respeito à ginástica, à luta, à dança, ao jogo e ao esporte,
(PERNAMBUCO, 2013, p.24-25).

Há coerência interna entre objeto de estudo e objetivos delimitados para EF. No
que concerne à finalidade da EF, Pernambuco (2013) assinala que os estudantes reflitam
sobre as práticas corporais construídas historicamente na sociedade e compreendam
a realidade em que estão inseridos. Paraíba (2010) reitera a necessidade de organizar
e sistematizar o conhecimento específico enquanto fenômeno social, procurando
conceituá-lo e relacioná-lo ao lazer, à educação, à saúde.
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Para Souza Júnior, Santiago e Tavares (2011) a proposta pedagógica é uma fonte
epistemológica de seleção, organização e sistematização dos saberes escolares. E
deve oferecer fundamentos para a prática pedagógica indicando não só o “o que”
deve ser ensinado, mas informar o “por quê” da seleção de determinados conteúdos,
para formar “que tipo de homem?” que irá atuar em “que sociedade?”.
3.1 CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO, CULTURA CORPORAL, APTIDÃO FÍSICA/
PROMOÇÃO DA SAÚDE: O SINCRETISMO NAS PROPOSTAS CURRICULARES.
Neste estão às propostas de Alagoas (2010), Maranhão (2014), Piauí (2013)
Sergipe (2011).
As propostas do Piauí (2013) e de Alagoas (2010) expressam um sincretismo
quanto ao objeto de estudo expresso nos objetivos e nas aprendizagens.
Conhecer, valorizar e apreciar as diferentes manifestações de cultura corporal
presente no cotidiano (ALAGOAS, p.75).
Demonstrar conhecimentos, atitudes e hábitos saudáveis referentes à nutrição,
atividades físicas regulares (Ibid, p.87).
Compreender as amplas manifestações da cultura corporal do movimento,
estabelecendo as diferenças e semelhanças entre as diversas categorias de
práticas corporais, (PIAUÍ, p. 41).

Maranhão (2014) tem como objeto de estudo, a cultura corporal de movimento,
mas não explicita a perspectiva da EF que norteou a escolha e, argumenta que é
preciso “Compreender a necessidade de transformação de hábitos corporais em
função das necessidades sinestésicas e da promoção da saúde”, (MARANHÃO,
2014, p. 48-49, grifo nosso). Também Sergipe (2011) tem como objeto de estudo, a
cultura corporal do movimento reportando-se às “atividades rítmicas expressivas;
jogos; ginástica; lutas; esportes e conhecimentos sobre o corpo” (SERGIPE, 2011,
p.131).
A partir do sincretismo referente ao objeto de estudo das propostas, inferirmos
que a EF distancia-se da base crítica, uma vez que a cultura corporal restringe-se ao
cotidiano de vida dos estudantes e, as aprendizagens estão relacionadas a diferentes
perspectivas de EF escolar/objetos de estudo, evidenciando-se a falta de uma
radicalidade epistemológica e de rigor teórico na EF, não delimitando sua perspectiva.
Em Alagoas (2010) as concepções de sociedade relacionam-se com: o exercício
pleno da cidadania, a solidariedade, a democracia, dentre outros. Já com relação
à concepção de homem indica-o como um ser situado no mundo, membro de um
grupo social.
E a educação, a referida proposta aponta que consiste no “[...] processo pelo qual
se formam homens e mulheres para uma determinada sociedade [...]” (ALAGOAS,
2010, p. 26). Já a escola é um espaço de reflexão permanente sobre suas práticas
ampliando a visão crítica acerca da sociedade.
Piauí (2013) não apresenta concepção de sociedade, homem, educação, escola,
mas revela preocupação com a realidade social historicamente produzida e com o
processo coletivo de luta da classe trabalhadora.
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Maranhão (2014), não explicita uma compreensão de sociedade, nem de
homem. Expressa o entendimento de educação a partir de um referencial crítico.
[...] educação como um fenômeno próprio dos seres humanos, pode-se
dizer que, segundo a teoria histórico-crítico, a transformação do homem
de ser biológico para ser histórico-social é a tarefa primordial do trabalho
educativo. Sendo assim, ‘a compreensão da natureza da educação passa pela
compreensão da natureza humana’ (SAVIANI, 1991, p.19) (MARANHÃO, 2014,
p.11).

A escola é reconhecida por Maranhão (2014) como [...] parte integrante
do sistema de garantia de direitos, um lugar privilegiado para assegurar a cada
indivíduo o exercício pleno de sua cidadania (p.6). Já Sergipe (2011) não conceitua
a sociedade e o homem, a educação e a escola.
Em relação à função social da escola, a mesma não foi apresentada em
Alagoas (2010), Maranhão (2014) e Sergipe (2011). Já Piauí (2013), diz que a mesma
consiste em possibilitar a apropriação dos conhecimentos científicos essenciais para
compreender a realidade, sendo lócus facilitador do processo de conhecimento que
acontece de forma dialógica e dialética entre professor e estudante.
Os objetivos da EF não foram explicitados para que os estudantes
sistematizassem o conhecimento, fragilizando a finalidade da mesma.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises sobre objetos de estudos delimitados para a EF escolar, nas
propostas analisadas, permite-nos inferir a necessidade de maior clareza quanto aos
argumentos para escolha do objeto de estudo já que existem diferentes tendências
epistemológicas fundamentando-o.
Nas propostas da Bahia, Pernambuco e Paraíba predomina a tendência da
cultura corporal na qual a produção e a apropriação do conhecimento buscam
aproximações com a dialética marxista que trabalha com as contradições da
realidade, reconhecendo nexos lógicos e históricos em seus conteúdos e métodos,
relacionando-os ao modo de produção em que foram gerados e que os condicionam.
Já nas propostas de Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe aparecem como objeto
de estudo, a cultura corporal, a cultura corporal de movimento, a aptidão física/
promoção da saúde. Isto fragiliza a concepção teórica e epistemológica por não
aprofundar conceitos centrais.
Nestas divergências paradigmáticas é fundamental aprofundar a discussão
acerca da produção coletiva de propostas curriculares e sua função nuclear, estando
cientes das necessidades e motivações humanas e institucionais que asseguram e
transformam a EF.
PROPUESTAS CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: ANÁLISIS
DEL OBJETO DE ESTUDIO
RESUMEN: Se analiza el objeto de estudio delimitado para la educación física en proyectos
curriculares estatales de la región noreste de Brasil. Se utilizó un análisis categórico de contenido
por temas (BARDIN, 2011). Se concluye que se hace necesario aclarar los argumentos de una
propuesta curricular, desde la elección del objeto de estudio que ya existen diferentes tendencias
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epistemológicas basándolo.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Propuesta curricular; Objeto de Estudio.

CURRICULAR PROPOSALS FOR PHYSICAL EDUCATION: ANALYZES OF THE
OBJECT OF STUDY
ABSTRACT: We analyze the study object delimited for the physical education in state curricular
projects of the northeastern region of Brazil. We used a categorical content analysis by themes
(BARDIN, 2011). We conclude that it becomes necessary to be clearer about the arguments of a
curricular proposal, from the choice of the object of study that already exist different epistemological
tendencies basing it.
KEYWORDS: Physical Education; Curricular Proposals; Study object.
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LOS NUEVOS MODOS DE SUBJETIVACIÓN EN EL
DISCURSO EDUCATIVO ARGENTINO
María Valeria Emiliozzi1
RESUMEN
El artículo se en marca en un trabajo post doctoral que analiza los discursos educativos del presente
que irrumpencon la universalidad y la homogeneidad del dispositivo educativo, y colocan la diferencia
y el reconocimiento individual como punto de partida para pensar la educación. Para tal objetivo se
analizanlos documentos curriculares de laprovincia de Buenos Aires (Argentina) que se encuentran
en vigencia.
PALABRAS CLAVES: Curriculum; diferencia; sujeto

INTRODUCCIÓN
El texto busca describir los modos de producción escolar en el marco de
las transformaciones de las políticas educativas argentinas acontecidas por el
desplazamiento del “gobierno del cuerpo” (formas de conducir la conducta) hacia
a la producción de la diferencia y la gestión de sí mismo. Como así también, analizar
las implicancias que trae una educación del cuerpo dirigida hacia la gestión de sí
mismo y la particularización del conocimiento a partir de una perspectiva social y
simbólica.
Para poder comenzar a analizar tales transformaciones e necesario recordar
que el acto de educar, en un modo institucional moderno respondió a la provisión
de un sentido que se pretendía universalista y que expresaba en clave nacional
la “cultura civilizada” (TIRAMONTI, 2003). Por un lado, el dispositivo pedagógico
estuvo dirigido hacia la homogenización de la población, inicialmente hacia la
normalización física y luego hacia la formación ciudadana, la cual se constituyó en
el sentido dominante del dispositivo escolar de fines del siglo XIX y principios del
XX. Por otro lado, la formación de recursos humanos estuvo dirigida hacia el sentido
dominante de la educación en el marco del desarrollo industrial que tomó auge
en el peronismo, además de ser un sentido que se impuso fuertemente en los ‘70
(FILMUS, 1996). Más allá de los diferentes saberes y condiciones de posibilidad que
fueron creando y transformando la práctica educativa, sus objetivos continuaron
operando en favor de cierta homogeneidad. Sin embargo, la crisis del estado del
bienestar, la acumulación fordista, la desinversión, la desindustrialización, llegan
hasta la reforma de los ’90, produciendo un acontecimiento que pretende irrumpir
con la homogenización que traía aires de progreso. El efecto reproductivo de un
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas (CONICET), Universidad Nacional de La
Plata (UNLP), Argentina, val_emiliozzi@hotmail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1271

sentido único, de una formación escolar en términos de una configuración de una
identidad homogénea, comienza a problematizarse a partir del supuesto de que
encubre otras formas de cultura y produce desigualdad. La cuestión radica en que,
si somos diferentes, el ser, la libertad de la elección de la identidad, la búsqueda
del sí mismo, de la gestión del yo, etc., deben ser los puntos a ser tomados como
referentes. No obstante, esto no implica que el Estado desaparezca, sino que se
trata de nuevas prácticas educativas que se reestructuran en un nuevo tipo de
relación entre el Estado y las escuelas. Esta reestructuración, que se mantiene en el
presente, no implica la ausencia del dispositivo pedagógico, sino su transformación
en un nuevo dispositivo que produce un desplazamiento de las formas de gobierno
(dirección de las conductas en relación a un deber ser) hacia las formas del autogobierno (dirección sobre sí mismo), que pone tanto al alumno como al maestro
ante una nueva relación (EMILIOZZI, 2014). Se trata de un discurso que coloca al
individuo como responsable de sí mismo, y dirige la práctica pedagógica hacia
“la formación, promoción y gerenciamiento del yo” (GRINBERG; 2008; 2009). No
se trata de suponer un sujeto, sino al revés: no se supone ningún sujeto, si no es
autónomo es culpa suya.
En los diferentes Diseños Curriculares de la Educación Secundaria, en este
caso en la Provincia de Buenos Aires, podemos ver enunciados que refieren a este
autogobierno a partir de que la producción del sujeto toma el camino hacia la
búsqueda del Yo, del sí mismo, de la autonomía, “la autoconciencia y estima de sí
mismo” (DGCyE, 2010, p. 29), y objetivos vinculados a alcanzar “el modo de ser
propio en cada sujeto” (DGCyE, 2006, p. 132). En efecto, la función del maestro
sufre una reestructuración, púes debe “prever los métodos y estilos de enseñanza
que le permitan al alumno tomar conciencia del propio cuerpo, de la funcionalidades
y potencialidades motrices del mismo” (DGCyE, 2003, p. 64). En otras palabras, se
conforman unas relaciones de enseñanza centradas hacia el alumno y hacia una
práctica que “involucra a la autorreflexión, a la autoconducción, al autodesarrollo”
(GRINBERG Y LEVY, 2009, p. 111). Al no haber un único modelo válido de ser
ciudadano, de ser saludable, la pregunta por quién soy se transforma en el objetivo.
Estas relaciones van colocando al alumno como centro del proceso y punto
de partida, y a su vez redoblan la apuesta hacia la búsqueda de la identidad, en
la medida en que aparece un nuevo espacio de normatividad y de regulación que
llama al yo a fabricarse a sí mismo, a producir su propio mundo. La nueva norma
es la diversidad, la búsqueda de la identidad, la construcción del propio proyecto;
conocerse y reconocerse en la propia identidad.
Como reconoce Grinberg (2008), ya no hay un programa de gestión a seguir
que produzca determinada experiencia, ahora el individuo es el autor de su propio
destino. La constitución del sujeto y el fin educativo es la fabricación del Yo, de un
individuo que vuelve a la interioridad de su conciencia de sí para reconocerse, para
sentir la adquisición de un, de su existencia, de su condición de autor.
DESARROLLO: LAS PROBLEMÁTICAS DE SUPONER EL “SÍ MISMO”
El curriculum de la Educación Secundaria conforma un sistema de pensamiento
que produce la racionalidad neoliberal y establece las reglas, formas y modalidad
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de relación del sujeto consigo mismo. Al desmenuzar el concepto de autonomía,
tenemos determinados componentes léxicos como: autos (por sí mismo), nomos
(normas y reglas), y el sufijo ía (acción). La autonomía parte del supuesto del
establecimiento de las propias normas y pone en despliegue la regla de “tú puedes”,
“yo mismo puedo”, etc. Además, el prefijo auto que aparece en cada una de las
actividades proviene del gr. αὐτο, y “significa ‘propio’ o ‘por uno mismo’” (RAE). Así,
uno hace su evaluación, su aprendizaje, su reflexión a partir de sí mismo.
La epistemología desde la cual se define al sujeto del curriculum, establece
que el mismo surge cuando una multiplicidad de cosas se encuentran con una
conciencia interna que determina que la formación del “yo pienso” se sustenta en
un “yo soy”. La educación trata de rescatar la experiencia sensible como una factible
comprensión del mundo de la vida, donde el énfasis es recuperar la corporeidad
(el propio cuerpo) que se asume con “el cogito encarnado en un cuerpo viviente”
(TRIGO Y MONTOYA, 2009, p. 91). El sujeto es definido a partir de una conciencia
que se asume y que la fenomenología –saber en el que se sostiene el discurso
corporeidad enunciados en el curriculum–ha colocado en una especie de extremo
superior, como si el prestigio de la conciencia fuera condición indispensable no sólo
para el conocimiento del mundo, sino para la constitución del sí mismo, del “Yo
cuerpo”, de mi propia imagen. En este sentido, la autoevaluación, el logro de la
autonomía en el proceso de enseñanza toma la forma de un desciframiento de sí, de
la imagen de mi cuerpo, etc.
Ahora bien, una epistemología que coloca el origen del sujeto en el lenguaje,
justamente no lo enuncia como acto fundador, pues “no es poseedor de nada, ni de
su lenguaje, ni de su conciencia, ni siquiera de su saber” (FOUCAULT, 2013, p. 115).
Las estructuras, el sistema mismo del lenguaje hablan, y en efecto la conciencia
interior no piensa, no dice, no hace. Esto implica pensar el sujeto en un entre que
le impide ser anudado en una identidad, a un sí mismo. Por surgir en un mundo de
significantes, el sujeto eternamente tendrá obstaculizado decir Yo. El sujeto es lo
que ese significante uno representa para el significante dos y en la articulación de
la dupla significante, se va a producir una dimensión sujeto en el intervalo, que será
“no yo”.
El problema que comenzamos a plantear es que el sujeto sale de su individualidad,
se descompone como propiedad en los límites de su propia imposibilidad de ser
individual, autónomo. Una epistemología que coloca al lenguaje como origen del
sujeto se distingue de la sustancia pensante que se vincula a la conciencia y al yo,
en la medida en que el sujeto no es causa de sí mismo, o de una conciencia de sí. “El
lenguaje es causa del sujeto, entonces se pierde la posibilidad de que éste sea causa
de sí mismo” (EIDELSZTEIN 2012, p. 10).
Pensar desde una epistemología del lenguaje, lleva a colocar al sujeto entre dos
–por ello el yo queda tachado –, y se articula a un orden simbólico. No hay Yo, como
tampoco identidad, no por una falla propia, sino porque, el origen o causa del sujeto
no es un epifenómeno interno que remite al Uno. El sujeto ocupa un lugar particular
en la cadena del discurso, que articula el entramado de relaciones significantes; por
lo tanto, nada puede postularse como exclusivo de un sujeto, y en el discurso ya no
se sabrá qué es del sujeto y qué del Otro, lo que anula al yo fabricarse a sí mismo.
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Esta problematización sobre la constitución del sí mismo implica el
desplazamiento del individuo al sujeto. Pero, a su vez, la constitución de otras
relaciones de enseñanza, en la medida que el sujeto establece una relación con el
saber de forma particular.
CONCLUSIONES
Pensar al sujeto desde un epistemología del lenguaje, tanto el sujeto como
el saber que se presentan en la relación didáctica, se construyen sobre la fractura
inscripta por la palabra. El sujeto no podrá alcanzar la imagen de sí ya que “está
dividido por la presencia del inconsciente; es decir: es sujeto en tanto está en el
lenguaje” (BORDOLI, 2013, p. 49). De esta manera, para pensar la enseñanza y lo
curricular se torna necesario explorar el sujeto y su relación con el saber, pues tanto
la enseñanza como el curriculum se constituyen por y en el lenguaje.
La relación de enseñanza estaría dada por un maestro que ocupa el lujar de
un significante, por un aprendiz que ocupa el otro lugar de significante, y por un
saber que funciona como lo que un significante (el maestro) representa para otro
significante (el aprendiz). Se establece un giro didáctico que desplaza al alumno
como centro y coloca al saber como acontecimiento de la enseñanza universalizando
el contenido.
Así, se conforma una experiencia que no refiere a una conciencia de sí, a un
acto fundación, sino a un discurso, a un sistema de acción que está estructurado a
partir del lenguaje, y tiene unas relaciones con el saber, el poder y la ética a partir
de las cuales se una constituye una experiencia que crea al sujeto.
HE NEW MODES OF SUBJECTIVATION IN ARGENTINE EDUCATIONAL SPEECH
ABSTRACT: The article is framed in a postdoctoral work that analyzes the rules of the sense of
educational discourses of the present that burst with the universality and homogeneity of the
educational device, and place difference and individual recognition as a starting point to think about
education. For that purpose, the curricular documents of the province of Buenos Aires (Argentina)
are analyzed and are in force.
Keywords: Curriculum; difference; subject

NOVOS MODOS DE SUBJETIVAÇÃO NO DISCURSO EDUCACIONAL ARGENTINA
RESUMO: O artigo é parte de um trabalho de pós-doutorado que analisa as regras do significado
desta discursos educacionais que rompem com a universalidade e homogeneidade do dispositivo
educacional, e colocar a diferença e reconhecimento individual como um ponto de partida para
pensar a educação. Para este objectivo documentos curriculares, na província de Buenos Aires
(Argentina) que estão em vigor são analisados.
PALABRAS-CHAVE: Currículo; diferença; assunto.
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TRABALHO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO
ESTADO DO PARÁ

1

Maria da Conceição dos Santos Costa2
RESUMO
O estudo é um recorte de uma tese de doutorado. Analisa a configuração do trabalho docente
em EF na EJA a partir das condições e jornada de trabalho em Belém - PA. Fundamenta-se na
abordagem crítico-dialética. O estudo aponta que as condições e jornada de trabalho têm se
caracterizado como aspectos que medeiam a configuração de um trabalho precário e intensificado
na escola pública, onde os docentes resistem e destacam a relevância da EF para a formação dos
jovens e adultos trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Docente; Educação Física; Educação de Jovens e Adultos
Trabalhadores.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como centro de discussão o trabalho do docente de Educação
Física (EF) que atua na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Municipal de
Ensino de Belém-PA (RMEB).
A partir de um recorte realizado na pesquisa de doutorado, este estudo foi
norteado pela seguinte questão: como se configura o trabalho do docente de EF que
atua na EJA na RMEB a partir das condições e jornada de trabalho, materializadas
na educação básica, na realidade do Município de Belém do Pará? O objetivo foi
analisar a configuração do trabalho do docente de EF que atua na EJA a partir das
condições e jornada de trabalho materializadas na educação básica, na realidade do
Município de Belém do Pará.
Optamos por utilizar a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta
de dados envolvendo 8 professores de EF da educação básica (com nomes fictícios),
atuantes na EJA da RMEB. O tratamento dos dados foi realizado como base na
análise de conteúdo, o processo analítico também foi fundamentado à luz das ideias
de autores do campo da teoria crítica dialética.
Organizamos o texto em dois momentos: o trabalho docente em EF na EJA a
partir das condições e jornada de trabalho e as considerações finais.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), concita.ufpa@gmail.com
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2 TRABALHO DOCENTE EM EF NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TRABALHADORE: AS CONDIÇÕES E JORNADA DE TRABALHO REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE BELÉM-PA
O mundo do trabalho tem sido marcado nas últimas décadas por fortes
e profundas mudanças. A exploração do trabalhador pelo trabalho tem sido um
campo fundamental para a lógica de perpetuação do sistema capitalista. De acordo
com Harvey (2014), o trabalho é um dos aspectos centrais que alarga o campo
lucrativo capitalista pela sua forma de controle do trabalho, pela remuneração e
pelos processos de trabalho no modo de produção do capital.
Neste estudo a categoria trabalho docente é compreendida a partir do seguinte
conceito:
Trata-se de uma categoria que abarca tanto os sujeitos que atuam no
processo educativo nas escolas e em outras instituições de educação, nas
suas diversas caracterizações de cargos, funções, tarefas, especialidades e
responsabilidades, determinando suas experiências e identidades, quanto às
atividades laborais realizadas. O trabalho docente não se refere apenas à sala
de aula ou ao processo de ensino formal, pois compreende a atenção e o
cuidado, além de outras atividades inerentes à educação (OLIVEIRA, 2010,
p. 1).

Partimos da perspectiva que o trabalho docente em EF na EJA envolve a
especificidade do binômio: Jovens e adultos trabalhadores (as) e Cultura Corporal,
evidenciando o direito à educação destes que são integrantes da classe-que-vivedo-trabalho (ANTUNES, 2005) e que como possibilidade histórica de humanização
para a classe trabalhadora, a EF e Cultura Corporal apresenta-se nos espaços
escolares e sociais como uma síntese científica e filosófica para o enfrentamento à
lógica do modo de produção vigente (FRIZZO, 2012).
A EJA representa um campo político da educação que integra enquanto
sujeitos históricos e culturais, o conjunto de jovens e adultos, docentes e todos (as)
os (as) demais membros da classe trabalhadora que atuam com esta modalidade
da educação direta ou indiretamente, nos espaços sociais da contemporaneidade e
que de forma histórica e dialética vem lutando pelo direito, acesso e permanência
à educação pública, socialmente referenciada na sociedade. Compreendemos,
ainda, que este campo político agrega a diversidade da classe trabalhadora, quer
seja mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras, jovens, sujeitos do campo,
da cidade que pautam suas lutas históricas pelo acesso da produção material e
imaterial acumulada historicamente pela humanidade.
Compreendemos que as condições de trabalho e jornada de trabalho são um
dos elementos de mediação que implicam no campo do trabalho docente em EF
e que para além destes desdobramentos também impactam na formação do (a)
jovem e adulto trabalhador (a) da EJA.
O conceito de condições de trabalho está intimamente vinculado às condições
de vida dos trabalhadores e que “a necessidade de assegurar melhores condições
de trabalho é uma luta contínua para a qual os trabalhadores não poderão ceder ao
movimento de acumulação do capitalismo sem resistir continuamente” (OLIVEIRA;
VIEIRA, 2012, p. 156).
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Aos sujeitos docentes solicitamos que respondessem questões relacionadas às
condições de trabalho relacionando à unidade educacional que atuam com a EJA.
Eles apontaram suas críticas e problematizações sobre as condições do trabalho
docente na EF, como mostramos nos seguintes excertos:
Devido à situação da quadra e do telhado quebrado, se fores olhar tá todo
molhado a quadra e a vizinhança corre em cima da telha da quadra atrás
de papagaio ou fugindo da polícia; não sei; aí quebram. A quadra tá sem
iluminação por quê? Porque roubaram o refletor. Quer dizer… imagina a
comunidade roubar o material que é pra eles usarem, né (Professor Emanuel).
Tenho uma certa infraestrutura por ter uma quadra, mal iluminada e mal
preservada também, material pedagógico é muito insuficiente e mesmo
solicitando o material, dificilmente chega da maneira que eu gostaria,
(Professor Ruy).

Essas situações que norteiam o trabalho docente em EF na EJA expressam
aspectos de insatisfação, o que agudiza a docência no espaço escolar. Em relação
a isso o professor Emanuel destaca “quando a quadra está molhada eu não levo os
alunos, por quê? Eles podem escorregar no chão molhado, podem cair e quebrar
a cabeça, um braço, eu não levo. Fico na sala de aula e explico que a culpa não é
minha”.
Já o professor Raimundo aprofunda suas reflexões sobre as condições de
trabalho que enfrenta na escola relatando que: “Infraestrutura e material pedagógico
é ridículo. Tem escolas com somente bolas furadas, as quadras são mal feitas para
uma cidade que chove todo dia, toda vez a quadra alaga, quando não tá alagada,
não tem rede ou algo tá quebrado na quadra, demora demais pra consertar as
coisas”. As falas dos docentes apontam o descaso, o desmonte da escola pública,
o esvaziamento de condições dignas para a realização do trabalho docente em EF.
Em concordância com Oliveira e Assunção (2010, p. 1), é pertinente
considerarmos que as condições de trabalho são derivadas da forma determinada
pela organização do trabalho no capitalismo, e que
[…] as condições de trabalho não se restringem ao conjunto de meios
necessários à realização de uma atividade, mas contemplam relações
específicas de exploração, já que o processo de trabalho no capitalismo é o
meio pelo qual matérias-primas e insumos são transformados em produtos,
constituindo-se, ao mesmo tempo, em processo de produção de valor. É
justamente por essa dupla função que o processo de trabalho é considerado
o lócus da exploração capitalista e relação fundamental do mesmo.

Esta ideologia implica uma sobrecarga de trabalho, de responsabilidades
para o docente, imprimindo neste o sentimento de fracasso por não dar conta dos
dilemas da escola pública, dos desafios da sala de aula e das atribuições que lhe são
impostas no cotidiano da escola. As demandas do sistema educacional brasileiro
impõem uma responsabilidade grandiosa, intensa e incoerente/contraditória para o
trabalho docente, trazendo para o docente de EF, além da materialidade do trabalho
pedagógico, uma impressão de que “precisa dar conta” das práticas da cultura
corporal para os jovens e adultos trabalhadores da EJA. As condições objetivas deste
trabalho reforçam uma lógica que culmina no adoecimento do docente, pois resistir
à lógica do capital é desafio complexo e sub-humano na conjuntura do capitalismo.
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A jornada de trabalho é um elemento que também impacta o trabalho docente
em EF na EJA, cuja modalidade de educação é utilizada pelos docentes para
completar a carga horária de trabalho, outro aspecto que sinaliza o aumento da
jornada de trabalho em EF. A cultura docente em EF na EJA tem se materializado
como um incremento à carga horária, ocorrendo um “jogo de disputa” entre os
docentes para o complemento de suas rendas.
Segundo Dal Rosso (2010, p. 1) a jornada de trabalho é caracterizada pelo
“tempo gasto pelo indivíduo em atividade laboral durante o dia, semana, mês, ano ou
vida”. Para esta concepção, que estabelece “o critério de trabalho como parâmetro,
a vida de um indivíduo pode ser dividida entre tempo gasto em trabalho e tempo
gasto na realização de outras atividades” (id., ibid.).
Os sujeitos docentes em EF apontam algumas características sobre a jornada
de trabalho na EJA:
A EJA tem uma carga horária muito reduzida, o professor ele tem que se
deslocar muito para conseguir suprir uma carga horária mínima que possa ser
satisfatória financeiramente. Tem que ter muitas turmas, tem que ter muitas
escolas diferentes e consequentemente a qualidade do trabalho cai e não
consegue ter uma qualidade ideal. Me sinto cansado, me sinto desgastado e
não era a ideia que eu tinha quando entrei na Rede. (Professor Ruy).
É muito cansativo, é muito desgastante. O professor de EF trabalha [em]
três ou quatro escolas, pega carro pra ir pra uma, pega carro pra ir pra outra
e, quando tem carro próprio, tem quatro festas juninas pra dar conta, tem
que ensaiar quinze turmas pra se apresentar, a gente fica sobrecarregado e
acaba não se identificando com as escolas, por que a gente pisa na escola [e]
sai de novo, isso não favorece. Minha saúde que nesses três anos que tô na
EJA, tenho só 29 anos, já passei três vezes por diagnóstico de estafa. Porque
dar aula no Jurunas, vou pro Guamá, vou pra Terra Firme no mesmo dia. A
gente é refém da HP, eu não posso montar meu horário, sou refém da HP da
professora aqui (Professor Raimundo).

Tais razões ocasionam o processo de intensificação do trabalho docente,
considerado por Del Pino, Vieira e Hypolito (2009) como consequência das novas
mudanças no processo de trabalho escolar e nas políticas educativas recentes, o
que indica que a tese da intensificação vem apresentando cada vez mais um efeito
esmagador no trabalho docente. Os autores conceituam o processo de intensificação
levando em conta os seguintes aspectos: a) conduz à redução do tempo de descanso
na jornada de trabalho; b) implica falta de tempo para atualização e requalificação
em habilidades necessárias, dentre outros.
A EF na EJA se constitui do tempo de 30 a 40 minutos, sendo para as turmas
de 1ª e 2ª totalidade, 2 (duas) vezes na semana e 1 (uma) vez por semana para 3ª e
4ª totalidade (CME, 2011). Os docentes apontam o desafio da diminuta carga horária
da disciplina EF na EJA, explicitam que este é um elemento que também impacta
no trabalho docente na escola.
O curto tempo da aula já consegue frustrar o profissional na atividade que ele
gostaria de exercer e [na] atividade que ele efetivamente acaba exercendo
(Professor Ruy).

Os aspectos apontados pelos professores demonstram a condição objetiva e
subjetiva do trabalho docente no que tange ao espaço e tempo da aula e ao sentimento
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sobre seu trabalho. Notamos que o processo de precarização tem ocorrido tanto
para o campo do trabalho docente quanto para o processo de formação humana
dos jovens e adultos trabalhadores (as) da EJA, quando o trabalho educativo não
tem proporcionado o alcance de seu objetivo sobre o debate e socialização da
Cultura Corporal e, suas diversas manifestações com o mundo do trabalho da classe
trabalhadora.
CONCLUSÃO
As precárias condições de trabalho encontradas nas escolas vêm evidenciando
o avanço do desmonte da escola pública, com o esvaziamento de condições dignas
para a realização do trabalho docente. A jornada de trabalho tem se caracterizado
como um processo desgastante da ação docente e, em muitas situações, os
trabalhadores em EF encontram-se em estado de insatisfação, desmotivação e
desvalorização de seu trabalho no contexto da educação básica da Rede Municipal
de Ensino de Belém-PA.
As condições e jornada de trabalho têm se caracterizado como aspectos que
medeiam a configuração de um trabalho precário e intensificado, contraditoriamente
os docentes vêm resistindo e apontam a relevância da EF como contributo social
e histórico para a formação dos jovens e adultos trabalhadores da modalidade de
educação, EJA.
TRABAJO DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA JUVENTUD Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS (EJA) DEL ESTADO DE PARÁ
RESUMEN: El estudio forma parte de una tesis doctoral. Los análisis de la configuración de la enseñanza
en la educación física en la educación de adultos a partir de las condiciones y las horas de trabajo
en Belén - PA. Se basa en el enfoque crítico-dialéctico. El estudio muestra que las condiciones y las
horas de trabajo se han caracterizado por los aspectos que intervienen en la configuración de una
precaria y se intensificó en la escuela pública donde los maestros se resisten y ponen de manifiesto
la relevancia de EF para la formación de los trabajadores jóvenes y adultos.
PALABRAS CLAVE: La enseñanza de trabajo; Educación Física; Educación, Juventud y trabajadores
adultos.

TEACHING WORK IN PHYSICAL EDUCATION IN EDUCATION OF YOUTH AND
ADULTS (EJA) IN THE STATE OF PARÁ
ABSTRACT: The study is a cut from a doctoral thesis. Analyzes the configuration of the teaching
work in EF in the EJA from the conditions and working day in Belém - PA. It is based on the criticaldialectical approach. The study points out that conditions and working hours have been characterized
as aspects that determine the configuration of precarious and intensified work in the public school,
where teachers resist and highlight the relevance of EF for the training of young and adult workers.
KEYWORDS: Teaching Work; PE; Education of Young and Working Adults.
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A ESPADA DO SAMURAI: CORPO, CULTURA DE
MOVIMENTO E LUTAS NO 2º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO NEI/CAP-UFRN

1

Moaldecir Freire Domingos2
RESUMO
Em 2014, tive a oportunidade de experimentar A espada do samurai como tema de um planejamento
trimestral das aulas de educação física para a turma do 2º ano vespertino do ensino fundamental
do Núcleo de Educação Infantil (UFRN). Tal planejamento surgiu dos interesses dos estudantes em
conhecer mais sobre a espada do samurai, uma vez que o NEI possui como metodologia o ensino
através de temas geradores. Essa experiência exitosa culminou com a criação do evento denominado
I Batalha Samurai Kids.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Lutas; Samurai.

INTRODUÇÃO
Em 2014, tivemos a oportunidade de experimentar A espada do samurai como
tema de um planejamento trimestral das aulas de educação física para a turma do
2º ano matutino do ensino fundamental do Núcleo de Educação Infantil, um Colégio
de aplicação, localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
vinculado ao Centro de Educação e oferece desde Educação Infantil até o 5º ano do
Ensino Fundamental.
A Educação Física, de acordo com a proposta pedagógica, é vista como parte
integrante do processo de elaboração e reelaboração da cultura, como prática social
e pedagógica e componente curricular, constituída por linguagens (CAPISTRANO;
SILVA, 2012).
A partir dos critérios organizadores do processo de ensino e aprendizagem
previstos na proposta, escolhemos para elaborar o planejamento sobre a Espada
do samurai os seguintes objetivos: conhecer aspectos básicos sobre a filosofia
do samurai (disciplina e concentração); conhecer a importância da espada na
filosofia do samurai; experimentar movimentos como rolamentos, socos, chutes,
defesa; confeccionar espadas com material alternativo (papel, cano, flutuantes);
compreender a necessidade do oponente em lutas como luta de galo, luta com bola,
mini-sumô, luta de pregadores, lutas de espada (espada de papel ou espada de cano
e flutuantes); criar jogo de combate inspirado na espada do samurai (DOMINGOS
JUNIOR, 2014)3.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, moalufrn@yahoo.com.br
3 Atuei como Professor de Educação Física do NEI/Cap-UFRN de fevereiro de 2014 a julho de 2015.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1282

O conteúdo lutas, desde que anunciado na década de 1990 por diferentes
abordagens e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), têm
proporcionado ao meio acadêmico uma reflexão crítica sobre a presença desse
conteúdo nas aulas de educação física.
Essa temática das lutas é pouco estudada no campo acadêmico da educação
física, como demonstrou Correia e Franchini (2010) ao fazer um levantamento da
produção de conhecimento sobre as lutas em 11 periódicos nacionais da educação
física de 1998 a 2008. Esses autores encontraram que apenas 2,93% dos trabalhos
abordavam as lutas. Desse total de trabalho sobre as lutas, somente 10,7%
relacionavam-se com questões pedagógicas.
Darido et al (2013) realizaram, entre 2008 e 2012, esse mesmo levantamento
nos 11 periódicos analisados por Correia e Franchini (2010) e acrescentaram outros
dois periódicos. No entanto, Darido et al (2013) analisaram de forma qualitativa e
constataram ainda uma carência de publicações sobre as lutas na área da Educação
Física, e, por isso, apresentaram possibilidades de sistematizações do conteúdo
lutas na escola.
Nesse sentido, nosso trabalho de relato de experiência pedagógica tem como
objetivo apresentar um planejamento trimestral com o conteúdo lutas em uma turma
do 2º ano do ensino fundamental, refletindo sobre as possibilidades pedagógicas
com o conteúdo lutas no ensino fundamental inspirados nos conceitos de corpo e
cultura de movimento.
CORPO, CULTURA DE MOVIMENTO E LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Compreendemos a Educação Física como a componente curricular responsável
em inserir o estudante na cultura de movimento, como uma possibilidade de
experiência do corpo, do outro e do mundo, pautado em um contexto bio-cultural
no qual produzimos, transmitimos e transformamos tal cultura (MELO, 2006).
Nesse sentido, as lutas são possibilidades de experiências do corpo, do ser
no mundo e diferentes culturas possuem suas formas de lutas. Por isso é possível
afirmar que há uma cultura de movimento das lutas, ou seja, diversas maneiras
de uso do corpo em situações competitivas, meditativas, entre outras. Com isso,
dialogar e experimentar sobre práticas corporais inspiradas no samurai nas aulas
de educação física é usufruir das possibilidades da cultura de movimento. A seguir,
apresentaremos a descrição das aulas de lutas inspiradas nos conceitos de corpo e
cultura de movimento.
A ESPADA DO SAMURAI: RELATANDO AS AULAS DE LUTAS NO 2º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
A escolha do conteúdo ocorreu a partir de observações que o Professor
realizava no momento do recreio e notava diversos estudantes em situações de
imitar personagens de desenhos animados, envolvendo situações de lutas. Logo, no
início do segundo trimestre de 2014, o professor propôs aos estudantes tematizar
as lutas nas aulas de educação física e eles aceitaram e propuseram estudar as lutas
e conhecer mais sobre os samurais.
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Iniciamos dialogando com os estudantes sobre os princípios dos samurais,
focando na concentração e disciplina. Em outro momento, iniciamos o estudo do
rolamento, pois todo lutador deve saber cair para levantar-se rápido e voltar a
luta. Realizamos diversas formas de rolamento nos tatames que a escola possuía e
realizamos a luta de galo que consiste em tentar derrubar o oponente e colocar as
costas no chão. Além desse jogo de combate, realizamos também a luta da bola que
possui o mesmo objetivo, mas ao invés de tocarem as mãos, ambos os oponentes
devem abraçar a bola e tentar desequilibrar o outro sem soltar da bola suíça. A bola
torna o jogo de combate divertido, além de ser uma rica experiência para perceber
a noção de centro de gravidade, um saber do corpo extremamente importante para
as lutas.
Na aula seguinte, realizamos socos e chutes tentando manter balões de encher
sem tocar no chão com esses movimentos de lutas. Depois, realizamos o jogo de
retirar as fitas da cintura do oponente e o jogo de retirar pregadores fixos na camisa
do oponente (CARTAXO, 2013). Ambos os jogos iniciavam um contra o outro,
posteriormente, experimentava todos contra todos.
Nesse processo de estudo sobre as lutas e a espada do samurai, conhecemos
o Sensei J. que é um exímio professor e praticante de Iaido, que também é uma
arte marcial japonesa que utiliza a espada e o referido Sensei ficou honrado com o
convite de realizar uma apresentação de Iaido para as crianças utilizando o bokken
(espada de madeira) e a katana (espada tradicional), assim como, contar histórias
de antigos samurais.
Reservamos o auditório da escola, e, em aproximadamente uma hora, Sensei
J. apresentou alguns katas com a katana e o bokken e os estudantes ficaram
abasbacados como uma pessoa de 70 anos possuía tamanha sabedoria em manusear
uma espada samurai. Em seguida, os estudantes realizaram diferentes perguntas ao
Sensei que versavam sobre seu treinamento, onde aprendeu, se ele tinha ido ao
Japão, entre outras perguntas concernentes ao tema.
Apreciar essa apresentação de Iaido motivou muito a participação de
todos na aula de confeccionar uma espada de papel, assim como, realizarmos
“uma aula tradicional”, a saber: onde todos deveriam repetir os movimentos da
espada imitando os movimentos do professor, da mesma forma que o Sensei J.
treinava. Pelo fato de praticar aikido (arte marcial japonesa), conhecemos alguns
movimentos de ataque e defesa com a espada e foi explicado aos estudantes que
a forma japonesa de aprender é pela imitação. Então, realizamos um “alinhamento
militar” de organização espacial e treinamos os movimentos básicos com a espada
de papel. Ao final dessa aula, dialogamos sobre a importância da observação e do
silêncio para poder perceber o movimento e refinar os sentidos.
Seguindo o planejamento, era o momento de confeccionar a espada feita
com um cano fincado ao meio de um flutuante (“macarrão” de piscina). Após
confeccionar essa outra espada, iniciamos um diálogo para organizar as regras do
nosso jogo de luta de espada. Apesar da espada com esse material não causar
danos, elencamos como regra não bater na cabeça nem nas partes intimas, mas
poderia golpear os braços e as pernas. Cada parte tocada vale um ponto e vence
quem fizer mais pontos em um determinado momento. Outra forma de jogar que foi
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combinado em conjunto com os estudantes tinha as seguintes regras: ao golpear a
espada nos membros (braços ou perna), o lutador atingido não poderia mais utilizar
esse membro, isto é, se fosse atingida uma perna deveria ficar sobre uma perna
só; se fosse “cortadas as duas pernas” perderia a luta, da mesma forma com os
braços. Essa segunda forma torna a luta mais rápida e a primeira forma dependerá
do tempo que for determinado para a luta.
Com isso, iniciamos a organização do evento onde eles escolheram desde o
nome do evento, os participantes, as regras, o espaço e a premiação. O nome do
evento foi I BATALHA DOS SAMURAIS KIDS, onde convidamos outras turmas para
participar. Foi realizado na Academia Central de Aikido de Natal, uma vez que sou
praticante de Aikido nessa academia e as regras escolhidas foram a segunda forma do
parágrafo anterior. O evento foi tão contagiante que os estagiários e as professoras
também participaram, criando um clima agradável e motivante para a participação
das crianças. O evento foi em formato de festival, onde todos participavam a mesma
quantidade de vezes e, ao final, todos receberam medalha.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência desse planejamento inspirado no conceito de corpo e cultura de
movimento proporcionou aos estudantes uma oportunidade de analisar a própria
aprendizagem do movimento, assim como, notar as estratégias que os diferentes
colegas utilizavam.
Essa forma de evento não causou segregação, uma vez que não tinha ganhador
ou perdedor, mas o objetivo era participar e experimentar a luta. Foi extremamente
gratificante, ao término do evento, ver a expressão de gratidão pelos estudantes
por terem experimentado tal oportunidade.
Durante esse processo pedagógico não houve separação de meninos e
meninas, nem rivalidade entre as turmas. O que permaneceu nas aulas foi o clima
de estudo do movimento, desde suas questões conceituais sobre o significado do
termo samurai e da espada para esse guerreiro, as questões procedimentais de
experiência dos movimentos das lutas (rolamentos, socos, chutes, esquivas e golpes
com espada), assim como, houve uma valorização de outra forma de movimento
e respeito ao movimento de si mesmo e do outro. É nessa Educação Física que
acreditamos: “A Educação Física pode direcionar suas ações pedagógicas para a
descoberta corporal e a compreensão de seus elementos, tendo-se o fenômeno do
lúdico como um dos mediadores das ações corporais” (MELO, 2006, p.129).
THE SAMURAI SWORD: BODY, CULTURE OF MOVEMENT AND FIGHTING IN THE
2ND YEAR OF FUNDAMENTAL TEACHING OF THE NEI/UFRN
ABSTRACT: In 2014, I had the opportunity to experience The Sword of the Samurai as a theme of a
quarterly planning of physical education classes for the class of the 2nd year of elementary school at
the Núcleo de Educação Infantil (UFRN). Such planning arose from the students’ interest in knowing
more about the samurai’s sword, since the NEI has as methodology teaching through generative
themes. This successful experience culminated in the creation of the event called I Batalha Samurai
Kids.
KEYWORDS: Physical education school; Fight; samurai.
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ESPADA SAMURAI: CUERPO, CULTURA DE LA MOVIMIENTO Y LUCHAS EN
SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA EDUCACIÓN NEI/UFRN
RESUMEN: En 2014, tuve la oportunidad de experimentar la espada de samurai como el objeto de una
planificación trimestral de las clases de educación física para la clase del segundo año de la escuela
primaria de la Centro de Educación Infantil (UFRN). Dicha planificación surgió de intereses de los
estudiantes en aprender más acerca de la espada de samurai, ya que el NEI tiene como metodología
de enseñanza a través de temas generadores. Esta exitosa experiencia condujo a la creación del
evento denominado I de la batalla Samurai niños.
PALABRAS CLAVES: La educación física escolar; lucha; samurai.
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O TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA E OS I
JOGOS MUNDIAIS INDÍGENAS1
Marilza Teixeira Oliveira2
RESUMO
O trabalho mostra a organização da prática pedagógica na Escola de Tempo Integral, em Palmas, cujo
objetivo foi conhecer as práticas corporais indígenas local e mundial. Aulas tematizadas e objetivos
específicos em consonância com as dimensões abrangentes do ensino, conduziram ao resultado
visto na valorização, reconhecimento do legado sociocultural vivenciado pela interculturalidade e
uma aprendizagem significativa dos alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Mundiais Indígenas; Prática Pedagógica; Interculturalidade.

INTRODUÇÃO
No ano de 2015 foi realizado no Brasil, na cidade de Palmas, estado do Tocantins,
o I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Muitos esforços técnicos e articulações
políticas foram envidados para que este evento pudesse se realizar na capital. A
comissão organizadora dos jogos levou em consideração o ambiente natural,
semelhante ao habitat dos povos indígenas e teve a responsabilidade, junto com
outras instituições governamentais, de organizar a primeira edição dos jogos.
No decorrer dos anos foram realizadas 12 edições dos Jogos dos Povos
Indígenas em âmbito nacional, sendo a primeira em 1996. Ao longo das edições,
o evento tomou grandes dimensões exigindo novos esforços e o envolvimento de
outras instituições. Sobre o apoio institucionalizados, sinaliza Ferreira e Vinha:
Com o lema “o importante não é competir e sim celebrar”, os Jogos dos
Povos Indígenas tiveram, a partir de 2007, um apoio institucionalizado do
Governo Federal, envolvendo o Ministério do Esporte, a FUNAI/Ministério
da Justiça, o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, o Ministério da
Educação, além dos Governos de Estado e Prefeituras Municipais. Os jogos
foram criados tendo como principal objetivo resgatar e valorizar os jogos
esportivos indígenas, promovendo o congraçamento e intercâmbio entre
outras etnias participantes, fortalecimento da identidade cultural desses
povos e confraternização digna e respeitosa dos índios com a sociedade
indígena. (FERREIRA E VINHA,2015, p.251).

O Tocantins sediou nacionalmente duas edições dos Jogos, sendo a VI edição
(2003), em Palmas e a XI em Porto Nacional. O Estado possui expressiva população
e etnias indígenas e, com base em Machado:
1 O Presente textos não contou com o apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua realização.
2 Secretaria Municipal de Educação, marilzavolei@gmail.com
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O estado do Tocantins possui uma população indígena estimada em 13.800
(SESAI,2013); divididos, segundo a língua, em oito povos: Akwẽ (Xerente),
Timbira (Apinajé, Krahô e Krahô-Kanela), Inỹ (Karajá, Javaé e Xambioá) e Avá
(Canoeiro), com seus territórios demarcados e homologados pelo governo
federal. Contudo, mesmo com a presença numerosa de população indígena
e de diferentes etnias no estado, são incontestes o descaso, o preconceito,
a negação, a invisibilidade e o desconhecimento de suas culturas e histórias
(MACHADO, 2016, p. 9).

Diante da proposta de um evento indígena ser novamente sediado em Palmas,
surgiram indagações sobre a cultura dos povos indígenas, tanto na comunidade
quanto no ambiente escolar. É quando percebe-se a necessidade de levar a estes
segmentos, respostas sobre a diversidade de conhecimentos que envolve essa
dimensão cultural.Neste sentido, o mais instigante foi o desafio de desenvolver
práticas pedagógicas interculturais.
Concordamos com Moreira e Candau (2007), quando afirmam serem
indispensáveis conhecimentos escolares que facilitem ao aluno uma compreensão
acurada da realidade em que está inserido, que possibilitem uma ação consciente
e segura no mundo imediato e que, além disso, promovam a ampliação de seu
universo cultural.
Nesta perspectiva, a fim de unir a necessidade de legitimar essa demanda
em observância à legalidade, ressalta-se a aprovação da Lei nº 11.645, que torna
obrigatório o estudo da cultura indígena nas escolas de ensino fundamental e médio
do nosso país, baseando-se em três princípios: consciência política e a história da
diversidade; fortalecimento de identidade e de direitos; ações educativas de combate
ao racismo e às discriminações. Embora o ato legal garanta estes princípios, eles
ainda não estão legitimados no consciente individual e coletivo.
A experiência aqui apresentada foi desenvolvida na Escola de Tempo Integral
(ETI) Pe. Josimo Morais Tavares, em Palmas -TO, primeira escola de tempo integral
idealizada e construída para atender as demandas da comunidade, em cujo
Projeto Político Pedagógico (PPP) (2011) ressalta-se a oportunidade de ampliar a
permanência do tempo escolar do aluno, num projeto curricular qualitativo que
potencialize as Inteligências Múltiplas, colocando-os em contato com uma educação
diferenciada, capaz de fortalecer os laços de solidariedade e união.
METODOLOGIA
Vislumbrando uma grande oportunidade de trabalhar essa temática nas aulas
de Educação Física, enquanto professora na organização do trabalho pedagógico,
concordo que:
A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas corporais
advindas das mais diversas manifestações culturais e se enxergue como essa
variada combinação de influência está presente na vida cotidiana. As danças,
esportes, lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio cultural que
deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Além disso, esse conhecimento
contribui para a adoção de uma postura não preconceituosa e discriminatória
diante das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais
e às pessoas que deles fazem parte. (PCN/EDUCAÇÃO FÍSICA, pag.28-29).

Assim, ao explorarmos os conhecimentos e os preconceitos que os alunos
trazem consigo, atrelados às minorias sociais e culturais, e ao serem questionados e
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levados a expor suas ideias, se organizam e expressam conforme o que absorveram
dos veículos de comunicação e do senso comum, permanecendo na superficialidade
da compreensão cultural indígena.A partir destas reflexões, e conforme postulam
Piccolo e Moreira (2012), a Educação Física pode ser interpretada como um espaço
de produção cultural, a seleção dos conhecimentos ali disseminados deve-se pautar
nas necessidades e nos interesses dos alunos, considerando as suas expectativas, os
seus anseios, visando ampliar as suas experiências culturais.
Aproveitando o conhecimento prévio dos alunos, criou-se nas aulas momentos
para escutar, debater, esclarecer e vivenciar as práticas corporais indígenas, de
forma a despertar a sensibilidade para uma reflexão ética e moral, conforme afirma
o autor:
Possibilitar uma oportunidade de vivência corporal e não de manipulação do
corpo, passa a ser um novo desafio proposto a professores que recorrem às
práticas corporais como meio de ensino. As propostas devem ampliar o raio
de ação do movimento para aquilo que está ao redor do corpo na relação
com o outro e com o mundo, ao mesmo tempo em que possibilitam um
resgate da sensibilidade e da percepção de si como corporeidade, incitando
uma reflexão ética e moral (RIBEIRO,2007, p.38)

Nesta perspectiva, iniciamos a organização do trabalho pedagógico pensando
as ações em forma de projeto a ser inserido no PPP da escola, definindo como
objetivo conhecer culturalmente as práticas corporais indígenas local e mundial,
contribuindo na formação de alunos críticos, reflexivos e participativos.
As aulas foram pensadas, organizadas, estruturadas e tematizadas em dez
aulas, ministradas no bimestre que antecedeu o evento. Organizado o repertório de
atividades, as aulas foram tematizadas com objetivos específicos, em consonância
com as dimensões de ensino conceitual e factual, procedimental e atitudinal. Os
procedimentos estratégicos utilizados variou entre aulas expositivas e dialogadas,
registros fotográficos, produção/visualização de vídeos, até a realização de oficinas
e vivências corporais em torno da temática, integradas com as turmas de 9º anos.
O método de ensino foi aplicado em aulas divididas em três momentos: no
primeiro os alunos tiveram contato com o tema da aula, sendo sensibilizados com
perguntas, estímulos, apresentação de ideias, de conceitos e reflexões sobre a
cultura indígena; no segundo desenvolveu-se práticas de arco e flecha, cabo de
força, corrida de tora, além de pintura corporal indígena, quando os alunos foram
estimulados em um míni torneio, à execução e organização das vivências; e no
terceiro, a partir dos apontamentos e reflexões mediados pelo diálogo, identificouse suas percepções, dificuldades e facilidades. Assim, desenvolveu-se a reconstrução
dos movimentos ou técnicas, individual ou em grupo, possível de aplicação àquela
vivência tematizada. Os alunos também foram estimulados a pesquisar, conhecer
sobre a cultura indígena a partir de visualização de fotografias, vídeos e notícias
sobre os Jogos dos Povos Indígenas. Fez-se uso de recursos áudio visuais, materiais
previamente organizados,como arcos, flechas, alvos, toras e fotos da experiência
vivenciada por alunos que visitaram uma aldeia.
A avaliação está diretamente ligada aos objetivos iniciais da proposta, cujos
critérios a serem estabelecidos vão balizar este processo dentro perspectiva
educacional. Verificou-se o alcance dos objetivos na medida em que os alunos se
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manifestavam no decorrer das aulas ou ao final delas, seja em relação a uma prática
corporal vivenciada ou através dos diálogos reflexivos provocados, que serviram
também como ferramentas avaliativas. Identificamos os sinais de apreensão dos
saberes por parte dos alunos, nas suas manifestações orais e corporais, quando
traziam entendimentos diferentes dos que foram apresentados antes da proposta
de conhecer e vivenciar as práticas corporais indígenas.
Quando da realização das vivências e também no mini torneio, ficou evidenciado
o trabalho em grupo, o respeito, a organização interna e externa para a realização
das tarefas, a ressignificação de seus conceitos e a identificação de atitudes
preconceituosas; isto foi verificado ao longo das falas, durante o processo e através
dos registros em vídeo, quando os alunos tiveram a oportunidade de realizar a auto
avaliação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa experiência, enquanto professora, obtive estímulos para buscar
a superação e preencher uma lacuna na formação de professores, promovendo
com essa prática pedagógica, reflexões e apontamentos significativos. Foi uma
valiosa oportunidade para mostrar à comunidade escolar que no processo de
ensino e aprendizagem, há e pode-se descobrir diversas maneiras de ensinar que
contemplem valores positivos para a consolidação de uma sociedade composta
pela diversidade.
Transpor o reducionismo das práticas pedagógicas que não consideram
a complexidade, de valorizar, reconhecer, pesquisar, ensinar e vivenciar as
manifestações corporais da cultura indígena, contextualizando e compreendendoas fora da lógica do pensamento hegemônico, tornou-se exercício necessário da
docência.
Compreendo a escola como o espaço por excelência, onde se pode promover
a participação e o envolvimento da comunidade escolar e local no processo de
ressignificação do legado sociocultural em nível local e regional. Nesta perspectiva
o que tornou-se mais instigante neste trabalho foi vivenciar a interculturalidade,
que potencializouas aprendizagens de outras regras sociais e valores culturais
embutidos nos currículos escolares.
THE PEDAGOGICAL WORK IN THE SCHOOL AND THE I INDIGENOUS WORLD
GAMES
ABSTRACT: The work shows the organization of the pedagogical practice in the School of Integral
Time in Palmas, whose objective was to know the corporal practices indigenous local and world.
Thematic classes and specific objectives in line with the comprehensive dimensions of teaching, led
to the result seen in the valorization, recognition of the socio-cultural legacy experienced by the
interculturality and significant learning of the students.
KEY WORDS: Indigenous World Games; Pedagogical Practice; Interculturality.

TRABAJO EN EDUCATIVOS DEL COLEGIO Y INDÍGENA I JUEGOS MUNDIALES
RESUMEN: La obra muestra la organización de La práctica pedagógica em La escuela a tiempo
completo en Palmas, cuyo objetivo era conocer las prácticas del cuerpo indígena local y global.
Lecciones temáticas y objetivos específicos en línea conlas dimensiones integrales de La educación,
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condujo al resultado visto em La apreciación, reconocimiento del legado cultural experimentado por
La interculturalidad y uma prendizaje significativo de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Juegos de mundo indígena; Práctica pedagógica; Interculturalidad.
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O ENSINO DAS LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR - A PRODUÇÃO CIENTÍFICA (2006-2016)
DAS REVISTAS RBCE, MOVIMENTO E PENSAR A
PRÁTICA1
Ana Carla Dias Carvalho2
Luara Faria dos Santos3
Maristela Vicente de Paula4
RESUMO
Este artigo investiga a produção científica (2006-2016) sobre o ensino das lutas nas aulas de educação
física por meio dos artigos das Revistas Pensar a Prática, RBCE e Movimento. Como objetivo, buscase um panorama sobre a produção científica que contemple o ensino das lutas na escola. Conclui-se
que a produção científica vem superando a fase de denúncia da ausência do conteúdo lutas e aponta
estratégias e metodologias para o ensino, articulado à formação continuada e a realidade escolar.
PALAVRAS-CHAVE: produção científica; ensino; lutas.

1 INTRODUÇÃO
Este texto problematiza o que tem sido produzido na área de educação física
acerca do ensino das lutas. Matos et al (2013) ao investigar a produção acadêmica
sobre os conteúdos da educação física constata que o esporte continua sendo o
conteúdo hegemônico tematizado pelos autores, de modo que as lutas, a capoeira
e a ginástica configuram-se como temas da cultura corporal abordados em menor
número. O argumento teórico desta investigação busca potencializar os estudos
no campo sócio pedagógico da educação física, especialmente acerca das lutas,
tema pouco abordado pedagogicamente e, de menor visibilidade na produção
acadêmica.
O objetivo central visa oferecer um panorama sobre a produção científica da
área quanto às preocupações de pesquisa sobre o ensino das lutas. Contribuindo
assim, para a constituição de um “estado do conhecimento” que pode revelar
concepções e prescrições pedagógicas que norteiam e fazem interface com a
temática investigada.
O corpus documental constitui-se dos textos indexados em três periódicos
da área no período de 2006 a 2016, inclusive as edições especiais do período, são
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás, anacarla.carvalho72@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás, luarafaria@hotmail.com
4 Universidade Federal de Goiás, maristela.vicente.paula@gmail.com
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eles: A Revista Pensar a Prática, a Revista Movimento e a RBCE - Revista Brasileira
de Ciências do Esporte. Para isso, selecionamos textos que privilegiam o “ensino
das lutas na educação física escolar” conforme os títulos, as palavras-chave e os
resumos.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em que os textos levantados tornamse fontes da pesquisa (SEVERINO, 2012). A análise dos textos compreende
a sistematização dos aspectos teórico-metodológicos centrais da realidade
apresentada pelas fontes.
2 O ENSINO DAS LUTAS NA PRODUÇÃO DA PENSAR A PRÁTICA, RBCE E
MOVIMENTO
O corpus documental constitui-se de nove artigos que tematizam o ensino das
lutas no âmbito escolar, sendo: um (1) RBCE, quatro (4) Pensar a Prática e quatro
(4) Movimento, conforme Tabela 1, que apresenta título, autor(s), número e ano de
veiculação.
TABELA 1 - Acervo de artigos sobre o ensino das lutas nas aulas de educação física.
Título

Autores(as)

Periódico

Ano

A separação dos conteúdos das “lutas” dos “esportes” na
Educação Física escolar: Necessidade ou tradição?

Rufino; Darido

Pensar a
Prática

2011

Agressividade, violência e Budô: temas da Educação Física em
uma escola estadual em Goiânia.

Ueno; Sousa.

Pensar a
Prática

2014

Pensar a
Prática

2013

Conhecimento declarativo de docentes sobre a prática de lutas,
Fonseca;
artes marciais e modalidades esportivas de combate nas aulas de
Franchini;Vecchio.
Educação Física escolar em Pelotas-RS.
O jogo de faz de conta e o ensino da luta para crianças: criando
ambientes de aprendizagem.

Fabiani; Scaglia;
Almeida.

Pensar a
Prática

2016

Capoeira nas aulas de educação física: alguns apontamentos
sobre processos de ensino-aprendizado de professores.

Silva.

RBCE

2011

Movimento

2007

Movimento

2008

Movimento

2010

Movimento

2013

A Tematização das lutas nas aulas de Educação Física Escolar:
restrições e possibilidades.

Ensino das lutas: dos princípios condicionais aos grupos
situacionais

Nascimento;
Almeida.
Bertazzoli; Alves;
Amaral.
Gomes; Morato;
Duarte; Almeida.

MMA e Educação Física Escolar: a luta vai começar

Vasques; Beltrão.

Uma Abordagem Pedagógica para a Capoeira.

Fonte: Revista Pensar a Prática, RBCE e Movimento (2006-2016)

Rufino e Darido (2011) através de uma revisão de literatura, abordam a separação
dos conteúdos de lutas dos esportes se dá em razão origem. Uma vez que as lutas
são manifestações que acompanham a humanidade enquanto que o esporte é um
fenômeno recente (Séc. XIX). Concluem que, embora as lutas também tenham
sofrido o processo de esportivização a separação dos esportes pode ser favorável
para o seu fortalecimento, evitando a sua diluição entre os outros conteúdos na
educação física.
Fonseca; Franchini; Del Vecchio (2013) pesquisam o conhecimento declarado
pelos docentes sobre a prática de lutas nas aulas de educação física escolar na
cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul. O estudo caracteriza-se como observacional,
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transversal e descritivo, no qual participaram professores de educação física. Os
resultados demonstram que a maioria dos professores declaram não ter instrução
para desenvolver os conhecimentos das na escola. Assim sugere-se que entidades
oficiais, como Secretarias Estaduais e Municipais de Educação promovam cursos de
capacitação e atualização para os professores, bem como, os cursos de Licenciatura
em educação física, revisem a estrutura dos seus Projetos Pedagógicos, a fim de
formar profissionais capacitados para desenvolver os conteúdos relacionados a
esse tema.
Ueno e Sousa, (2014) abordam as percepções de estudantes de uma escola
estadual de Goiânia/GO sobre a relação agressividade e lutas tematizadas nas aulas
de educação física. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou observação
sistemática e participante. Concluiu-se que há uma distorção na representação das
lutas e uma associação com a temática violência, evidenciando a necessidade do
trato pedagógico, pela disciplina educação física sobre o tema.
Fabiani; Scaglia; Almeida (2016) tratam dos processos de ensino, vivência
e aprendizagem da luta para crianças por meio do jogo. Através de pesquisa
qualitativa, descritiva e propositiva fundamenta-se no referencial histórico-cultural
e apresentam estratégias pedagógicas que valorizam o jogo de faz de conta como
mediador dos processos de aprendizagem no universo da luta.
Silva (2011) por meio de uma investigação qualitativa, em que se inseriu
como observadora participante teve como objetivo a qualificação do trato com o
conhecimento das lutas a partir da capoeira mediante um processo de formação
continuada de professores de educação física. Reflete sobre a importância desse
conteúdo e a necessidade do estudo e desenvolvimento e propõe estratégias
para o ensino-aprendizado que compreendam interações gestuais no contexto da
experiência com a capoeira.
Nascimento e Almeida (2007) problematizam a restrição do trato com o
tema lutas nas aulas de educação física e apontam para importância de reflexões e
intervenções pedagógicas que superem a falta de vivência pessoal em lutas (na vida
e âmbito acadêmico) e, a preocupação com o fator violência, que julgam intrínseco
às lutas. Destacam que as lutas estão presentes na escola em ações extracurriculares
desvinculadas do projeto político pedagógico, conduzidas por praticantes, exatletas e voluntários.
Vasques e Beltrão (2013) através de revisão bibliográfica cujo objetivo é
abordar o fenômeno MMA (MixedMartialArts) enquanto manifestação sociocultural
e seu tensionamento com a educação física escolar afirmam, a necessidade de
intensificação dos estudos e debates sobre o tema a fim de subsidiar a prática
pedagógica da educação física quanto aos aspectos relacionados a mercadorização
das práticas corporais, massificação, espetacularização e violência.
Gomes et al (2010) em investigação qualitativa de caráter descritivo e analítico,
realizam entrevistas semiestruturadas com professores de educação física que
atuam em distintas modalidades de lutas, com objetivo de classificar e identificar
princípios comuns no ensino das lutas. Concluem que existem princípios comuns
norteadores para o ensino global das lutas. Nessa direção, compreendem que o ensino
de modo ampliado torna-se possível antes da prática especializada, permitindo
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o desenvolvimento amplo do aluno e não a reprodução descontextualizada dos
gestos técnicos.
Bertazzoli; Alves; Amaral (2008) pesquisam a viabilidade de aplicação de
instrumentos metodológicos para o ensino da capoeira numa perspectiva crítica. A
partir da observação participante como método de investigação sistematizam uma
metodologia de ensino cujo eixo norteador é a socialização articulada as ações: a
solução de problemas, a criação de movimentos e a reflexão.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto aos aspectos centrais dos textos levantados, evidenciamos que esta
produção inaugura um novo estágio de conhecimento para o ensino das lutas
na escola na medida em que, supera o denuncismo corrente da inexistência do
trato pedagógico das lutas na educação física para lançar mão de estratégias
metodológicas que possam subsidiar metodologias de ensino para este conteúdo.
Vale dizer, que a necessidade de formação qualificada ainda é enfatizada pela
literatura, no entanto esta produção mais recente da área tem-se comprometido
em focalizar esforços que colaboram para a formação continuada de professores de
educação física pautada nas demandas da realidade escolar.
Assim, a abordagem das lutas ocorre de modo amplo, as modalidades não
são tratadas de modo estanque, perspectiva esta que reflete a sintonia com o que
vem sendo produzido no campo das metodologias críticas da educação física.
Todos os textos possuem abordagem qualitativa e estão articuladas a experiência
docente, seja no sentido das preocupações teórico-metodológicas, seja articulando
universidade-escola através de investigações de cunho propositivo que podem
contribuir para a reflexão e qualificação dos envolvidos.
ABSTRACT: This article investigates the scientific production (2006-2016) on the teaching of the
struggles in physical education classes through the articles of the Magazines Thinking Practice,
RBCE and Movement. As an objective, we search for a panorama about the scientific production that
contemplates the teaching of the struggles in the school. It is concluded that the scientific production
has overcome a stage of denunciation of the absence of content struggles and points out strategies
and methodologies for teaching, articulating the continuous formation and the school reality.
KEYWORDS: scientific production; teaching; Fights

ENSEÑANZA DE DIFICULTADES EN LA ESCUELA FÍSICA EDUCACIÓN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2006-2016) DE REVISTAS RBCE, EL MOVIMIENTO Y
PENSAR ACERCA DE LA PRÁCTICA
RESUMEN: En este artículo se investiga La producción científica (2006-2016) em la enseñanza de las
luchas de las clases de educación física a través de los artículos de revistas Pensar a Práctica, RBCE
y Movimiento. Como objetivo, buscamos una visión general de la literatura científica que se ocupa
de laenseñanza de lãs peleas em La escuela. Se concluye que La producción científica ha superado
a fase queja de la falta de contenido y los puntos de lucha estrategias y métodos para enseñar, para
articular La formación continua y larealidad escolar.
PALABRAS CLAVE: producción científica; laeducación; peleas.
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SEXISMO NAS AULAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA:
ANÁLISE A PARTIR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA
ÁREA1
Myllena Camargo de Oliveira2
Márcia Morschbacher3
RESUMO
Objetivamos reconhecer tendências da produção científica disponível em quatro periódicos
da Educação Física sobre os temas do sexismo e das relações de gênero em aulas de Educação
Física. Encontramos 92 artigos, dos quais selecionamos 10, analisados mediante a técnica de
análise de conteúdo. Os resultados apontam para o aumento na produção científica sobre o tema
e no reconhecimento do problema do sexismo nas aulas de EF. Todavia poucos artigos apresentam
proposições para mudanças concretas.
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; sexismo; coeducação.

INTRODUÇÃO
Este trabalho analisa a produção científica da Educação Física (EF) disponível
em quatro periódicos da EF com o objetivo de reconhecer tendências desta produção
sobre os temas do sexismo e das relações de gênero em aulas de EF.
Buscamos artigos em 4 periódicos científicos da EF: Movimento, Pensar a
Prática, Motrivivência e Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). Utilizamos
os descritores gênero e EF escolar; gênero e turmas mistas e; gênero, turmas mistas
e EF escolar. Encontramos 92 itens e, após leitura dos resumos, selecionamos 16
artigos. Com a leitura do texto completo, desconsideramos 6 por não analisarem o
sexismo em aulas de EF. Empregamos a técnica de análise de conteúdo (GOMES,
2011) para analisar os 10 artigos selecionados considerando as categorias sexismo e
gênero, sexismo nas aulas de EF e proposições.
Utilizamos como parâmetros teórico-metodológicos para esta pesquisa: a) o
reconhecimento do papel da escola no trato com os conhecimentos sistematizados;
b) a EF como uma disciplina do currículo, responsável pelo ensino das ginástica,
jogos, esportes, dança, e lutas, incorporando as dimensões que esses conhecimentos
histórica, social e culturalmente sistematizados comportam (SOARES, 1996); c) a
escola e a EF não permanecem incólumes às relações produzidas na sociedade – na
perspectiva da reprodução destas relações e/ou da produção de novas relações; d)
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), myllenacamargo22@gmail.com
3 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mm.edufisica@yahoo.com.br
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dentre estas relações, destacamos as de gênero, nas quais, devido a construções
sociais diferentes quanto ao masculino e feminino, ocorrem conflitos marcados por
desigualdades e discriminações; e) as correntes teóricas que contribuíam para a
naturalização da opressão e subordinação das mulheres tinham bases na biologia a
partir do determinismo e fundacionalismo biológico (PISCITELLI, 2002); f) a partir
da década 1980, as teorias sociais manifestam maior preocupação com a temática
e o conceito de gênero é elaborado (PISCITELLI, 2002).
ANÁLISE E DISCUSSÃO
No quadro a seguir apresentamos as publicações selecionadas:
Título

Autores/as

Revista

Ano

EF, gênero e escola: uma análise da produção
acadêmica

Chan-Vianna, Moura
e Mourão

Movimento

2010

EF escolar, co-educação e gênero: mapeando
representações de discentes

Jesus e Devide

Movimento

2006

Apresentação e análise de trabalhos acerca da
distribuição dos alunos por sexo nas aulas de EF
escolar

Jesus, Devide e
Votre

Movimento

2008

Duarte e Mourão

Movimento

2007

Matos et. al

Motrivivência

2016

Dornelles

Motrivivência

2011

Formação continuada do professor de EF e a
construção de práticas pedagógicas multiculturalmente
orientadas

Gomes

Motrivivência

2008

EF escolar: reflexões sobre as aulas de exclusão

Teixeira

Motrivivência

2009

As masculinidades produzidas nas aulas de EF:
percepções docentes

Silva e Cesar

Motrivivência

2012

Uchoga e Altmann

RBCE

2016

Representações de adolescentes femininas sobre os
critérios de seleção utilizados para a participação em
aulas mistas de EF
Discussão de gênero nas aulas de EF: uma revisão
sistemática
Marcas de gênero na EF escolar: a separação de
meninos e meninas em foco

EF escolar e representações de gênero: diferentes
modos de participar e arriscar-se nos conteúdos de
aula

Quadro 1 - Artigos Científicos selecionados para análise
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na Revista Movimento selecionamos 4 artigos; na Revista Motrivivência, 5
artigos e; na RBCE, 1 artigo; e, na Revista Pensar a Prática, não encontramos nenhum
artigo.
Observamos que os 10 artigos foram publicados a partir de 2006. Esta é uma
primeira tendência da produção científica: um aumento do interesse de investigação
na área no último período.
SEXISMO E GÊNERO
Constatamos que Jesus e Devide (2006), Duarte e Mourão (2007) e Teixeira
(2009) conceituam gênero e nenhum conceitua sexismo. A abordagem da
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problemática gênero e sexismo nas aulas de EF não está, em geral, acompanhada
de uma explicação conceitual sobre a compreensão dos/as autores/as sobre estes
temas.
Os artigos analisados informam-nos sobre as duas tendências ligadas à
separação de meninos e meninas nas aulas de EF: a biológica (para justificá-la)
e a histórica e social (para questioná-la e propor sua superação). Estes criticam a
tendência biológica e, apesar de não definirem gênero e sexismo, fundam-se em
uma perspectiva social para tratar do tema, o que é evidenciado na relação entre
gênero e sexismo com o contexto social e cultural.
SEXISMOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Oito artigos identificam a separação entre meninos e meninas como uma
problemática presente em aulas de EF.
Chan-Vianna, Moura e Mourão (2010) apontam que o sexismo é reforçado pelas
aulas esportivizadas e reivindicam que este seja analisado no interior das relações
de poder e situado nas questões de gênero.
Jesus e Devide (2006) constatam que as representações sociais dos discentes
sobre as aulas separadas entre meninos e meninas são maior homogeneidade, menor
violência, ênfase no rendimento motor, etc. Por outro lado, as representações sociais
sobre aulas mistas são de ordem negativa (violência, organização negativa da aula,
etc.). Ainda, que há ausência de postura co-educativa por parte dos docentes em
aulas de EF mistas.
Jesus, Devide e Votre (2008) destacam que Ferreira (1996) evidencia que a EF
é sexista, pois, ao separar em meninos e meninas, proporciona atividades em que
um grupo é mais privilegiado que outro. Entretanto, os autores defendem a “não
polarização das turmas” entre aulas com turmas mistas e aulas separadas por sexo.
Duarte e Mourão (2007) evidenciam que oportunidades desiguais no cotidiano
da EF escolar desencadeiam discriminações fundadas na excelência da habilidade
técnica esportiva, em geral alcançadas pelos meninos. As meninas, alijadas deste
perfil técnico, mantém-se excluídas mesmo em aulas mistas.
Matos et al. (2016), em uma revisão sistemática, constatam que a separação
entre os sexos nas aulas de EF é fenômeno histórico e cultural. Destacam que a
evasão das meninas do esporte é recorrente. Dornelles (2011) explica que a aulas de
EF naturalizam modos de ser menino e de ser menina marcados por hierarquias e
desigualdades, o que é produzido culturalmente.
Uchoga e Altmann (2016) destacam a naturalização das desigualdades de
participação nas práticas corporais entre meninos e meninas nas aulas de EF. As
autoras apontam que estas desigualdades mantêm-se, mesmo sem amparo legal,
e se apoiam em concepções generalizadas de corpo e habilidades físicas, que
consideram discursivamente as meninas como menos hábeis.
Silva e Cesar (2012) destacam em seu estudo que os professores entrevistados
reconhecem as aulas de EF como produtoras de corpos generificados e, muitas
vezes, mostram-se críticos a esta produção. Teixeira (2009) evidencia a existência
de relações de gênero com hierarquização do sexo masculino – um dos fatores que
levam ao fenômeno da exclusão em aulas de Educação Física.
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PROPOSIÇÃO
Buscamos, nesta categoria, identificar as proposições concretas para a
superação das discriminações e desigualdades, denominadas sexistas, nas aulas de
EF apresentadas nos artigos analisados. Constatamos que 5 trabalhos apresentam
proposições.
Jesus, Devide e Votre (2008) defendem que a “não polarização das turmas”,
objetivando “um melhor aproveitamento dos potenciais do trabalho com turmas
mistas e separadas por sexo” (p. 95).
Por outro lado, a co-educação é indicada como proposição para combater o
sexismo por Jesus e Devide (2006), Jesus, Devide e Votre (2008) e Teixeira (2009).
Teixeira (2009, p. 341) complementa que “favorecer a troca de experiências e
estratégias de execução, como a co-educação, em que os mais hábeis auxiliam na
aprendizagem dos menos hábeis, são alguns caminhos.”
Em outra perspectiva, Chan-Vianna, Moura e Mourão (2010) propõe a
utilização de turmas mistas. Duarte e Mourão (2007), todavia, argumentam que
esta organização ainda mantêm desigualdades entre meninas e meninos. Uchoga
e Altmann (2016, p. 167) afirmam que “estar presente na atividade de aula não foi
sinônimo de envolvimento, nem de participação igualitária”.
Uchoga e Altmann (2016), Matos et al. (2016) e Duarte e Mourão (2007) consideram
que os/as docentes são os grandes responsáveis por encontrar estratégias que
superem esta discriminação e desigualdades. Dornelles (2011) e Silva e Cesar (2012),
por sua vez, concentram-se na análise do sexismo sem apresentar proposições.
CONCLUSÕES
A temática referente a gênero e sexismo em aulas de EF é uma preocupação
recorrente em nossa área e isto se expressa na ampliação de publicações a partir
de 2006.
A maioria dos trabalhos analisados não conceituam sexismo e concentramse na exposição das discriminações e desigualdades presentes nas aulas de EF. A
categoria gênero é definida com base em uma perspectiva histórica e social.
Para a superação do sexismo em aulas de EF, são propostas aulas mistas e
a coeducação, além do destaque conferido aos/às docentes na proposição de
estratégias. As possibilidades de intervenção voltam-se para o âmbito da aula, da
EF. Todavia, o sexismo necessita ser enfrentado nos planos micro (contexto da aula
de EF) e macro (sociedade).
Analisamos que a produção científica sobre o tema precisa incorporar à
descrição da expressão do sexismo nas aulas de EF e à apresentação de princípios
gerais, a análise de experiências e proposições concretas que sirvam de subsídio
para o seu enfrentamento.
SEXISM IN THE CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION: ANALYSIS FROM THE
SCIENTIFIC PRODUCTION IN THIS AREA
ABSTRACT: We aim to recognize tendencies in scientific production available in four Physical Education
journals on themes of the sexism and the gender relations in Physical Education classes. We found 92
articles, from this amount we selected 10, analyzed by using the technique of content analysis. The
results point to the increase in scientific production concerning to this subject and the recognition of
the problem of sexism in PE classes. However, few articles present propositions for concrete changes.
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SEXISMO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: ANÁLISIS A PARTIR DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
RESUMEN: Objetivamos reconocer las tendencias de la producción científica disponible en cuatro
periódicos científicos de la Educación Física acerca de los temas del sexismo y de las relaciones de
género en clases de Educación Física. Hemos encontrado 92 artículos, de los cuales hemos seleccionado
10 para analizar por medio de la técnica de análisis de contenido. Los resultados apuntan hacia el
aumento de la producción científica acerca del tema y en el reconocimiento de problema del sexismo
en las clases de EF. Todavía pocos artículos presentan proposiciones para cambios concretos.
PALABRAS CLAVE: Educación Física Escolar; Sexismo; Coeducación.
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O ENSINO DA LUTA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA
DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSISTAS DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA1
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RESUMO
O estudo objetivou sistematizar uma proposta de ensino da Luta para uma escola federal de
educação básica no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBIDCapes) da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF-UPE). Para
tanto, utilizou-se da pesquisa-ação. A proposta de ensino da Luta foi apresentada ao Serviço de
Orientação e Experimentação Pedagógica (SOEP) da referida escola, o qual a aprovou para as aulas
de educação física da escola.
PALAVRAS-CHAVE: Luta; Programa de ensino; Educação física escolar.

1 INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID-Capes) tem
como objetivo o aperfeiçoamento e a valorização dos professores seja na formação
inicial ou na atuação profissional, proporcionando um encontro entre a educação
básica e o ensino superior, entre o formando e o profissional em atuação, através
de intervenções nas escolas, com o corpo docente, discente e com a comunidade
escolar.
No contexto da Educação Física, a Universidade de Pernambuco (UPE) se
estabelece como lócus formador, atuando junto ao PIBID nos cursos de Licenciatura.
Os bolsistas do PIBID da Educação Física da Escola Superior de Educação Física
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES
2 Universidade de Pernambuco, agehres@yahoo.com
3 Universidade Federal de Pernambuco, ritclaudia@yahoo.com.br
4 Universidade de Pernambuco, cnoscnos@gmail.com
5 Universidade de Pernambuco, pablo.patrick13@gmail.com
6 Universidade de Pernambuco, becca.edfisica@hotmail.com
7 Universidade de Pernambuco, tiagoemanuel7@gmail.com
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(ESEF/UPE) atuam numa escola pública federal do Recife que abrange o ensino
fundamental/anos finais e o ensino médio. A escola em questão, através dos seus
documentos balizadores, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Programa de
Ensino por disciplinas, definem aspectos estruturais, político-pedagógicos e de
conteúdo da escola, destacando-se, nesta investigação, o Programa de Ensino da
disciplina Educação Física.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN´s, Brasil (1997), a Educação
Física se insere como componente curricular na escola, evidenciando-se a inovação
desta abordagem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (1996),
diante da anterior, na qual a Educação Física caracterizava-se como atividade:
A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular da Educação Básica, ajustando-se as faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos (BRASIL, 1996, p.10)

As intervenções do PIBID na referida escola demonstraram, inicialmente,
através da inquirição dos alunos, que havia uma lacuna no ensino da Luta. A partir
da observação das aulas de uma turma do 9º ano, identificou-se que os estudantes
apresentavam ausência no trato do conhecimento Luta. Quando questionados se
a Luta havia sido tematizada em anos anteriores, um dos estudantes afirmou que
haviam tido uma aula de capoeira no 6º ano com a professora substituta.
Em momento posterior, foi realizado um levantamento com outras turmas (do 6º
ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio) acerca do seu conhecimento
sobre Luta e se haviam tido contato dentro e fora da escola. Em paralelo, foi analisado
o Programa de Ensino de Educação Física (1999) da escola e constatou-se que o
conteúdo Luta era descrito, para o 2º e 3º ciclos de aprendizagem como: “origem e
evolução das lutas nacionais e estrangeiras, técnicas e regras. Barreto et al. (1999, P.
9-11) e inexistindo para o 4° ciclo.
A partir destas constatações, os bolsistas com a supervisora do PIBID (docente
da escola) colocaram-se uma possível questão de pesquisa: como desenvolver um
programa de ensino para o conteúdo Luta nessa escola federal de referência.
A LUTA
Historicamente a Luta teve grande importância para a humanidade pois através
dela o homem pôde encontrar meios para sobreviver em ambientes inóspitos;
defendeu-se e protegeu sua vida, território e bens através das guerras; pleiteou
melhores condições de trabalho e direitos iguais; além, da manutenção de hábitos
e tradições perante um processo de “aglutinação de culturas” onde duas culturas
misturavam-se e prevalecia aquela mais forte, enquanto a mais fraca era reduzida
até desaparecer parcial ou totalmente. (ARCHANJO, 2005)
O ato de Lutar é definido por Luft (2000, p.431) como: “combater, pelejar,
brigar, disputar, competir, trabalhar arduamente, esforçar-se, empenhar-se” e o
substantivo luta é definido como ação de lutar, qualquer combate corpo a corpo,
guerra, peleja, antagonismo, esforço, empenho.
Como arte marcial, de acordo com Silva e Nascimento (2014), a Luta se
caracteriza como um conjunto de técnicas corporais com finalidade de utilização
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específica em situações de ataque e defesa, na preparação para a guerra, podendo
também possuir aspectos filosóficos e religiosos.
A luta como modalidade esportiva, segundo Rufino e Darido (2011), caracterizase com uma forma “esportivizada” que pode incidir sobre os diversos tipos de lutas
corporais, possuindo características comuns às demais modalidades esportivas,
como “ regras, normas e critérios. ”
Correia e Franchini (2010) evidenciaram que a Luta como fenômeno sociocultural,
estabelece-se em diferentes contextos, como os já citados, artes marciais e esportes,
mas também como defesa pessoal e com sentido estético, entre outros. Entretanto,
no que se refere ao trato do conhecimento Luta em aulas de Educação Física, os
autores constataram a carência de estudos científicos.
2 METODOLOGIA
Atentando para os objetivos do PIBID - conhecer para intervir – se fez a opção
pela metodologia da pesquisa-ação educacional. De acordo com Tripp (2003), a
pesquisa-ação é uma variação da investigação-ação (intervenção sobre a própria
prática com vistas à melhoria da mesma), na qual a intervenção e a avaliação da
mesma excedem os limites do cotidiano e dos pequenos problemas para vir a
sistematizar conhecimento sobre a prática. O estudo revestiu-se de forte caráter
exploratório, dada a necessidade de aprofundar o conhecimento acerca da realidade
estudada com vistas a uma intervenção sustentada e adequada.
A pesquisa-ação desenvolve-se em ciclos constantes de planejar, agir, descrever
e avaliar. Esta pesquisa foi realizada em quatro ciclos: identificação do problema
(diagnóstico), realização de uma intervenção (plano de ação); descrição e análise
dos resultados (avaliação da ação); estabelecimento de um novo problema (novo
ciclo de pesquisa-ação).
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
Através de observações, diários de campo, análise de documentos e
intervenções (regências de aulas, foi possível identificar um problema com o trato
do conhecimento Luta: ausência do conteúdo nas aulas da escola; e, reduzida
referência no Programa de Ensino da disciplina de Educação Física desta escola.
Para qualificar a identificação do problema, foi aplicado um questionário
em todas as turmas do 6º ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio,
totalizando 243 estudantes, que permitisse esclarecer a situação do conteúdo Luta
na referida escola.
O questionário apresentou perguntas abertas e fechadas sobre a prática da
mesma dentro e fora da escola e sobre as definições de luta, as quais foram respondidas
pelos estudantes individualmente durante o período de aulas, no ano de 2015.
Dos 243 estudantes entrevistados, 141 informaram ter vivenciado a Luta. Destes,
66,8% responderam que haviam vivenciado a Luta na escola e 33,2% informaram que
a vivência foi fora do ambiente escolar. Vale salientar que desde 2014, os bolsistas
do PIBID já vinham realizando intervenções na escola no âmbito do ensino da Luta,
apesar da reduzida referência ao ensino da Luta no Programa de Ensino da escola.
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As respostas às perguntas abertas foram avaliadas a partir da análise de conteúdo
temática, de acordo com categorias a priori (descritivas) e a posteriori (analíticas). As
categorias descritivas da Luta definidas foram: fenômeno sociocultural, modalidades
esportivas e artes marciais. Dos 243 alunos entrevistados, 134 responderam que
Luta é modalidade esportiva, 28 que Luta é Arte Marcial, 81 trouxeram respostas
que não apontavam para as categorias descritivas. Assim foram identificadas as
seguintes categorias analíticas: defesa pessoal e atividade física; e apenas 4 alunos
expressaram a definição de Luta como fenômeno sociocultural.
Ainda no que se refere aos resultados dos questionários, a maioria dos
estudantes informaram ter tido contato com a Luta, através da televisão, ou seja, como
consumidores. Notou-se que, muitos alunos consomem conteúdos relacionados à
Luta, mas não a vivenciaram na escola ou fora dela. E a maioria não a compreendem
como fenômeno sociocultural, associando-a predominantemente às modalidades
esportivas.
Diante do exposto, foi elaborada a sistematização de uma proposta para o
ensino da Luta para o Programa de Ensino da Educação Física na escola federal de
educação básica.
3 PLANO DE AÇÃO
A proposta de alteração do Programa de Ensino de educação física da escola
federal foi o plano de ação dentro do ciclo de pesquisa-ação e tomou os PCPEs como
referência. Partindo dos resultados analisados, juntamente com os professores da
disciplina de Educação Física da referida escola, foi elaborada uma proposta para
o trato com o conhecimento Luta na componente curricular da Educação Física,
durante o ano de 2015.
Partindo de uma compreensão mais ampla da Luta como fenômeno
sociocultural, a proposta de ensino desenvolveu-se das regularidades das lutas para
as modalidades de Luta como modalidades esportivas e artes marciais.
RESULTADOS
A proposta de Plano de Ensino para o conteúdo Luta ficou assim caracterizada:
• Para o segundo ciclo foi proposto como objetivo de aprendizagem da Luta:
Identificar, entender e discutir os princípios gerais presentes na Luta, nas
suas diversas formas corporais, que segundo GOMES, et al. (2010) são: fusão
ataque/defesa; contato proposital; imprevisibilidade; oponente (s) /Alvo (s);
regras. Com a utilização de jogos de oposição.
• Para o terceiro ciclo foi proposto o seguinte objetivo: conhecer a diferença
entre lutas, brigas, esportes e artes marciais, bem como desenvolver algumas
modalidades de lutas.
• No quarto ciclo foi proposto como objetivo: refletir sobre o processo
de esportivização das artes marciais considerando a explosão midiática
relacionada às artes marciais mistas (MMA), aprofundando o sentido
polissêmico da Luta e o conhecimento sobre as modalidades de lutas.
No dia 29/04/2016, a proposta foi apresentada ao SOEP, na presença dos
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professores e professoras da escola, dos alunos bolsistas, da supervisora do PIBID e
da coordenadora de área do PIBID. Após a apresentação por parte dos bolsistas do
PIBID a proposta foi colocada em discussão e, posteriormente, aprovada para que
fosse desenvolvido um projeto de experimentação pedagógica com a implantação
da mesma nos três ciclos de ensino.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo se propôs a investigar, através da pesquisa-ação, o trato com
o conhecimento Luta, numa escola federal de educação básica. Partindo das
intervenções realizadas, da análise dos documentos da escola, foi identificada a
necessidade de alterar o Programa de Ensino da componente curricular Educação
Física no que se referia ao trato com o conhecimento Luta.
Após a elaboração da proposta a mesma foi apresentada e aprovada pelo SOEP,
gerando uma nova questão de pesquisa: como materializar a proposta ainda que de
forma experimental. Com esta questão iniciou-se um novo ciclo de pesquisa-ação.
ENSEÑANZA DE LA LUCHA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA: UNA EXPERIENCIA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LOS BENEFICIARIOS
RESUMEN: El estudio tuvo como objetivo articular una propuesta pedagógica de enseñanza de la
lucha en una escuela federal de la educación básica en el marco del Programa de Beca Institucional
de Introducción a la enseñanza (PIBID-Capes) de la Escuela de Educación Física de la Universidad
de Pernambuco (ESEF-UPE). Por lo tanto, se utilizó la investigación-acción. La propuesta didáctica
lucha se presentó al Servicio de la Educación y Experimentación Asesor (SOEP) de dicha escuela,
que lo aprobó para las clases de educación física.
PALABRAS CLAVES: Lucha, programa de enseñanza, educación física

THE TEACHING OF THE FIGHT IN BASIC EDUCATION IN THE LESSONS OF
PHYSICAL EDUCATION: AN EXPERIENCE OF THE INSTITUTIONAL PROGRAM OF
BOLSISTS OF INITIATION TO TEACHING
ABSTRACT: The objective of this study was to systematize a teaching proposal of the Fight for a
Federal School of Basic Education in the scope of the Institutional Program of Initiatives for Teaching
(PIBID-Capes) of the School of Physical Education of the University of Pernambuco (ESEF-UPE).
For that, it was used of the research-action. The teaching proposal of the Fight was presented to
the Pedagogical Guidance and Experimentation Service (SOEP) of the mentioned school, which
approved it for the physical education classes of the school.
KEYWORDS: Fight; Teaching program; Physical school education.

REFERÊNCIAS
ARCHANJO, Flávio Miguel. A História das Lutas Corporais: Contribuições Epistemológicas
para a Educação Física. Recife, 2005. Monografia de Especialização (ESEF/UPE)
BARRETO, M.; TAVARES, M.; ALMEIDA, R.; SANTOS, T. Programa da disciplina educação
física. Recife, 1999.
BRASIL, Lei de Diretrizes e Básicas. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais:Educação Física: Ensino de Primeira à Quarta Série. Brasileira: MEC / SEF, 1997.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1306

CORREIA, W. R; FRANCHINI, E. Produção acadêmica em lutas, artes marciais e esportes
de combate. Motriz, Rio Claro, v.16, n. 1, p. 1-9, jan./mar. 2010.
GOMES, M. S. P.; MORATO, M. P.; DUARTE, E.; ALMEIDA, J. J. G. Ensino das lutas: dos
princípios condicionais aos grupos situacionais 1. Movimento. Porto Alegre, v. 16, n. 02, p.
207-227, abr/jun de 2010.
LUFT, C. P. Minidicionário Luft da língua portuguesa. 20.ed. São Paulo: Ática, 2000
SILVA, C. N. O; NASCIMENTO, T. E Sistematização do Conteúdo Lutas (Judô) na escola.
Pernambuco, I SEMINID, 2014.
PERNAMBUCO. Parâmetros para a educação básica do estado de Pernambuco:
Parâmetros curriculares de educação física ensino fundamental e médio. Secretária de
Educação, Pernambuco, 2013.
RUFINO, Luiz G. B; DARIDO, S. Cristina: A separação dos conteúdos das “lutas” dos
“esportes” na educação física escolar: necessidade ou tradição?. Pensar a Prática, Goiânia,
v. 14, n. 3, p. 1-17, set/dez 2011
TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo,
set/dez2003.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1307

PÔSTER

TEMATIZANDO O BOXE NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: RELATO DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA
NO CONTEXTO DO PIBID
THINKING BOXING IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
REPORT OF A PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE CONTEXT
OF PIBID
TEMATIZAR EL BOXING EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
INFORME UNA PRÁCTICA EDUCATIVA EN EL CONTEXTO DE
PIBID
Marlon Messias Santana Cruz1
DrieliFernandes Boa Sorte2
Abília Ana Castro Neta3
JoiceTainá de Jesus Santos4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Currículo Cultural; PIBID.

1 INTRODUÇÃO
O estudo busca apresentar elementos de uma prática pedagógica desenvolvida
no âmbito de uma escola pública situada no município de Guanambi-Bahia. A prática
foi desenvolvida com respaldo no currículo Cultural da Educação Física na esfera do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), vinculado ao curso
de Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado da Bahia /Campus
XII.
Por intermédio do curso de licenciatura em Educação Física e do programa PIBID
desenvolve-se o subprojeto “Educação Física escolar: construindo possibilidades
pedagógicas a partir de uma perspectiva cultural”, cujo objetivo é legitimar a
Educação Física Escolar por meio dos respaldos teóricos dos estudos culturais e
do multiculturalismo crítico, com o intuito de valorizar e reconhecer a diversidade,
proporcionando um estudo crítico da realidade.
1 Universidade Federal da Bahia, marlonmessias@hotmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia, drieligbi@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia, bia_gbi@hotmail.com
4 Universidade Federal da Bahia, joicetaina.udi@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
As aulas que resultaram na elaboração deste relato de experiência ocorreram no
período de março a novembro de 2016, com alunos do 2° Ano do ensino fundamental
I. A temática estudada foram os esportes olímpicos, assim problematizamos junto
ao tema megaeventos esportivos e seus legados para a sociedade, portanto
despertamos a necessidade de mediarmos o conteúdo Boxe.
Em nossas discussões procuramos mensurar os conhecimentos dos alunos
a respeito desta prática corporal, para logo após expor e relaciona – lós com as
informações já estabelecidas, possibilitando um maior aprendizado em torno
da temática em foco, na intenção de expandir os conhecimentos iniciais. Com o
objetivo também de proporcionar as vivências relacionadas aos nossos estudos e
abrir espaço no intuito dos próprios alunos apresentarem novas formas de vivenciar.
3 RESULTADOS
Com base nos estudos dos conteúdos esportes olímpicos sua problematização
e em especial a mediação do Boxe,nas representações sociais “Luta é briga, tia!”, “O
Boxe é briga, tia!”, percebemos o quanto as lutas são tratadas de forma marginalizada.
Os momentos iniciais passaram a serem ocupados por demonstrações das
ideias através de palavras e gestos das crianças, consistentes ainda nos discursos
de que luta é briga e o Boxe é uma prática corporal violenta.
Diante das narrativas dos alunos, procuramos confrontar os discursos iniciais
equivocados a respeito do esporte Boxe, visando uma investigação dos elementos
formadores que deram uma roupagem violenta a luta. A partir dessas análises,
procuramos confrontar esses discursos iniciais chamando-lhes a atenção para a
diferença de luta e briga, questionando as origens de hierarquizações e classificações
que recaem sobre essas possibilidades. Ao final, comparados com os discursos finais
da avaliação, observamos uma possível desconstrução da imagem preconceituosa
com relação às lutas e especialmente o boxe que os alunos tinham.
O Currículo Cultural da Educação Física vem desestabilizar o currículo
dominante, colocar sua própria identidade em questão, pois a partir do momento
que o papel do mesmo é expor a cultura marginalizada dos grupos subjugados da
sociedade, aceitar as culturas vivenciadas pelos alunos e potencializar as vozes,
ele vem dizer que o ambiente escolar deve reconhecer e oferecer espaço para um
debate do processo da constituição das identidades dos alunos (NEIRA, 2015).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática pedagógica nos permitiu um conhecimento enriquecedor em torno
do conteúdo, com uma relação de quebra de paradigmas em relação ao Boxe, nos
possibilitando uma experiência no âmbito da docência e também o desejo de fazer
parte do mundo da luta.
Por tudo isso, colocar em ação o currículo cultural da Educação Física significa
abrir mão do estabelecimento de valores a partir de princípios conservadores
e hegemônicos. O currículo multiculturamente orientado expõe e confronta
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sentimentos e desejos, desestabiliza o acomodado e rompe com as certezas.
Possibilitando a todos os envolvidos analisar as representações sociais que regem
o espaço escolar e as próprias identidades, sejam elas no currículo ou até mesmo
pessoais.
REFERÊNCIAS
NEIRA, M. G. O currículo cultural da Educação Física: uma resposta aos dilemas da
contemporaneidade. Revista Linhas. Florianópolis, v. 16, n. 31, p. 276 – 304, maio/ago.
2015.
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PERCEPÇÕES SOBRE CONDIÇÕES QUE ENVOLVEM
O TRABALHO DOCENTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NA ESCOLA PÚBLICA PAULISTANA
Daniel Teixeira Maldonado1
Sheila Aparecida Pereira dos Santos Silva2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola pública; Trabalho docente.

1 INTRODUÇÃO
Docentes de Educação Física (EF), de uma maneira geral, ministram suas aulas
em busca de diferentes objetivos, como aprimorar o desenvolvimento motor e
psicomotor dos alunos, ensinar conhecimentos relacionados com a promoção da
saúde, desenvolver o posicionamento crítico dos discentes sobre as manifestações
da cultura corporal de movimento, debater sobre aspectos culturais que envolvem
as práticas corporais, entre outros.
Diversos fatores influenciam o trabalho docente na escola, o que provoca
consequências em relação ao alcance dos objetivos educacionais almejados.
Questões de ordem econômica, política, estrutural, cultural, organizacional e
pedagógica fazem parte do cotidiano dos docentes (SACRISTÁN, 1998).
A EF é influenciada por essa miríade de questões, uma vez que os professores
ministram as suas aulas imersos em sistemas educativos complexos.
Partindo dessas premissas, o objetivo desse estudo foi compreender como
gestores e professores de EF que atuavam em escolas públicas municipais de uma
Diretoria Regional de Educação da zona leste da cidade de São Paulo percebiam os
fatores que influenciavam de forma positiva e/ou negativa a prática pedagógica do
professor de EF.
2 METODOLOGIA
Para atingir os objetivos do estudo, foi realizada uma pesquisa de campo, de
caráter quantitativo-descritivo, em 37 escolas de Ensino Fundamental, onde 79
docentes de EF e 56 gestores responderam a uma entrevista estruturada seguindo
um roteiro de questões fechadas com itens em escala, a partir do estudo desenvolvido
por Maldonado (2012).
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) danieltmaldonado@yahoo.com.br
2 Universidade São Judas Tadeu (USJT), sheila.silva@uol.com.br
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Os colaboradores do estudo manifestaram sua percepção sobre fatores
intervenientes no trabalho docente em EF, previamente explicados pelo pesquisador
aos entrevistados, classificando-os em uma escala de 1 a 7, onde 1 = Dificulta
extremamente, 2 = Dificulta muito, 3 = Dificulta pouco, 4 = Não dificulta ou facilita,
5 = Facilita pouco, 6 = Facilita muito e 7 = Facilita extremamente.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A maioria dos fatores que dificultavam o trabalho docente em EF se relacionou
a aspectos sociais, políticos, institucionais e organizacionais, tais como: baixa
remuneração, intensificação do trabalho docente (lecionar em mais de uma escola,
cumprir diferentes funções além da docência, etc.), precárias condições de trabalho
(número elevado de alunos por turma, falta de estrutura para receber os estudantes
com deficiência, etc.), e controle profissional.
A maioria dos fatores que facilitavam o trabalho docente em EF se relacionou
à organização da rede de ensino que possibilitava formação continuada dentro do
horário de trabalho para uma parcela dos docentes, contar com uma equipe gestora
concursada e, por isso, permanente na escola; e outros aspectos organizativos da
própria escola como a aquisição de materiais didáticos, boa relação interpessoal entre
os funcionários; o conhecimento didático dos próprios professores. Tais aspectos
propiciavam um ambiente adequado ao desenvolvimento de aulas produtivas, com
conteúdos diferenciados; e com pouca sensação de influência relativa a aspectos
de ordem sociopolítica e cultural como, por exemplo, a EF ser mantida como
componente curricular obrigatório e os alunos se interessarem pelas aulas de EF.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática pedagógica dos professores de EF pesquisados, independentemente
dos pressupostos teóricos que utilizavam para fundamentá-la, era efetivada com
o enfrentamento de diversos obstáculos de ordem macroestrutural e os docentes
não tinham controle sobre todos eles durante suas aulas, o que constituía uma
dificuldade.
Para superar essas dificuldades, esses profissionais contavam com condições
que envolviam questões organizativas da rede de ensino e da própria escola onde
atuavam, utilizavam seus conhecimentos didático-pedagógicos para ministrar as
suas aulas de EF e, para conseguir propor aulas bem sucedidas, precisavam tem um
compromisso elevado com o trabalho, por conta da dura realidade que enfrentavam
no cotidiano escolar público municipal em São Paulo.
REFERÊNCIAS
MALDONADO, D. T. Implementação da proposta curricular de Educação Física do
município de São Paulo: análise a partir do cotidiano escolar. [Dissertação]. São Paulo
(SP): Universidade São Judas Tadeu; 2012.
SACRISTÁN, G. O currículo: os conteúdos de ensino ou uma análise da prática? In__
SACRISTÁN, G.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e Transformar o Ensino. 4.ed. São
Paulo: Artmed, 1998.
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O RESGATE DE JOGOS E BRINCADEIRAS NAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO1
THE RESCUE OF GAMES AND PLAYS IN THE LESSONS OF
PHYSICAL EDUCATION IN MIDDLE SCHOOL
LOS JUEGOS Y OBRAS DE TEATRO DE LA REDENCIÓN EN
LAS CLASES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA
SECUNDARIA
Dayane Ramos Dórea2
Isis Santos Moreira Carvalho3
Adailton de Jesus Souza4
Maria de Fátima Ramos Dórea5
José Gilson Mendes Ramos6
Viviane Rocha Viana7
PALAVRAS-CHAVE: Jogos e Brincadeiras; Educação Física; Cultura Corporal.

1 INTRODUÇÃO
Jogo e brincadeira possuem uma enorme carga afetiva e juntos promovem
sensações, marcando a identidade e a cultura dos povos (KISHIMOTO, 1997).
Assim, esta pesquisa se justifica por tratar do resgate de jogos e brincadeiras
como potencializadores da relação ensino-aprendizagem, bem como das relações
interpessoais. Portanto, sua relevância centra-se quando objetivamos desenvolver
imaginação, confiança, autocontrole, cooperação, aperfeiçoamento do corpo
e da mente, levando à estabilidade emocional, aprimoramento da linguagem,
concentração, atenção e permanência dos alunos na escola.

1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), daydorea@gmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), moreira_isis@hotmail.com
4 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ninobatera.educa.fs@gmail.com
5 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), mfdorea1@gmail.com
6 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), gilsonramendes@hotmail.com
7 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), vivianerochaviana@gmail.com
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2 METODOLOGIA
Este relato de experiência de ensino e aprendizagem ocorreu na segunda
unidade do ano letivo de 2016, nas turmas de primeiro ano do ensino médio noturno
do Colégio Estadual Leonardo Gomes de Carvalho Leite, em Cristinápolis-SE. Os
alunos com distorção idade-série são oriundos, em sua maioria da Educação de
Jovens e Adultos (EJA-Fundamental) e todos trabalham no diurno em plantações
de laranja, supermercados e lojas.
Sob a função educativa, o resgate dos jogos e brincadeiras da cultura popular
sergipana como queimado, sete pedrinhas, barra, pular corda, pião, escravos de Jó e
outros, desenvolvemos novas formas de convivência social, permitindo o prazer de
brincar e de recriar suas regras. Ao utilizarmos o espaço escolar e a rua construímos,
transformamos e enriquecemos a experiência sensorial e motora, estimulamos
a criatividade, fortalecemos as relações interpessoais, bem como garantimos
aprendizagens significativas e o gosto por continuar a frequentar as aulas.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Os jogos e brincadeiras populares passam entre as gerações e são considerados
como parte da cultura popular. Têm a função de perpetuar a cultura de um povo e está
sempre em transformação, incorporando recriações anônimas das novas gerações.
Considerados como elementos da cultura corporal, jogos e brincadeiras populares
são historicamente produzidos e culturalmente transmitidos, simbolizam uma
ferramenta pedagógica que possibilita conduzir, estimular e avaliar a aprendizagem
(ROGRIGUES, 1987).
O ser que brinca e joga é também o ser que age, sente, pensa, aprende e se
desenvolve (SCHMIDT, 1964). Trabalhar com jogos e brincadeiras fez com que os
alunos reconhecessem as regras sociais existentes, valorizassem as convivências
em grupo e associassem os conhecimentos prévios e empíricos aos científicos,
além de superar os bloqueios existentes na aprendizagem e na desmotivação em
frequentar a escola. As vivências envolveram dimensões de sentimento, interesse e
curiosidade, ligadas às realidades dos alunos, favorecendo-lhes a percepção de si
mesmo, de seus valores, limites e potencialidades.
4 CONCLUSÕES
O jogo e a brincadeira não representam apenas experiências vividas, mas
exercita habilidades motoras e cognitivas e, principalmente, estimula o convívio
social. Por isso ressaltamos o valor educativo deste conteúdo nas aulas de Educação
Física de maneira comprometida com a formação física, moral, social e motivacional
destes alunos.
Nesse contexto, ressignificar as concepções lúdicas para este público traduziuse na indissociabilidade entre brincar, jogar e aprender, uma vez que propusemos
desafios e situações problemas que aguçaram a curiosidade, exploração, observação
imaginação, improvisação, concentração, criação e permanência nos estudos.
Destarte, experimentar os jogos e brincadeiras de sua cultura representou para
os alunos a evolução do potencial cognitivo, florescendo um ambiente de liberdade,
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criatividade e flexibilidade psicológica na busca pelo prazer da autorrealização e
utilidade educacional na construção de suas aprendizagens.
REFERÊNCIAS
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POSSIBILIDADES DEMOCRÁTICAS E INOVADORAS
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:RELATOS
DA OBSERVAÇÃOEM UMA COMUNIDADE DE
APRENDIZAGEM1
DEMOCRATIC AND INNOVATIVE POSSIBILITIES IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES: REPORTS OF OBSERVATION IN A
LEARNING COMMUNITY
POSIBILIDADES DEMOCRÁTICAS E INNOVADORAS EN
CLASES DE EDUCACION FISICA: RELATOS DE OBSERVACION
EN UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
Valdilene Aline Nogueira2
Sheila Aparecida Pereira dos Santos Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Planejamento Participativo; Métodos de Ensino.

INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação reconheceu como inovadoras 178 organizações
educacionais no ano de 2016. A escola Projeto Âncora (SP) consta entre elas e foi
denominada pela UNESCO como uma Comunidade de Aprendizagem (CA).
As CA, que tiveram sua origem na Espanha, são entendidas como centros
educacionais que participam de um projeto de transformação social e cultural, onde
a escola e a comunidade trabalham juntas. O elemento fundamental ao aprendizado
é o diálogo, que deve permear todos os atores no interior da escola (educandos,
educadores, familiares, etc) tendo como princípios norteadores a garantia de espaço
para conversa e a busca de consenso (CAPLLONCH; FIGUERAS, 2012).
A CA não é organizada em séries ou turmas de alunos e o trabalho ocorre por
meio de Projetos. Nas observações realizadas, percebemos que as práticas corporais
são importantes elementos nesta escola.Nesse contexto, esse estudo objetivou,
entre outros, descrever como são desenvolvidas as aulas de Educação Física (EF)
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES
2 Universidade São Judas Tadeu (USJT), valdilenenogueira@yahoo.com.br
3 Universidade São Judas Tadeu (USJT), sheila.silva@uol.com.br
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em um ambiente que se propõe a realizar práticas educacionais democráticas em
seu cotidiano.
METODOLOGIA
Esse trabalho, recorte da dissertação de Mestrado Nogueira (2016), é uma
pesquisa descritiva, qualitativa (GIL, 1999), de orientação fenomenológica (MARTINS;
BICUDO, 2003), cujo principal instrumento de coleta de dados foi a observação não
participante (LÜDKE & ANDRÉ, 1986)das aulas de EF.
As observações de oito aulas, com duração média de 1 hora e 30 minutos,
ocorreram nos meses de março e abril de 2016. As aulas foram ministradas por um
dos professores de EF da CA e contavam com um grupo de 12 estudantes com
idades entre 10 a 14 anos. Os registros das observações foram realizados em diários
de campo e posteriormente analisados.
SÍNTENSE DA OBSERVAÇÃO
No período em que as aulas foram observadas, ocorria a tematização do Parkour.
O tema sugerido pelo educador, foi aceito de maneira consensual pelo grupo em
meio a outras sugestões de práticas apresentadas pelos próprios estudantes.
As aulas iniciais foram organizadas por atividades de pesquisas realizadas pelos
estudantes e pelo educador e compartilhadas no momento dos encontros. Nessa
fase, reportagens e textos foram lidos, escritos e debatidos. Em relação ao estudo
do Parkour, foram estabelecidos objetivos pelo grupo como: vencer obstáculos;
conseguir se locomover de um local para o outro da forma mais rápida; olhar o
ambiente pensando em Parkour; cooperar; respeitar o próprio corpo e aprender o
seu limite; analisar as condições do bairro para a prática da modalidade enquanto
possibilidade de lazer.
Após esse período, o grupo vivenciou,com a ajuda de um convidado praticante
da modalidade, movimentos variados da prática e construíram atividades e percursos
pela escola e pelo bairro.
Os estudantes participaram ativamente da construção das aulas e do
planejamento do professor. Quando a atividade não acontecia conforme planejado,
os estudantes se reuniam em grupo e, com a mediação do educador, discutiam
outras possibilidades.
A avaliação ocorreu por meio da escrita de textos, organização das atividades
e da apresentação de um percurso construído por cada educando e experimentado
pelo grupo. No 8º encontro a turma retomou os objetivos traçados e discutiram
todos os itens até decidirem que seria o momento de passar a estudar outro tema.
Durante as oito aulas observadas, não foram percebidos estudantes em busca
de meios para não participarem das atividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos ao longo da observação que as aulas foram permeadas por
elementos democráticos, assim como proposto pelas diretrizes das CA, uma vez
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que, estudantes puderam construir juntamente com o educador o planejamento das
aulas, pensando desde a escolha do tema até a avaliação. Julgamos também que
as práticas pedagógicas observadas e o papel exercido pelo professor se situam
dentro de um quadro inovador da EF (SILVA; BRACHT, 2012).
Sugerimos que metodologias que possibilitam um posicionamento ativo dos
educandos em suas estratégias de ensino são eficazes para que os estudantes
construam e vivenciem diferentes saberes veiculados pela cultura corporal de
movimento.
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A TEMATIZAÇÃO DO FUTSAL NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: “UM DIÁLOGO COM AS
RELAÇÕES DE GÊNERO”
Pedro Alves Castro1
Marlon Messias Santana Cruz2
Ravi Cordeiro de Oliveira3
PALAVRAS-CHAVE: Futsal; Gênero; Educação Física Escolar.

INTRODUÇÃO
O presente relato traz uma prática de ensino-aprendizagem, desenvolvida no
Colégio Estadual Dona Tina, na cidade de Livramento de Nossa Senhora-B a, com
estudantes do 6° ano do ensino fundamental. O seu principal objetivo foi tematizar
o Futsal, como prática esportiva e construção social, em seus vários sentidos e
significados, com destaque às relações de gênero. A prática pedagógica foi pautada
na Perspectiva Cultural (NEIRA E NUNES, 2008, 2009). Notou-se durante, e ao final
do processo uma melhoria na qualidade da formação dos estudantes, em relação as
questões de gênero, e as concepções a respeito do componente curricular.
METODOLOGIA
Iniciaram-se as atividades com o mapeamento das práticas corporais dos
estudantes, com o intuito de conhecer as mesmas, desta forma buscou-se a
valorização das práticas do cotidiano da comunidade escolar, assim como a
possibilidade de construção curricular de maneira coletiva e democrática.
As aulas foram desenvolvidas de maneira participativa e crítica, nas quais associou
as aulas práticas, a leitura de vários textos que abordavam temáticas oriundas
do futsal, como: mercado de trabalho; a formação educacional dos jogadores; o
marketing e o mundo dos negócios; a mulher e seu espaço no mundo esportivo.
Contudo os destaques dessa experiência foram às várias situações de
tencionamento entre os gêneros. Logo, debateram -se situações do futsal e do
cotidiano em que havia relações de poder, de escolha, de controle, de opressão, com
o propósito de analisar a realidade vivida e a reconstrução dos sentidos e significados
atribuídos e consolidados através das analogias entre homens e mulheres.
1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), palvesdemolay@gmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), marlonmessias@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ravioliveira.oliveira@gmail.com
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RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Durante e ao final desta experiência, vários foram os resultados e interpretações,
principalmente no que diz respeito às construções dos sentidos e significados
atribuídos as relações de gênero, através do esporte e vivenciados nas várias
situações do cotidiano.
Nota-se, nos discursos dos educandos, pontos importantes e que foram
percebidos e contemplados nas aulas, através do debate foi perceptível um a
concepção de domínio estabelecida em uma prática esportiva. D e acordo com
Francis (1998), o entendimento de gêneros como opostos não se estabelece apenas
entre os adultos, m as os próprios adolescentes ou crianças constroem os gêneros
com os opostos, com o propósito de reforçar a percepção consolidada sobre a
identidade feminina e masculina.
U ma estudante destacou outro fato em sua fala bastante relevante: “Profs.
Olha pra você ver mesmo na hora do intervalo só os meninos jogam na quadra,
absurdo demais, a gente também tem o direito de usar”. Para Goellner (2005), outro
aspecto que contribuiu para a não vinculação da mulher com ás práticas esportivas
é a estrutura de sociedade, em que os espaços sociais são mantidos sob o domínio
masculino, baseando-se na justificativa fundamentada em aspectos biológicos.
Sendo assim, se faz necessário o desenvolvimento de práticas pedagógicas que
possam abordar as questões de gênero, através de um a aula crítica e participativa,
na qual todos puderam contribuir para esta reconstrução das relações de gênero,
podendo ser um a possibilidade de melhores diálogos entre os gêneros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática pedagógica em Educação Física configura-se um espaço importante
para as diversas construções e entendimentos sobre o corpo hum ano, principalmente
sobre as várias dimensões da sua construção social. Somando-se a isto, a Perspectiva
Cultural traz essa possibilidade de construção coletiva do conhecimento, através de
um a organização e dos diálogos e reflexões entre professor e os/as estudantes.
Ficou perceptível a mudança de entendimento dos estudantes sobre as relações de
gênero, que ultrapassaram a prática esportiva, e ganharam ainda mais vivacidade
ao dialogar com situações do cotidiano.
REFERÊNCIAS
FRANCIS, Becky. Op position al positions: Children´s construction of gender in talk and role
plays based on adult occupation”. Educational Research, v. 40, nº 1, 1998, PP. 31-43.
GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres e futebol no Brasil: entre som bras e visibilidades.
In: Revista B rasileira de Educação Física Especial, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 143-151, Abr./jun.
2005.
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Educação Física, Currículo e C ultura. São Paulo: Phorte,
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM OLHAR SOBRE O TEMA ALIMENTAÇÃO.
HEALTH EDUCATION IN THE CLASSES OF PHYSICAL
EDUCATION: A LOOK AT THE THEME FOOD.
EDUCACIÓN SANITARIA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA: UNA MIRADA A LA POTENCIA TEMA.
Pedro Alves Castro1
Marlon Messias Santana Cruz2
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação; Educação Física Escolar; Perspectiva Cultural.

INTRODUÇÃO
Este estudo trata-se de um relato de experiência, como professor da educação
básica, no Colégio Estadual Dona Tina, na cidade de Livramento de Nossa SenhoraBa, em uma turma de 9º Ano do ensino fundamental, durante as aulas do componente
curricular Educação Física, que por sua vez teve a duração de um bimestre.
Esta prática pedagógica este ancorada teoricamente na Perspectiva Cultural
da Educação Física, abordagem nova que têm como principais estudiosos Neira
e Nunes (2008, 2009, 2011). Esta possibilidade pedagógica basea-se nos Estudos
Culturais e no Multiculturalismo Critico, caracterizando-se como uma teorização
pós- crítica do currículo.
Nesta experiência procurou-se desenvolver juntamente com os estudantes a
tematização do conteúdo alimentação, de maneira ampla e atentando-se para os
vários aspectos que geralmente não são tratados quando o mesmo é abordado,
resumindo-se apenas aos conceitos de alimentação saudável e dos macronutirentes
(proteínas, carboidratos e gorduras).
Os objetivos desta prática pedagógica foram: tematizar a alimentação a
partir dos pressupostos da Perspectiva Cultural da Educação Física; Possibilitar o
desenvolvimento da temática para além dos fatores biológicos; Desenvolver uma
vivência democrática e condizente com a proposta apresentada.

1 Universidade do Estado da Bahia, palvesdemolay@gmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia, marlonmessias@hotmail.com
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METODOLOGIA
O percurso metodológico deste trabalho iniciou-se na primeira aula do ano
letivo, com um mapeamento das práticas corporais dos estudantes. De acordo com
Neira (2000, p. 107) “Mapear quer dizer identificar quais manifestações corporais
estão disponíveis aos alunos, bem como aquelas que, mesmo não compondo suas
vivências, encontram-se no entorno da escola ou no universo cultural mais ampla”.
Em sala de aula, a turma de 9º ano, com cerca de 35 alunos, com uma faixa
etária de 13 à 15 anos foi dividida em equipes, que deveriam confeccionar um mural,
que respondesse as seguintes perguntas: “O que é Educação Física? E quais as suas
práticas corporais presente no seu cotidiano?”. Após esta primeira etapa, realizouse o mapeamento, que se caracteriza como um momento de seleção dos conteúdos
a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo, momento este de participação e
construção coletiva, no qual um dos conteúdos se lecionados foi alimentação.
Depois da devida divisão das regiões por equipe, debateram-se alunos e
professor no intuito de definir quais os tópicos deveriam ser abordados, tais como:
produção agrícola, condições de trabalho, utilização de agrotóxicos, comidas típicas.
Este momento foi destinado não apenas para debater sobre os tópicos que
mereciam de atenção, mas também para o professor despertar nos estudantes
através de questionamentos e do diálogo, uma visão mais ampla sobre o tema.
Em um segundo momento, cada equipe apresentou a alimentação de sua região,
de maneira ampla, abordando várias temáticas que envolvem a mesma. Cada equipe
levou o tempo de uma aula, ou seja, 50 minutos. Ao final de cada apresentação cada
equipe organizou uma simples degustação para todos os colegas da sala, no intuito
de proporcionar um momento diferente durante as aulas.
RESULTADOS.
Como resultado desta experiência, após a devida tematização, notou-se que os
estudantes passaram a ter um olhar diferenciado para a alimentação, que geralmente
se pautava no estudo dos macronutrintes que formam o corpo humano.
Nesta ocasião o estudo de elementos sociais e culturais que compõem uma
alimentação foi considerado, a partir de seu debate e analise durante as aulas. Em
sua fala um dos alunos destaca, “Prof. nunca tinha pensado a respeito da condição de
trabalho de quem trabalha plantando o que comemos, aqui mesmo na cidade quem
trabalha nas plantações de manga”. Na fala deste aluno nota-se a aproximação do
assunto tematizado com a sua realidade, ao considerar que a sua cidade também é
um polo de produção agrícola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após esta experiência, nota-se que a Perspectiva Cultural da Educação Física,
surge como uma possibilidade de desestabilização da prática pedagógica para esta
área, com o propósito de ampliar e ressignificar o seu espaço.
Percebe-se o quanto foi importante analisar as facetas da produção alimentar.
Percebeu-se também, um olhar diferenciado dos estudantes para a Educação Física,
e para conteúdo desenvolvido.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E O LETRAMENTO: UMA
PROPOSTA INTERDISCIPLINAR1
PHYSICAL EDUCATION AND LITERACY: AN
INTERDISCIPLINARY PROJETC
EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ALFABETIZACIÓN: UNA
PROPUESTA INTERDISCIPLINAR
Ludmila Siqueira Mota Viana2
Sonia Santana da Costa3
PALAVRAS-CHAVE: educação física; letramento; sequência didática.

INTRODUÇÃO
A sequência didática que apresentaremos é o produto educacional elaborado
a partir da pesquisa “Educação Física e letramento na Rede Municipal de Ensino de
Goiânia: aproximações dialógicas” (VIANA, 2017), exigido pelo programa Mestrado
Profissional em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado
a Educação - CEPAE/UFG. O desafio ao realizar a proposta de intervenção na Escola
Campo foi o de estabelecer possibilidades didático-metodológicas entre educação
física e a pedagogia, de modo que possa servir de referencial teórico para o trabalho
com o letramento entre essas áreas do conhecimento, seja na escola, seja em outros
ambientes em que se tenha como objetivo a educação.
Observamos, a partir da pesquisa que realizamos nas escolas da Secretaria
Municipal de Educação – SME de Goiânia, que nas séries iniciais a vinculação da
educação física com a alfabetização ainda é restrita ao seu aspecto psicomotor,
de aquisição da lateralidade e coordenação motora fina ou resumida a atividades
recreativas, que tiram o aluno da sala de aula para vivenciarem a infância através
das brincadeiras no pátio ou na quadra. Além disso, a experiência com a linguagem
escrita na escola está resumida ao uso do sistema grafofônico de codificação e
decodificação de signos, desprivilegiando outras linguagens apreendidas e
vivenciadas pela criança ao longo de sua inserção no universo letrado.
Desse modo, compreendendo a importância das práticas alfabetizadoras
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás, fdjmila@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás, ssc444@gmail.com
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para a formação do educando relacionadas ao desenvolvimento da capacidade
de compreensão dos signos alfabéticos e de seus sentidos nas interações sociais,
advogamos que a Educação Física não pode estar limitada a somente desenvolver
habilidades motoras, pois tal perspectiva desconsidera fatores como a inserção
cultural e a forma como o corpo/sujeito se relaciona com essa cultura.
Para a construção e desenvolvimento da nossa proposta de intervenção tivemos
como subsídio para a elaboração do produto educacional e da sequência didática
a pedagogia histórico-crítica de Saviani (2008) e Gasparin (2007), os conceitos
de Zona de Desenvolvimento de Vygotsky (2014), a perspectiva crítico-superadora
da Educação Física do Coletivo de Autores (2012) e o modelo de sequenciador de
aulas de Palafox (2004).
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: LETRAMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
A sequência didática foi desenvolvida em seis aulas (totalizando três dias,
sendo um dia por semana), com crianças da turma Agrupamento A, Ciclo I, da I Fase
do Ensino Fundamental, na Escola Campo, durante o II trimestre do ano letivo de
2016,cujo objetivo era que os alunos conhecessem e praticassem o jogo queimada
sob a perspectiva do letramento.
O trato com conhecimento reflete a direção epistemológica e serve como
diretriz orientadora para selecionar, organizar e sistematizar os conteúdos de ensino
(COLETIVO DE AUTORES, 2012). Assim, como primeiro momento da pedagogia
histórico-crítica, utilizando a prática social inicial dos alunos como ponto de
partida e a relevância social do conteúdo, e para contextualizar o conteúdo jogo,
proporcionamos a sensibilização e o diálogo sobre a temática através da literatura
e da contação de históriasa partir da leitura de um livro literário, pois ao partir da
leitura de uma história do gênero textual fábula, que gera nas crianças o aspecto da
imaginação e do protagonismo, e partir dela vivenciar o jogo de queimada como os
personagens da história. Realizamos a leitura do livro “Deu queimada no cerrado”de
Diane Valdez para as crianças, como instrumento facilitador para compreensão de
elementos da cultura corporal e a recriação de novas regras. Após as reflexões sobre
a história, com a intenção de avaliar a compreensão de leitura da história ouvida
representada através de desenho, solicitamos que cada aluno desenhasse sobre o
que se tratava a história que eles acabaram de ouvir e o que entenderam sobre ela.
Para praticar o jogo é necessário também ter domínio e habilidades motoras
que visam permitir uma melhor compreensão dos limites e possibilidades corporais
de movimento. O caráter da técnica ou do desenvolvimento da aprendizagem
motora permite que a criança, uma vez que já domina certos tipos de movimentos
corporais, possa ter condições de criação e diversificação de movimentos corporais
no futuro. Antes de iniciar o jogo em sim, cada criança confeccionou uma bola de
meia e jornal; experimentaram o objeto construído, com seu tamanho, peso e forma.
Vivenciaram também várias possibilidades corporais utilizando a bola, e somente na
aula seguinte é que os alunos praticaram o jogo de queimada.
No jogo de que as crianças conheciam, percebemos no diálogo com os alunos
a característica excludente do jogo da queimada, pois aqueles que são “queimados”
saem do jogo, não participam mais e perdem o prazer que o jogo e a brincadeira
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proporcionam. Desta forma, seguimos para o segundo momento do método, a
problematização. Problematizar a prática social das crianças consiste em ver a
realidade e tomar consciência de como ela se coloca no todo. Ao questionar e
relacionar a história do livro com as experiências dos alunos percebemos que a
exclusão dos participantes no jogo era a contradição a ser resolvida. Decidimos
coletivamente que todos iam participar juntos do jogo da queimada e para resolver
a questão do colega queimado, este deveria trocar de lugar com o colega das bases.
Desta forma, todas as crianças participaram do jogo sem se sentirem excluídas.
A construção de novas regras pelos alunos, sob mediação da professora, compõe
o terceiro momento, que é a instrumentalização e a adequação às possibilidade
sóciocognoscitivas do aluno. Nesta atividade, os alunos estabeleceram uma
comparação intelectual entre seus conhecimentos cotidianos e os conhecimentos
científicos (VYGOTSKY, 2014), possibilitando que eles incorporassem esses
conhecimentos, pois o conteúdo jogo foi posto à disposição dos alunos para que o
assimilassem e o recriassem e, ao incorporá-lo, transformaram-no em instrumento
de construção pessoal.
Seguindo para o quarto momento, a catarse e da espiralidade da incorporação
das referencias do pensamento, em que o educando sistematiza e manifesta o
que apreendeu dos conteúdos e métodos trabalhados nas fases anteriores,os
alunos da turma A1 escreveram um texto sobre as regras do jogo de queimada.
Além disso, a escrita é um componente importante do processo de alfabetização
e consequentemente, do letramento. Nas atividades de escrita, parte-se do
pressuposto que as crianças se apropriam dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio em situações de uso, quando têm problemas a resolver e
precisam colocar em jogo tudo o que sabem para fazer o melhor que podem. A
professora de Educação Física atuou como escriba no quadro ara a composição do
texto coletivo com os alunos.
Além da escrita, os alunos vivenciaram na prática, outras formas de
experiências corporais sobre o arremesso, movimento semelhante ao da queimada.
Esta instrumentalização de novas práticas corporais possibilita a simultaneidade e
a incorporação espiralada do conteúdo, previsto pelo Coletivo de Autores (2012).
Assim, oportunizamos as crianças um momento de criação, no qual elas deveriam
criar novos gestos e movimentos e dar novos significados às ações do jogo,
enriquecendo as possibilidades de expressão do aluno, de seu repertório motor e
da sua apreensão crítica e criativa das manifestações da cultura corporal, além de
ter estimulado a modificação da regra do jogo queimada para que nenhuma criança
fosse eliminada.
Elaboramos um quadro sistematizado, denominado “sequenciador de aulas”
(PALAFOX, 2004), como instrumento de socialização e delimitação dos objetivos
de ensino, e um panorama geral daquilo que foi realizado durante a aplicação da
estratégia de ensino junto às crianças.
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Quadro 1 - Sistematização

CONCLUSÕES
Dentro dos diversos caminhos para o trabalho com o letramento e a
alfabetização, demonstramos uma possibilidade para significá-la dentro do nosso
contexto, bem como da especificidade da área de Educação Física, e assim oferecer
aos alunos um conteúdo ao mesmo tempo representativo e superador. Tentamos
apresentar uma possibilidade de atuação interdisciplinar entre os professores de
educação física e pedagogos com alunos das salas de alfabetização do Ciclo I. A
proposta pedagógica consistiu em trabalhar o conhecimento da cultura corporal,
em particular, o jogo, atrelado ao processo de alfabetização e letramento, nas
atividades de leitura e escrita realizadas de forma interdisciplinar.
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CORRA DAS DROGAS: EXPERIÊNCIA DE
PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR MEIO
DA CORRIDA

1

RUN AGAINST DRUGS: EXPERIENCE OF DRUG USE
PREVENTION THROUGH RUNNING
CARRERA CONTRA LAS DROGAS: EXPERIENCIA DE
PREVENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS POR MEDIO DE LA CARRERA
Diogo Dias de Paula Muniz2
José Henrique3
PALAVRAS-CHAVE: drogas; corrida; educação física escolar

INTRODUÇÃO
Pesquisas recentes têm demostrado que o consumo de drogas por adolescentes
e jovens tem aumentado no Brasil (UNODOC, 2015; CARLINI et al, 2010), e são baixas
as expectativas de reversão dessa tendência, face aos problemas contemporâneos
na sociedade. Segundo Schenker (2008, p.13) “o início de uso de drogas se dá,
geralmente, na adolescência”, e consiste no consumo de bebidas alcoólicas, tabaco,
maconha e cocaína.
A escola tem sido considerada como espaço fecundo para articular ações de
prevenção do uso de drogas e promoção de saúde (DALBOSCO; PEREIRA, 2013, p.
5).
Considerando que a Educação Física (EF) é um espaço privilegiado para o
desenvolvimento de projetos que integrem a prática esportiva e a prevenção às
drogas, idealizamos um projeto pedagógico que recorre à prática da corrida como
meio promotor de transformação social, dentro e fora da escola, engajando os alunos
em ações de prevenção à dependência química visando formar sujeitos autônomos,
críticos e saudáveis.
Este texto objetiva descrever a experiência pedagógica intitulada “Corra das
Drogas”, através da qual articulou-se conhecimentos sobre os benefícios da corrida
1 Esse projeto contou com apoio logístico da SME-RJ, a qual agradecemos.
2 Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ), diogomunizjump@gmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), henriquejoe@hotmail.com
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e os malefícios das drogas na perspectiva crítica, reflexiva, dialógica e de alteridade
entre os atores sociais.
METODOLOGIA
Essa experiência ocorreu de março/junho de 2013 com 280 alunos do 1° ao
5° anos de EF em uma Escola Municipal do Rio de Janeiro, vivenciada em dois
cenários: a escola e a praia.
Na escola, em encontros de 2h/sem., desenvolvemos conhecimentos relativos
aos benefícios da corrida e malefícios das drogas. Na praia, as ações sistematizadas
geraram a interação dos alunos com o público (sociedade) visando a conscientização
sobre os temas desenvolvidos nas aulas.
A modalidade de avaliação de ensino-aprendizagem foi formativa no decurso
da unidade e abrangeu as três dimensões do conteúdo (DARIDO; RANGEL, 2008,
p. 130).
DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Na Escola, a estratégia pedagógica para o desenvolvimento dos conteúdos
contemplou a prática dos fundamentos da corrida, e sessões teóricas abordando
as consequências danosas das drogas para o ser humano mediante exposição oral,
pesquisas, rodas de conversas, discussões e reflexões a partir de imagens e vídeos.
Visando a intervenção no meio social, os alunos produziram folhetos, criaram um
blog e compuseram uma música que articulou o tema corrida com a prevenção às
drogas.
A partir da formação na escola, selecionamos 40 alunos oriundos das turmas
envolvidas no projeto para a ação social na Praia de Copacabana, RJ. No ambiente
social, os alunos realizaram aquecimento, corridas, corrida cantada, entrega de
folhetos, e recreação na areia. As falas e expressões corporais dos atores sociais
impactaram centenas de pessoas na orla, que apoiaram e incentivaram a iniciativa.
A avaliação de todos os alunos baseou-se nas dimensões conceitual
(conhecimentos dos benefícios da corrida e malefícios das drogas), procedimental
(correr com e para os outros, entregando folhetos) e atitudinal (agir entendendo
limites, tolerando diferenças) (DARIDO; RANGEL, 2008, p. 130).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência Corra das Drogas articulou a prática da Corrida à prevenção ao
uso de drogas. Os participantes ampliaram suas habilidades motoras, por meio da
prática esportiva, bem como habilidades cognitivas, análise e reflexão por meio das
atividades letivas e de ação social promovidas no projeto.
O projeto se mostrou uma importante ferramenta pedagógica para uma
aprendizagem crítica e reflexiva, em que os estudantes vivenciaram novos sentidos
e significados, tanto da corrida, quanto para o entendimento de como as drogas
podem ser prejudiciais ao projeto de viver/sonhar uma vida melhor.
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FEIRA DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
FAIR OF KNOWLEDGE IN PHYSICAL EDUCATION: A REPORT
OF EXPERIENCE
FERIA DEL CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA: UN
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Natalia Justino Batista1
Sara da Silva Caixeta2
Larissa Ramos Duarte3
Marina Ferreira de Souza Antunes4
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; feira do conhecimento; PIBID.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi elaborado a partir de uma experiência de ensino vivenciada
no contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID),
Subprojeto Educação Física – Ensino Fundamental, da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). O PIBID foi idealizado pela Fundação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC),
com o propósito de contribuir para o fomento à formação inicial e continuada de
profissionais do magistério.
O presente relato objetiva apresentar a feira do conhecimento em educação
física, evento realizado coletivamente por dois grupos do PIBID/Educação Física/
Ensino Fundamental, atuantes na Escola Municipal Professor Eurico Silva e na
Escola Municipal Professora Irene Monteiro Jorge, duas escolas da Rede Municipal
de Ensino de Uberlândia - Minas Gerais. O evento teve como finalidade socializar
com a comunidade escolar conhecimentos aprendidos pelos/as estudantes sobre
os temas de ensino (ANTUNES; AMARAL; LUIZ, 2008), Escola e Educação Física,
Lutas, Danças Regionais, Esportes, Ginásticas e Jogos Olímpicos tratados nas aulas
de educação física, encerrando as atividades daquela edição do PIBID em ambas as
escolas.
1 Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), nataliajustinob@gmail.com
2 Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), caixeta_sara@yahoo.com.br
3 Mestranda do PPGED/UFU, larissar04@hotmail.com
4 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), marina.antunes@ufu.br
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O caminho percorrido para construção da feira do conhecimento com os/as
estudantes partiu da seleção de três turmas de 3º ano e três de 4º ano do ensino
fundamental. Todas as turmas se envolveram nas atividades de planejamento,
produção de materiais para exposição e comunicação dos saberes aprendidos
sobre as temáticas, o que foi feito por meio exposição oral, vídeos e encenações.
O processo de planejamento do evento e produção dos materiais foi desenvolvido
durante as reuniões do grupo PIBID/subprojeto educação física e, principalmente,
durante as aulas de educação física, momentos em que os/as estudantes eram
divididos/as em grupos para trabalharem nas tarefas necessárias à realização da
feira. Sempre sob a orientação e auxílio de um/a licenciando/a e/ou supervisora
do grupo PIBID, os/as estudantes elaboraram textos, crachás, desenhos, painéis,
maquetes e selecionaram materiais como imagens, bolas, fitas de ginástica, arcos,
cordas, balões, entre outros que também compuseram o cenário das apresentações.
Embora todos/as os/as estudantes destas turmas tenham participado das
atividades preparatórias, apenas cinco de cada turma ficaram responsáveis pela
decoração, organização das salas de aula e pela apresentação, viabilizando o
transporte dos/as estudantes de uma escola a outra.
A feira aconteceu em dois dias, um em cada escola. Para organizar o acesso
aos espaços da feira, foi elaborado um cronograma de visitação para que todas as
turmas de cada uma das escolas pudessem assistir as apresentações do dia. Em
cada sala de aula eram apresentados dois, dos seis temas de ensino em questão.
O planejamento e realização da feira do conhecimento se constituíram como
tempo/espaço de formação para estudantes da educação básica, licenciandos/as
e professoras envolvidos/as, visto que exigiu estudo e organização do pensamento
com a finalidade de comunicação, por meio da linguagem oral e escrita. Destacamos
também a contribuição do evento para o reconhecimento e valorização da educação
física como componente curricular, o que, para nós, tem como cerne a questão do
conhecimento (“o que ensinar”).
Pode-se afirmar que uma disciplina é legítima ou relevante para esta perspectiva
de currículo quando a presença do seu objeto de estudo é fundamental para
a reflexão pedagógica do aluno e a sua ausência compromete a perspectiva
de totalidade dessa reflexão. (SOARES et al, 2012, p.30).

Assim como as feiras de ciências tradicionalmente realizadas em instituições
escolares, consideramos a feira do conhecimento em educação física uma valiosa
ferramenta de ensino-aprendizagem. Justificamos, assim, a relevância da socialização
desta experiência, apontando-a como proposta a ser organizada e implementada
coletivamente nas aulas de educação física escolar.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, M. F. de S.; AMARAL, G. A.; LUIZ, A. R. Proposta Curricular para a Educação
Física: uma experiência a partir da formação continuada. Motrivivência, v. 20, n. 31, p. 143162, 2010.
SOARES, C. L. et al. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 2012.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: LEGALIDADE X
LEGITIMIDADE E OS ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS1
Rafael Santiago de Souza2
Martha Benevides da Costa3
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física. Escola. Infraestrutura Escolar.

INTRODUÇÃO
A Educação Física é componente curricular obrigatório na Educação Básica.
Porém, ela não consegue se legitimar porque as práticas não justificam sua presença
no currículo escolar (SOUZA JUNIOR, 2001). Faz-se relevante, portanto, conhecer a
realidade para organizar modos e estratégias para nela intervir. O objetivo geral da
pesquisa foi analisar se a infraestrutura e os materiais educativos disponibilizados
nas escolas estaduais do Território de Identidade 18/Litoral Norte e Agreste Baiano
do Estado da Bahia contribuem para a legitimação da Educação Física como
componente curricular. Esta pesquisa está vinculada ao estudo Levantamento
da Educação Física nas Escolas Estaduais do Território de Identidade 18/Litoral
Norte e Agreste Baiano, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB. Os
objetivos específicos foram compreender a influência da infraestrutura escolar no
desenvolvimento pedagógico da Educação Física; identificar a infraestrutura e os
materiais educativos disponibilizados nas escolas; analisar a relação infraestrutura
e materiais educativos com as perspectivas pedagógicas da Educação Física e com
o trabalho escolar.
METODOLOGIA
A pesquisa é qualitativa/quantitativa. Foram pesquisadas 10 escolas, de 8
Municípios localizados no Território de Identidade 18/Litoral Norte e Agreste Baiano.
A coleta de dados fez uso de questionário semiaberto respondido por professores
que ministram aulas de Educação Física e diretores das escolas e entrevistas
semiestruturada com professores. As entrevistas foram analisadas com Análise de
Conteúdo Temática e os questionários com Análise Estatística Descritiva.
1 Pesquisa realizada com Bolsa do Programa de Iniciação Científica da Universidade do Estado da
Bahia.
2 Acadêmico de Licenciatura em Educação Física/UNEB-Campus II/Alagoinhas; rafatiaguga@
hotmail.com
3 Doutora em Educação/UFBA; docente do Departamento de Educação/UNEB-Campus II/
Alagoinhas; marthabcosta@yahoo.com.br
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os professores de Educação Física, 40% não tinham formação na
área. No que diz respeito aos conteúdos, as respostas de diretores e professores
mostraram que os esportes têm centralidade e, portanto,outras experiências que
compõem o universo da cultura corporal são menos trabalhadas nas escolas.
Quanto à infraestrutura disponibilizada para as aulas de Educação Física, o que
os dados mostraram é que se faz uso de quadras poliesportivas, em sua maioria
sem cobertura, de salas de aula, de pátios. Em 14,28% das escolas, houve busca de
parcerias com espaços municipais para sanar carências das escolas. Apenas 7,14%
das escolas tomam a biblioteca e a sala de informática como espaços-tempos de
reflexão sobre temas da Educação Física. De modo predominante,tem-se as bolas
como material disponível. Ou seja, pode-se inferir que as modalidades esportivas
nas quais os estudantes estão sendo inseridos são aquelas que fazem uso deste
instrumento. Pouco se fala do uso de textos como recurso das aulas.
CONCLUSÕES
Os materiais e espaços disponíveis para as aulas de Educação Física nas
escolas pesquisadas possibilitam inferir que o esporte se perpetua como conteúdo
predominante da Educação Física. Não se pode a partir disto afirmar que se tem
uma Educação Física tecnicista. Mas se pode dizer que outros conteúdos da
Educação Física têm sido secundarizados e até mesmo modalidades esportivas
que não se concretizam em quadras nem com o uso do instrumento bola têm
sido secundarizadas. Esta limitação não contribui para que a Educação Física se
legitime como componente curricular. O levantamento da realidade mostra uma
Educação Física centrada no fazer pelo fazer e que a infraestrutura e os materiais
disponibilizados reforçam esta perspectiva.
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CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A
“VERDADEIRA” EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS
ESTADUAIS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO DE
IDENTIDADE 18 DO ESTADO DA BAHIA
Adrielle Alves Santos1
Lucas Rodrigo Lima dos Santos2
Martha Benevides da Costa3
PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Educação Física. Conteúdos.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objeto os Conteúdos da Educação Física nas escolas
estaduais localizadas no Território de Identidade 18 do Estado da Bahia e foi realizada
com bolsa de iniciação cientifica do CNPQ no período 2015-2016. O objetivo geral
foi identificar os conteúdos da Educação Física concretizada nas escolas estaduais
dos municípios do Território de Identidade 18/Litoral Norte e Agreste Baiano do
Estado da Bahia, bem como analisar os critérios para selecioná-los e as perspectivas
de Educação Física a eles vinculadas. Foram objetivos específicos compreender a
definição de currículo e o estado da arte do conhecimento produzido acerca do
currículo de Educação Física nas Escolas; identificar os fatores considerados por
professores/as e escolas como fundantes para selecionar os conteúdos da Educação
Física nas escolas estaduais do território de identidade 18/Litoral norte e Agreste da
Bahia; e, analisar a relação dos conteúdos selecionados com as teorias pedagógicas
da Educação Física e se justificam a Educação Física na Escola como componente
curricular legitimo.
METODOLOGIA
A pesquisa está vinculada ao estudo Levantamento da Educação Física nas
Escolas Públicas Estaduais Localizadas no Território de Identidade 18 do Estado da
Bahia/Litoral Norte e Agreste Baiano e foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNEB.
Tratou-se de pesquisa quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada na
instituição de maior porte de cada município, os instrumentos de coleta de dados
foram entrevista semi-estruturada e questionário semiaberto. As entrevistas foram
1 Universidade Federal da Bahia, adrielle.alves12@hotmail.com
2 Universidade Federal da Bahia, luucaaskenway@gmail.com
3 Universidade Federal da Bahia, marthabcosta@yahoo.com.br
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analisadas fazendo uso da técnica de Análise de conteúdo temática, tal qual proposta
por Minayo (2006). E os questionários foram analisados com Análise Estatística
Descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conteúdo central é o esporte. Quando observados os critérios para seleção
dos conteúdos da Educação Física aparecem de modo mais significativo os esportes,
os documentos da Secretaria de Educação e a ideia de vida saudável. Quanto aos
objetivos de ensino e aprendizagem, os professores dizem tentar trazer algo atual
inserido na realidade dos alunos, mas que dependem da infraestrutura da escola.
Ainda em relação aos objetivos de trabalho com a Educação Física nas escolas, a
dimensão do corpo, da saúde e do bem-estar se repete entre os argumentos dos
diretores escolares. A Educação Física continua sendo centralizada em modalidades
esportivas e outras experiências, como jogos, ginásticas, lutas, danças, capoeira,
que compõem o universo cultural que se manifesta corporalmente, são menos
conhecidas. Os conteúdos e os critérios remetem a perspectivas de Educação
Física enraizadas historicamente e que utilizam o universo esportivo e a prática da
atividade física para justificá-la na escola.
CONCLUSÕES
Os conteúdos concretizados nas aulas de Educação Física são os esportes,
ginástica, dança, saúde e alimentação. Mas o esporte é predominante como
conteúdo trabalhado pelos professores, o que remete à Educação Física de uma
fase tecnicista. O esporte é um conteúdo específico da Educação Física, mas limitar
o acesso a outros conhecimentos faz com que ainda seja necessário buscar meios
de ampliar a tematização de suas especificidades nos conteúdos para que fato se
torne legitima.
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CAPOEIRA, ESCOLA E LEIS: RELAÇÕES NOS ANAIS
DO CONBRACE/CONICE1
Lívia de Paula Machado Pasqua2
Cássia Maria Hess3
Eliana de Toledo4
PALAVRAS-CHAVE: capoeira; educação física escolar; legislação.

1 INTRODUÇÃO
A temática da capoeira vem sendo apresentadan um dos eventos mais
reconhecidos na área de Educação Física e Esportes, CONBRACE e CONICE,nos
diferentes Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs), antes mesmo de ser reconhecida
como patrimônio, e da sanção das leis 10.639/03 e 11.645/08. Essas estabelecem as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”,
podendo também contribuir na inserção da capoeira na escola.
O objetivo dessa pesquisa é o levantamento das produções sobre a Capoeira
no GTT Escola,do CONBRACE e CONICE (2001-2015), para identificar se há alguma
menção às leis 10.639/03 e 11.645/08. Este trabalho justifica-se por abordar uma
temática atualmente relevante, potencializar a salvaguarda do bem imaterial no
universo escolar e acadêmico, em convergência e complementaridade à produção
de autores como Nista-Piccolo e Moreira (org.) 2012, Neira e Nunes (org.) 2009,
Darido (org.), 2011, Falcão(2010) e Freire e Scaglia (2010), Silva (2001 e 2009),que
compartilham experiências pedagógicas da capoeira na escola.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho documental, tendo como fonte
principal as leis 10.639/03 e 11.645/08, e de uma pesquisa bibliográfica, abrangendo
os Anais do CONBRACE e CONICE5, no período de 2001-2015.O recorte se deu
devido aos anos de sanção das leis estarem após 2000.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Profa. Ma. FEF (UNICAMP), liviapasqua@yahoo.com.br
3 Profa. Ma. FEF (UNICAMP), cassiahess@gmail.com
4 Profa. Dra.. FCA e FEF (UNICAMP), eliana.toledo@fca.unicamp.br
5 Sites em que os anais estão disponíveis: http://www.cbce.org.br/anais.php e http://cbce.tempsite.
ws/congressos/index.php/index/index .
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
A partir da análise das produções encontramos cinco trabalhos com a temática
da capoeira no GTT Escola, a saber: “A CAPOEIRA NA ESCOLA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL” (2015);
“ATABAQUE, BERIMBAU E BASTÃO: CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR” (2015); “O ENSINO DA CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO FORMAL:
UM ESTUDO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA SUL DE NATAL/RN”(2015); “O
DISCURSO DA CULTURA NAS NARRATIVAS ESCOLARES DA CAPOEIRA”(2009)
e PROPOSIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA O TRABALHO COM A
CAPOEIRA NO CONTEXTO DO PIBID/UNEB-EDUCAÇÃO FÍSICA (2011).
Somente o resumo produzido em 2011 menciona a lei 10.639/03, no qual os
autores a citam para justificar, subsidiar e legitimar o ensino da capoeira na escola.
Portanto elucidamos que a capoeira é um dos conteúdos das aulas de educação
física escolar que pode auxiliar na legitimação do exercício das leis 10.639/03 e
11.645/086, uma vez que essas têm por premissa a obrigatoriedade do ensino de
história e cultura afro-brasileira e indígena, no âmbito escolar.
Divergentemente, nos demais trabalhos encontrados, não há menção à lei no
corpo do texto nem nas referências bibliográficas.Identificamos assim uma lacuna
por esses não estabelecerem uma relação do ensino da capoeira com as leis.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que as leis oferecem um respaldo para o ensino da Capoeira na
escola, sendo relevante maiores apropriações e menções das mesmas nos trabalhos
acadêmicos, projetos e planejamentos escolares.
Porém, suscitamos que somente a legislação não garantirá a presença da
capoeira na escola, mas sim,um trabalho do docente de educação física aplicado no
cotidiano escolar para com seus alunosreferente a essa temática.Assim, vislumbramos
com este trabalho demonstrar a importância dessas leis que devem sempre estar
atreladas ao trabalho docente na escola.
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CORPO E SAÚDE: PADRÕES E ESTEREÓTIPOS
DE BELEZA DE JOVENS E ADULTOS DO CÂMPUS
GOIÂNIA OESTE1
BODY AND HEALTH: PATTERNS AND STEREOTYPES OF
BEAUTY OF YOUNG PEOPLE AND ADULTS OF THE CAMPUS
GOIÂNIA WEST
CUERPO Y LA SALUD: NORMAS Y LOS ESTEREOTIPOS DE
BELLEZA JÓVENES Y ADULTOS DE CAMPUS ESCUELA
GOIÂNIA OESTE
Eliene Lacerda Pereira2
Brenda Garcia Bentivoglio da Silva3
Viviany Cazorla Valadares4
Lorena Candido Simon5
PALAVRAS-CHAVE:Corpo; Beleza; Saúde Coletiva.

1 INTRODUÇÃO
A partir da relação entre Educação Física e o curso Técnico Integrado em Nutrição
e Dietética - TIND do Instituto Federal de Goiás – IFG surgiu o interesse em investigar
sobre esta temática. Ela inicia-se da seguinte problemática: qual a concepção de
corpo, beleza e saúde para os jovens e adultos do Campus Goiânia Oeste?
Ao analisar o corpo Goellner (2010) amplia a discussão superando a visão
biológica, pois traz uma definição de corpo como algo cultural. Ele é um produto de
um intrínseco inter-relacionamento entre natureza e cultura, ou seja, é determinado
principalmente, pelos fatores sociais e culturais.
1 Pesquisa realizada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio/
PIBIC-EM
2 Coautora e Orientadora – IFG – Goiânia Oeste. IFG eliene.pereira@ifg.edu.br
3 Bolsista PIBIC/EM - IFG – Goiânia Oeste –Técnico Integrado Integral em Nutrição e Dietética. IFGbrendabentivoglio@hotmail.com
4 Bolsista PIBIC/EM - IFG – Goiânia Oeste - Técnico Integrado Integral em Nutrição e Dietética. IFG,
vivy.valadares@gmail.com
5 Voluntária PIBIC/EM - IFG – Goiânia Oeste - Técnico Integrado Integral em Nutrição e Dietética.
IFG,lorenacandido4321@hotmail.com
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A beleza é definida pelos padrões impostos pela mídia exibindo corpos
magros, jovens e belos. A publicidade seduz e manipula os indivíduos, os
influenciando a consumir produtos. Temos uma banalização das cirurgias plásticas
e consequentemente dos riscos que as mesmas oferecem.
A saúde deve ser tratada como um dos principais aspectos da vida humana
levando em consideração as necessidades sociais em saúde. Assim se aplica a Saúde
Coletiva, que segundo Carvalho e Ceccim (2006, p.4) “compreende as subáreas
da saúde pública, da epidemiologia e da medicina preventiva e social, guardando
relações de interconexão com as subáreas de análise e controle de medicamentos,
análise nutricional de população, ecologia, educação em saúde, enfermagem de
saúde pública”.
Nosso objetivo geral é analisar as relações de corpo, estereótipos de beleza e
saúde entre jovens e adultos do Campus Goiânia Oeste no contexto da sociedade
contemporânea e como objetivo específicos: Identificar a concepção de corpo
e saúde; Analisar a interferência da mídia nos padrões de beleza seguidos pelos
jovens e adultos do campus e; Propor alternativas que sejam transformadoras e
conscientes no âmbito da saúde coletiva.
2 METODOLOGIA
Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa André e Lüdke
(1986), que foi desenvolvida no Campus Goiânia Oeste do IFG com estudantes dos
cursos: Técnico Integrado em Nutrição e Dietética, Técnico em Enfermagem - EJA
e Superior em Pedagogia. Os instrumentos utilizados foram o questionário com
perguntas objetivas, subjetivas e entrevista. Para análise dos dados trabalhamos
com análise de conteúdo Bardin (2004).
3 INTERPRETAÇÕES
Observamos que a maioria dos estudantes teve dificuldade em interpretar as
questões e fazer a relação entre corpo, beleza e saúde, surgindo assim, diversas
dúvidas ao responder. Neste sentido, propomos que a Instituição ofereça momentos
de discussão em diferentes disciplinas para contribuir no entendimento do conceito
de corpo, beleza e saúde coletiva de forma crítica e reflexiva.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que o corpo, a beleza e a saúde, e também a influência da mídia
nos padrões de beleza são temas que devem ser abordados e discutidos em sala de
aula como conteúdo de diferentes disciplinas, por entendermos que cada uma tem
aspectos a explorar e aprofundar o conhecimento promovendo uma nova leitura/
visão crítica desta temática para os estudantes.
Faz-se necessário conter a influência da mídia, promover conscientização
a respeito de seus efeitos e ajudar os estudantes a aceitarem seu corpo, livre de
padrões e pressões que facilmente podem nos afetar.
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O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DAS
BASES CONCEITUAIS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PHYSICAL EDUCATION TEACHING FROM THE CONCEPTUAL
BASES OF PROMOTION OF HEALTH IN YOUTH AND ADULTS
EDUCATION
EDUCACIÓN FÍSICA ENSEÑANZA A PARTIR DE LAS BASES
CONCEPTUALES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
Julio Cesar Gomes da Costa1
Rosa Malena de Araújo Carvalho2
Claudia Teresa Vieira de Souza3
PALAVRAS-CHAVE: ensino de saúde; educação física escolar; EJA.

Acompanhando atuações docentes com o tema da saúde através de formação
continuada, assim como produções acadêmicas que discutem a temática,
identificamos que as práticas pedagógicas organizadas pela educação física,
em grande parte, ainda reforçam o binômio exercício-saúde, estabelecendo uma
relação de causalidade, não discutindo ou considerando os múltiplos fatores que
influenciam o estado de saúde individual e coletiva.
São duas grandes correntes que interpretam o ensino da promoção da saúde
na educação física escolar: um primeiro grupo que defende a educação física como
instrumento de democratização da prática do exercício físico. E, um segundo grupo
que defende um enfoque mais próximo ao ideário da promoção da saúde, como um
conceito multifatorial, discutindo como uma via de formação de alunos críticos e
reflexivos na luta pela equidade social.
A pesquisa de mestrado em andamento, sem querer dizer que uma corrente é
melhor ou pior, identificando suas intencionalidades e ações pedagógicas, indaga
o ensino dessa temática na realidade da educação de jovens e adultos, através de
1 Universidade Federal Fluminense, juliocosta92@gmail.com
2 Universidade Federal Fluminense, rosamalena@vm.uff.br
3 Fundação Oswaldo Cruz, claudia.souza@ini.fiocruz.br
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metodologia qualitativa junto a Professores em formação continuada em Curso de
extensão promovido pela Universidade Federal Fluminense. Aqui apresentamos a
base teórica da pesquisa em relação à saúde.
As críticas a esse modelo com ênfase na aptidão física se referem ao
apontamento do estilo de vida como único problema a ser mobilizado, e a sua
mudança como a solução. Desta maneira, deposita no aluno a responsabilidade
pelo estado de sua saúde. Quando pensamos nos alunos da escola pública, vemos
as condições (econômicas, ambientais, de tempo livre, entre outras) que não
favorecem (FARINATTI; FERREIRA, 2006).
Já a corrente de professores de educação física que adotam a promoção da
saúde, como proposta de uma nova prática interdisciplinar, que integra diferentes
saberes e práticas, a concebe como produção social, entendida como o resultado
da forma como se vive, se organiza a sociedade. E, ao falar em promoção da saúde
abordam-se quatro questões básicas: sua multifatoriedade, a desmedicalização, a
educação em saúde e, seu caráter coletivo. Desta forma, engloba um espaço de
atuação que extrapola o setor de saúde, apontando para uma abordagem positiva
(FERREIRA; BUSS, 2001).
No entanto, as produções sobre as experiências de ensino com o tema da
promoção da saúde, nas aulas de educação física, em perspectiva ampliada, ainda
não são muito difundidas. Ao mesmo tempo, o contato com os professores cursistas,
atuantes na EJA, vem sinalizando que as propostas de ensino com enfoque na saúde
são muito bem aceitas entre os alunos jovens e adultos. Quase sempre influenciados
por modelos socioculturais, o jovem questiona mais sua autoimagem em relação
à beleza, mas esse tema também ganha interesse para os mais velhos, sobretudo
quando o corpo dá sinais de diminuição de vitalidade.
A pesquisa vem considerando que a promoção da saúde contempla os objetivos
educacionais de uma abordagem que forme alunos críticos e participantes da
sociedade que integram, assim, a reflexão sobre a cultura corporal se aproxima mais
da função social da escola do que o desenvolvimento da aptidão física (COLETIVO
DE AUTORES, 2014). Os Professores da EJA, por atuarem em uma Modalidade da
Educação (BRASIL, 2000) com alunos que trazem muitas e diferentes experiências,
é lugar favorável para essa discussão. Os resultados parciais dessa pesquisa sinalizam
o quanto essa perspectiva impacta favoravelmente os Professores em formação.
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BNCC: O QUE DIZEM OS PROFESSORES
Antonio Jansen Fernandes da Silva1
Raphaell Moreira Martins2
Maria Eleni Henrique da Silva3
RESUMO
Objetivo desse trabalho foi identificar o entendimento dos professores de Educação Física escolar
acerca da construção da BNCC para a área de Educação Física. A pesquisa foi descritiva realizada
em Fortaleza e região metropolitana com 60 professores. Implementou-se um questionário via
GoogleDocs e elaborou-se uma análise do conteúdo. Identificou-se que os professores em sua
maioria conhecem o documento e são a favor da criação e implementação de uma BNCC.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Física escolar; Conteúdos.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente a Educação Básica passa por um momento de grande discussão
sobre os aspectos pedagógicos, curriculares, metodológico, dentre outros. O cenário
da Educação Brasileira trása tona, neste momento, a criação de uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)4.
A criação das versões preliminares da BNCC segue uma evolução dos debates
ocorridos em diversos documentos legais da Educação Brasileira, tais como:
Constituição Federal Brasileira de 1988; Leis de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 (LDB); Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 (PCN); Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica de 2010 (DCNGEB); Plano
Nacional da Educação de 2014-2024 (PNE).
Na área de Educação Física a BNCC define como objeto de estudo as práticas
corporais, concebendo-as como um conjunto de práticas sociais que envolvem
movimento, realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas,
religiosas, realizadas com propósitos específicos, não instrumentais. Dessa definição,
destacam-se três elementos fundamentais comuns a todas as práticas corporais:
a) o movimento corporal é um elemento essencial, b) possuem uma organização
interna pautada por uma lógica específica, e c) são produtos culturais vinculados
com o lazer e o cuidado com o corpo e a saúde (BRASIL, 2016).
Essas práticas corporais estão organizadas nas seguintes manifestações da
cultura corporal de movimento: brincadeiras e jogos, danças, esportes, ginásticas
1 Secretária Municipal de Educação de Fortaleza (SME), jansentimao@hotmail.com
2 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), raphaell_martins@hotmail.com
3 Universidade Federal do Ceará (UFC), melenih@hotmail.com
4 Base Nacional Comum Curricular é um documento previsto pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996
(BRASIL, 1996).
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(demonstração, condicionamento físico e conscientização corporal), lutas e práticas
corporais de aventura (BRASIL, 2016).
A organização do documento se constitui por ciclos de aprendizagem. Foram
eleitos oito dimensões de conhecimento que permitem a tematização dessas práticas
como saberes escolares: Experimentação, Uso e apropriação, Fruição, Reflexão sobre
a ação, Construção de valores, Análise, Compreensão e Protagonismo comunitário
(BRASIL, 2016).
Dessa forma, a intenção do estudo foi identificar o entendimento dos professores
de Educação Física escolar acerca da construção da BNCC para a área de Educação
Física.
2 METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa utiliza-se o enfoque qualitativo.A caracterização
desse estudo foi de diagnóstico que busca oferecer um panorama acerca de
temáticas específicas da Educação Física escolar (BRACHT et al. 2011).
O cenário do estudo foi Fortaleza e região metropolitana da capital do Estado
cearense. O mapeamento de dados foi realizado entre julho a dezembro de 2016,
com 60 professores, das redes públicas de ensino dos respectivos municípios.
Utilizou-se como instrumento de pesquisa o questionário por meio do Google
Docs que é uma ferramenta Web 2.0 que consiste em um pacote de programas
semelhante ao Office da Microsoft ou ao BrOffice da Sun, com o diferencial de que é
gratuito, e permite a colaboração na edição de documentos, planilhas, apresentações
e formulários (KLEMANN; RAPKIEWICZ, 2011).
Para analisar os dados, utilizou-se estatística simples e o agrupamento das
respostas que o próprio GoogleDocs oferece como recurso interativo,como
também, análise de conteúdo das principais respostas do questionário, por meio de
interpretação subjetiva.
3 RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Para transitar pelos achados do estudo. Utilizou-se como estratégia
metodológica a formulação de categorias dos aspectos relevantes do questionário.
Na primeira questão, foi perguntado aos professores:Você conhece a BNCC?
Percebeu-se que 80% dos pesquisados já conheciam as versões preliminares do
documento. Sendo assim, pode-se dizer que os professores atuantes na Educação
Básica, em sua maioria,estão tomando conhecimento da elaboração e sistematização
de um currículo nacional mínimo. Para Rodrigues (2016) o que vem acontecendo
na formulação da BNCC foi diferente do que ocorreu nos PCN’s, no qual os volumes
impressos chegaram as residências dos professores cadastrados na época. Contudo,
muitas críticas foram feitas, principalmente, a falta de diálogo com a sociedade e
com os professores. Após o recebimento deste material, cabia ao professor executar
propostas e políticas que não desenvolveu.
Quando questionados sobre o posicionamento acercada BNCC, constatouseque 81,7% dos professores são a favor da criação e implementação de uma BNCC.
Esses dados apontam para a falta histórica que a área de Educação Física atravessava
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na busca de um currículo comum nacional, dificuldade que os professores expressam
cotidianamente em sistematizar seus conteúdos na escola,muitas vezes, deixando
exclusivamente a critério do professor selecionar de acordo com a sua aproximação
acerca de determinado conteúdo, como por exemplo, o professor ensina mais o
esporte porque gosta e exclui as danças por não apresentar interesse por esse
conteúdo.
Se a Educação Física pretende ser uma disciplina escolar com status
semelhante ao adquirido pelas demais, precisa dizer a que veio, o que ensina.
Enquanto “engasgar” cada vez que for questionada sobre o que pode ensinar, será
uma disciplina marginal. Os professores sentem muita dificuldade em responder
perguntas como: o que a Educação Física ensina na primeira série, ou na segunda
(FREIRE; SCAGLIA, 2003).
Percebe-se que mesmo o Estado do Ceará (CEARÁ, 2009) e o município de
Fortaleza (TEIXEIRA; DIAS, 2011) possuindo uma matriz curricular, os professores,
em sua maioria, citam a necessidade da criação e implementação da BNCC. Para
Neira (2016) o debate curricular ganhou relevância nas últimas décadas, mobilizando
grupos, interesses e paixões. Na esfera das políticas públicas, os estados e os
municípios tem elaborado orientações e propostas para os vários segmentos,
modalidades e componentes.
Quando indagados sobre os conteúdos que devem estar contidos na BNCC?
Vale ressaltar, que os professores poderiam assinalar mais de uma alternativa nas
respostas. Identificou-se que os três conteúdos mais citados pelos pesquisados
fazem parte das duas versões preliminares da BNCC, são eles:esportes; as lutas;
jogos e brincadeiras.Já o conteúdo seguinte mais citado foi o conhecimento sobre
o corpo não aparece nas duas versões da BNCC, mas está presente nos PCN’s da
Educação Física.
As ginásticas e as danças estão presentes nas duas versões da BNCC. Em
contrapartida, a nutrição e os primeiros socorros não surge em nenhuma das versões
preliminares da BNCC. Pode-se afirmar que estes conteúdos não são específicos da
área da Educação Física escolar, dessa forma, não necessita fazer parte da base
comum de um currículo nacional.Já os conteúdos exercício físico e práticas corporais
alternativas aparecem na primeira versão da BNCC, mas são retiradas na segunda
versão como conteúdos, e inseridas em outros conteúdos, como por exemplo, o
exercício físico entrou no conteúdo da ginástica.
As práticas corporais de aventura aparecem nas duas versões da BNCC.
Entretanto,foi pouca citada pelos professores pesquisados, devido não fazer parte
dos conteúdos tradicionais da área. Segundo Inácio et al., (2016) este conteúdo é
recente e pouco disseminada entre os brasileiros, mas que se apresenta com forte
potencial para torna-se uma prática corporal turística, lazer e esportiva. Por outro
lado, as práticas corporais circenses encontram-se ausente nas duas versões da
BNCC e foi assinalada pelos professores.
No quadro a seguir foi explicitados os conteúdos citados em ordem decrescente
pelos professores e sua relação com a BNCC.
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Conteúdos e suas proporções

BNCC
1ª versão

2ª versão

1º- Esporte (96,7%)

X

X

2º - Lutas (91,7%)

X

X

3º- Jogos e Brincadeiras (88,3%)

X

X

Ausente

Ausente

4º- Ginástica (86,7%)

X

X

6º- Dança (80%)

X

X

6º- Nutrição (80%)

Ausente

Ausente

7º- Primeiros Socorros (76,7%)

Ausente

Ausente

8º- Exercício Físico(68,3%)

X

Ausente

9º- Práticas Corporais Alternativas (61,7%)

X

Ausente

10º- Práticas Corporais de Aventura (38,3%)

X

X

Ausente

Ausente

4º- Conhecimento sobre o Corpo (86,7%)

11º- Práticas Corporais Circenses (38,3%)
Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 01-Relações dos conteúdos da EFE com a BNCC

A última pergunta estabelecida foi: qual a porcentagem que o currículo da
BNCC deve contemplar e qual porcentagem a base diversificada deve contemplar
no currículo total? O resultado mais significativo foi (23,3%) dos professores citaram
que deveria ser 60% da parte comum e 40% da parte diversificada. Já (20%) disseram
50% da parte comum e 50% da parte diversificada e (18,3%) relataram que 70% da
parte comum e 30% da parte diversificada. Ao analisar a BNCC, os pesquisadores
deste estudo não identificaram no documento as porcentagens relatadas pelos
professores. Segundo matéria de Camilo (2014), publicada pela Revista Nova
Escola, uma das metas da BNCC seria: oferecer elementos para a estruturação de
aproximadamente 60% dos currículos das secretárias. O que chama atenção nesta
matéria da Revista é que ela foi publicada em 2014, ou seja, antes da primeira versão
do documento. Umas das hipóteses do resultado identificado nesse estudo acerca da
porcentagem da BNCC foi a relação que os professores poderiam ter utilizado essa
matéria publicada em revista de grande circulação no meio escolar como referência.
Percebe-se que não há um consenso na área de Educação sobre qual
porcentagem deve constar na BNCC. É uma tarefa muito árdua para o professor do
“chão da escola” determinar sozinho uma parte extensa do currículo diversificado
que compõe a parte complementar da BNCC.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As últimas considerações são para reconhecer o alcance que a BNCC pode
proporcionar para a área de Educação Física. Tomando como referência os
conteúdos, a possibilidade de democratizar as práticas corporais e garantir direitos
de aprendizagens para os alunos que acessam a Educação Física.
Reconhecer que mesmo os professores sabendo do que se trata a BNCC
fica aparente a falta de contato mais concreto com o documento. A indicação de
conteúdos apresentados pelo o estudo, demonstra que a área precisa definir com
mais clareza o que seria específico e comum em todo o território nacional para com
a Educação Física.
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Portanto, o texto aponta que a divisão do que será da base comum e o que
deve ser da base diversificada precisa ser melhor dialogada com a sociedade para
não comprometer a lógica de progressão e aprofundamento dos conteúdos.
BNCC: QUÉ DICEN LOS PROFESORES
RESUMEN: Objetivo de este estudio fue identificar el conocimiento de los profesores de educación
física de la escuela acerca de la construcción de BNCC al área de Educación Física. La investigación
fue descriptiva, celebrada en Fortaleza y el área metropolitana con 60 profesores. Implementado
un cuestionario a través de GoogleDocs y preparado un análisis del contenido. Se encontró que los
maestros conocen sobre todo el documento y están a favor de la creación e implementación de un
BNCC.
PALABRAS CLAVE: Plan de estudios; La educación física; Contenido.

BNCC: WHAT TEACHERS SAY
ABSTRACT: The objective of this work was to identify the understanding of the teachers of Physical
Education about the construction of BNCC for the Physical Education area. The research was
descriptive in Fortaleza and metropolitan region with 60 teachers. A questionnaire was implemented
via GoogleDocs and a content analysis was done. It was identified that teachers mostly know the
document and are in favor of the creation and implementation of a BNCC.
KEYWORDS: Curriculum; Physical school education; Content.
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EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E INSTITUIÇÃO
ESCOLAR MILITARIZADA: A DINÂMICA DE DUAS
ESCOLAS DA CIDADE DE GOIÂNIA1
Raphael Henricke Pires Ribeiro2
Heitor de Andrade Rodrigues3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Esporte; Escola militar.

1 INTRODUÇÃO
Em decorrência da relação conhecida entre Educação Física (EF) e os grupos
militares ao longo da história e da crescente transferência de gestão das escolas
para os membros da segurança pública em Goiás, construímos esta pesquisa, a fim
de conhecer os trâmites da EF no interior das instituições escolares militares. Logo,
objetivou-se investigar como a Educação Física está organizada na escola de gestão
militar, procurando identificar em quais medidas a presença militar influencia nas
aulas da disciplina. Por sua vez, os objetivos específicos se voltaram para o interesse
de averiguar o trato pedagógico do professor de EF quanto ao conteúdo esporte,
estabelecendo as discussões à luz das perspectivas pedagógicas do esporte, bem
como analisar as concepções dos professores frente ao componente curricular.
2 METODOLOGIA
A natureza dos dados deste trabalho advém da pesquisa qualitativa e, dentre
as vertentes que emergem deste tipo de pesquisa, buscamos suporte nos estudos
de casos múltiplos. No mais, a entrevista semiestruturada foi utilizada como técnica
para coleta dos dados e as proposições da Análise de Conteúdo empregadas para
a análise dos dados encontrados. Em meio a isso, realizamos a pesquisa em duas
escolas, sendo uma recém-militarizada (1) e outra que passou por esse processo há
mais tempo (2).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Primeiramente buscamos verificar as compreensões tidas pelos professores
entrevistados a respeito do componente curricular, notando que estes possuem
concepções diversas, não identificando indícios de que suas percepções se
relacionem e/ou sejam diretamente influenciadas pelas instituições militares. Frente
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), raphaelhpr@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), triheitor@yahoo.com.br
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a isso, o que fica para nós, especialmente, é a dificuldade tida pelos professores ao
se debruçarem sobre suas concepções, visto a ausência de elementos importantes
que caracterizariam a EF, como a menção ao seu objeto de estudo, por exemplo.
Por conseguinte, teve-se como propósito conhecer a organização curricular da
EF ao longo das etapas de escolarização. Com efeito, vislumbrou-se que, embora
existam semelhanças, as escolas estruturam seu currículo de maneira distinta, de
forma que a escola 14 apresenta um currículo mais diversificado e a escola 25 se
organiza tão somente em prol do ensino do conteúdo esportivo.
Ademais, a respeito do trato dado ao esporte no interior das escolas de
pesquisa, utilizamos como aporte teórico as proposições realizadas no âmbito
da Pedagogia do Esporte (PE). Diante disso, percebeu-se que, ao mencionarem
os procedimentos metodológicos utilizados em suas aulas, os professores ainda
se embasam por metodologias tradicionais, pouco conhecendo as propostas
arquitetadas por esta área. Nesta lógica, se vinculam minimamente aos referenciais
socioeducativo (MACHADO, 2012; RODRIGUES; DARIDO; PAES, 2013) e históricocultural (MACHADO, 2012) – ainda que não tenham feito menção direta a estes
–, além de estarem na contramão das discussões em vigência na PE, visto que
promovem o ensino deste conteúdo por meio do método analítico, segregando o
ensino dos elementos técnico e tático e desconsiderando o jogo enquanto cenário
para a aprendizagem.
Por último, identificamos que não há qualquer influência do grupo militar para
com as aulas de Educação Física, de forma que é unânime o entendimento do corpo
docente a respeito da autonomia que possuem para elaborarem seus projetos de
intervenção.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados encontrados é possível mencionar que o processo/tempo
de militarização, mesmo que não interfira de maneira direta na prática pedagógica
dos docentes, dita a organização da EF, haja vista as diferenças encontradas entre
as instituições. Isto porque a instituição militarizada por mais tempo trabalha em
uma perspectiva esportivista, diferentemente da escola com menor tempo, vide a
diversificação dos conteúdos.
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4 Recém-militarizada.
5 Militarizada há mais tempo.
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O ATLETISMO NOS JOGOS OLÍMPICOS E
PARALÍMPICOS
Jacqueline Cristina Jesus Martins1
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Educação de Jovens e Adultos; Currículo Cultural

A experiência aqui relatada foi desenvolvida no CIEJA Aluna Jessica Nunes
Herculano durante o primeiro semestre de 2016. O trabalho foi realizado durante as
aulas de Educação Física das turmas das etapas de alfabetização e etapa básica.
As aulas acontecem dentro do horário das aulas dos estudantes garantindo a
participação de todos os educandos. O CIEJA – Centro Integrado de Educação
de Jovens e Adultos é uma escola que atende apenas a modalidade da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), portanto recebe estudantes a partir dos 15 anos. As
aulas foram realizadas a partir da proposta do Currículo Cultural, que tem seus
pressupostos ancorados no Multiculturalismo Crítico e nos Estudos Culturais.
A escolha da tematização do atletismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foi
feitapela professora a partir de observações das práticas realizadas no ano anterior
e das avaliações feitas pelos estudantes sobre as aulas. Também foi levada em
consideração a possibilidade de realização das práticas no espaço que a escola dispõe,
pois não há quadra na escola e as aulas são realizadas na rua em frente à escola. O
número de pessoas com deficiência que compõem as turmas que participaram das
aulas também foi um fator importante para a decisão do estudo do atletismo nas
Paralimpíadas, pois era importante que esse grupo se reconhecesse como produtor
de práticas esportivas e que os demais estudantes conhecessem um pouco mais
sobre a prática dos esportes Paralímpicos. Entre as quatro turmas que participaram
das aulas temos um total de 26 pessoas com deficiência, sendo: quatro estudantes
com Síndrome de Down, três estudantes com deficiência física, uma estudante com
deficiência auditiva, quinze estudantes com deficiência intelectual e três estudantes
com deficiência múltipla, desses três, dois são usuários de cadeiras de rodas. Além
das pessoas com deficiência, o grupo também é composto por adolescentes, jovens,
homens e mulheres trabalhadores e idosos e idosas aposentados.
O estudo do atletismo deu-se a partir das vivências, registros, assistência de
filmes, debates e discussões, uma visita á pista de atletismo e uma visita ao Centro
Paraolímpico Brasileiro, para assistirmos uma competição de atletismo Paralímpico.
Foi ponto central dos nossos estudos conhecer o funcionamento e as regras das
provas, as técnicas dos arremessos, saltos e corridas, quem são as pessoas que
participam de cada tipo de prova, quais são as adaptações feitas para a realização
1 Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP), jacquelinemartins@uol.com.br
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dessas provas nos Jogos Paralímpicos, a possibilidade de realização dessas práticas
nas nossas aulas, conhecer os implementos oficiais do atletismo como o disco, o
martelo, o dardo e o bloco de partida, e também conhecer uma pista de atletismo.
Durante toda a realização do trabalho, a avaliação foi acontecendo durante
todas as aulas, garantindo que as próximas ações didáticas acontecessem a partir
dos acontecimentos das aulas, das falas dos estudantes, das dificuldades observadas.
Para garantir isso, as aulas foram registradas através de fotos e filmagens e também
no diário da professora. Nesse registro pessoal, além do que foi proposto para a
aula, também estavam registradas o que aconteceram nas aulas: as impressões, os
questionamentos dos educandos, as dificuldades enfrentadas tanto as de ordem
espacial e organizacional como as de conflitos acontecidos durante as atividades,
dessa forma as tomadas de decisão se aproximavam mais das reais necessidades
das turmas, o que na nossa leitura nos ajudou a nos aproximar dos objetivos traçados
no início do trabalho
Também realizamos alguns registros sobre o que os educandos haviam aprendido
durante as aulas de educação física, o que nos mostrou o envolvimento do grupo no
trabalho realizado. Por fim, ao final, notamos que muitos dos estudantes trouxeram
para as aulas informações sobre a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
que estava prestes a acontecer no Rio de Janeiro. Eles traziam informações vistas
nos telejornais, comerciais televisivos, programas esportivos, enfim, em tudo que
estava nos cercando com essas informações. Isso no fez avaliar que o trabalho
realizado dialogou com a realidade presente naquele momento, onde os brasileiros
estavam sendo bombardeados com informações sobre o grande evento esportivo
que aconteceria em nosso país, e ter estudado esse tema nas aulas de Educação
Física ajudou os estudantes a realizarem outras leituras sobre o que estava sendo
divulgado, muitas vezes questionando as informações, relacionando com o que
vimos nas nossas aulas e assistindo as provas estudadas com mais elementos para
a sua interpretação.
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POR UMA EDUCAÇÃO SENSÍVEL NO CONTEXTO
ESCOLAR: REFLEXÕES A CERCA DO CORPO
ESTESIOLÓGICO1
Wanessa Cristina Maranhão de Freitas Rodrigues2
Rodolfo Pio Gomes da Silva3
Érica Moreira Freire4
Aguinaldo Cesar Surdi5
José Pereira de Melo6
RESUMO
Este ensaio procura discutir sobre a educação sensível como possibilidade para a inserção do corpo
estesiológico no ambiente escolar. Dentre os principais autores que procuramos para dialogar sobre
o assunto, citamos Merleau-Ponty e Nóbrega para trazer a reflexão sobre o corpo estesiológico na
educação. Assim como recorremos a Paulo Freire e Silvino Santin na discussão sobre a educação
sensível.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo Estesiológico; Sensibilidade; Educação sensível.

1 INTRODUÇÃO
Apesar de tantos avanços nas discussões sobre o corpo, ele parece ainda
não ter encontrado seu espaço nas escolas. Isso se dá pela busca desenfreada por
resultados e metas, que reforçam o viés utilitarista do corpo, como um utensílio,
um apêndice para o aprendizado escolar. Neste sentido, nos é passado à ideia de
que quanto mais o corpo é disciplinado, comportado, controlado, mais ele pode
aprender, produzir e alcançar bons resultados.
Mas, será que nossa vida escolar se resume a essa busca? Esse questionamento
nos remete ao vídeo de Charlie Brown, personagem do desenho Snoopy, onde em
um de seus dias na escola, ele se preocupa porque tem que tirar uma nota senão
“repetirá o ano”, e ele se questiona sobre essa pressão por tirar notas boas. Seu
amigo Linus logo diz que acha que o propósito de ir à escola é tirar boas notas,
aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar
boas notas e poder ir pra faculdade. E o propósito de ir pra faculdade é tirar boas
notas para poder fazer pós-graduação, e o propósito disso é você estudar mais e
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, wanessacristy@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, rodolfoedfisica@hotmeil.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, erikafreire@outlook.com.br
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aguinaldosurdi@yahoo.com.br
6 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, jose.pereira.melo@uol.com.br
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tirar boas notas para ter um emprego e ser bem sucedido, pra casar e ter filhos, para
poder mandá-los pra escola para tirarem boas notas, para poderem ir pro segundo
grau e tirarem boas notas para ir para a faculdade...
A partir dessa reflexão podemos pensar sobre o papel da escola em nossas
vidas e qual o significado do corpo em todo este processo de escolarização que
passamos. Será um mero objeto auxiliador da aprendizagem racional, ou como corpo
estesiológico, fonte primordial da experiência sensível que possibilita a valorização
do humano do homem, no dizer Merleau Ponty (1971) como corpo vivido, corpopróprio, fundado na existência, como percepção sensível do mundo. Neste sentido,
queremos refletir sobre as seguintes questões: Existe lugar na escola para o corpo
estesiológico? A educação sensível pode ser apontada como um caminho para
refletirmos sobre o lugar deste corpo?
2 O CORPO NA EDUCAÇÃO
A educação, no contexto atual é fruto da cultura ocidental, que tem como
base a concepção da Grécia Antiga, que consistia na dualidade entre corpo e
alma apesar da divergência entre filósofos da época sobre modelos de educação.
Sócrates, por exemplo, julgava que corpo e alma tinham a mesma importância, tendo
a visão de uma educação integral que contemplasse o homem na sua totalidade.
Diferentemente, Platão acreditava que o corpo era a prisão da alma e por essa
razão apenas o intelecto deveria ser contemplado no ensino. No entendimento de
Nóbrega (2010), a compreensão de corpo como instrumento da alma foi a mais
difundida na cultura ocidental. Alves (1981) traz a seguinte reflexão sobre o lugar
desse corpo nos dias de hoje.
[...] o fato é que a racionalização e a eficiência, fundamentos de nossa
civilização, não podem existir sem a repressão ao corpo. Para que um homem
se torne uma função do sistema ele tem de reprimir todos os ritmos naturais
de seu corpo e começar a operar no ritmo estabelecido pelo próprio sistema.
O jogo e a eficiência não caminham juntos. Enquanto você olha o relógio,
enquanto corre para tomar um ônibus ou o metrô, entra na fábrica ou no
asséptico mundo da burocracia, todas as coisas repetem o mesmo refrão: “o
corpo deve ser vencido”.

E assim prossegue a educação. É imprescindível que o lugar desse corpo na
escola seja reconsiderado. Mas de que forma dá voz a esse corpo que até hoje foi
silenciado e aprisionado? Para Rios e Moreira (2015, p.52)
A aprendizagem hoje ainda é uma aprendizagem sem corpo, não somente
pelo motivo do aluno ter de ficar sem se movimentar, mas principalmente
pela distribuição dos conteúdos e características dos métodos, que colocam
o aluno em um mundo diferente do que ele vive e pensa impedindo-o de se
expressar.

Seria preciso pensar numa mudança que envolvesse a estrutura das escolas, a
formação dos professores, o modelo existente de currículo, o processo avaliativo, e
principalmente, a relação professor/aluno. Sabemos que não se trata de uma tarefa
fácil, pois “considerar o corpo na educação, para além do aspecto racionalista ou
instrumental, é uma tarefa que exige exame radical de nossa relação com os afetos,
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com a linguagem, com a sexualidade, com a arte, com a cultura de modo geral”
(NÓBREGA, 2010, p.12).
Além disso, temos mais um desafio pela frente, superar o pensamento de que
as atividades que envolvem o corpo são de responsabilidade única da Educação
Física e das Artes, mesmo que elas sejam privilegiadas porque “tematizam práticas
humanas cuja expressão, em termos de linguagem, tem no corpo sua referência
específica, como é o caso da dança ou do esporte” (NÓBREGA, 2010, p.111). O corpo
precisa deixar de ser negado nas demais atividades do espaço escolar . Santos
(2016, p.464) comenta que
É imprescindível uma educação que considere o corpo como uma ligação
homem-mundo, que esteja presente na cultura, no trabalho, nas relações.
Uma educação que considere importante a movimentação e a transformação
de nossos corpos, para que possamos transformar as coisas do mundo [...].

Quando ele fala em movimento, ele não se refere à Educação Física, mas
sim a educação. Dessa forma, a escola precisa ser um espaço que proporcione a
esse corpo, que vive, que deseja, que sofre, que traz marcas sociais e históricas experiências sensíveis. (FREIRE, 2008).
3 O CORPO E A EDUCAÇÃO SENSÍVEL
Quando penso em educação sensível, o primeiro autor que me vem a mente,
mesmo que não me recorde do uso deste termo em suas escritas, é Paulo Freire.
Ele nos faz refletir sobre a importância de conhecer o aluno, e vê-lo como um
sujeito histórico e social. Enfatiza em suas obras alguns aspectos os quais considera
primordiais como: simplicidade, humanismo, bom senso (ética em geral) e esperança.
Entendemos como educação sensível a educação a qual Paulo Freire defendeu.
Freire (1996, p.37) defende que “a disciplina verdadeira não existe na estagnação,
no silencio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga,
na esperança que desperta”, ou seja, ele sugere que a educação seja uma forma
de libertação e não de aprisionamento do nosso corpo. Freire (1985, p.28) nos
revela esse corpo da seguinte forma “O corpo humano, velho ou moço, gordo ou
magro, não importa de que cor, é o corpo consciente, que olha as estrelas, é o
corpo que escreve, é o corpo que fala, é o corpo que luta, é o corpo que ama, que
odeia, é o corpo que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive!”. O que Freire
batizou de “corpo consciente” nos parece o corpo estesiológico nos apresentado
por MerleauPonty, ambos apresentando uma perspectiva de pensar nesse corpo
relacionado aos seus medos, desejos, anseios.
Dessa forma, podemos afirmar ele se preocupava com o lugar desse corpo na
educação desde a década de 60 quando deu início as suas experiências dialógicas,
mas ainda hoje, o corpo continua sendo oprimido, invadido e manipulado por uma
educação bancária.
Mas não será fácil transformar essa educação bancária em uma educação
sensível. A sensibilidade causa medo para aqueles que continuam interessados em
manter os corpos aprisionados. Sobre esse referido medo, recorro a Santin (1997)
quando ele nos faz refletir que a sensibilidade é vida, e por ser vida ela é liberta
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“ser sensível é ser livre para pensar, para falar, para escolher e para agir diante do
que deve ser feito, não porque normas anteriores estabeleceram, mas porque as
circunstâncias exigem tal resposta, tal atitude, tal gesto, tal palavra, tal olhar“ (p.14).
O autor ainda diz que ser sensível é correr riscos, pois a sensibilidade é
comprometedora e perigosa, afinal “um erro proveniente de um ato guiado pela
intuição sensível sempre será condenável. Uma decisão racional sempre será tida
como séria e sensata. Uma decisão inspirada no sentimento sempre será suspeita”
(p.15). Por fim, a última dimensão que ele nos traz da sensibilidade diz respeito a
presença. “A sensibilidade é presença. É estar-junto. É sentir e sentir-se com o outro.
É tocar o outro. A mão que toca, que acaricia. A sensibilidade do táctil, o toque da
mão, do abraço, do beijo, possuem uma energia poderosa de aproximação (p.15).”.
Neste sentido, Rios e Moreira (2015, p.53), fazem uma relação com a escola e sobre
a postura de professores,
Precisamos considerar o aluno não só como um ser que precisa acatar as
ordens impostas pelo sistema escolar, mas como aquele que tem sentimentos,
sonhos, conhecimentos, desejos, que brinca, sorri, chora, realiza variados
movimentos para demonstrar o que sente”.

Sobre o ser professor, Santos (2016, p.302) propõe uma possibilidade
fenomenológica
O Ser professor na perspectiva fenomenológica requer posturas flexíveis e
reflexivas de repensar esse mundo/vida, de propor o exercício da criatividade,
de inovar perante o movimento próprio de ser, de estar, de pensar e de fazer.
De estimular a sensibilidade, de estar atento ao percebido, de reafirmar o
sentido na mediação pedagógica, para transcender os limites circundantes
no contexto educativo.

Considerando a nossa experiência escolar com crianças e adolescentes,
quanto mais as crianças avançam no ano de escolaridade, mais os professores
vão adquirido posturas inversas a estas supracitadas. Na educação infantil, ainda
é possível perceber uma postura mais sensível dos professores. A aprendizagem
através do brincar é estimulada, e a liberdade em relação ao movimento de seus
corpos é notória. Elas riem, choram, chutam, dormem, batem, empurram.
Recentemente a legislação diminuiu o tempo das crianças na educação infantil,
acelerando o tempo que precisariam ser alfabetizadas. Há professoras das séries
iniciais do Ensino Fundamental que consideram “maus costumes” esses hábitos
que eles trazem da educação infantil como brincar, dormir, falar sem permissão,
levantar-se da sua cadeira.
Ao chegar nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os alunos precisam se
adaptar a nova rotina de ter mais de dez professores. O conteúdo é mais fragmentado.
Os alunos parecem não ter mais nomes, histórias e a relação professor/aluno quase
não existe mais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos considerar que a educação sensível é um caminho
que possibilita um espaço para o corpo estesiológico. Apesar de percebermos
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que muitos educadores se preocupam com essa educação mais sensível ou mais
humanizadora, pensar em sensibilidade no âmbito escolar nos convida a refletir
sobre as práticas educativas fomentadas pelos professores, na possibilidade de
renovar-se ou até inovar o fazer pedagógico, possibilitando aulas em que deem lugar
a manifestação do corpo estesiológico. Algumas sugestões poderiam começar em
pensar a escola como um espaço de formação para a vida e investir no despertar
das sensibilidades tanto na formação inicial assim como na formação continuada
dos professores.
FOR A SENSITIVE EDUCATION IN THE SCHOOL CONTEXT: REFLECTIONS
ABOUT THE ESTESIOLOGICAL BODY
ABSTRACT: This essay tries to discuss about sensitive education as a possibility for the insertion
of the ossiological body in the school environment. Among the main authors that we sought to
discuss on the subject, we mentioned Merleau-Ponty and Nóbrega to bring the reflection about the
educational body in education. Just as we have recourse to Paulo Freire and Silvino Santin in the
discussion about sensitive education.
KEYWORDS: Esthesiological body; Sensitivity; Sensitive education.

POR UNA EDUCACIÓN SENSIBLES EN EL CONTEXTO ESCOLAR: REFLEXIONES
EN TORNO DEL CUERPO ESTESIOLÓGICO
RESUMEN: Este ensayo tiene como objetivo discutir la educación sensible como una posibilidad para
la inserción de estesiológico cuerpo en el entorno escolar. Entre los principales autores que tratan de
hablar de ello, citamos Merleau-Ponty y Nobrega para llevar la reflexión sobre el cuerpo estesiológico
en la educación. A medida que nos volvemos a Paulo Freire y Silvino Santin en la discusión de la
educación sensible.
PALABRAS CLAVE: Estesiológico cuerpo; La sensibilidad; La educación sensible.
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SAÚDE E TIC NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA
PROPOSTA PEDAGOGICA PARA O ENSINO MÉDIO
Mateus Henrique Servilha de Lucca1
Fernanda Moreto Impolcetto2
Mayara Sena Cagliari3
Suraya Cristina Darido4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar, Saúde, Tecnologia da Informação e Comunicação.

1 INTRODUÇÃO
A Educação Física escolar vem sendo alvo de constantes pesquisas, alinhadas
por pensamentos renovadores. A temática da saúde, por sua vez, apesar da relação
histórica com a área, ainda é compreendida por muitos a partir de uma perspectiva
biológica, de responsabilidade individual. Observa-se então que a prática
pedagógica pode estar atrelada a conceitos conservadores, que não conduzem o
aluno a uma reflexão crítica do tema, que extrapole o âmbito individual e vislumbre
uma consciência voltada para os impactos dos fatores culturais e econômicos na
saúde, por exemplo.
O objetivo desse trabalho foi coletar dados e promover uma reflexão com uma
turma de alunos do 3º ano do Ensino Médio, sobre aspectos relacionados à saúde
de um grupo de jovens brasileiros e norte-americanos, considerando-se a influencia
dos aspectos culturais e econômicos.
2 METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido em escola pública, localizada em uma cidade
do interior do Estado de São Paulo, com uma turma de 3º ano do Ensino Médio.
Inicialmente, os alunos realizaram uma pesquisa sobre hábitos alimentares, prática
regular de atividade física e qualidade de vida. A partir dessas informações elaboraram
um questionário em um ambiente virtual da própria escola, que foi utilizado para
coletar dados com uma turma de alunos americanos e outra turma de 3º ano do
Ensino Médio do colégio brasileiro.
Ao todo 64 alunos (46 meninos e 18 meninas) responderam o questionário,
subdivididos em dois grupos: a) 34 alunos de uma cidade situada na Carolina do
Norte (EUA); e b) 30 alunos de escola situada no interior de São Paulo. A faixa etária
dos participantes teve média de 17 ± 1.0.
1 Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro), mateushlucca@gmail.com
2 Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro), femoreto@rc.unesp.br
3 Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro), mayara_cagliari@hotmail.com
4 Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro), surayacd@rc.unesp.br
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apontaram algumas semelhanças e diferenças entre os dois
grupos. Por exemplo, quando interrogados sobre a frequência de atividade física
semanal, 26% dos alunos brasileiros e 25% dos norte americanos apontaram praticar
de 1 a 2 vezes por semana. Uma diferença significativa pode ser percebida quanto
aos alunos que realizam atividades físicas todos os dias da semana; sendo 33% dos
norte americanos e 0% dos brasileiros.
Em relação há alguns hábitos alimentares, como consumo de refrigerante,
os números expressaram uma grande discrepância. Dos alunos brasileiros 78%
indicaram fazer uso do produto entre dois e três dias na semana, contra 44% dos
alunos norte americanos. Porém, no consumo diário de água, 57% alunos dos
brasileiros afirmaram beber em média quatro copos por dia e 41% dos americanos
também.
Todos os dados foram analisados pela turma que elaborou o questionário, o
que promoveu discussões em relação à temática e os resultados obtidos. Questões
socioeconômicas, influências da escola, da família e das mídias no cotidiano dos
jovens foram considerados por eles, como fatores importantes para a construção de
um pensamento crítico em relação à saúde.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o projeto possibilitou aos alunos refletirem sobre o tema da
saúde nas aulas de Educação Física de forma ampliada, considerando que fatores
como diferenças sociais e econômicas também exercem influência sobre a saúde.
Além disso, as TIC que as vezes se apresentam distantes das metodologias mais
tradicionais de ensino se revelaram como um ótimo instrumento para aprendizagem,
possibilitando aos alunos coletar dados de outro país e mais do que isso, discutir
sobre os mesmos.
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O IMAGINÁRIO SOCIAL DE ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS E DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO ACERCA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
EL IMAGINÁRIO SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL
ESPIRITU SANTO ACERCA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
THE SOCIAL IMAGINARY OF STUDENTS OF PUBLIC
SCHOOLS AND THE FEDERAL UNIVERSITY OF ESPÍRITO
SANTO ABOUT PHYSICAL EDUCATION
Lucas Borges Soeiro1
Walk Loureiro2
Francisco Eduardo Caparróz3
RESUMO
O texto apresenta reflexões acerca do imaginário social dos alunos de escolas públicas e da UFES
acerca da Educação Física (EF). Utilizando-se da autoetnografia como recurso metodológico e da
teoria do imaginário social, percebe-se a existência de um imaginário em torno da EF como algo
menor, sem importância na escola e na universidade. Conclui pela importância da compreensão do
imaginário social desses sujeitos acerca da EF, pois somente entendendo o fenômeno que o professor
de EF poderá intervir com o intuito de transformá-lo.
PALAVRAS-CHAVE: Imaginário Social; Educação Física; Prática Pedagógica.

Durante o curso de Licenciatura em Educação Física (EF) da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) mantemos contato com uma série de discussões
e teorias relacionadas ao fazer pedagógico do professor de EF da escola.
A partir dessas experiências discutiremos neste texto o imaginário social
construído acerca da EF tanto na universidade, quanto no espaço escolar. Para a
construção deste texto nos utilizaremos da autoetnografia que corresponde a um
recurso metodológico que “surge como um tipo de etnografia centrada nas vivências
do próprio sujeito em seu contexto social” (BOSSLE; MOLINA NETO, 2009, p. 133).
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), luuca_borges@hotmail.com
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), walk.l@uol.com.br
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), caparroz.vix@gmail.com
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Utilizar a teoria do imaginário social para esta escrita se deve ao nosso
entendimento de que o imaginário social é um fragmento da realidade e não o
imediato reflexo dela (FERREIRA; EIZIRIK, 1994). Fragmento esse que influencia a
maneira pela qual acadêmicos da universidade, professores das escolas e demais
membros da sociedade enxergam e avaliam a EF e seus professores.
Na universidade e mesmo antes do ingresso nessa instituição percebemos o
desestímulo aos que se propõem cursar EF. Expressões como “Só faz EF quem não
quer estudar!” e “Você é tão inteligente e vai cursar EF?” foram ouvidas por um dos
autores deste texto, quando o mesmo optou por prestar vestibular para o referido
curso. Tais comentários constroem um imaginário social em torno da EF como algo
menor e sem importância para os alunos das escolas, apesar ganho de importância
recente que a EF vem conquistando graças ao apelo midiático e consumista em
torno da atividade física, do esporte e da saúde.
No decorrer de nossas idas e vindas no espaço escolar seja como alunos da
Educação Básica, seja como futuros professores, percebemos, assim como Schneider
e Bueno (2005), que existem casos nos quais a disciplina EF, enquanto componente
curricular, é menos valorizada pelos alunos do Ensino Médio e dos últimos anos
do Ensino Fundamental, do que pelos estudantes que se encontram na Educação
Infantil e em quase todo o Ensino Fundamental.4
Percebemos que a EF é desvalorizada pelos alunos das turmas maiores, com
especial destaque para o Ensino Médio, quando essa disciplina é trabalhada de
maneira desorganizada e sem diversificação de conteúdos. Quando o professor de
EF age dessa maneira ele acaba por reafirmar o imaginário social de que nossa
disciplina: é dispensável; está tirando tempo de estudos para a preparação para o
vestibular; não ensina nada de útil.
Para quem já possui um imaginário social depreciativo acerca da EF, a realização
de um trabalho sem sentido e significado acaba por favorecer ações como do atual
governo federal em retirar a EF do Ensino Médio.
Finalmente defendemos a importância de compreendermos o imaginário social
dos alunos das escolas e das universidades acerca da EF – especialmente a escolar –
pois, somente conhecendo como tal imaginário é construído que poderemos intervir
nessa realidade com o intuito de transformá-la.
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EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS COM AS ATIVIDADES
CIRCENSES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
FORMATION EXPERIENCES WITH CIRCUS ACTIVITIES IN THE
CLASS OF PHYSICAL EDUCATION
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CIRCENSES EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
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INTRODUÇÃO
Neste texto, apresentamos um relato de experiência, orientado pela narrativa
do tipo investigação formação (SOUZA, 2006), produzido a partir das intervenções
de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid) em
Educação Física (EF) da UFES com uma turma do 1º ano de uma escola de ensino
fundamental do município de Vitória, Espírito Santo.
Para nossas intervenções optamos em abordar o conteúdo do Circo, valorizalo enquanto forma de expressão corporal, se constitui como uma das maneiras de
se trabalhar com os patrimônios culturais imateriais da sociedade (BORTOLETO;
MACHADO, 2003; SANTOS, 2013), na medida em que permite o trabalho com
diferentes conteúdos, articulando sua especificidade com as demandas infantis e
os objetivos propostos pelo currículo escolar.
EXPERIÊNCIAS COM O CIRCO
O projeto com o conteúdo circo foi realizado em um total de 27 aulas, sendo
duas por semana, e, para as intervenções optamos em visibilizar os artistas
bem como suas expressões corporais. Tematizamos o Palhaço, Equilibrista,
Malabarista, Acrobata, Ginasta, Contorcionista e Mágico, no sentido de iniciação,
“[...] enfatizando os aspectos relativos à expressão corporal, como a capacidade
criativa, à comunicação, à interpretação, à estética do movimento, finalizando com
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade federal do Espírito Santo (UFES), retz.renato@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), daniel_gomesdelima@hotmail.com
4 Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), pellegrini@uol.com.br
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o aumento dos conhecimentos da cultura corporal próprios do universo do Circo”
(BORTOLETO; MACHADO, 2003, p. 55).
Com isso, nosso primeiro movimento foi apresentar um vídeo sobre as
Brincadeiras de Circo5, a fim de contextualizar sobre os personagens. Com essa
atividade, percebemos que muitas crianças os conheciam, contudo, ainda não
tinham ido ou vivenciado os elementos do Circo.
No que diz respeito ao desenvolvimento das aulas, abordamos a temática do
circo, por meio de brincadeiras cantadas e com elementos da ginástica. Destacamos
também o uso de objetos característicos como um elemento de nossas intervenções,
tanto no sentido de sinalizar qual artista estávamos abordando, como apresentar às
crianças uma possibilidade para que elas pudessem criar seus próprios brinquedos
com base nos objetos do Circo, como por exemplo, quando trabalhamos com
Malabarista, na qual, em conjunto com as crianças, construímos as bolinhas de
malabares e os barangandãs.
Em nossas intervenções com Circo, os desafios que enfrentamos foram relativos
à nossa inexperiência com determinadas temáticas, na qual não tínhamos vivências,
de modo que demandou de nossa parte que pesquisássemos6 no sentido de primeiro
aprendermos para depois ensinar as crianças. Para Bortoleto e Machado (2003) o
trabalho com o circo na escola deve manter o enfoque lúdico recreativo, permitindo
o contato com a cultura circense sem centralizar nos aspectos técnicos das práticas.
Contudo, nós, professores em formação, sentimo-nos desafiados a ensinar
algo que não sabíamos, de modo que, para nós, mesmo não que exigíssemos a
execução técnica da forma correta por parte das crianças, compreendemos que era
necessário termos o domínio dos conteúdos para podermos ensina-lo na escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos que abordar a temática do Circo foi importante em nossa formação,
pois até o momento, no curso de formação inicial, não tínhamos recebido muitas
informações sobre práticas dessa natureza.
Nesse sentido, criar, recriar, inventar e reinventar formas de fazer os conteúdos
no decorrer de nossas intervenções e nos espaços de formação oportunizados pelo
Pibid se constituiu em ações de grande aprendizagem.
REFERÊNCIAS
BORTOLETO, M. A. C.; MACHADO, G. A. Reflexões sobre o circo e a educação física.
Corpoconsciência, Santo André, n. 12, jul./dez. 2003. p. 39-69.
SANTOS, M. E. R. Pedagogia e a arte circense: subsídios para vida prática para o
desenvolvimento humano e o convívio social. Revista encontros de pesquisa em
Educação, Uberaba, v. 1, n. 1, out. 2013, p. 38-45.
SOUZA, E.C. de (Org.). Autobiografias, História de Vida e Formação: pesquisa e ensino.
Salvador/Bahia: EDUNEB - EDIPUCRS, 2006.
5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=q70h4K5iOz0
6 Procuramos por meio do site Youtube vídeos sobre mágicas simples. Escolhemos dois truques
de mágica à caneta que fica mole (Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=125dmkNaJQ) e a outra da moeda que some no cotovelo (Disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=iap6xvNNOWg)
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AS DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS EM PROPOSTAS
CURRICULARES DA REDE ESTADUAL DE
PERNAMBUCO1
THE AFRO-BRAZILIAN DANCES IN CURRICULAR
PROPOSALS OF THE PERNAMBUCO STATE NETWORK
Isabela Talita Gonçalves de Lima2
Samara Rúbia Silva3
Lívia Tenorio Brasileiro4
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Proposta Curricular; Pernambuco.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo teve por objetivo analisar como se apresenta as danças de
origem afro-brasileiras em propostas curriculares da Educação Física do Estado de
Pernambuco, tomando como referência a lei n. 10.639/03.
Partimos do pressuposto de que a cultura afro-brasileira deve ser tratada dentro
da escola numa construção histórica e social,pertencendo a todos seguimentos
educacionais. Pois segundo Cavalleiro (2000) a invisibilidade que perpassa pelos
conflitos étnicos na sociedade é uma das causas que fomentam o preconceito e a
discriminação no interior da escola.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa (MINAYO;
SANCHES, 1993).Tomamos como fontes da pesquisa as duas propostas curriculares
da Rede Estadual de Pernambuco (2010; 2013), após a promulgação da lei n.
10.639/03.
No que diz respeito ao tratamento dos dados, utilizamos a técnica de análise
de conteúdo categorial por temática de Bardin (2011), obtendo como categoria
analítica: a legislação referente a legitimação da cultura afro-brasileira na escola,
buscando no referencial teórico estabelecer nexos desta com a Educação Física.
1 Essa pesquisa não possuiu financiamento.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), isabelagoncalvesx@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), sam_rubia@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), livtb@hotmail.com
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No campo documental emergiram as categorias empíricas: As danças afrobrasileiras; e as duas propostas curriculares mais recentes da Rede Estadual de
Pernambuco (2010; 2013).
3 DESCRIÇÕES E INTERPRETAÇÕES
A lei n.10.639\2003 estabelece que a História, Cultura e Arte Afro-Brasileira
sejam tratadas obrigatoriamente dentro do currículo da Educação Básica. No caso
do componente curricular da Educação Física, destacamos o conteúdo Dança,
entendendo-o como um conhecimento da Cultura Corporal, que expressa elementos
históricos,culturais e sociais (BRASILEIRO,2002).
Neste sentido,entendemos que a Educação Física Escolar,contribui para
o processo de emancipação humana. E no que diz respeito às questões étnicas,
Souza(1995, p. 160)afirma que “Os conteúdos afro-brasileiros trabalhados na sala
de aula acentuam as relações interpessoais igualitárias, diminuindo a visão de que o
negro e suas raízes são inferiores”.
Ao passo que quando analisamos as propostas curriculares, identificamos na
primeira (PERNAMBUCO, 2010) a presença de danças afro-brasileiras tradicionais
em Pernambuco, como por exemplo: Afoxé, Maracatu, Frevo e Samba, sendo as três
primeiras enquadradas no ciclo carnavalesco e a última na categoria dança de salão.
Na segunda proposta (PERNAMBUCO, 2013) não foram apresentados repertórios
de dança, porém houve o trato de eixos temáticos como: danças populares, no
qual poderiam ser tematizadas as afro-brasileiras. Por fim, analisamos que nos
dois documentos houve distanciamento das questões conceituais presentes na lei
n.10.639\03,pois as danças estão dispostas no documento, porém ainda não há uma
articulação com legislação referida.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo,percebemos que a Educação Física pode contribuir
com o trato das relações étnico-raciais na escola. Sendo assim, há a necessidade
de estabelecer aproximações com a referida lei.Compreendendo as danças afrobrasileiras como um conteúdo que pode vir a ser problematizado criticamente,
considerando a importância do povo africano na constituição da identidade
brasileira, apontando para a necessidade de estudarmos essa temática dentro da
escola, e mais especificamente nas aulas de Educação Física.
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011
BRASIL. Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=17447&Itemid=817>. Acesso em: 09 abril
de 2017.
BRASILEIRO, L. O conhecimento no currículo escolar: o conteúdo dança em aulas de
Educação Física na perspectiva crítica. Revista Movimento, Porto Alegre, v.8, n.3, p. 5-18,
2002.
CAVALLEIRO, E. Do silêncio do lar ao silêncio escolar.São Paulo: Contexto, 2000.
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de Educação do Estado de Pernambuco. 2010.
PERNAMBUCO.Parâmetros Curriculares de Educação Física do Estado de Pernambuco.
Recife. Secretária de Educação do Estado de Pernambuco. 2013.
SOUZA. E. F. Representações da cultura negra das danças e seus atores. 1995. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-graduação em Educação
Física, UFU, Uberlândia, 1995.

RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1370

ASPECTOS MOTIVACIONAIS PARA O AFASTAMENTO
DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
MOTIVATIONAL ISSUES FOR NON PARTICIPATION IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES.
ASPECTOS MOTIVACIONALES PARA LA ELIMINACIÓN DE
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Ellen Aniszewski2
José Henrique3
PALAVRAS-CHAVE: motivação; desmotivação;educação física.

INTRODUÇÃO
Embora a preocupação com o número de alunos pouco engajados nas aulas
de educação física no ensino médio se reflita na literatura, o mesmo não acontece
em relação ao ensino fundamental. Contudo, esse fenômeno tem se feito a vista
no cotidiano escolar já nessa fase do ensino. Um dos motivos apresentados pela
literatura seria a falta de diversidade dos conteúdos, contemplando apenas os
esportes coletivos mais conhecidos (PAIANO, 2006) e promovendo uma repetição
dos conteúdos programáticos da disciplina nos diferentes níveis e fases da educação
básica (ROSÁRIO; DARIDO, 2005). A baixa percepção de competência também é
um dos motivos para o afastamento dos alunos. Segundo Paiano (2006, p.55) “A
Educação Física desportiva, apoiada na busca do rendimento e na perfeição do gesto
técnico, gera alunos que percebem que têm mal desempenho em determinadas
modalidades.”.
O objetivo do presente trabalho foi investigar os motivos que levam os alunos a
não participarem das aulas de educação física nos anos finais do ensino fundamental
numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro.
METODOLOGIA
O modelo do estudo foi quantitativo de caráter descrito. A amostra foi composta
por 39 alunos de oitavo ano de uma escola do município do Rio de Janeiro, com
idade média de 13,4±0,84 anos, sendo 14 (35,9%) do sexo masculino e 25 (64,1%)
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro.
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), ellanisbr@yahoo.com.br
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ),henriquejoe@hotmail.com
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do sexo feminino. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário fechado,
adaptado de Samulski e Noce (2000), aos alunos que não participavam das aulas
de educação física. A análise dos dados foi de ordem quantitativa mediante a
estatística descritiva.
RESULTADOS
Os resultados mostram que dentre os motivos elencados pelos alunos para o
desinteresse pela educação física, 33,3% se referem a baixa percepção de habilidade;
30,7% atribuem à falta de prazer, alegria e satisfação nas aulas; enquanto 28,2%
se ressentem quanto ao clima competitivo das aulas. Os dados encontrados na
pesquisacorroboram a literatura no que diz respeito às experiências pregressas
nas aulas de educação física marcadas pela sensação de fracasso e desprazer e,
consequentemente,ao comportamento de evasão das aulas de educação física
como estratégia para evitar sentimentos de fracasso (DARIDO, 2004; NETO et al.,
2010). Os dados denotam ainda uma insatisfação dos alunos com os conteúdos
focados exclusivamente nos esportes coletivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo apresentou resultados que corroboram com a literatura no
que diz respeito à percepção de habilidade como um dos principais motivos de
afastamento dos alunos das aulas de educação física. Isso pode estar relacionado
com as experiências pregressas nas aulas em que as valências físicas e coordenação
motora não foram desenvolvidas adequadamente. Os resultados ainda denotam
uma insatisfação dos alunos com o conteúdo estritamente esportivista das aulas
indicando a diversificação dos conteúdos desenvolvidos nas aulas de educação
física como uma possível estratégia para atenuar o desinteresse dos alunos.
REFERÊNCIAS
DARIDO, S. A educação física na escola e o processo de formação dos não praticantes
de atividade física. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 18, n. 1, p. 61–80,
2004a.
DARIDO, S. C. A educação física na escola e o processo de formação dos não praticantes
de atividade física. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 18, n. 1, p. 61–80,
2004.
NETO, A. R. M. et al. Evasão escolar e desinteresse dos alunos nas aulas de educação
física. Pensar a prática, v. 13, n. 2, p. 1–15, 2010.
PAIANO, R. Possibilidades De Orientação Da Prática Pedagógica Do Profesor De
Educaçao Física: Situações De Desprazer Na Opinião Dos Alunos. / Orientation of
Possibilities of the Pedagogic Practical on Physical Education Teachers: Unpleasure
Situations on Students Op. Revista Mackenzie de Educacao Fisica e Esporte, v. 5, n. 1, p.
47–57, 2006.
ROSÁRIO, L. F. R.; DARIDO, S. C. A sistematização dos conteúdos da educação física na
escola : a perspectiva dos professores experientes. Motriz, v. 11, n. 3, p. 167–178, 2005.
SAMULSKI, D.; NOCE, F. Avaliação psicossocial do atleta de handebol. En PJ Greco.
Caderno de Rendimento do Atleta de Handebol, p. 137-146, 2000.
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1372

A (DES) MOTIVAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA1
THE (DE) MOTIVATION IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
A (DES) MOTIVACIÓN EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA
Vilma da Silva Correia2
Ellen Cristina Ferreira Neto3
Priscila do Nascimento Gouveia4
Ellen Aniszewski5
José Henrique6
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; desmotivação; motivação.

INTRODUÇÃO
A problemática envolvendo a falta de participação/motivação de alguns alunos
nas aulas de Educação Física é algo preocupante entre os professores da área,
pois pode comprometer o desenvolvimento dos alunos na disciplina.É comum nos
depararmos com alunos resistentes à participação nas aulas de Educação Física
Escolar. Uma grande parcela dos alunos não participa das atividades planejadas
pelo professor nas aulas de Educação Física, permanecendo na “periferia da quadra”
(OLIVEIRA & DAOLIO, 2014).
A motivação para a participação nas aulas de educação física pode estar
relacionada à melhora de habilidades, ao aprendizado e ao prazer, assim como
em busca do sucesso (DARIDO, 2004). Ainda, a baixa percepção de competência
aparece como um dos motivos para o afastamento das aulas, entre outros aspectos
como a obrigação de vencer, medo de decepcionar o professore/ou colegas e
também a falta de prazer nas atividades(DARIDO, 2004; NETO et. al., 2010).
O objetivo do estudo foi investigar as causas atribuídas pelos alunos à motivação
e ao desinteresse pelas aulas de educação física em alunos do primeiro ano do
ensino médio.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro.
2 Graduanda de Educação Física (UFRRJ), vilmaufrrj@Gmail.com
3 Graduanda de Educação Física (UFRRJ), ellencristina01@yahoo.com.br
4 Graduanda de Educação Física(UFRRJ), priisz-gouveia@hotmail.com
5 Mestranda PPGEDUC (UFRRJ), ellanisbr@yahoo.com.br
6 Prof. Dr.-IE/DEFD (UFRRJ), henriquejoe@hotmail.com
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METODOLOGIA
Este trabalho de pesquisa possui características quantitativo-qualitativa de
natureza descritiva. A amostra foi composta por 83 alunos do primeiro ano do
ensino médio de uma escola estadual situada no município de Seropédica - RJ,
com idade média de 15,7±0,89, sendo 41 (49,4%) do sexo masculino e 42 (50,6%)
do sexo feminino. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário abertofechado (open-ended) adaptado de Samulski e Noce (2000). A análise estatística
dos dados foi de ordem descritivapara o tratamento de respostas em escala de
likert, cabendo ressaltar que para essa fase do estudo, foram analisadas apenas as
questões fechadas do questionário.
RESULTADOS
Os resultados da pesquisa indicam que 77,2% dos estudantes se sentem
motivados em participar das aulas para aumentar seus conhecimentos no esporte;
44,6% consideram que o prazer em praticar esportes; 43,4% informam que o fator
motivacional está relacionado com o aprimoramento de habilidades esportivas. Esses
resultados podem estar relacionados à restrição da compreensão da educação física
à prática esportiva como relatado em Pereira e Moreira (2005).Em contrapartida,
os fatores que condicionam a sua participação nas aulas de educação física foram:
os problemas de saúde ou lesões físicas(34,9%); a falta de habilidade (31,4%)dos
estudantes; a falta de alegria e prazer em realizar as atividades físicas(32,5%),
corroborando a literatura no que diz respeito às experiências negativas nas aulas
associadas à baixa habilidade como fatores de alienação nas aulas (SPENCERCAVALIERE; RINTOUL, 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos fatores pesquisados na amostra, identificamos que os três mais relevantes
para a motivação dos alunos estão relacionados com a prática esportiva nas aulas
de educação física, entretanto, os dados encontrados também revelaram que além
das lesões físicas ou problemas de saúde, os aspectos que desmotivam os alunos
para a participação nas aulas são a baixa percepção de habilidade e não sentir
prazer nas aulas que podem estar relacionados com a ênfase na prática esportiva
nas aulas de educação física.
REFERÊNCIAS
DARIDO, S.C. A educação física na escola e o processo de formação dos não praticantes
de atividade física. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 18, n. 1,
p. 61-80, mar. 2004.
NETO, A. R. M. et al. Evasão escolar e desinteresse dos alunos nas aulas de educação
física. Pensar a prática, v. 13, n. 2, p. 1–15, 2010.
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DISCUTINDO GÊNERO NO ENSINO MÉDIO:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA DO RECIFE/PE1
Gustavo José Silva de Lira2
Marcela Natalia Lima de Figueirêdo3
Camila Fernanda Pena Pereira4
Mayara Alves Brito da Rocha5
Marcelo Soares Tavares de Melo6
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Ensino Médio; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Este relato de experiência tem por base a observação de aulas de Educação
Física para a consecução de uma dissertação de mestrado, cuja temática abordava
a relação entre a Educação Física e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na
prática pedagógica deste componente curricular.
Durante a execução do planejamento da unidade didática, questões sobre
gênero emergiram e culminaram com o trabalho aqui descrito que tem por objetivo
demonstrar o processo de construção coletiva de textos didáticos abordando a
temática de gênero em aulas de Educação Física escolar no Ensino Médio de uma
escola da cidade do Recife/PE. Este relato se justifica pela importância de discutir a
temática de gênero com vistas à superação da lógica biologicista e esportivista que
separa meninos e meninas nas práticas corporais.
2 METODOLOGIA
Através da perspectiva de um relato de experiência descrevemos as vivências
durante uma unidade didática, com período datando entre os meses de maio e junho
de 2016 com uma turma de 1º ano do Ensino Médio. Ao abordar o tema “Esporte” nas
aulas de Educação Física, destacaremos como, a partir da realidade, se processaram
as discussões e a produção coletiva de textos por parte dos estudantes.
1 .O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), gustavojslira@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), marcelanlf@gmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), alimacedf@hotmail.com
5 Universidade de Pernambuco (UPE), mayararocha1090@yahoo.com.br
6 Universidade de Pernambuco (UPE), mmelo19@hotmail.com
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3 RESULTADOS
Utilizamos a abordagem Crítico Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 2012)
como base para o trato com o conhecimento Esporte nas aulas de Educação
Física, pois visualiza este como um fenômeno sistematizado historicamente pela
humanidade.
Jesus e Devide (2006) relatam a dificuldade de compreensão de o porquê
separar gêneros em aulas de Educação Física.
Se os corpos de alunos e alunas estão juntos nas salas de aula, também
poderiam compartilhar juntos o espaço da EFe. Nas aulas de EFe nas quais o
docente esteja preocupado com a educação integral de seus alunos, não se
justifica a separação dos sexos, impedindo alunos e alunas de se desenvolverem
e aprenderem a conviverem juntos, respeitando-se mutuamente. (p. 126)

Saraiva (2002, p. 83) afirma que a EF deve refletir sobre a “[...] importância
do papel dos (as) professores (as) na problematização e vivência das questões
de gênero, na prática pedagógica, junto aos seus alunos/as. E, para isso, eles (as)
próprios (as) precisam estar esclarecidos”.
Apareceram em vários momentos falas que abordavam como ao longo de suas
histórias esses estudantes vivenciaram situações de exclusão e/ou estereótipos com
base nas suas constituições corporais. As falas convergiram, então, para a produção
coletiva dos textos a partir das contribuições de cada um.
Essa produção ao ser utilizada na aula seguinte serviu para debates em pequenos
grupos, o que ocasionou a contribuição de todos, elevando o nível do debate no
grande grupo, pois cada um acrescentava de acordo com seu conhecimento e sua
experiência na prática.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente relato evidencia não somente a importância de se discutir gênero
ao tratar dos temas da Cultura Corporal, mas de envolver os estudantes nesse
processo buscando ressignificar o conhecimento.
Para além de tratar sobre estes temas em aulas teóricas, a discussão foi realizada
sem desconsiderar a prática de modo a relacionar o que se estava discutindo, e
escrevendo, a realidade da aula de Educação Física. Deste modo entendemos que
o processo serviu como elemento para a compreensão crítica da realidade com a
finalidade de uma intervenção solidária entre os pares.
REFERÊNCIAS
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ATLETISMO NO ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DOS LIMITES E POSSIBILIDADES EM
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1

Gustavo José Silva de Lira2
João Paulo dos Santos Oliveira3
Marcelo Soares Tavares de Melo4
PALAVRAS-CHAVE: Atletismo; ensino médio; educação física.

1 INTRODUÇÃO
Em uma dada realidade escolar os estudantes vivenciaram a prática do
Atletismo como modalidade esportiva individual5 (embora haja o revezamento,
que é praticado por equipes) e inicialmente questionaram sobre as condições de
instalações físicas e de material para o trato com este conteúdo.
Neste contexto o objetivo deste relato é demonstrar o processo de limites e
possibilidades vivenciadas durante as aulas de Educação Física escolar no Ensino
Médio de uma escola da cidade do Recife/PE.
2 METODOLOGIA
Através da perspectiva de um relato de experiência descrevemos as vivências
durante uma unidade didática, com período datando entre os meses de maio e
junho de 2016 com uma turma de 2º ano do Ensino Médio. Ao abordar o tema
“Esporte”, especificamente a modalidade Atletismo, nas aulas de Educação Física,
destacaremos como, a partir da realidade, se processaram as discussões e a produção
coletiva de textos didáticos por parte dos estudantes.
3 RESULTADOS
Utilizamos a abordagem Crítico Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 2012)
como base para o trato com o conhecimento Esporte nas aulas de Educação
Física, pois visualiza este como um fenômeno sistematizado historicamente pela
humanidade.
1 O presentetextonãocontou com apoiofinanceiro de nenhumanatureza para suarealização.
2 Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), gustavojslira@hotmail.com
3 Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), jp-1488@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), mmelo19@hotmail.com
5 Essas vivências foram observadas por 3 mestrandas do PAPGEF UPE/UFPB e descritas em
relatórios para a consecução de uma dissertação de mestrado.
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Betti (1999) chama atenção para o quanto o próprio professor impõe barreiras
quanto à utilização de espaços, ao questionar o trato do conhecimento esporte nas
aulas em escolas que não tem todas as instalações possíveis.
a restrição a que se impõe o próprio professor é, muitas vezes, o maior
empecilho à prática. Isto ocorre justamente pela associação aula de Educação
Física/Esporte, ou seja, o professor sempre imagina uma aula na quadra, com
bolas oficiais, etc. Quando isto não existe na escola, ou quando a quadra não
pode ser utilizada, a aula termina (p. 29).

Neste ínterim o professor trouxe elementos que fizeram os estudantes
repensarem a prática do atletismo apenas como representação da prática competitiva
formal, hegemônica, por esta adequar-se às competições vistas na mídia.
Metodologicamente e inicialmente foram realizadas corridas de estafeta e
utilização de materiais alternativos para saltos com o objetivo de tornar claro para
os alunos a possibilidade de se tratar dessa modalidade sem o aparato oficial.
Produzir textos, individualmente, discuti-los em pequenos grupos, no grande
grupo, e produzir novamente textos em grupos tornou-se uma experiência rica na
contextualização dessas temáticas no esporte, rememorando e problematizando
aspectos do cotidiano dos estudantes.
Considerar que a área trata apenas do “saber fazer” é um equívoco que pode ser
superado pela utilização de fontes escritas, denotando a existência de conhecimento
sistematizado pela EF no que tange às práticas corporais. “[...] fonte esta, que se
mostra propícia à promoção da reflexão, à criatividade, através da investigação, da
pesquisa da produção cultural e intelectual, desde que o professor tenha a intenção
de dar a ela esse caráter pedagógico.” (PAULA, 2003, p. 30)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Obviamente que a ausência de materiais e instalações não desobriga as escolas
e o poder público a investir em tais elementos, mas deve-se ter em mente que a luta
por melhores condições não deve desobrigar o professor a tratar o conhecimento
esporte enquanto não possui as condições desejáveis.
O processo de leitura de fontes sobre o tema trabalhado, bem como a
produção de textos a partir das referências trouxe contribuições ricas às aulas e a
compreensão da prática.Destacamos, porém, que a leitura de um texto não pode se
encerrar nela mesma. É preciso conectar o conhecimento adquirido com a leitura ao
conhecimento vivenciado/adquirido nas movimentações experimentadas, sob pena
de haver um distanciamento/separação entre teoria e prática.
REFERÊNCIAS
BETTI, I.C.R. Esporte na escola: mas é só isso, professor? Motriz – v. 1, n. 1, 25 -31,
junho/1999.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. 2.ed. São Paulo:
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ensino da Educação Física nos níveis fundamental e médio de escolarização na cidade
de Catalão-GO. 2003. 183f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade
Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Campinas, 2003.
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MUNDO CAIXA – UMA AÇÃO PEDAGÓGICA
DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL1.
WORLD BOX – A PEDAGOGICAL ACTION DEVELOPED WITH
CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES.
MUNDO CAJA – UNA ACCIÓN EDUCATIVA DESARROLLADA
CON NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Geni de Oliveira Leão Abrão2
Roberta Kelly Miguel de Oliveira3
Kátia Patrícia Medeiros Silva4
Elaine Izabel da Silva Cruz5
PALAVRAS-CHAVE: ensino especial; psicomotricidade/lúdico; caixas de papelão.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho visa compartilhar um relato de experiência de uma ação
pedagógica desenvolvida em uma Instituição de Ensino Especial da Cidade
de Goiânia. Cientes das inúmeras possibilidades lúdicas que potencializam o
desenvolvimento psicomotor da criança com necessidades especiais, as professoras
de educação física, responsáveis pela educação aquática, idealizam propostas que
acontecem também fora da piscina. Magero e Moussa (2011) afirmam que, através
da psicomotricidade, é possível desenvolver ações de ensino-aprendizagem que
permita ao aluno especial vivenciar novos desafios que interfiram em seu rendimento,
fazendo-o avançar.
Este projeto se justificou por permitir que as crianças experienciassem suas
atividades de vida diária de maneira simbólica, (re)significando o seu cotidiano ao
vivenciá-lo em uma perspectiva diferente do que elas estão acostumadas. Pedroso
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Escola Especial Helena Antipoff – Apae para
sua realização.
2 Professoras cedidas pela prefeitura de Goiânia para trabalharem na Escola Especial Helena Antipoff
– Apae. Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), genileao@hotmail.com
3 Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), robertakmo@gmail.com
4 Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), katiamedeiros.contato@gmail.com
5 Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) e Instituto Federal de Goiás (IFG), elaineizabel@
hotmail.com
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(2013), à luz de renomados autores como Vigotsky e Leontiev e Piaget, afirma que
o brincar permite que crianças com deficiência interajam socialmente, sendo que o
lúdico possibilita que se valorize a criança e deixe-se de lado a sua deficiência.
O desenvolvimento do projeto MUNDO CAIXA ocorreu utilizando-se caixas de
papelão, porque as professoras perceberam o grande interesse das crianças por
embalagens, em especial por caixas, sendo estas de alto valor lúdico e criativo.
Além disso, a caixa de papelão é um material acessível – podendo ser utilizado em
grande escala – o que deve considerado diante do momento econômico no qual
vivemos, em que sentimos a necessidade de buscar elementos de baixo custo para
a realização dos projetos na Instituição.
2 OBJETIVO
Explorar caixas de papelão - construindo uma minicidade - oportunizando
experiências sensoriais, motoras e cognitivas que contribuem no desenvolvimento
global das crianças.
3 METODOLOGIA
A intervenção pedagógica foi realizada no decorrer de uma semana no mês
de setembro do ano de 2016. O projeto proposto partiu da vivência cotidiana na
instituição de educação especial, na qual as professoras tem percebido o quanto
os alunos gostam de brincar com caixas de papel e o quanto esse material poderia
potencializar o estímulo às crianças e seu consequente desenvolvimento cognitivo
motor e sócio-afetivo.As ações pedagógicas desenvolvidas envolveram: 1 - Oficina
de Pintura das Caixas de Papelão com confecção de meios transportes e brinquedos,
na qual as crianças usaram tintas, pincéis ou as próprias mãos para pintarem as
caixas. 2- Apresentação da história Caixa Encantada e Oficina para as mães das
crianças. 3 - Montagem da Cidade Caixa, vivência em suas “ruas” e edificações, bem
como brincadeiras utilizando as caixas e os brinquedos construídos com as mesmas.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Através do trabalho desenvolvido, as crianças exploraram caixas de papelão,
resignificando-as a partir do imaginário. Para Takatori (apud PEDROSO, 2013, p. 85)
“o brincar faz parte do processo evolutivo neuropsicológico da criança, auxilia-a
na organização das realidades interna e externa, estabelece uma comunicação,
introduz a criança no universo sóciohistórico-cultural e favorece o processo de
ensino aprendizagem”.
Assim, as ações pedagógicas que culminaram nas vivências em uma minicidade
de caixa papelão permitiram que as crianças experiências sem uma caixa sensorial
– trabalhando com sons, vento, cores e texturas –, vivenciassem os meios de
transporte – aéreo, terrestre e aquático, construídos com caixas de papelão –, dentre
outras vivências cotidianas como andar pela rua, assistir televisão e ir à igreja. As
ações também foram realizadas com as mães, que construíram pequenas caixas de
contação de histórias para recontarem a história da Caixa Encantada em casa para
suas crianças.
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5 CONCLUSÃO
As vivências do Mundo Caixa desafiaram de forma lúdica e interativa, o
desenvolvimento sensório-motor, cognitivo e sócio-afetivo das crianças, além de
integrar as mães nesse processo de ensino-aprendizagem. A ressignificação de
caixas de papelão possibilitou descobertas, construção de conhecimento e interação
sócio-espacial ao inter-relacionar o real e o simbólico. O projeto Mundo Caixa foi
idealizado pelas professoras de educação física, mas todos os profissionais da
Instituição contribuíram em cada ação pedagógica do projeto, o que foi fundamental
para o desenvolvimento e o alcance dos objetivos.
REFERÊNCIAS
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O TRATO COM O CONHECIMENTO DA CAPOEIRA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 1º FESTIVAL DE
CULTURA CORPORAL DO COLÉGIO ESTADUAL
MARCÍLIO DIAS – SALVADOR (BA)
Victor de Jesus Ribeiro Rocha1
Jéssica Reis da Luz2
Josiane Cristina Clímaco3
Márcia Lúcia dos Santos4
Regina Sandra Marchesi5
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira, Cultural Corporal, Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um relato de experiência do 1º Festival de Cultural Corporal
do Colégio Estadual Marcílio Dias (CEMD), localizado em na cidade de Salvador,
Bahia. A unidade escolar atua com as seguintes modalidades de ensino: Ensino
Fundamental II, Ensino Médio (diurno) e Educação de Jovens e Adultos (noturno),
esta têm em média 645 estudantes, dos quais 545 estão interligados as intervenções
pedagógicas do Subprojeto Educação Física do Programa Institucional de bolsas e
iniciação à docência da Universidade Federal da Bahia (PIBID- UFBA).
Na ocasião o Festival promoveu oficinas de Danças de matrizes africanas,
Lutas, Futsal e Capoeira, organizadas pelos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UFBA – Subprojeto Educação Física) e sob
orientação das supervisoras do subprojeto, também, professoras efetivas do colégio.
Nosso recorte para este trabalho é o trato com o conhecimento da Capoeira,
uma oficina que sistematizamos tendo como conteúdos: a sua historicidade,
musicalidade e movimentos.A oficina aconteceu no dia 01 de Dezembro de 2016,
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), vrochaefufba@gmail.com
2 Licenciando em Educação Física na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UFBA – Subprojeto Educação Física).
Universidade Federal da Bahia (UFBA), reisluz@live.com
3 Coautora e Supervisora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UFBA
– Subprojeto Educação Física).Universidade Federal da Bahia (UFBA), jcclimaco@gmail.com
4 Coautora e Supervisora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UFBA
– Subprojeto Educação Física).Universidade Federal da Bahia (UFBA), prof.marcia62@gmail.com
5 Orientadora e Coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/
UFBA – Subprojeto Educação Física). Universidade Federal da Bahia (UFBA), marchesi23@gmail.
com
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1384

no turno matutino, e contou a participação de vinte estudantes e dois bolsistas
ministrantes.
A capoeira, enquanto elemento da cultura afro-brasileira encerra em seus
movimentos a luta pela emancipação dos negros do Brasil escravocrata, resgatando
dessa maneira também ela enquanto manifestação cultural e cultura de resistência.
Segundo Carlos Eugênio Líbano Soares apud (SILVA, 2003, p. 78) “[...] a Capoeira,
se nasceu no Brasil, e foi gerada por africanos, então ela é afro-brasileira. Nem
africana nem brasileira, é afro-brasileira”.Ao longo de sua existência a capoeira vem
chamando a atenção de inúmeros estudiosos, praticantes, políticos, entre outros
que se empenharam em demonstrar o real valor que esta luta apresenta.
Atualmente, a mesma, é reconhecida como parte do Patrimônio Cultural Afrobrasileiro e Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e, sem dúvidas, uma
das suas principais conquistas foi a sua inserção em escolas e universidades, um
conteúdo que possibilita o debate sobre o ensino da história e cultura afro brasileira
para o ensino básico e superior.
Esta oficina problematiza que na escola, a capoeira adentra hegemonicamente
como esporte, de uma forma “folclorizada” e o fazer pelo fazer.A Capoeira se
aproxima com intensidade nas aulas de Educação Física “[...] todos os indícios
mostram que a relação da Capoeira com a Educação Física é de reciprocidade[...]”
(CAMPOS, 2001, p. 75).É através desta que aquela adentra ao universo escolar.
2 METODOLOGIA
Nosso objetivo geral foi de proporcionar a vivência da capoeira enquanto
elemento da cultura corporal, localizando histórica, social e culturalmente no contexto
da realidade brasileira, desta forma, possibilitando aos alunos vivenciar as diversas
possibilidades do trato com o conhecimento da capoeira e suas manifestações
culturais. Utilizamos como metodologia, primeiramente, a contextualização histórica
da capoeira, fazendo entender a contribuição de africanos e afro brasileiros na
constituição de nossa sociedade no âmbito, cultural, social e político. Em seguida,
foram ministradas dinâmicas onde tratamos aspectos da musicalidade (instrumentos,
músicas, cânticos e palmas) e com os movimentos básicos da capoeira (ginga, “au”
e primeira sequência da capoeira regional) e finalizamos com a roda de capoeira, a
fim de observar a apreensão dos conteúdos trabalhados.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos as atividades, percebemos que os estudantes foram capazes de
apreender o contexto histórico da Capoeira e realizar catarses sobre como negros
e negras eram trados de forma subsumida antes que a capoeira tornasse respeitada
no Brasil e praticar, de forma satisfatória os movimentos, o toque dos atabaques,
pandeiros e cânticos.
A oficina de Capoeira presente neste 1º Festival de Cultura Corporal no CEMD,
teve a intencionalidade de ampliar o acervo cultural, permitindo participação
e interesse dos alunos, excetos alguns casos de dispersão e problemáticas de
precarização do espaço escolar.
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Diante deste contexto nós bolsistas do subprojeto PIBID Educação Física UFBA
tivemos a oportunidade de superamos tais problemas com o confronto da realidade
e possibilidades.
Compreendendo a importância em dominar o trato com o conhecimento,
segundo o Coletivo de autores (2012), este tem como princípios: a) “a seleção
do conteúdo” é atemporal, dialética, com significados para elevação do padrão
cultural; b) a organização do conteúdo que propôs o trabalho organizado para os
ciclos III e IV ( referente aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental
II e Ensino médio) e a sistematização do conhecimento fundamentados por uma
teoria pedagógica - A pedagogia Histórico Crítica e uma abordagem de ensino da
Educação Física – a crítico superadora.
Enfim, esta experiência nos coloca a importância do planejamento e
problematizações na iniciação à docência, para realizarmos novas generalizações e
proposições no espaço escolar. Assim, o subprojeto PIBID Educação Física, defende
uma formação integral para nós bolsistas e estudantes da unidade escolar.
REFERÊNCIAS
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VIVÊNCIA DOS CONTEÚDOS E DIMENSÕES DA
EDUCAÇÃO FÍSICA
EXPERIENCE OF THE CONTENTS AND DIMENSIONS OF
PHYSICAL EDUCATION
LA EXPERIENCIA DE LOS CONTENIDOS Y LAS DIMENSIONES
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
Lais Mendes Tavares1
Raoni Perrucci Toledo Machado2
PALAVRAS-CHAVE: Vivência; Escola; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma experiência vivenciada no Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, que tem por objetivo, não somente,
aperfeiçoar a qualidade da formação inicial de professores, promovendo uma
integração entre ensino superior e ensino básica, como também, aumentar a bagagem
de conhecimento dos alunos. Por se tratar de projetos que os discentes procuram
se qualificar para desenvolver aulas distintas das ministradas pelos professores. O
projeto foi desenvolvido em uma escola municipal, localizada em Lavras-MG, onde
o programa age desde o ano de 2012, no momento, com auxílio de 5 discentes.
A escolha do tema é devido à falta de conhecimento do conteúdo da Educação
Física Escolar, tanto por parte dos alunos como de professores com formação
desatualizada, Darido (2000,p.54) aponta que “A Educação Física, contudo, ao longo
de sua história, priorizou os conteúdos em uma dimensão quase que exclusivamente
procedimental, o saber fazer e não o saber sobre a cultura corporal ou como se deve
ser.” As aulas de Educação Físicas restringem-se a prática esportivizada. E apesar
de alguns conteúdos, como o futebol, serem trabalhados, praticamente, durante
toda a vivência escolar, os alunos, ainda saem sem saber, por exemplo, o porquê do
“disign” das camisetas de alguns times são divergentes de outros.
2 METODOLOGIA
O projeto foi de caráter qualitativo e utilizamos, no total, seis aulas. Explicamos
os princípios da Educação Física e desmistificamos alguns conceitos já impostos,
1 Universidade Federal de Lavras (UFLA), laismtavaress@gmail.com
2 Orientador DEF (UFLA), raoni@def.ufla.br
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primeiro focamos no estudo da anatomia, como aconteceu o surgimento desse
estudo, o porquê estudar e conhecer o corpo humano e algumas patologias
envolvendo a má postura e a falta de conhecimento. Em seguida com auxílio de um
monitor da Universidade, apresentamos alguns movimentos básicos do forró, devido
sua experiência, nos contou sua trajetória de vida, as possibilidades e limitações
que a prática o proporcionou e apresentou a possibilidade dos alunos praticarem
a modalidade na Universidade que se encontra próximo a escola. Apresentamos
detalhadamente o contexto histórico da dança, surgimento, mudanças no decorrer
do tempo, outros tipos de danças e suas diferenças. Resgatamos a aula anterior,
para mostrar o significado da palavra forró, sua origem Nordestina, como o forró foi
levado para todo o Brasil e problematizar como é a influência da dança na escola.
Com o conteúdo Lutas, tentamos levar várias modalidades desde o Pancrácio até
as lutas na atualidade. Fazendo um breve resumo sobre suas origens, significados,
objetivos e como é representada atualmente e como houve mudanças nas regras.
Focamos em mostrar os benefícios não só motor como cognitivo e sócio emocional.
Por interesse dos alunos, ocorreu um aprofundamento da modalidade do Jiu-Jitsu,
apresentamos como foi o surgimento, mestre criador, ano que foi introduzido no
Japão, significado da palavra Jiu-Jitsu, suas graduações, como é Jiu-Jitsu Brasileiro
e suas influências, e separamos alguns dos principais golpes e mobilizações. Sexto
e último encontro utilizamos para a aplicação de um questionário, finalizando o
projeto e para dialogar com os alunos dando feedbacks das aulas anteriores. Não
utilizamos plano de aula concreto de início do projeto, damos autonomia para os
alunos acerca da escolha do assunto para a aula posterior.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A princípio os alunos foram surpreendidos, pois acreditavam que Educação
Física não englobava tais assuntos, devido seu contexto histórico de apenas tratar
dos esportes tradicionais hegemônicos. Houve elogios a respeito da escolha dos
conteúdos, porém críticas a nossa didática e a justificativa seria a quantidade
excessiva de conteúdo teórico.
E com tudo, esse trabalho teve como foco demostrar aos alunos a diversidade
dos conteúdos da Educação Física e suas dimensões: Conceitual, Procedimental
e Atitudinal, elevar além do produto o processo de ensino aprendizagem, ou seja,
não dando ênfase em se vai executar o movimento perfeitamente, mas entender o
porquê/para que/como está realizando tal movimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Experiência válida como professores em formação. Observamos resistência
por parte dos alunos quando as aulas eram ministradas em sala de aula, entretanto,
existe uma carência de conhecimento, fazendo com que no decorrer das aulas
obtivéssemos uma aceitação maior por se tratar de conteúdo inéditos.
REFERÊNCIAS
DARIDO, S.C. Educação Física na Escola: conteúdos, suas dimensões e significados. In:
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de formação: formação de
professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. P. 51-75, v.16.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIFERENÇAS LUSOBRASILEIRO NO ENSINO DO ATLETISMO
Aurélia Dhuann Alves Batista1
Flórence Rosana Faganello Gemente2
PALAVRAS-CHAVE: Atletismo; Escola; Formação.

INTRODUÇÃO
A possibilidade de realizar um intercâmbio, oportuniza o conhecimento de
culturas, pessoas, línguas, comidas típicas, entre outros. Neste trabalho relatamos
diferenças encontradas nos objetivos, nos processos de ensino e avaliação
das disciplinas de Atletismo dos cursos de Licenciatura em Educação Física
da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade da Madeira (UMa),
vivenciadas durante o intercâmbio do Programa de Bolsas Luso-Brasileiro Santander
Universidades realizado na Ilha da Madeira, Portugal.
OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo analisar as disciplinas de atletismo cursadas
na faculdade de Educação Física – UFG (FEFD) e na UMa – Ilha da Madeira.
METODOLOGIA
O presente texto é um relato de experiência de uma graduanda de Licenciatura
em Educação Física da FEFD – UFG/Goiânia. Os dados utilizados foram coletados
dos Diários de Campo elaborados pela graduanda durante a realização da disciplina
de Metodologia do ensino e pesquisa em Atletismo (MEPA) cursada no período de
março a julho de 2015 das 16:00 – 18:30 horas na FEFD e, da disciplina de Estudos
práticos I - Atletismo (EPIA) no período setembro de 2016 a janeiro de 2017 das
07:00 – 09:30 horas, na UMa.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Na FEFD, a disciplina de MEPA, tem como foco desenvolver competências
educacionais, técnicas e políticas acerca processo de ensino e aprendizagem do
atletismo; oportunizar análises críticas e reflexivas acerca do Atletismo e sensibilizar
os acadêmicos sobre as condições materiais e pedagógicas no contexto escolar
(FAGANELLO GEMENTE, 2016). A professora regente da disciplina, possui uma
preocupação evidente quanto a construção deste conhecimento, as atividades
1 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), aureliaalves25@hotmail.com
2 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), florencefaganello@gmail.com
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realizadas pelos acadêmicos perpassam pela confecção de materiais adaptados,
apresentação de seminário, trabalhos escritos, provas teóricas e práticas (o aluno
assume a postura do professor sendo responsável em planejar e desenvolver
atividades por meio de uma aula) e a produção de materiais audiovisuais. A
preocupação mais notável é a que o aluno tenha o domínio em desenvolver novas
atividades, reconheça o Atletismo como campo de investigação e saiba analisar de
forma crítica e reflexiva suas diferentes manifestações.
Na UMa a disciplina EPIA, tem como objetivo compreender e explicar as
atividades esportivas; ser capaz de gerir atividades desportivas em diferentes
contextos; identificar, compreender e explicar a sua história, as perspectivas de
desenvolvimento, concepções e as práticas em diferentes contextos (LOPEZ
e GONÇALVES, 2016). Os dois professores responsáveis pela disciplina são
comprometidos com o conhecimento, desenvolvem atividades tais como: provas e
trabalhos teóricos, repetições do movimento e análises do movimento. Os professores
se mostram preocupados com a transmissão e aquisição do conhecimento, que
os alunos sejam capazes de organizar competições e desenvolver o atletismo em
contextos como escola e esporte de alto rendimento.
Uma distinção que encontramos entre os cursos e que vale destacar é que,
os conteúdos trabalhados na disciplina da FEFD são adaptados para a realidade
das escolas brasileiras. As adaptações podem ser por meio de: jogos, brincadeiras
e confecção de materiais alternativos e utilização do espaço, materiais oficiais e
desenvolvimento básico da técnica das diferentes provas, aproximando das ideias
apresentadas por Matthiesen (2003, 2014).
Na disciplina da UMa os conteúdos são desenvolvidos com a utilização dos
materiais oficiais e da pista de atletismo. As atividades propostas pelos professores,
são direcionados para o treinamento, variando entre educativos e o desenvolvimento
da técnica do movimento das respectivas provas do atletismo. Não foram vivenciadas
atividades que visam adaptações de espaço e materiais, uma vez que a realidade das
escolas da Ilha da Madeira é distinta das escolas brasileiras e existe a possibilidade
de convênios entre as escolas com as federações e o governo.
CONCLUSÃO
Com base nas experiências vivenciadas nas disciplinas de atletismo na FEFD
-UFG Goiânia e na UMa - Ilha da Madeira, verificamos que as diferenças culturais
dos países e as condições estruturais das escolas influenciam o direcionamento do
ensino do Atletismo de cursos de licenciatura e na formação profissional.
REFERÊNCIAS
FAGANELLO GEMENTE, F.R. Plano de Ensino. Disponível em: www.fefd.ufg.br, acesso em
28 de março de 2017.
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O ENSINO DO ATLETISMO NAS ESCOLAS DA
ILHA DA MADEIRA E A FORMAÇÃO DE FUTUROS
PROFISSIONAIS
Aurélia Dhuann A. Batista1
Flórence R. Faganello Gemente2
PALAVRAS-CHAVE: Atletismo; Escola; Formação.

INTRODUÇÃO
O Atletismo é pouco difundido, praticado e assistido no Brasil. Nas escolas os
professores e alunos sofrem com a falta de materiais, infraestrutura que dificultam o
desenvolvimento dessa modalidade nas escolas (MATTHIESEN, 2009). Em pesquisa
realizada por Faganello Gemente (2015, p.89), os professores da rede municipal de
ensino de Goiânia, apresentam algumas dificuldades para trabalhar com o Atletismo
em suas aulas, são elas: formação inicial, falta de espaço e de materiais. Faganello
Gemente (2015) e Calvo (2005) afirmam que os acadêmicos da FEFD-UFG (Goiânia)
e da Unesp/Rio Claro respectivamente, chegam com pouca ou nenhuma vivência
no Atletismo. Este trabalho tem como objetivo com base nessas informações,
investigamos a experiência com o atletismo nas aulas de Educação Física Escolar
dos graduandos do curso de licenciatura em Educação Física do na Ilha da Madeira,
Portugal, afim de comparar com a realidade brasileira.
METODOLOGIA
Para coleta de dados foi aplicado um questionário, com perguntas abertas para
12 alunos, sendo 7 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idade entre 18 -24
anos do 1° e 2° ano da graduação em Licenciatura em Educação Física e Desporto
da Universidade da Madeira - Portugal, de modo a possibilitar conhecer como foi a
experiência dos alunos em relação ao atletismo na Educação Física escolar.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Os resultados mostram que 7 participantes tiveram atletismo na escola e 5
afirmaram que não tiveram contato com o Atletismo em sua formação básica. As
provas vivenciadas pelos 7 alunos foram: corridas de velocidade (5), corrida de
revezamento (4), salto Triplo (3), salto em Distância (3), salto em altura (1), corridas
1 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), aureliaalves25@hotmail.com
2 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), florencefaganello@gmail.com
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com barreiras (2), lançamento do dardo (2), arremesso do peso (1) e marcha atlética
(1). Esses resultados se aproximam dos dados apresentados por Calvo e Matthiesen
(2012) uma vez que as provas mais vivencias pelos alunos da Madeira também são
as corridas de velocidade e os saltos horizontais.
Questionados sobre se pretendem trabalhar com o atletismo após formados e
quais provas, todos os participantes afirmaram que o atletismo será um conteúdo
a ser ensinado, especificamente as provas de corridas de velocidade, corrida de
revezamento e os saltos horizontais. Assim verificamos que os futuros professores
de Educação Física da Ilha da Madeira pretendem trabalhar om as provas que foram
vivenciadas por eles na formação básica.
Quanto as possíveis dificuldades em trabalhar com atletismo nas escolas, a
maioria dos alunos atribuíram a inexistência de materiais e de infraestrutura que
impedem o ensino das provas de lançamentos, arremesso e saltos em altura e
com vara. Diante desses dados é possível verificar que as possíveis dificuldades
mencionadas pelos graduandos da Ilha da Madeira se aproximam das dificuldades
apresentadas pelos professores da rede municipal de Goiânia (FAGANELLO
GEMENTE, 2015).
CONCLUSÃO
Com base nos dados, podemos perceber que foram encontradas nas escolas da
Ilha da Madeira as mesmas dificuldades e motivos pelos quais o ensino do Atletismo
é negligenciado nas escolas de Goiânia. Verificamos que as provas mais comumente
trabalhadas na Ilha da Madeira são as mesmas trabalhadas pelos professores da
rede municipal de Goiânia. A pesquisa aponta que países diferentes, com métodos
de ensino diferentes, apresentam a mesma dificuldade no ensino do atletismo nas
escolas. O reforça a necessidade de estudos e práticas direcionadas ao processo de
ensino e aprendizagem ao atletismo na Educação Física escolar.
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TECIDO ACROBÁTICO: UMA ALTERNATIVA PARA
PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA1
ACROBATIC TISSUE: AN ALTERNATIVE FOR PHYSICAL
EDUCATION PRACTICE AT SCHOOL
TELA ACROBÁTICO: UNA ALTERNATIVA PARA PRÁCTICA DE
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS ESCUELAS
Tiago Barbosa do Nascimento2
Adriane Corrêa da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Tecido Acrobático; Escola; Educação Física.

INTRODUÇÃO
A prática de ensino dentro da educação física durante minha jornada acadêmica
me proporcionou alguns prazeres com relação a novas experiências, dentro das
atividades físicas que podemos praticar, quanto oportunizar como forma de
conteúdo dentro de minhas aulas quando concluir a graduação.Sem dúvida foram
inúmeras as experiências, porém uma em especial me chamou atenção: o tecido
acrobático. Este, além de proporcionar um leque de possibilidades corporais ainda
nos traz de volta ao lúdico e nossa infância no circo. Tais lembranças que possuo
sobre o circo, na grande maioria parecem-se como sonhos, porque somente nos
sonhos, as coisas impossíveis se tornam realidade. O circo é um mundo alheio, que
nos toma pelas mãos para voltarmos a ser crianças. “É com essa finalidade que o
circo antigo e também moderno se constrói, como uma forma de encantamento, de
fuga, de abstração do mundo real” (DUPRAT e BORTOLETO 2007, p. 173).
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é descrever à experiência, os limites e as possibilidades
do ensino do Tecido Acrobático no espaço escolar, a partir da visão da prática de
ensino.

1 Fonte financiadora: CAPES
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), ogaiti@gmail.com
3 (Prof.ª Orientadora), Universidade Federal do Acre/UFAC, adriane.acs@gmail.com
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO
Alguns relatos indicam que foi na França que o tecido circense foi aprimorado
após pesquisas com diferentes materiais (cordas, tecidos, correntes, etc.), realizadas
pelo francês Gèrard Fasoli nos anos de 1980 (DESIDERIO, 2003). Neste período,
chegou-se à utilização de um material que se denomina liganete. Conhecer estes
equipamentos e saber reconhecer desgastes e problemas, assim como sua correta
instalação, é fundamental para a prevenção de acidentes (ACAPTA, 2007). Não
podemos esquecer de que a adequada preparação corporal (condicionamento
específico) para a prática dos aéreos é fundamental para a sua qualidade e para um
desenvolvimento eficaz do processo de aprendizagem.
METODOLOGIA
Nas aulas de educação física da Universidade Federal do Acre, nos foi
oportunizado oficinas de diversos conteúdos, onde tivemos o contato com o conteúdo
de práticas circenses nas aulas, em especial o tecido acrobático. Realizamos uma
consulta junto aos acadêmicos da área de artes cênicas que praticam e lecionam
aulas de Tecido em diferentes locais do município de Rio Branco/Acre. Após essa
consulta agendamos oficinas para experienciar a prática.
RESULTADOS
Observamos, através do discurso do professor, que o tecido circense como
conteúdo escolar, pode se tornar uma prática muito apreciada por alunos e
familiares, além de oferecer ao participante uma vivência diferenciada.A partir da
prática de ensino conseguimos identificar que entre todas as possibilidades que o
tecido circense apresenta, está inserido nele, uma vasta diversidade de campos de
ação, onde a Educação Física tem na prática corporal inclusiva, as possibilidades
para alunos que não são inseridos em modalidades esportivas, praticarem alguma
atividade, diminuindo assim a hegemonia esportiva.
Deve se estar atento, enquanto profissionais aos materiais os quais serão
utilizados, como por exemplo: infraestrutura do local, formação do profissional,
condição que o aluno possui (o quanto domina determinado conteúdo) e segurança
da atividade. Também devemos levar em consideração as explicações do professor,
a instalação correta do Tecido Acrobático, e a presença de um colchão adequado
embaixo do tecido, além do controle da altura para a realização dos exercícios.
CONCLUSÃO
Acreditamos que independente da escola, este conteúdo terá uma boa
receptividade com os alunos pela relação que estabelece, pois além de se tratar de
uma atividade física leva o aluno a uma interação lúdica e mágica, que só o circo
poderia trazer para dentro da escola e acaba a educação física oportunizando esta
construção.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTEXTO DA ESCOLA
RIBEIRINHA NO PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE:
ESCOLA JATOBAZINHO
PHYSICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE RIBEIRINHA
SCHOOL IN THE PANTANAL SOUTH-MATO GROSSENSE:
JATOBAZINHO SCHOOL
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONTEXTO DE LA ORILLA DE
LA ESCUELA EN EL SUR PANTANAL DE MATO GROSSO:
ESCUELA JATOBAZINHO
Josiane dos Santos Arruda1
Luciana da Silva2
Cléa Renata Teixeira de Souza3
PALAVRAS-CHAVE: Professor; Escola; Educação Física.

INTRODUÇÃO
Relatamos experiências vividas na prática de ensino-aprendizagem do
Projeto de Extensão Educação Social e Brincadeiras com Crianças e Adolescentes
(PROESCA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus do Pantanal
(UFMS-CPAN) e de uma escola Ribeirinha.
A escola a que referenciamos é a escola Jatobazinho, instituição público-privada
que tem como mantenedora a instituição ACAIA, porém também recebe recursos
da prefeitura do município de Corumbá-MS para parte de sua manutenção. Está
situada em meio ao Pantanal, à margem do Rio Paraguai na cidade de Corumbá-MS
e é uma escola de alternância, que trabalha apenas com o Ensino Fundamental I. Na
atuação prática nos embasamos no livro Metodologia do Ensino da Educação Física
(1992) para desenvolver as ações na escola.
OBJETIVO
O presente trabalho tem por objetivo discutir a importância do professor de
Educação Física e a falta desse profissional no contexto da Escola das Águas, no
caso a escola ribeirinha Jatobazinho.
1 acadêmica, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), josi0283@hotmail.com
2 acadêmica, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), lucianasilva2596@gmail.com
3 Doutora, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), renasouza80@gmail.com
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METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza como pesquisa-ação, na qual participamos e
investigamos nossa própria prática de maneira crítico-reflexiva.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A escola não possui um professor de Educação Física com formação específica
para ministrar a disciplina, sendo a mesma lecionada por pedagogos que trabalham
no local. No artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN Nº 9394/96)
é abordado que na oferta de educação básica os sistemas de ensino promoverão as
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades de cada região, portanto
nesta unidade de ensino houve essa adequação, já que tem um perfil específico por
ser uma escola de características ribeirinhas, porém os pedagogos que ministram
a disciplina não detêm todos os conhecimentos pertencentes à área da educação
física, já que não apresentam formação específica para tal, o que de certa forma
pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.Devido à ausência
do professor de Educação Física na instituição, por ser conteúdo obrigatório como
prevê a LDB e por ter convicção da fundamental importância da educação física
na formação do sujeito, o grupo ACAIA mantenedor da escola estabeleceu uma
parceria junto ao PROESCA.
Por meio do projeto são realizadas intervenções mensais na instituição com
o intuito de contribuir com a garantia de que trabalhe a educação física em uma
condição mais aproximada dos direitos em um âmbito escolare possibilitar aos
alunos o acesso aos conteúdos estruturantes da educação física.
As intervenções ocorrem de maneira lúdico-político-pedagógica, inicialmente
com uma roda de conversa para diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos
frente ao conteúdo a ser ministrado, em seguida são aplicadas atividades práticas
enfatizando um conteúdo específico da educação física e ao final é realizada uma
nova roda de conversa para verificar o que os alunos aprenderam com as atividades.
Dessa forma:
A educação física escolar está na formação das crianças, principalmente
enfatizando o quanto pode ser importante à motricidade para o
desenvolvimento da inteligência, dos sentidos e das relações sociais. (FREIRE,
1992 p.15).

CONCLUSÕES
Portanto, acreditamos que as intervenções do projeto na escola Jatobazinho
contribuem no processo de formação dos alunos, possibilitando a estes, um
despertar crítico acerca das práticas corporais, da cultura corporal, utilizando como
instrumento pedagógico o diálogo nas rodas de conversa, para desenvolver nos
alunos uma reflexão crítica sobre tais práticas corporais. Pautamo-nos em princípios
como o respeito, a participação, a inclusão, o compromisso e como já referenciado o
diálogo (MULLER; RODRIGUES, 2002). Buscamos orientar com nossas intervenções,
não apenas no contexto em que estão inseridos, mas também para o conhecimento
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da sociedade em geral, enfatizando a necessidade da atuação do professor de
Educação Física no local para que assim os alunos ampliem seus conhecimentos
de uma forma crítico-reflexiva e tenham uma maior apropriação dos conteúdos
pertencentes à área, contribuindo deste modo no processo de formação dos alunos.
REFERÊNCIAS
FREIRE, J.B.; Educação do Corpo Inteiro:teoria e prática na educação física. Rio de
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ROTAS DE ACESSO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO DE
ENSINO1
ACCESS ROUTES IN THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES:
CONTRIBUTIONS OF A TEACHING PROJECT
RUTAS DE ACCESO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA:
CONTRIBUCIÓN DE UN PROYECTO DE ENSEÑANZA
Rafael Gomes de Jesus Martins2
Vilma Lení Nista-Piccolo3
Vickele Sobreira4
PALAVRAS-CHAVE: educação física escolar; formação de professores; práticas pedagógicas.

INICIANDO O RELATO DE NOSSA EXPERIÊNCIA...
Quando um profissional deseja estar preparado para os desafios do mercado
de trabalho, não pode se limitar ao cumprimento das disciplinas que compõem a
estrutura curricular de sua graduação. Na formação docente acontece o mesmo. O
futuro professor precisa buscar meios que possam ampliar os conhecimentos de
sua formação inicial. Para consolidar esses novos conhecimentos em suas atuações
no cotidiano escolar, o docente deve se pautar em estudos atualizados, de âmbito
educacional, sempre conectados com a realidade das escolas.
Na área da Educação Física, essa fragmentação da teoria com a prática aplicada
se mostra frequente em cursos de Licenciatura. Há uma fundamentação consistente
que legitima esse problema, apresentada por pesquisadores experientes no mundo
acadêmico que são familiarizados com o chão da escola. O encontro dos estudos
teóricos com os problemas deflagrados no espaço escolar se dá em pesquisas
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa de Bolsa de Graduação - PROGRAD/
DIREN 2016-2017 (Edital 001/2016) por meio do projeto de ensino intitulado “Rotas de Acesso nas
aulas de Educação Física dos anos iniciais do ensino fundamental” para sua realização.
2 Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI/UFU), rafa.gomes.
jesus@gmail.com
3 Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba (PPGE/UNISO), vilma@
nista.com.br
4 Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia (Eseba/UFU), vicksobreira@
gmail.com
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comprometidas em apresentar soluções reais às situações vividas na relação ensinoaprendizagem. Há uma tentativa que vislumbra superar o paradigma da prática pela
prática, inconsciente e sem sentido, na busca de uma práxis conquistada por novas
organizações curriculares, planejamentos e reestruturação de conteúdos.
A construção de cursos de formação do professor de Educação Física deve
ser baseada nas competências e habilidades necessárias à uma atuação docente
que consiga responder perguntas do tipo: O quê e como ensinar Educação Física
na escola? (MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2009); o quê fazer quando o aluno não
consegue aprender? há outro jeito de ensinar determinado conteúdo?
As respostas estão diretamente relacionadas à capacitação do professor, aos
seus objetivos educacionais, e, principalmente, ao seu conhecimento didáticometodológico. Saber ensinar é conseguir levar o aluno à compreensão do que
se ensina; é descobrir suas rotas de acesso ao conhecimento. Diante de tantas
especificidades expressas nas práticas pedagógicas surgem os Projetos de Ensino
vinculados às pesquisas, que são fundamentais para agregar subsídios e ampliar as
experiências tão necessárias para a formação docente.
NOSSOS OBJETIVOS E PRIMEIRAS CONQUISTAS...
Este estudo tem como objetivo apresentar as contribuições resultantes das
duas primeiras etapas do Projeto de Ensino Rotas de Acesso nas aulas de Educação
Física nos anos iniciais do ensino fundamental5. A partir dos estudos de Gardner
(2001) sobre essa temática,os acadêmicos bolsistas integrantes desse projeto
procuram encontrar respostas aos questionamentos, levantados acima, por meio
de reflexões teóricas somadas a observações in loco, das práticas pedagógicas
vividas na Educação Física escolar. Num primeiro momento buscou-se compreender
a concepção dada às rotas de acesso, reveladas como diferentes caminhos a serem
acessados pelos alunos por meio de estímulos de ações durante as aulas. Após
vários encontros de rodas de conversa sobre o tema em questão, definiu-se por
um modelo de observação da presença, ou ausência, da diversificação de rotas,
proposta pelo professor ao ensinar seus alunos. Foram realizadas observações das
aulas, como projeto piloto, em 09 turmas dos anos iniciais do ensino fundamental,
para identificar se o instrumento de coleta de dados, traduzido por diretrizes,
atendia as necessidades metodológicas para alcançar os objetivos traçados na
pesquisa.
Os primeiros resultados mostraram que é fundamental mudar a perspectiva
do olhar do professor que, erroneamente, está focalizado nos conteúdos. É preciso
estruturar métodos acessíveis às capacidades dos alunos e ter o foco voltado ao
aluno (MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2009). Essas são proposições trazidas pelas
rotas de acesso (GARDNER, 2001), que têm como cerne encontrar uma forma de
envolver o aluno colocando-o no centro da aula, para conhecer as suas facilidades e
dificuldades durante a aprendizagem, e com isso, estimular seus potenciais visando
maior eficiência em sua aprendizagem.
5 Projeto aprovado no Edital 001/2016 PROGRAD-DIREN da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) e desenvolvido em parceria com alunos do curso de graduação em Educação Física da UFU
e professores da Escola de Educação Básica da UFU.
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A vivência do projeto piloto incidiu na percepção dos bolsistas sobre o
detalhamento das observações in loco, além de ampliar a perspectiva de pensar aulas
de Educação Física na escola. Num primeiro olhar foram pontuadas as características
dos professores e das atividades programadas, mas percebeu-se, posteriormente,
que o foco das observações deve estar nos alunos e em todos os fatores interferentes
no processo de ensino e aprendizagem, tais como: características da turma, relação
professor aluno, como o aluno aprende, e as rotas que o professor propõe para
ensinar o conteúdo.
REFERÊNCIAS
GARDNER, H. Múltiplas abordagens do conhecimento. In: GARDNER, H. Inteligência: um
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MOREIRA; E. C.; NISTA-PICCOLO, V. L. (Orgs.). O quê e como ensinar Educação Física na
escola. Jundiaí, SP: Fontoura, 2009.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NA PERSPECTIVA
DE ESTUDANTES: UM ESTUDO COM JOVENS DO
TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO SUL1
Simone Santos Kuhn2
Lisandra Oliveira e Silva3
Vera Regina Oliveira Diehl4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ensino Médio; Perspectiva Juvenil.

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a Educação Física (EF) escolar vem passando por
discussões sobre sua identidade como Componente Curricular. González e
Fensterseifer (2009; 2010), consideram que existe uma crise de legitimidade
quanto à função da EF na instituição escolar, pois historicamente, o fazer docente
em EF não passava de uma atividade que acontecia no interior das escolas, e o
compromisso dos professores resumia-se a uma atividade, a um “fazer”. Porém,
atualmente, o desafio é o de construir conhecimento com esse “fazer”, ou seja, “[...]
pensar um saber que se desenvolve ao longo dos anos escolares em complexidade
e criticidade” (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2010, p. 13).
Em meio às constantes transformações históricas, refletirmos sobre a EF escolar
torna-se necessário, especialmente diante da Medida Provisória (MP 746/2016)
lançada recentemente pelo Governo Federal brasileiro. A MP modifica o texto original
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96 (BRASIL,
2012), retirando a obrigatoriedade do ensino da EF no Ensino Médio. Isto evidencia
o quanto a EF ainda carece de discussões que contribuam com sua legitimação no
espaço escolar. A participação dos estudantes neste processo é fundamental, já que
são os sujeitos das políticas públicas e das ações pedagógicas nas escolas. Assim,
o problema de pesquisa que orienta essa investigação está configurado na seguinte
questão: quais os significados e a relevância atribuídos por estudantes do Terceiro
Ano do EM às suas experiências nas aulas de EF durante a Educação Básica?

1 Fonte de financiamento: PIBIC/CNPQ
2 Graduanda em Licenciatura em Educação Física, ESEFID/UFRGS, simonesantosk@gmail.com
3 Doutora em Ciências do Movimento Humano, ESEFID/UFRGS, lisgba@yahoo.com.br
4 Doutora em Ciências do Movimento Humano, ESEFID/UFRGS, veradiehl13@gmail.com
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1402

2 OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa trata de compreender os significados e a relevância
atribuídos por estudantes do Terceiro Ano do EM às suas experiências nas aulas de
EF.
3 METODOLOGIA
Trata de uma investigação de abordagem qualitativa. Os procedimentos para
obtenção de informações são: grupo de discussão com dez estudantes do Terceiro
Ano do EM, observação participante das aulas de EF, análise de documentos e
diários de campo.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Os autores nos quais apoiamos a revisão de literatura destacam que, nas últimas
décadas, tanto nas escolas quanto nas Políticas Públicas destinadas aos jovens,
houve maior preocupação em oferecer o que se considerou como suas necessidades
do que em provocar processos que abrissem espaços e tempos de diálogo para
que eles próprios apontassem caminhos e demandas (CARRANO, 2012). Como
análises preliminares da pesquisa, podemos inferir que os jovens estudantes têm
muito a dizer sobre suas experiências nas aulas de EF, contribuindo, assim, com as
discussões necessárias nesta área.
Por ocasião do Estágio de Docência em EF no EM de uma das autoras,
estes jovens participaram ativamente das aulas, protagonizando discussões, com
contribuições pertinentes e exposições de ideias que demonstravam seu potencial
reflexivo e argumentativo sobre temas importantes da atualidade. Entre os assuntos
discutidos a partir das construções coletivas dos jovens estavam: as representações
sociais de gênero; a participação de pessoas com deficiências nos esportes; o
universo das lutas institucionalizadas e o das lutas clandestinas. Estas experiências
indicam que os jovens são capazes de fazer escolhas e identificam aprendizados
relevantes que podem ser construídas nas aulas de EF.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das falas dos jovens participantes da Pesquisa, foi possível identificar
que há um desejo por aprendizagens que se relacionem com suas vidas cotidianas,
e mais, que a escola seja um espaço para experimentação e significação dessas
aprendizagens.
REFERÊNCIAS
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de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 7ed.
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Autores Associados, v. 1, n. 1, p. 09-24, 2009.
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O JUDÔ DA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Samuel Nascimento de Araújo1
Leandro Oliveira Rocha2
Márcio Cardoso Coelho3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ensino Fundamental; Judô da Escola.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é um relato de experiência de uma prática pedagógica realizada
no ano de 2016 em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Guarani das Missões/
RS, onde a partir do tem lutas, desenvolvemos o tem judô com uma turma do
Ensino Fundamental.E, tendo em vista a crescente influência exercida pelas lutas
na sociedade contemporânea, a qual tem se destacado pelo exponencial aumento
de praticantes e expectadores influenciados pela mídia global (RUFINO; DARIDO,
2015) e possível de ser vivenciado no espaço escolar.
2 METODOLOGIA
Como encaminhamento metodológico, realizamos um relato de experiência
a partir de registros em diário de campo ao longo de um bimestre letivo, uma
unidade didática que tratou da manifestação do judô nas aulas de Educação Física
escolar (EFIE). Este tema foi desenvolvido com uma turma de 7º ano do Ensino
Fundamental, o “judô” foi eleito pela turma, visto que a temática central eram as
“lutas” e suas manifestações na cultura corporal de movimento, enquanto cultura,
luta ou manifestação popular. A escolha do tema teve influência marcante do
desenvolvimento do tema “jogos de luta”, e, principalmente pelos Jogos Olímpicos
do Rio. O objetivo desta unidade foi reconhecer as lutas, em especial o judô, como
manifestação da cultura corporal contra hegemônica nas aulas de EFIE.
3 APROXIMAÇÕES A UMA DIDÁTICA PARA O ENSINO DAS LUTAS DA ESCOLA
O que nos encaminhou a desenvolver um conjunto de aulas de Judô que ao
mesmo tempo em que permitiam aos alunos conhecerem e vivenciarem uma serie
1 Mestre em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH/UFRGS), Rede Municipal de Ensino de
Guarani das Missões/RS, araujoedf@hotmail.com
2 Mestre em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH/UFRGS), Centro Universitário Univates,
leandro_o_rocha@yahoo.com.br
3 Mestrando em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH/UFRGS), Rede Municipal de Ensino de
Porto Alegre/RS, coelhocardosomarcio@gmail.com
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de movimentos os oportunizava compreendê-la como patrimônio histórico cultural
de um povo, como apontado pelo Coletivo de Autores (2009) que além do conjunto
de gestos motores estabelecer as relações opressor-oprimido, sua historicidade e
seus significados culturais superando o tratamento exclusivamente técnico do judô.
Deste modo, construiu-se um planejamento que permitia aos alunos a vivencia
de rolamentos, esquivas, e jogos de luta que aproximassem daquilo que é o judô
enquanto luta veiculada pela mídia e com maior intensidade no decorrer dos jogos
olímpicos. Já nas primeiras aulas realizamos debates sobre o judô, nestes debates
os alunos apresentaram todas as suas inquietações, saberes sobre o tema e duvidas
de como realizariam uma luta na escola se na mesma não havia tatame. Neste
primeiro movimento houve uma intensa participação dos alunos, visto ao relevante
foco dado pela mídia, regras especificas, pontos, desqualificações, estes temas já
faziam parte do seu vocabulário.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tratarmos do tema lutas, neste caso específico o judô, nas aulas de EFIE
levamos em consideração as diversas modalidades que circulam na cultura, e tratalas pedagogicamente e de forma crítica, é uma das premissas do tema. Deste
modo, o ensino da lutas da escola, em nossa perspectiva parte de um movimento
de desconstrução da luta enquanto manifestação esportiva para a transformação
em jogo, assim os alunos tem a possibilidade de criar e transformar a luta de acordo
com as suas necessidades e expectativas, salientamos ainda, que nesta proposta
priorizamos a vivência de movimentos do judô, a não-violência, a integração,
a inclusão e os conhecimentos históricos e críticos da luta, o que entendemos
fundamental para o desenvolvimento no espaço escolar.
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JOGOS COOPERATIVOS COMO POSSIBILIDADE NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA
NO ÂMBITO DO PIBID/UNEB ALAGOINHAS/BA
Cristiane Moreira dos Santos1
Viviane Rocha Viana2
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Cooperativos; PIBID; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O presente relato surge a partir de experiências pedagógicas vivenciadas no
âmbito do PIBID, no subprojeto de Educação Física, ao longo da 4ª unidade do ano
letivo de 2016, numa turma de 4º ano do ensino fundamental I, cujo conteúdo abordado
foi jogos cooperativos, pois em virtude do caráter competitivo e individualista da
sociedade atual acreditamos que os jogos cooperativos vêm crescendo e ganhando
proporções importantes trazendo novos desafios para a educação.
2 METODOLOGIA
As intervenções pedagógicas basearam-se na perspectiva da Pedagogia
Histórico-Crítica, a qual é discutida por Demerval Saviani (2011), bem como nos cinco
passos sistematizados por João Luiz Gasparin (2012), servindo como base para
nortear um trabalho pedagógico pautado no diálogo e na formação de indivíduos
críticos.
Após esta fase de aprofundamento de estudos adentramos no universo da
Escola parceira Jardim Petrolar a fim de identificar a realidade da educação Física
presente na referida instituição e para isso aplicamos questionários direcionados
aos funcionários, alunos, professores e direção.
Em seguida, foram discutidas as questões presentes na escola e realizado o
planejamento das aulas. Tais ações se fizeram indispensáveis, pois contribuíram
para nortear um trabalho pedagógico que contemplasse as necessidades e anseios
dos sujeitos envolvidos.
3 RESULTADOS
Partindo do que propõe a Pedagogia Histórico-Crítica, no primeiro contato com
a turma buscou-se compreender a pratica social inicial, realizando um diagnóstico
1 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), crissantos18@live.com
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), vivianerochaviana@gmail.com
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no intuito de identificar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conteúdo
a ser trabalhado na unidade.
Dessa forma, o jogo cooperativo foi abordado visando contribuir para semear
a solidariedade no cotidiano das aulas visto que a turma apresentava perfil
individualista e competitivo.
Durante as intervenções buscou-se desenvolver um trabalho pedagógico
reflexivo, onde os alunos eram instigados a pensar fazendo com que eles
resignificassem valores e conhecimentos já adquiridos, bem como percebessem
que o conteúdo não estava isolado do seu cotidiano, sendo esse discutido em suas
dimensões conceituais/cientifico, social, histórica, política, econômica, religiosa,
procedimental e atitudinal.
Nas aulas tratamos de assuntos referentes ao conceito de jogo cooperativo,
suas características e aplicabilidade, diferenças entre jogo cooperativo e jogo
competitivo, dentre outros aspectos importantes para a realidade da turma.
Objetivamos a compreensão dos alunos em relação às características dos jogos
cooperativos e competitivos contribuindo para que os mesmos pudessem diferenciálos realizando a mesma atividade, porém, primeiramente de forma cooperativa e
em seguida mudando as regras deixando-a com caráter competitivo. Ao término
das atividades fazíamos rodas de conversa discutindo participação do grupo,
dificuldades encontradas, possibilidades de modificação da atividade e o (re) pensar
os próximos encontros.
4 CONCLUSÕES
Trabalhar com o conteúdo jogos cooperativos foi prazeroso por se tratar
de um conteúdo de fácil aceitação, entretanto desafiador, pois uma das grandes
dificuldades encontradas nas aulas foi romper com a competitividade, algo muito
comum no cotidiano dos alunos.
Despertar neles o prazer pelo jogo, o jogar almejando um objetivo comum,
o jogo sem vencedores, foi uma tarefa árdua, uma vez que o que se sobressaia
entre os alunos era a ânsia pela vitória individual, o desejo de ter um grupo com
componentes mais fortes.
Contudo, a sistematização do conteúdo, aliado à sua contextualização a partir
da realidade dos alunos, a valorização do trabalho em equipe, interação social,
incentivando a participação de todos independente das habilidades particulares de
cada um, bem como o uso de regras que fizessem com que todos se envolvessem nas
atividades, foi fazendo com que eles rompessem com esses valores historicamente
acumulados passando a adquirir novos comportamentos. Assim, espera-se que
este relato contribua para a implementação de variadas propostas de ensino que
possibilitem o conhecimento dos elementos da cultura corporal, corroborando para
a legitimação da Educação Física no âmbito escolar.
REFERÊNCIAS
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO
HUMANO1
PHYSICAL EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
ESCUELA FÍSICO EDUCACIÓN EL DESARROLLO HUMANO
Josimar Barbosa dos Santos2
Jaelson Lino da Silva3
Ailton Cotrim Prates4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Abordagem Crítico-superadora; Desenvolvimento
humano.

1. INTRODUÇÃO
Este estudo parte de um trabalho de conclusão da disciplina Cultura Corporal e
Desenvolvimento Humano, do curso de Educação Física Licenciatura/UFAL – Campus
Arapiraca, o qual teve como objetivo estudar a contribuição da Educação Física
Escolar (EFE) para o desenvolvimento humano (DH), através do estudo da teoria
psicológica histórico-cultural (PHC), teoria pedagógica histórico-crítica (PedHC) e
da abordagem crítico-superadora (ACS) da EFE, uma vez que para compreender
o processo pedagógico, precisamos entender o processo de desenvolvimento
humano, compreender o processo de ensino-aprendizagem geral e o processo
metodológico mais adequado à EFE.
2 METODOLOGIA
Para atingir o objetivo, foram estudados textos clássicos, por meio de
debates, aulas expositivas, seminários, exposição de vídeo sobre a evolução
humana, elaborações de sínteses, e produção de texto de conclusão da disciplina,
contemplando as temáticas estudadas.
3 INTERPRETAÇÕES
Para entendermos o DH, segundo Leontiev (1978), não podemos perder de
vista que ele decorre de duas linhas, a biológica, recebida ao nascer, e a sócio1 Trabalho não financiado.
2 Graduando da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Josimar201030@hotmail.com
3 Graduando da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Jaelsonlino95@hotmail.com
4 Prof. Me. da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), ailtonprates@hotmail.com
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histórica, que não é dada no nascimento. A primeira não nos permite atuar sobre
ela, pois é fruto do DH através de milhares de anos, onde, ocorreram mudanças
consideráveis no aparato biológico, encerradas com a chegada ao homo sapiens.
A partir disso, a segunda passa a ser a determinante principal das mudanças do
homem, o qual começa a vida em um mundo de objetos e de fenômenos criados
pelos seus precedentes.
Cada criança nasce com as funções elementares e a capacidade de aprender
e desenvolver-se, transformando-as em funções psíquicas superiores, dependendo
das condições objetivas de vida e educação (PASQULINI, 2013). Nesse processo, a
comunicação é condição importante para a humanização, inicialmente, estabelecida
com os adultos através da imitação dos seus atos, aquisição de autonomia de ação
e consciência, e posteriormente somada à intervenção do professor. A educação
escolar (EE) é fundamental neste processo.
Para a PedHC (SAVIANI, 2008), a EE tem o papel de garantir os conteúdos
que permitam ao aluno superar a visão de senso comum, através do acesso ao
conhecimento científico, possibilitando-lhe compreender e participar da sociedade
de forma crítica.
A EFE tem como objeto de estudo a Cultura Corporal (jogo, dança, luta, esporte,
ginástica etc.), culturalmente criados e desenvolvidos, os quais estão relacionados
à realidade do homem e às suas motivações (COLETIVO DE AUTORES, 2012).
O seu papel é garantir o acesso a essa cultura, item indispensável no DH geral,
omnilateral5.
4 CONCLUSÃO
Uma EFE fundamentada no materialismo histórico-dialético, comprometida
com a formação omnilateral, deve apresentar uma teoria psicológica, uma teoria
pedagógica e um método pedagógico, adequados para promover o DH. Assim, a
PHC corrobora com a EE ao mostrar como a criança desenvolve o seu psiquismo,
sendo crucial para que o professor adeque o ensino-aprendizagem à realidade
sócio-cognoscitiva do aluno. A PedHC permite a identificação dos elementos
culturais que devem ser assimilados e das formas mais adequadas para isso, e assim
socializar o conhecimento construído historicamente, desenvolvendo uma reflexão
com proposições concretas, levando a desmistificação da realidade. A ACS contribui
para a seleção, organização e sistematização do conhecimento da cultura corporal,
além dos métodos mais adequados para sua transmissão, vivência e reflexão. A
visão de totalidade do aluno será alcançada quando este for capaz de elaborar uma
síntese em seu pensamento (contribuição das diferentes ciências) articuladamente,
permitindo a constatação, interpretação, compreensão e explicação da realidade.
REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez,
2012.
5 Formação ampla do indivíduo, permitindo-lhe alcançar autonomia e a superação do dualismo
entre corpo e mente/prática e teoria.
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PRÁTICAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NO PIBID
LAS PRACTICAS EDUCACIONAIS EN LA FORMACIÓN DE
PROFESSORES EN EL PIBID
THE EDUCATIONAL PRACTICESIN TEACHERS FORMATION
AND PIBID
Dinah Vasconcellos Terra1
Maura Ventura Chinelli2
Anne Michelle Dyzman Gomes3
PALAVRAS-CHAVE: formação – profissional - PIBID

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
No Pibid/UFF os princípios que reconhecem autonomia e competência
profissional nos professores em exercício são amplamente aplicados, unindo
pesquisadores e licenciandos da Universidade a professores e alunos da escola básica
na construção de propostas educacionais em que todos se tornam protagonistas
de um processo que promove simultaneamente a formação do licenciando, a
formação continuada dos professores, o ensino e a aprendizagem na escola e o
desenvolvimento da pesquisa em Educação.
Com o Pibid/UFF inovamos ao assumir a epistemologia da prática descrita por
Donald Schön (1983) ou a racionalidade prática, como denominou Pérez-Gómez
(1992). Nosso objetivo foi compreender as diferentes respostas na construção de
conhecimentos práticos que contribuem para que os futuros professores se insiram
na cultura da docência de forma inovadora e criativa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realizamos uma análise qualitativa dos relatórios anuais, dos debates em
reuniões por segmento de sujeitos envolvidos - da universidade e da escola -,dos
trabalhos apresentados pelos subprojetos nos Encontros Anuais do Pibid/UFF
ou em outros eventos universitários e pelo acompanhamento, in loco, de algumas
escolas e campi onde o projeto está inserido.
1 Universidade Federal Fluminense (UFF), dv.terra@terra.com.br
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), maurachi.uff@gmail.com
3 Universidade Federal Fluminense (UFF) midysg@gmail.com
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DISCUSSÃO DOS DADOS
Desde o ponto de vista da orientação acadêmica oferecida pelos coordenadores
e supervisores identificamos a apropriação e a reflexão sobre instrumentos, saberes
e peculiaridades do trabalho docente, a criação e a participação coletivas em
experiências metodológicas que buscaram a superação de problemas identificados
no processo ensino-aprendizagem, o envolvimento das escolas públicas de
educação básica, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros
docentes.
A representação do acontecido nas escolas reflete o vivido que se concretiza
em inúmeras expressões de uma cultura didática que se propõe inovadora com
seqüências de ensino, aulas, oficinas, debates, rodas de conversa, atividades de
campo, roteiros de experimentos, confecção de modelos didáticos, jogos e demais
atividades lúdicas de aprendizagem, jornais falados e escritos, livros e revistas
produzidos com os alunos da educação básica, textos didáticos e paradidáticos,
produtos audiovisuais de longa e curta metragem, mostras, exposições, recursos
pedagógicos adaptados para alunos com necessidades educacionais especiais,
blogs e sites, bancos de imagens, portfólios e relatórios de atividades, além de uma
extensa produção acadêmica.
A diversidade das atividades revela caminhos para a construção do conhecimento
superando o paradigma tradicional de transmissão de conhecimentos, centrado no
professor. Acompanha Tardif (2008) quando denominou de tecnologia imaterial ou
intangível, que se faz presente em uma Pedagogia atenta à construção de sujeitos
críticos e reflexivos com atitudes investigativas, preparados para resolverem
problemas da vida prática. Amplia, também, a capacidade formadora de modo a
possibilitar que se rompam barreiras disciplinares no próprio contexto universitário
contribuindo para que a universidade cumpra seu papel de instituição fundada na
reflexão e no debate críticos sobre e na produção do conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A título de conclusão queremos reforçar que o Pibid está alicerçado em
uma perspectiva para a formação de professores que pretende fazê-la a partir
do conhecimento da realidade profissional, das reflexões que podem levar à
formação de conhecimentos pedagógicos e da interação colaborativa entre os
sujeitos envolvidos, sobretudo os de caráter prático, o que compreende uma nova
epistemologia (PÉREZ-GÓMEZ, 1992).
Em conseqüência, professores formados para a reflexão de sobre suas práticas,
sobretudo coletiva, como indica Nóvoa (2009), tendem a estar aptos a desenvolver
soluções pedagógicas para seus problemas profissionais cotidianos, o que significa
dizer que se mostram capazes de propor novas metodologias e recursos também
inovadores, afirmando o conhecimento didático como uma tecnologia imaterial que
tem por finalidade levar outros à aprendizagem.
REFERÊNCIAS
NÓVOA, António. Professores:imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.
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PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA E EDUCAÇÃO
FÍSICA: SISTEMATIZANDO A CAPOEIRA DA ESCOLA1
Lauanna Picanço da Costa Rodrigues2
Janieire Mota dos Santos3
Ágata Lacerda de Carvalho4
Rayanne Mesquisa Estumano5
Erlon Santos de Oliveira Filho6
Viviane Santos Miranda7
PALAVRAS-CHAVE: Cultura corporal; Capoeira; PIBID.

1 INTRODUÇÃO
A temática capoeira, na perspectiva da Pedagogia Histórico Crítica (PHC),
baseia-se na necessidade de resgatar esse conteúdo da cultura corporal pouco
aplicada nas aulas de Educação Física que, segundo o Coletivo de Autores (1992, p.
75), significa a voz do oprimido corporalmente, sendo uma manifestação reconhecida
pela Unesco como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Por conseguinte, o
presente trabalho objetiva sistematizar o ensino da capoeira da escola por meio de
uma didática pedagógica, histórica e crítica, proposta por Gasparin (2007, p. 9), que
sugere cinco momentos para aulas que buscam o desenvolvimento do pensamento
crítico dos alunos.
2 METODOLOGIA
O estudo é realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica exploratória,
com enfoque marxista e abordagem qualitativa (materialismo histórico-dialético),
realizada durante os primeiros meses de 2017, a partir de três reuniões por semana
para ler, fichar e debater sobre os livros: Pedagogia Histórico-Crítica, Metodologia
do Ensino de Educação Física, e Uma Didática para o Ensino da Pedagogia HistóricoCrítica. A partir de então, iniciou-se a montagem e sistematização do plano de
unidade e dos planos de aula para aplicação do conteúdo capoeira, buscando uma
forma de aplicar os métodos propostos pelos autores. 
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Nível Superior (CAPES) para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), lauannarodrigue@gmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), janieire.mota@hotmail.com
4 Universidade do Estado do Pará (UEPA), agatalacerdadc@live.com
5 Universidade do Estado do Pará (UEPA), rayestumano@hotmail.com
6 Universidade do Estado do Pará (UEPA), erlonfilho21@gmail.com
7 Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), vivimiranda@yahoo.com.br
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A PHC ficou evidenciada por buscar, através da educação, interferir sobre a
sociedade buscando contribuir para a sua transformação e tornar o processo ensinoaprendizagem significativo (GASPARIN, 2007, p.5-12). Portanto, quando pensamos
no ensino da capoeira sob a perspectiva da PHC, podemos relacionar com os cinco
passos que formam essa didática da seguinte forma: Primeiramente, a prática social
inicial que pode ser realizada a partir de questionamentos diretos, ou por meio
de atividades que envolvam imagens e o movimento. É importante estimular a
participação do aluno, para descobrir que informações já possuem sobre conteúdo
capoeira.
O segundo momento é a problematização, no qual o professor deve utilizar
tudo que os alunos compartilharam na prática social inicial e problematizar de forma
que considerem a dimensão conceitual, cultural, social, ética e religiosa do conteúdo
capoeira e, assim, desenvolvam opiniões críticas. Deve-se questionar: porque a
música/dança entrou na capoeira? Porque ela é relacionada aos negros? Porque
ela é criminalizada? Etc. Em seguida, temos a instrumentalização, momento em que
o professor precisa estar preparado para esclarecer dúvidas dos alunos, além de
compartilhar sobre o conteúdo, levantando desde sua história até a atualidade a
partir de um embasamento teórico cientifico e cultural. É primordial esclarecer as
dúvidas sobre a origem da capoeira, os instrumentos e os fundamentos básicos.
Posteriormente, ocorre a catarse. Nesse momento, ocorre a união do cotidiano
(pensamentos e conhecimentos do senso comum que o aluno tinha antes da aula)
ao científico (conhecimento aprofundado e elaborado que o professor trouxe para
as aulas). A catarse se dá em atividades que os alunos expressam de forma oral
ou escrita, formal ou informal, o seu novo conhecimento sobre o conteúdo. Como
por exemplo, a elaboração de um festival de capoeira, uma corrida de orientação
construída com pistas e tarefas sobre o conteúdo capoeira e participação dos
alunos na semana de conscientização negra. E, por fim, a prática social final que é
a mudança gerada no aluno a partir do conteúdo da capoeira e os conhecimentos
que foram adquiridos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos a partir das leituras, debates e reflexões contribuiu como aporte
teórico para a uma prática diferenciada da capoeira no ambiente escolar. Ademais,
o desenvolvimento desta pesquisa demostra a possibilidade desse conteúdo ser
sistematizado e ministrado a partir da visão crítico-superadora.
REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez,
1992.
GASPARIN, J. L. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 4. ed. Campinas, SP:
Autores Associados, 2007.
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O ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO DO
CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
THE STATE OF THE ART OF KNOWLEDGE
PRODUCTIONINSCHOOL PHYSICAL EDUCATIONIN THE
CONTEXT OF CHILD EDUCATION
EL ESTADO DEL ARTE DELA PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS EN EDUCACIÓN FÍSICA EN CONTEXTO DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL
Poliana Carvalho Martins1
Pollyana Nascimento de Paula2
Bruna de Paula Cruvinel3
Sissilia Vilarinho Neto4
Anegleyce Teodoro Rodrigues5
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar, Educação Infantil, Estado da Arte.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar as tendências e lacunas
teórico-metodológicas da produção do conhecimento em Educação Infantil (EI), no
contexto da Educação Básica (EB). Do ponto de vista legal, a EI é a primeira etapa
daEB e tem como finalidade o desenvolvimento da criança de zero a cinco anos de
idade, em uma perspectiva de integralidade e indivisibilidade complementando a
ação da família e da comunidade(BRASIL, 2013, p. 80).
1 Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), polianacm1@
gmail.com
2 Faculdade Educação Física e Dança (UFG), pollyanadepaula12@gmail.com
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologiade Goiás- Campus Senador Canedo (IFG),
b.depaulacruvinel@gmail.com
4 Faculdade de Educação Física e Dança (UFG), sissiliavilarinho@gmail.com
5 Faculdade de Educação Física e Dança e PPGEEB (UFG), teodoro.fef@gmail.com
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2 METODOLOGIA
A abordagem de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos desse estudo é
de natureza qualitativa-quantitativa com as técnicas dos estudos do tipo “estado
da arte”, conforme Romanowski e Ens (2006). Para essa etapa, foram identificados
dados quantitativos da produção expressa pelos trabalhos publicados em cinco
periódicos que mais publicam textos sobre Educação Física escolar (EFe): RBCE,
Motrivivência, Movimento, Pensar a Prática (RPP) e Cadernos de Formação (CF). O
período selecionado para levantamento foi entre os anos de 2000 e 2016. Foram
utilizados os seguintes descritores para identificar os textos da EI: EI, infância, jogo,
brincadeira, pré-escola e pré-escolar. Os processos de coleta foram realizados
no período entre, 07/03/2017 a 03/04/2017, a partir dos sites dos periódicos
investigados.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Em geral, observa-se que entre os anos de 2000 e 2016 há um aumento
significativo do número de publicações que abordam o tema da EFena EB.Neste
período foi publicado um total de 771 textos sobre EFe dentre artigos, resenhas,
ensaios e entrevistas. Para esse trabalho a amostra considerada para a análise da
produção do conhecimento sobre a EFe na EI foi de 94 textos, sendo 26 dos CF
da RBCE, 21 da RPP, 17 da Motrivivência, 20 da Movimento e 10 textos da RBCE.
A análise inicial dos textos permitiu classificá-los em cinco categorias: relatos de
pesquisa; relatos de experiência; entrevista;resenha e propostas pedagógicas. Da
amostra total encontramos um conjunto de 67 relatos de pesquisa, sendo que a
RPP, publicou 20 artigos sobre EI, seguida pela Movimento, com 17, a Motrivivência
com 15, os CF com nove e a RBCE com seis. Dos 21 relatos de experiência, os CF
saem na frente com 16 trabalhos, em seguida, aparece a RBCE com dois. A RPP,
a Motrivivência e a Movimento com um trabalho cada. Na categoria resenhas e
entrevistas, a RPP, a Movimento e os CF apresentam um item cada. E somente a
RBCE trouxe duas propostas pedagógicas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que a EI tem sido um tema marginal com poucas publicações
nos periódicos nacionais. Apesar disso, os textos publicados são majoritariamente
relatos de pesquisa. A análise dos resumos, palavras-chave e títulos mostrou que
os tipos de pesquisa mais utilizados foram as investigações de campo (descritivas,
etnográficas, pesquisa-ação e estudo de caso) e os estudos bibliográficos e análise
documental. Quanto ao tema de pesquisa mais recorrente destacamos, primeiro, a
legitimidade e o papel da EF na EI. Em segundo, a discussão do conteúdo jogos e
brincadeiras, em terceiro, movimento e desenvolvimento motor. Quanto aos relatos
de experiência, os temas principais foram: descrições de práticas pedagógicas
que abordam conteúdos, metodologias de ensino e planejamento e exposições
de práticas de estágio supervisionado na EI. Concluímos que apesar da EF estar
presente como componente obrigatório da EB, desde a LDB de 1996, parece não ter
se consolidado efetivamente na EI. Ainda assim, há um crescente interesse por esse
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campo, do ponto de vista acadêmico e da socialização das práticas pedagógicas
implementadas pelos professores que atuam nessa etapa.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da
Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral.
Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R.T.As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em
educação. Diálogo Educ., Curitiba, v. 6, n.19, p.37-50, set./dez. 2006.
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DESENVOLVIMENTO MOTOR DE MENINOS E
MENINAS NO ENSINO FUNDAMENTAL1
MOTOR DEVELOPMENT OF BOYS AND GIRLS IN
ELEMENTARY SCHOOL
EL DESARROLLO MOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA
ESCUELA PRIMARIA
Diego da Costa dos Santos2
Aline Alvernaz3
José Henrique4
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento motor; Educação Física; escola.

1 INTRODUÇÃO
As pesquisas sobre o Desenvolvimento Motor (DM) mostram-se em evidência
nos últimos 30 anos. O conceito, até então concebido na perspectiva biológica,
passa a considerar as influências externas como fatores que afetam o processo de
desenvolvimento das habilidades motoras (NAZARIO e VIEIRA, 2014).
Brauner e Valentini (2009) relatam que a falta de oportunidade para as crianças
praticarem atividade física, a inexistências de aulas de Educação Física na escola e a
inadaptação de atividades à faixa etária constituem fatores diretamente associados
ao DM inadequado dos escolares. Ressaltam as diferenças de DM entre os sexos,
sendo as meninas mais prejudicadas, possivelmente pela frequência/tempo das
meninas em atividades físicas e motoras.
O objetivo deste estudo foi caracterizar o nível de DM de meninos e meninas
cursando a primeira fase do ensino fundamental.
2 METODOLOGIA
A pesquisa é qualiquantitativa (porquanto a atribuição de valores em uma
escala foi precedida de avaliação qualitativa do desempenho dos alunos nas tarefas
motoras do teste), e de natureza descritiva. A amostra, conveniente (GIL, 2008), foi
1 A pesquisa contou com financiamento da CAPES, no âmbito do PIBID-Educação Física da UFRRJ
2 Graduando, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/GPPEFE), diegocosta5648@live.com
3 Mestre, Universidade Federal Rural do Rio de janeiro (UFRRJ/GPPEFE), alinealvernaz@gmail.com
4 Doutor, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/GPPEFE), henriquejoe@hotmail.com
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constituída por 27 crianças do 3º ano de escolaridade do Ensino Fundamental, com
idade média de 9,5 ± 0,69 anos, sendo 11 do sexo masculino (40,7%) e 16 do sexo
feminino (59,3%). O instrumento utilizado foi o Test of Gross Motor Development
(TGMD-2), que avalia o desenvolvimento motor de crianças entre 3 anos a 10 anos
e 11 meses (ULRICH, 2000) mediante doze habilidades motoras fundamentais,
agrupadas em “Locomotoras” e “Controle de Objeto”, mensurando-as em uma
escala de avaliação de sete pontos (muito pobre, pobre, abaixo da média, na média,
acima da média, superior e muito superior). O teste foi validado para a realidade
brasileira por Valentini (2012). A análise dos dados foi feita por meio da estatística
descritiva.
3 RESULTADOS
Dos 27 escolares testados, cinco (18,5%) apresentaram nível motor muito
pobre; nove (33,3%) o nível motor pobre; sete (25,9%) encontravam-se abaixo da
média; e seis (22,2%) resultados na média do teste. Desta forma 77,8% dos escolares
apresentaram resultados classificados como abaixo do nível desejável. Na escala
do TGMD-2, de sete pontos, os meninos apresentaram a média de 2,90 ± 1,04 e
as meninas a média de 2,25 ± 1,00, demonstrando o maior DM dos meninos em
comparação às meninas.
A análise dos grupos por sexo permitiu caracterizar a proporção de indivíduos
na escala de DM. Entre os 11 meninos, um (9,1%) foi classificado como muito pobre;
três (27,3%) como pobre; três (27,3%) abaixo da média; e quatro (36,3%) dentro da
média. Entre as 16 meninas, quatro (25%) foram classificadas como muito pobre;
seis (37,5%) como pobre; quatro (25%) abaixo da média; e duas (12,5%) na média.
Dessa forma corroborando com achados na literatura, no que tane a diferença de
DM entre os sexos (BRAUNER e VALENTINI, 2009).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conquanto os resultados permitam constatar que os meninos apresentam
nível de DM mais elevado que as meninas, causa preocupação a evidência da alta
proporção de alunos com DM abaixo do desejável. O baixo quociente de DM geral,
implica não só em proporcionar mais oportunidades, estímulos e motivação às
meninas, mas também em estabelecer estratégias pedagógicas visando adequar
o nível de DM ao estágio etário dos infantes. A educação física escolar nos ciclos
iniciais do ensino fundamental, desde que intencionalmente desenvolvida para este
fim, pode contribuir para a essa concretização.
REFERÊNCIAS
BRAUNER, L. M.; VALENTINI, N. C. Análise do desempenho motor de crianças
participantes de um programa de atividades físicas. Revista da Educação Física/UEM, v.
20, n. 2, p. 205-216, 2009.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
NAZARIO, P. F.; VIEIRA, J. L. L. Sport context and the motor development of children.
Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, v. 16, p. 86-95, 2014.
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ULRICH, D. A. Test of Gross Motor Development. 2°. Austin, Texas: pro-ed 2000.
VALENTINI, N. C. Validity and Reliability of the TGMD-2 for Brazilian Children. Journal of
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A GINÁSTICA RÍTMICA NA ESCOLA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
LA GINNASIA RÍTMICA EN LA ESCUELA: RELATO DE
EXPERIENCIA
THE RHYTHMIC GYMNASTICS OF SCHOOL: STORY OF
EXPERIENCE
Alessandra Cristina Raimundo1
Gabriela Porto2
Jéssica Castro3
PALAVRAS-CHAVE: Escola, Ginástica rítmica, Metodologia

INTRODUÇÃO
Diante dos desafios da profissão docente uma delas seria implementar outras
concepções de Educação Física apresentando conteúdos não vivenciados pelos
alunos com a finalidade de ter acesso a outras práticas da cultura corporal. Neste
relato, a Ginástica Rítmica, ainda pouco conhecido e experimentado nas aulas de
Educação Física pelos alunos desta escola. Segundo os estudos Ayoub (2003) o
conteúdo curricular da ginástica na escola ainda não é contemplado no currículo
escolar.
A Ginástica Rítmica é uma combinação dos elementos de balé e dança,
realizados numa dinâmica em consensual sintonia com a música e coordenados
com o manejo dos aparelhos próprios desta modalidade olímpica, que são a corda,
o arco, a bola, as maças e a fita. A nível de competição é praticada apenas por
mulheres.
O objetivo desta experiência foi conhecer, identificar e vivenciar a Ginástica
Rítmica e seus elementos constitutivos contextualizando historicamente sua origem
no mundo e no Brasil.
METODOLOGIA
O desenvolvimento do conteúdo foi organizado em uma seqüência de 12 aulas
para as turmas de segundo e terceiro ano do ensino fundamental em uma escola
pública, duas vezes por semana com horário de 50 minutos.
Tive como princípio a organização de atividades individuais e coletivas, ora
direcionado pela professora e ora organizado coletivamente de forma autônoma
1 Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro RME/RJ, alecris04@yahoo.com.br
2 Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro RME/RJ, gabrielaporto17@yahoo.com.br
3 Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro RME/RJ, jessicaastro@gmail.com
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pelos alunos divididos em sub grupos. A culminância do tema foi uma elaboração
de uma coreografia organizada pelo sub grupos e apresentada para turma.
INTERPRETAÇÕES
As sistematizações das aulas foram descritas como um processo de ensino com
uma intencionalidade pedagógica tendo como referência o nível de conhecimento
dos alunos sobre o tema com a finalidade de ampliar e aprofundar os saberes e
habilidades. Segundo Libâneo (2004, pág.79) “devemos entender o processo de
ensino como o conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos,
visando alcançar determinados resultados”.
No primeiro momento realizamos um diagnóstico sobre o conteúdo a ser
estudado a partir de perguntas. Os alunos exporão suas ideias registradas pela
professora no quadro, com a participação dos alunos, nesta chuva de ideias
acrescentei informações que não foram citadas pelos alunos.
Dando seqüência as aulas foram selecionado alguns vídeos reproduzindo
movimentos e gestos da ginástica rítmica e suas diferentes evoluções com os
materiais corda, bola, maça, fita e corda. Porém, a exposição dos vídeos não ficaram
restritas a demonstrações somente a nível de competição, procurei apresentações
realizadas com a participação de homens e mulheres. Durante a aula dialoguei com os
alunos, identificando e nomeando os movimentos, problematizando a participação
somente das mulheres em competição, a questão da técnica na realização dos
movimentos e o que podemos realizar.
Após esta etapa as aulas aconteceram na quadra, direcionada pela professora,
os alunos vivenciaram movimentos individuais e coletivos, manuseando o material do
arco realizando deslocamentos, explorando as diversas possibilidades e movimentos.
Escolhemos o arco, pois a escola possui bambolês e aproxima do aparelho utilizado
na Ginástica Rítmica. Com o objetivo de identificar os movimentos elaborei um
instrumental com imagens e nomes dos movimentos vivenciados na quadra e os
estudantes associavam o desenho ao respectivo nome.
Na perspectiva dos alunos serem os protagonistas de sua própria ação, separei
a turma em grupos de 6 alunos para construírem e elaborarem uma seqüência de
movimentos aprendidos anteriormente, e outros criados por eles. Foram destinadas
algumas aulas para desenvolver uma seqüência de movimentos e junto com a
professora os alunos escolheram a música de apresentação. Ao final do processo
realizamos uma avaliação por meio da escrita, diálogo e imagens sobre o tema,
registrando suas impressões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de sistematização das aulas de Educação Física com o conteúdo
da Ginástica Rítmica proporcionou aos alunos a possibilidade de estudar, vivenciar,
conhecer, diversificar e ampliar o repertório das práticas corporais e culturais dos
alunos, além de construir novas possibilidades de expressão gímnica de forma
criativa, lúdica e participativa.
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PRÁTICAS ALTERNATIVAS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTENDO A EVASÃO

1

Paula Gadelha Rodrigues2
Mirlana da Silva e Silva3
Eliseu Lima dos Santos4
Lucas Santos de Souza5
Adriane Corrêa da Silva6
PALAVRAS-CHAVE: práticas alternativas; educação física; evasão.

INTRODUÇÃO
Este estudo surgiu através das atividades desenvolvidas pelos bolsistas do
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/CAPES) do Curso
de Educação Física da Universidade Federal do Acre, em uma escola estadual, com
os alunos do 8º ano do ensino fundamental II. Inicialmente os bolsistas realizaram
uma investigação na escola onde desenvolveram as atividades do programa, e foram
observadas as aulas da supervisora (professora da escola) e analisado o plano de
curso da mesma. Durante a observação percebeu-se a grande evasão e falta de
interesse dos alunos pelas aulas e um plano de curso limitado aos esportes.
JUSTIFICATIVA
Portanto, idealizou-se propocionar aos alunos novas práticas, fugindo um
pouco dos esportes e utilizando-se de atividades da cultura corporal percebidas na
comunidade.
BASE TEÓRICA
Uma das causas da evasão é como a educação física é vista dentro da escola.
E comumente é vista pelos alunos, comunidade escolar e até mesmo pelos seus
professores como uma disciplina exclusivamente prática e, muitas vezes, voltada
para os interesses imediatos dos alunos, como exemplo, o jogar futebol (NETO et.
al, 2010).
1 Fonte de financiamento: CAPES
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), paulagadelha2805@gmail.com
3 Universidade Federal do Acre (UFAC), mirlana.01@hotmail.com
4 Universidade Federal do Acre (UFAC), eliseu_ac1994@hotmail.com
5 Universidade Federal do Acre (UFAC), santos.lucas232@gmail.com
6 Universidade Federal do Acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
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Dentro da perspectiva construtivista cujo a intenção é a construção do
conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, o importante para a
Educação Física na escola é resgatar a cultura de jogos e brincadeiras dos alunos,
como as brincadeiras de rua, os jogos com regras, as rodas cantadas e outras
atividades que compõem o universo cultural dos alunos (DARIDO, 2005).
OBJETIVOS
Pesquisar a utilização de práticas alternativas nas aulas de Educação Física
para minimizar a evasão.
METODOLOGIA
O trabalho consiste em um relato de experiência, sendo a pesquisa do
tipo qualitativa quanto a sua abordagem, e pesquisa participante quanto aos
procedimentos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Tendo como material de análise
registros fotográficos, diário de campo e plano de curso da supervisora. As práticas
desenvolvidas consistiram em um repertório de atividades da cultura corporal
vivenciadas pela comunidade local.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Obteve-se enquanto resultado, uma participação significativa dos alunos nas
aulas de Educação Física, diminuindo a evasão, estes teriam parado de frequentar
as práticas da disciplina pela falta de alternativas, por encontrarem na escola uma
educação física totalmente esportista, com aulas monótonas e repetitivas.
Desta forma foi encontrado um interesse singular por parte dos estudantes em
atividades que estes já praticavam na comunidade, e assim foi oportunizado esse
repertório cultural, motivando os alunos.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a diversificação de conteúdo nos planos de aulas pode abranger
um grande número de alunos, todavia, este quantitativo está ligado à qualidade
de ensino, pois com práticas alternativas (repertório da cultura corporal) podemos
tornar as aulas mais atrativas, minimizando a evasão nas aulas de educação fisica.
REFERÊNCIAS
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escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 6479, 2005.
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NETO, Alvaro Rego Millen et al. Evasão escolar e o desinteresse dos alunos nas aulas de
educação física. Pensar a Prática, v. 13, n. 2, 2010.
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EFETIVOS DE
NERÓPOLIS -GO SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA
MATERIALIZAÇÃO NA ESCOLA
CONCEPTIONS OF EFFECTIVE TEACHERS OF NEROPOLIS
-GO ON PHYSICAL EDUCATION AND ITS MATERIALIZATION
IN SCHOOL
NERÓPOLIS DE DOCENTES EFICACES CONCEPTIONS
SIGUE EDUCACIÓN FÍSICA Y SU MATERIALIZACIÓN EN LA
ESCUELA
Daiana Rodrigues de Lima Braga1
Kelly Cristiny Martins Evangelista2
Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Professores.

INTRODUÇÃO
O trabalho busca apontar quais são as principais dificuldades encontradas na
práxis pedagógicas e quais as necessidades que devem ser solucionadas, para que
de fato a Educação Física possa contribuir para a formação critica atuante do aluno.
METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa qualitativa utilizando questionário semiestruturado
para coleta de informações sobre como os professores compreendem o objeto de
estudo da Educação Física, a formação continuada, a práxis pedagógica e ainda as
dificuldades enfrentadas no âmbito de trabalho: a escola.
1 QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SEU
REFLEXO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
A Educação Física vem se transformando de acordo com cada momento
histórico e isso reflete na crise de identidade do professor na área escolar, espaço
1 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE), daianarodrigues17@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) Kellycristiny89@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) barbara_rocha10@hotmail.com
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em que ela contribui para a formação crítica dos cidadãos. Sobre o objeto de
estudo da Educação física foram levantadas definições como: a importância dela
em nosso cotidiano, a realização de práticas esportivas, crítico superadora, cultura
corporal. No entanto nenhum dos entrevistados contextualizou sua resposta com
embasamento teórico.
A questão da formação continuada é precária e apesar de todos os pesquisados
serem efetivos e possuírem plano de carreira, 50% relata ter especialização na área
escolar e pretendem dar continuidade á formação na área escolar, 25% possuem
especialização, mas não na área escolar, e os 25% restantes não possui especialização
e não pretende fazê-la na área escolar. No entanto,
[...] a formação de um professor é um processo a longo prazo, que não
se finaliza com a obtenção do título de licenciado (nem mesmo quando a
formação inicial tiver sido de melhor qualidade). Isso porque, entre outras
razões a formação docente é um processo complexo para o qual são
necessários muitos conhecimentos e habilidades, impossíveis de ser todos
adquiridos num curto espaço de tempo que dura a Formação Inicial ( PAIN
ET. AL apud. CARRASCOSA, 1996: 10-11).

Desta forma, é interessante a formação voltada para área escolar, no intuito de
garantir educação de qualidade para seus alunos. Com relação à prática pedagógica,
50% afirmam que a escola não dá subsidio necessário para as aulas de Educação
Física, e que a sua práxis flui de acordo com os recursos disponíveis na escola. Em
contra partida, 25% buscam alternativas para realização de uma aula de Educação
Física de qualidade.
A motivação é deficiente na prática de todos os professores questionados, e
de acordo com FONSECA, PEREIRA E VIANNA (2011) “na percepção dos docentes
da rede pública os professores que atuam na rede pública de ensino se sentem
pouco motivados e os principais fatores que afetam sua satisfação são a falta de
infra-estrutura adequada, a desvalorização profissional e participação dos alunos”.
Dos professores entrevistados 75% apontam a indisciplina como um empecilho à
prática pedagógica, 100% justifica a falha no processo de ensino aprendizagem pela
falta de espaço e material pedagógico, 25% afirmam que as turmas lotadas, falta
de interdisciplinaridade e desinteresse da equipe gestora também atrapalham a
materialização de uma aula de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de definição de um objeto de estudo para Educação Física, a falta de
formação continuada, a ausência de materiais adequados e a indisciplina foram
apontadas como elementos que atrapalha o processo de ensino-aprendizagem. Há
uma forte tendência de apontar questões externas a sua formação, como justificativa
do insucesso do processo de ensino-aprendizagem.
REFERÊNCIAS
FONSECA, Vânia da Silva Fonseca; PEREIRA, Jackeline Vargas dos Santos; VIANNA,
José Antonio. Fatores que interferem na prática docente: a percepção de professores
de Educação Física escolar. Revista digital, Buenos Aires. n° 155, Abril, 2011. Disponível
em: http://www.efdeportes.com/efd155/fatores-que-interferem-na-pratica-docente.htm.
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CULTURA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ESTUDO
DE CASO ETNOGRÁFICO EM UMA ESCOLA DE
EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO
ALEGRE/RS1
CULTURE AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
ETHNOGRAPHIC CASE STUDY IN AN EJA SCHOOL OF THE
MUNICIPAL EDUCATION NETWORK OF PORTO ALEGRE/RS
CULTURA Y EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: ESTUDIO DE
CASO ETNOGRÁFICO EN UNA ESCUELA DE EJA DE LA RED
MUNICIPAL DE ENSEÑANZA DE PORTO ALEGRE/RS
Francisco Goldschmidt Filho2
Lucas Lopez da Cruz3
Lucas Silva Skolaude4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Educação de Jovens e Adultos; Estudo de caso etnográfico.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte integrante de uma dissertação de mestrado
acadêmico que tem por objetivo a investigação da cultura escolar, mais precisamente
a cultura discente compartilhada nas aulas de Educação Física (EFI) em uma escola
da modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O mesmo, que
está em fase de conclusão, foi realizado tendo como objeto de estudo uma escolade
EJA da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, destinada a
alunos em vulnerabilidade social. Em se tratando de umainvestigação que buscou
compreender os aspectos simbólicos compartilhados por uma determinada cultura,
buscou-se em Geertz (2008) uma melhor apropriação deste conceito. Este estudo
se justifica pelo fato de a EFI na EJA ainda carecer de um melhor entendimento
da sua função e possibilidades, bem como pelo fato de acreditarmos que a prática
educativa (FREIRE, 2015) deva estar de acordo com a cultura escolar específica.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), franciscogoldf@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lucasofg3@hotmail.com
4 lucasskolaude@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
Com relação aos procedimentos teórico-metodológicos, o estudo consistiu
de um estudo de caso etnográfico (MOLINA, 2004). A opção por este desenho
de investigação se deu pelo entendimento de que existem casos em que se faz
necessário uma micro investigação (MOLINA, 2004) para buscar a compreensão
de aspectos muito específicos de uma determinada realidade. O trabalho de campo
foi realizado durante o ano letivo de 2016 (maço a dezembro) e os instrumentos de
coleta das informações eleitos para tal foram: observação participante; diários de
campo; entrevistas semiestruturadas; análise de documentos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o transcorrer do trabalho de campo foi possível perceber que os estudantes
da escola campo da investigação, de fato, compartilhavam aspectos simbólicos
muito significativos da cultura na qual estavam inseridos. Sendo assim, interpretamos
que os discentes da mesma, em muitos casos, compartilhavam do descaso pela
disciplina, seja não participando das atividades, seja elegendo o que deveria ou
não ser feito em aula. Outro ponto de destaque foi com relação aos conteúdos da
disciplina,percebemos através dos discursos dos estudantes, bem como de suas
atitudes que o entendimento de EFI que tinham estava pautado na noção do que
entendemos como “prática pela prática”, onde as atividades pareciam ter um fim
em si mesmas. O último aspecto que fazemos destaque e que foi muito marcante
durante todo o trabalho de campo foi com relação a atitudes violentas durante as
aulas. O que pode ser interpretado a partir da noção de naturalização da violência
(BOSSLE, MOLINA NETO, WITTZORECKI, 2013) estando esta tanto relacionada com
o ambiente macro quanto com o micro social no qual estes sujeitos estão inseridos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que compreender a cultura discente, ou de forma mais ampla,
a cultura escolar no qual se está imerso, é fundamental para a prática educativa
(FREIRE, 2015) do professor. Saber o contexto, o ambiente macro social no qual
os atores da escola estão inseridos e que agem sobre eles é de extrema relevância
para auxiliar na compreensão de eventos que ocorram no cotidiano de determinada
escola e que podem não ser representativos em outra. Com relação específica a EJA
(podendo ser estendida a outras modalidades de ensino) é de suma importância
que o professor leve em consideração as experiências de vida dos estudantes no
momento de elaborar e ministrar as aulas.
REFERÊNCIAS
BOSSLE, F.; MOLINA NETO, V.; WITTIZORECKI, E. S. Sobre a “vida como ela é”: os
professores de Educação Física e as violências na escola pública municipal de Porto
Alegre. Movimento. Porto Alegre, v. 19, n. 04, p. 47-67, out/dez, 2013.
FREIRE, P.Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 51ª edição,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2015.
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. 1 ed., 13 reimp., Rio de Janeiro, LTC, 2008.
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MOLINA, R. M. K. O enfoque teórico metodológico qualitativo e o estudo de caso: uma
reflexão introdutória. In: MOLINA NETO, Vicente; TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva (orgs).
A pesquisa qualitativa na educação física: alternativas metodológicas. 2.ed. Porto Alegre:
Sulina, p. 95-106, 2004.

RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1434

A CONSTÂNCIA GENÉRICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
NO CURRICULO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
THE GENERIC CONSTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN
THE CURRICULUM OF THE FULL TIME SCHOOL
EL CONSTÂNCIA GENÉRICA DEL PLAN DE ESTUDIOS
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL LAS ESCUELAS DE TIEMPO
COMPLETO
Katia Regina de Sá1
PALAVRAS-CHAVE: currículo; tempo integral; Educação Física

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos houve acelerada expansão na oferta de educação em tempo
integral (ETI) no Brasil e o número de matrículas deve continuar crescendo nos
próximos anos rumo à meta estabelecida no Plano Nacional de Educação. Tal
expansão demanda esforços no sentido de acompanhar sua implementação
e analisar seus resultados. O objetivo deste trabalho foi analisar a produção
acadêmica, oriunda da pós-graduação stricto sensu, a fim de identificar como a ETI
está sendo implementada nas escolas e como a Educação Física se faz presente
nesses programas.
2 METODOLOGIA
Foi realizado um estudo exploratório, com um levantamento da produção da
pós-graduação stricto sensu através de buscas na base de dados do Banco de Teses
da Capes e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. A triagem, que
utilizou como critério a presença das palavras-chave “tempo integral” e “currículo”,
resultou na seleção de oito pesquisas, sendo sete dissertações e uma tese, que
foram analisadas através do processo genérico descrito por Creswell (2007) e
confrontados com as teorias críticas e pós-críticas do campo do currículo.
3 RESULTADOS E ANÁLISES
Das oito pesquisas analisadas, cinco realizaram pesquisas de campo no interior
das escolas, duas analisaram redes de ensino e uma investigou a parceria entre uma
1 Universidade de São Paulo (USP) / Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), katia.sa.bh@gmail.com
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escola de ensino fundamental e um centro social urbano. Elas apresentaram análises
sobre a escola ETI e seu currículo a partir de diferentes perspectivas e revelaram a
potencialidade da ampliação da jornada, entretanto, todas apontaram problemas
a serem superados. Sete pesquisas constataram falta de investimentos adequados
para o funcionamento da escola de tempo integral, seja na estrutura física ou na
contratação e formação de recursos humanos. As escolas geralmente dispõem de
uma única quadra como espaço para as práticas corporais, onde professores de
Educação Física e oficineiros disputam o espaço.
O modelo que prevalece nas escolas estudadas é semelhante ao citado por
Cavaliere (2014), ou seja, abarca a ideia equivocada de que a escola de tempo
integral é o somatório de um turno regular, onde todos os alunos estudam a base
comum, e um contra-turno onde os alunos carentes tem um conjunto de atividades
extraclasse de menor importância, sem que exista qualquer comunicação entre as
duas propostas, embora ambas coexistam numa mesma escola. Essa dualidade na
construção do currículo se apresentou como um problema evidenciado em quatro
estudos.
As pesquisas analisadas não apresentam dados específicos sobre a Educação
Física, contudo, há evidências da sua inclusão na matriz curricular de todas as escolas
pesquisadas, tanto na parte comum como diversificada. Os dados apontam para uma
concepção genérica desse componente curricular, relacionando-o geralmente com
a recreação e o esporte. As oficinas relacionadas às práticas corporais, na maioria
das vezes, assumem caráter de ocupação do tempo do aluno e não são tratadas
como espaço de saberes e conhecimentos. A extensão do tempo de permanência
na escola deveria ser assumida com atividades vinculadas ao projeto pedagógico
da escola, ao projeto formativo assumido pelo coletivo da instituição e à função
específica dessa instituição na sociedade. Infelizmente a realidade nas escolas nos
leva a crer os programas de ETI se restringem como “recursos para proteger as
crianças e jovens das ruas ou para proteger as ruas deles”. (GALIAN, 2016, p. 13)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas revelam que o contexto da realização está distante do contexto
da formulação, no que se refere às finalidades da ETI presentes nos documentos
oficiais. Essa política está sendo implementada de forma precipitada e com recursos
insuficientes, num ambiente de incertezas, improvisos e falta de condições adequadas.
Ainda não há uma visão clara sobre o currículo da ETI e sobre a especificidade
da Educação Física na escola de tempo integral, sendo necessários mais estudos
para avaliar a implantação da ETI no Brasil e apontar diretrizes mais sólidas para o
currículo da Educação Física nesse contexto.
REFERÊNCIAS
CAVALIERE, Ana M. Escola pública de tempo integral no Brasil: filantropia ou política de
estado? Educação & Sociedade, Campinas, v. 35, n. 129, p. 1205-1222, out./ dez. 2014.
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed..
Porto Alegre, Artmed, 2007.
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A CONSTITUIÇÃO DOS SABERES ESCOLARES EM
SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
LA CONSTITUCIÓN DEL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LA
SALUD EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
THE CONSTITUTION OF SCHOOL KNOWLEDGE IN HEALTH
IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
João Paulo Oliveira2
Marcílio Souza Junior3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Saúde.

INTRODUÇÃO/OBJETIVO
A saúde se constitui como um objeto de conhecimento organicamente
relacionado à história do desenvolvimento da Educação Física (EF). No entanto, nossa
participação em espaços de formação continuada de professores em rede, permitiu
a percepção de queixas em torno do ‘esquecimento’ do debate sobre o tema cenário
da EF escolar, em cenário local e nacional. Considerando a pertinência do tema,
percebemos a necessidade de mapear a forma como os docentes abordam a saúde
em suas aulas. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar avanços
e limites inerentes ao processo de constituição dos Saberes Escolares em Saúde na
prática pedagógica de professores da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.
METODOLOGIA
Referenciado a partir do Materialismo Dialético, este estudo se desenvolveu a
partir de uma abordagem qualitativa de natureza descritiva. Em nosso marco teórico,
abordamos como se dá a materialização e constituição dos saberes escolares,
mediante processos de seleção, organização e sistematização do conhecimento.
Também investigamos a expressão deste processo entre os estudos da prática
pedagógica em EF escolar, a partir de uma revisão sistemática em periódicos
nacionais da EF.
1 Projeto desenvolvido mediante financiamento em forma de bolsa de mestrado ofertada pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2 IFPE – Campus Garanhuns jp-1488@hotmail.com
3 ESEF/UPE marciliosouzajr@hotmail.com
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A seleção dos participantes compreendeu um mapeamento de professores que
anunciaram abordar a Saúde a partir de um levantamento preliminar. Enquanto
forma de coleta de informações, utilizamos uma entrevista semiestruturada a análise
de documentos dos professores, como planos de ensino e materiais de aulas.
Já o tratamento e análise dos dados coletados se deu a partir de uma Análise de
Conteúdo Categorial por Temáticas (BARDIN, 1979), por meio da qual, interpretamos
como a literatura e o campo compreendem as categorias seleção, organização e
sistematização dos saberes escolares da saúde.
RESULTADOS
Percebemos como principal regularidade inerente à literatura e ao campo, a
primazia de concepções de Saúde situadas em perspectivas de cunho individual/
comportamental, bem como à concepção de Saúde como um estado de bem-estar
que entre os entrevistados se situou entre os domínios físico e mental, mas pouco
dialogou com o domínio social.
Esta particularidade, por sua vez, refletiu a forma como os sujeitos pensam
o processo de seleção, legitimando a Saúde a partir de dimensões preventivas
ou curativas. Como principal avanço no contexto da seleção, diante da relatada
dificuldade em acessar materiais sobre o tema e da pouca vivência de outras
perspectivas de saúde na formação inicial, ficou evidente o uso de diferentes fontes,
algumas delas produzidas pelos próprios professores, como recortes de livros e
adaptações de materiais de outras disciplinas como a biologia.
Tanto a literatura quanto os dados de campo evidenciaram perspectivas de
aproximação a referenciais teóricos que compreendem a organização em torno dos
conteúdos da saúde como um objeto principal, um tema transversal (BRASIL, 1998),
ou um conteúdo de natureza subjacente, de cunho sociopolítico (COLETIVO DE
AUTORES, 1992). Entre os professores investigados, aspectos como a falta de diálogo
com a Rede, condições escolares e a forma como os estudantes compreendem
a EF refletiram como limites à organização, no que concerne à hierarquização e
disposição dos saberes da saúde.
Na sistematização mesmo diante das limitações apresentadas por alguns
docentes na forma de avaliar a forma como o estudante aprende sobre a saúde,
apresentou os maiores avanços, mediante articulação entre as linhas de ação
propostas e os procedimentos metodológicos adotados pelos docentes em suas
aulas, revelando diversas alternativas metodológicas para o trato da Saúde, entre
aulas expositivas e experimentações corporais.
CONCLUSÃO
Diante dos dados apresentados, concluímos que o contexto formativo, aliado
a aspectos de ordem contextual como as condições escolares, o conhecimento
dos estudantes acerca da Saúde e uma maior ou menor aproximação à temática
se revelaram como elementos importantes ao processo de seleção, organização e
sistematização dos saberes escolares em Saúde na EF.
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JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016:
O ESPORTE E SEUS VALORES NO CONTEXTO
ESCOLAR1
OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES RIO 2016: THE SPORT
AND YOUR VALUES IN THE SCHOOL CONTEXT
JUEGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016: EL
DEPORTE Y SUS VALORES EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Renata Nishimura Guerra Cavalcanti2
Isabela Inês Leonardo Pereira3
Matheus de Macedo Assunção4
Maria Aparecida Dias5
PALAVRAS-CHAVE: valores olímpicos; esporte; jogos olímpicos

INTRODUÇÃO
A experiência do discente no campo de atuação profissional durante sua
graduação é essencial para uma formação contextualizada. O Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) oportuniza isso de maneira única, através
da atuação no campo de trabalho aliada a momentos de planejamento, discussões
e reflexões acerca do desenvolvimento das atividades de bolsistas de iniciação à
docência, supervisores e orientadores. O presente relato tem por objetivo descrever
uma experiência de desenvolvimento do conteúdo esporte a partir da temática dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
METODOLOGIA
As aulas aconteceram na Escola Estadual Vigário Bartolomeu, localizada no
bairro de Morro Branco na cidade de Natal/RN. A intervenção foi realizada no
turno vespertino, no qual funcionam apenas 4 turmas, sendo uma de cada série do
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), renishi@yahoo.com.br
3 bela.lp2@hotmail.com
4 matheus-assuncao@hotmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cidaufrn@gmail.com
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1441

Ensino Fundamental II. O conteúdo foi sistematizado utilizando 16 aulas, todas no
2º bimestre, correspondendo aos meses de maio a julho de 2016. Essa temática foi
selecionada em função de sua relevância social, em especial no ano que nosso país
tornou-se sede de tão importantes eventos.
DESCRIÇÃO
Inicialmente, a proposta de trabalho foi apresentada e foi explanado um relato
histórico dos Jogos Olímpicos através de vídeos e discussões orais. Além disso,
foram apresentados todos os esportes olímpicos. Após conhecer o contexto do
megaevento, os alunos puderam selecionar através de votação três esportes para
serem aprofundados e vivenciados pelo grupo no decorrer do bimestre. Concomitante
à vivência dos esportes, a cada encontro conversávamos com os alunos sobre os
valores olímpicos (amizade, respeito e excelência) e como eles poderiam estar
presentes em sua vida. Para ilustrar os valores olímpicos utilizamos os cartazes
disponibilizados pela organização dos Jogos Rio 2016 em seu site.
A mesma dinâmica aconteceu com os Jogos Paralímpicos. Uma preocupação
do grupo foi sensibilizar os alunos para que os dois eventos tivessem igual relevância,
proporcionando uma reflexão e um amadurecimento sobre como nós, como
sociedade, incluindo a mídia como uma potente influenciadora, desconhecemos e
desvalorizamos os Jogos Paralímpicos. As discussões sobre os valores paralímpicos
(determinação, coragem, igualdade e inspiração) reforçaram ainda mais essa reflexão.
Como parte da avaliação foi proposto para as turmas de 6º e 7º ano, que cada
aluno escolhesse um valor olímpico ou paralímpico e retratasse como ele está presente
em sua vida através de um desenho. Também foi solicitada uma produção textual
justificando a sua produção artística. Esta avaliação foi realizada em parceria com as
disciplinas de artes e língua portuguesa. Já para as turmas de 8º e 9º, cada uma das
turmas deveria escolher um valor olímpico ou paralímpico e produzir coletivamente
uma peça teatral sobre este valor. A culminância deste trabalho aconteceu nos Jogos
Interclasse, em que os alunos vivenciaram uma competição de diferentes modalidades
esportivas. Na abertura dos Jogos, as turmas de 8º e 9º ano apresentaram as peças
e foi aberta a exposição dos desenhos dos alunos do 6º e 7º ano.
Após a apresentação das peças nos reunimos com os alunos do 8º e do 9º ano,
e realizamos uma avaliação. Cada aluno falou de seu envolvimento na produção da
peça, o que foi mais difícil e o que poderia ter sido diferente. Logo depois, concluindo
sua autoavaliação, cada aluno se deu uma nota, registrando em um papel. Avaliaram
também um colega de sala com relação ao seu envolvimento na atividade proposta,
tendo a oportunidade de refletir sobre a responsabilidade que é julgar o trabalho de
alguém, sem sofrer a influência de sentimentos como amizade ou a falta de afinidade
pessoal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos como muito válida essa experiência, na medida em que trouxe
para a realidade de cada aluno os valores propostos pelos jogos, sensibilizandoos, além de ter proporcionado uma forte interação entre a comunidade escolar.
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Além disso, os alunos puderam conhecer e vivenciar diversos esportes e participar
de uma competição esportiva nos moldes dos Jogos. Através do modelo de
avaliação adotado buscamos proporcionar também uma oportunidade de reflexão
e amadurecimento, buscando assim, tornar significativa a experiência para nossos
alunos.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais:
primeiro e segundo ciclos: Educação Física. Secretaria de Ensino Fundamental, Brasília:
MEC/SEF, 1997.
COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL. Dica de leitura. Disponível em <www.rio2016.com>
Acesso em junho e julho de 2016.
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JOGANDO TAMBÉM SE APRENDE: SISTEMATIZAÇÃO
DO CONTEÚDO JOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Camila Naya Lucena Souza1
Mackson Luiz Fernandes da Costa2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Jogo; Estágio Supervisionado.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo trazer o relato da experiência na disciplina de
Estágio Supervisionado II do curso de Educação Física licenciatura da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em que foram aplicadas três aulas do
conteúdo Jogo em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental I. A escolha do
conteúdo se deu porque, através do acompanhamento da turma percebeu-se que
os estudantes não tinham internalizado e apreendido o conceito de jogo e não
conseguiam definir o que são jogos cooperativos e competitivos. Através do jogo
pode-se trabalhar a autonomia, a criatividade, o respeito, o trabalho em grupo,
entre outros tantos fatores que são fundamentais no desenvolvimento da criança.
Vale ressaltar, ainda, a ludicidade como característica do jogo, a qual é de suma
importância na infância.Este fenômeno cultural é responsável por diversos estudos
e reflexões realizados por profissionais não só da área da Educação Física, mas que
estudam a dinâmica humana e a cultura, de modo geral. A variedade de fenômenos
considerados como jogo mostra a complexidade da tarefa de defini-lo (KISHIMOTO,
2000, p. 15).
2 METODOLOGIA
Este trabalho constitui-se como um relato de experiência da sistematização
do conteúdo Jogo em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, da Clínica
Pedagógica Professor Heitor Carrilho, entidade filantrópica, localizada na cidade
do Natal/RN. As aulas de Educação Física ocorriam duas vezes por semana com
duração de 50 minutos cada.
3 RELATO DA EXPERIÊNCIA
Durante a primeira roda de conversa na primeira aula, os alunos disseram que
já tinham experiência com jogos, uma vez que era comum a prática destes nos
horários em que não estavam na escola. Os jogos competitivos e cooperativos
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), camiilanaya@hotmail.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), macksonluiz@gmail.com
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foram realizados sem que a estagiária discutisse previamente para com a turma as
características destes e apontasse quais pertenciam a cada categoria. Na roda de
conversa final desta mesma aula, foi perguntado aos alunos se eles já tinham ouvido
falar em jogos cooperativos e em jogos competitivos. A resposta foi negativa. Então,
a estagiária indagou se eles sabiam o que era cooperação e o que era competição.
A turma deu respostas como “cooperação é ajudar o colega”, “na cooperação,
todo mundo se ajuda”, “na competição, fica um contra o outro”. Percebe-se que
as respostas dos alunos corroboram com o pensamento de Darido e Júnior(2007,
p. 163) quando afirmam que “Existem dois estilos básicos de jogo: podemos com
o outro, na cooperação, ou podemos jogar contra o outro, na competição”. Após
estas definições, foi pedido para os alunos identificarem em quais jogos essas
características estavam presentes. Eles conseguiram perceber quais jogos foram
cooperativos e quais foram competitivos. Perguntada sobre que jogos a turma
gostou mais, a opção foi pelos competitivos. Nas duas aulas seguintes, os alunos
tiveram grande participação e interação uns com os outros, como também com a
professora. A turma ficou livre para expressar-se durante a realização das atividades
e, também, nas rodas de conversa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do período de estágio no Ensino Fundamental I, pôde-se chegar à
conclusão de que foi uma experiência significativa abordar o conteúdo Jogo na
turma do 3º ano e que foi, também, exitosa na intenção de fazer com que os alunos,
ao jogarem, buscassem respeitar as regras e criar estratégias para chegar ao
objetivo de cada jogo, bem como entender o funcionamento dos jogos propostos.
De fato, a experiência na disciplina Estágio Supervisionado II teve grande relevância
na formação da estagiária. A partir da relação com o professor orientador, com
a professora supervisora de campo e com as turmas pôde-se ver o quanto é
importante planejar, problematizar, ouvir os alunos, compreender suas realidades e
lhes dar autonomia.De acordo com Freire (2011, p. 58), “O respeito à autonomia e a
dignidade de cada um é um imperativo ético (...)”.
REFERÊNCIAS
DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M.Para Ensinar Educação Física: possibilidades de
intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2011.
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2000.
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O ENSINO DE LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
THE TEACHING OF FIGHTS IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION
LA ENSEÑANZA DE LA LUCHA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR
Thiago da Silva1
Bárbara Rodrigues2
Fabiano Devide3
Eliane dos Reis4
PALAVRAS-CHAVE: Educação física escolar, lutas, formação profissional.

INTRODUÇÃO
O estudo reflete sobre o ensino de lutas na Educação Física escolar (EFe),
a partir de duas pesquisas recentes. As lutas têm sido um conteúdo à margem
da EFe pela crença de estimularem a violência, estarem associadas às brigas,
aumentarem o risco de lesões, insegurança por lacunas na formação profissional
oupor defenderem que seu ensino cabe ao especialista(CORREIA, FRANCHINI,
2010; FONSECA, FRANCHINI, VECCHIO, 2013).
Porém, as lutas possibilitam ao docente abordar temas relevantes, como as
gangues de rua, violência entre torcidas ou brigas agendadas por redes sociais; e
aos discentes aprenderem sobre caráter, respeito e cuidado com o outro (IÓRIO,
DARIDO, 2006).
A iniciação às lutas na EFe estimula capacidades pela experimentação
de movimentos, ampliando a Cultura Corporalcom jogos de oposição lúdicos,
evoluindo para atividades mais complexas, enfatizando o cuidado com o outro,
evitando repetições exaustivas e rompendo a visão fragmentada das lutas como
modalidades, aproximando-as em sua semelhança (MELO et al., 2012).
1 UFF, thiago.rezende.silva@gmail.com
2 UFF, giron_barbara@hotmail.com
3 UFF, fabianodevide@uol.com.br
4 UERJ,elianereis2002@hotmail.com
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METODOLOGIA E RESULTADOS
A primeira pesquisa, qualitativa e exploratória, intitulou-se “O ensino das
lutas na EFe no ensino fundamental: uma reflexão sobre as lacunas na formação
profissional em EF”. O objetivo foi identificar como é sistematizado o conteúdo
lutas pelos docentes da EF no ensino fundamental.
O grupo de informantes contou com5 docentes supervisores do PIBID de 3
escolas públicas, com mais de 5 anos de experiência no magistério. Os dados foram
coletados por entrevista estruturada e a análise do conteúdo gerou 3 categorias:
presença das lutas no planejamento da EFe, dificuldades no ensino de lutas por
lacunas da formação profissional e confusões conceituais sobre lutas e sua
abordagem na escola.
A pesquisa concluiu que os docentes ensinam e interpretam as lutas como
conteúdo relevante no Currículo Mínimo do RJ, norteador dos seus planejamentos.
As lutas são ensinadas somente na teoria,em modalidades específicas ou com
jogos de oposição, de forma lúdica, problematizando aspectos como a relevância
histórico-cultural da capoeira ou diferenciação entre luta e briga.
Contudo, os docentes têm dificuldades no ensino de lutas, sobretudo, pela
insegurança causada por lacunas na formação profissional, ausência de formação
continuada, crenças sobre lutas como prática masculina, ausência de vivência com
lutas antes da formação e crença de que é preciso ser especialista para ensiná-las.
A segunda pesquisa, qualitativa e exploratória, intitulou-se “O discurso dos
professores e professoras de EF sobre o ensino do conteúdo lutas no ensino médio”.
O objetivo foi avaliar como professores e professoras ministram as lutas na EF e no
ensino médio, identificando se o gênero influencia o seu ensino.
A pesquisa ocorreu em escolas públicas do RJ. O grupo de informantes contou
com7 docentes com mais de 5 anos no magistério. Os dados foram coletados por
entrevista estruturada e a análise de conteúdo permitiu construir 3categorias:
lacunas na formação profissional,escassez do conteúdo lutas na EFe e interferência
de gênero no ensino de lutas na EFe.
O estudo concluiu que os docentes não ensinam lutas sistematicamente por não
possuírem formação suficiente para seu ensino na EFe, falta de interesse por novos
saberes e formas de ensino e ausência de vivências com lutas anteriores à formação.
Apesar da categoria gênero estarimplícita no discurso do grupo, alguns afirmam ser
mais fácil para um professor ensinar lutas na EF e do que uma professora, além de
destacarem que os meninos têm mais receptividade pelo conteúdo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas indicam que as lutas estão à margem do ensino da EFe devido,
sobretudo, àinsegurança por lacunas na formação profissional e à crença de que
sóo especialista possui conhecimento para ensinar lutas.
REFERÊNCIAS
CORREIA, W. R.; FRANCHINI, E. Produção Acadêmica em lutas, artes marciais e esportes
de combate. Motriz, Rio Claro, v.16, n.1, p. 1-9, 2010.
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OS CONTEÚDOS AFRO-BRASILEIROS NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR: ANALISANDO ARTIGOS
CÍENTIFICOS1
THEAFRO-BRAZILIANSCONTENTS IN SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: ANALYZING SCIENTIFIC ARTICLES
EL CONTENIDO AFROBRASILEÑOS EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA: ANÁLISIS DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS
Élen Laura Figueirôa André da Silva2
Isabela Talita Gonçalves de Lima3
Lívia Tenorio Brasileiro4
PALAVRAS-CHAVE:Conteúdos Afro-Brasileiros; Educação Física Escolar; Produção do conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
O estudo tem como objetivo: analisar os artigos de periódicos científicos da
área de Educação Física que tematizam os conteúdos afro-brasileiros na escola.
Conhecer o cenário da produção do conhecimento acerca dos conteúdos afrobrasileiros nos faz entender como está situada essa discussão dentro da área da
Educação Física na escola.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa (SEVERINO,
2010). De forma operacional realizou a catalogação de artigos e analisou as suas
características.
Foram catalogados artigos entre os anos de 2001/2016, reconhecendo que a
partir de 2001 houve o fomento dos debates acerca dos conteúdos afro-brasileiros
1 Essa pesquisa tem bolsa de Iniciação Científica – IC/CNPq/UPE e bolsa Mestrado CAPES.
2 elenfriendsforever@gmail.com
3 isabelagoncalvesx@hotmail.com
4 livtb@hotmail.com
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que constituíram a organização da Lei n. 10.6395.Para seleção dos artigos, atentamos
para critérios de inclusão: ser da área de Educação Física, publicados no Brasil,
pertencentes ao Web Qualis de A1 a B2, disponível versão completa digital em
língua portuguesa. Recorremos aos descritos e/ou palavras-chaves:Cultura AfroBrasileira, Racismo, Raça, Etnia e Diversidade Cultural.Ao todo foram selecionados8
periódicos e catalogados 82 artigos.
Para análise dos dados recorremos a análise de conteúdo do tipo categorial por
temática (BARDIN, 2011), delimitando como categorias de análise: a lei n.10.639\03
e a Educação Física escolar. Os dados foram organizados em planilhas do excel,
tendo como categorização: objetivo geral, percurso metodológico, relações com a
Educação Física Escolar (EFE) e conclusões.
3 RESULTADOS
No levantamento quantitativo identificamos 82 artigos. Destas, Movimento (A2)
- 15 artigos, dentre estes 4 abordam a EFE; Motriz(B1) - 9 artigos, 5 EFE; Revista de
Educação Física UEM (B1) - 04 artigos, 1 EFE; Revista Brasileira da Ciência e Esporte
(B1) - 16 artigos, 3 EFE; Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (B1) - 8
artigos, 0 EFE; Motrivivência (B2) - 11 artigos, 5 EFE; Pensar a Prática - 17 artigos, 8
EFE; Revista Brasileira de Ciência e Movimento - 2 artigos,0 EFE. Ou seja, percebe-se
que a produção acerca das relações étnico-raciais com a Educação Física escolar é
tímida, havendo poucas publicações que tematizem a área e a cultura afro-brasileira,
total de 19 artigos.
No que diz respeito às temáticas, a Capoeira está presente em47,5% do total
dos artigos. A Capoeira, nesse contexto, é abordada por aspectos históricos e
metodológicos. Na sequência, o Futebol tem 15,8%com artigos que abordam casos
de racismo presentes no esporte de alto rendimento.No que se refere as opções
metodológicas, foi destacado que 64% foram pesquisas bibliográficas e33% foram
pesquisas de campo.
A produção acerca dos conteúdos afro-brasileiros na Educação Física está
centrada em dois conteúdos, capoeira e futebol, com estudos pontuais sobre teorias
racialistas, esporte\jogos\dança em comunidades quilombolas, estudos de casos
sobre preconceito, além de estudos de comunidades que tenham influência africana
e estudos sobre multiculturalidade.Logo, evidencia-se pouca abrangência dos
conteúdos pertencentes a essa temática. Percebemos também uma concentração
de pesquisas bibliográficas, analisando o campo literário e ainda poucos estudos que
se dedicam a tratar da realidade escolar com pesquisas de campo ou de intervenção.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apontamos a necessidade de um olhar alargado no que concerne às relações
étnico-raciais e a Educação Física, visando à ampliação do debate acerca dos
referidos conteúdos e as diversas faces da área em estudo.
5 Lei aprovada em 2003 que apresentaa obrigatoriedade dos conteúdos referentes à História e
Cultura Afro-Brasileira ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2003).
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA/UFAC: ATIVIDADES DE
FORMAÇÃO DOS BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NAS
ESCOLAS1
Vicharlisson Brito Alemão2
Adriane Corrêa da Silva3
Elioney Linhares de Araújo4
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; formação inicial; docência.

INTRODUÇÃO
O trabalho ora apresentado surgiu, a partir de experiências oportunizadas pelo
PIBID e pelas observações em torno de uma pesquisa de TCC de um ex-bolsista do
subprojeto PIBID Educação Física da Universidade Federal do Acre.
OBJETIVO
Tem como objetivo relatar as atividades de formação em que são ofertadas aos
bolsistas do programa antes e durante a inserção nas escolas públicas, ressaltando
a importância desse processo na formação inicial dos acadêmicos.
METODOLOGIA
Para uma melhor reflexão em torno do assunto foi realizado uma pesquisa em
bases de dados em trabalhos que abordam o tema, assim como, observações nas
atividades vivenciadas no projeto.
BASE TEÓRICA
A formação docente vem se modificando historicamente em busca de melhor
atender as necessidades da sociedade, e nos últimos anos tem recebido uma atenção
diferenciada diante da ampla desvalorização do educador. As universidades visando
a qualidade na formação vêm trabalhando com ensino, pesquisa e extensão para
o desenvolvimento integral dos discentes. Em relação a tríade ensino, pesquisa e
extensão, esses fatores foram tratados na literatura utilizada por Rodrigues, Ferreira
& Fontineles (2017) e Martins (2014). De acordo com esses autores as instituições de
ensino superior buscam nesses fatores fixar seus alicerces, a saber:
1 Fonte financiadora: CAPES.
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), vicharlisson@gmail.com
3 Universidade Federal do Acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
4 Colégio Estadual Sebastião Pedroza(CESP), elioney_araujo@hotmail.com
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As universidades públicas buscam ter como um dos seus alicerces a tríade
ensino, pesquisa e extensão, aspectos igualmente relevantes dentro do âmbito
universitário à medida que o ensino e a pesquisa formam a base para as
ações de extensão, e essas ações auxiliam na determinação e direcionamento
de ambas, devendo haver deste modo uma integração ensino/pesquisa/
extensão. (RODRIGUES, FERREIRA & FONTINELES, 2017, p.1)

Corroborando com Rodrigues, Ferreira & Fontineles, Martins (2014) afirma que:
Organicamente unidas ao ensino é que a pesquisa e a extensão terão,
certamente, a máxima expressão na formação superior. Se por um lado, o
ensino coloca o aluno em relação com o produto da ciência, a pesquisa o
coloca em relação com o seu desenvolvimento, instrumentalizando-o para
produzir conhecimentos a partir de sua futura atuação profissional ou em
situações planejadas especificamente para este fim (MARTINS, 2014, p.5-6).

O processo de formação dos bolsistas no subprojeto Educação Física da
Universidade Federal do Acre (UFAC), têm dois coordenadores e um destes é
composto por 20 (vinte) bolsistas e 3 (três) supervisores. Depois de incluído no
programa, o bolsista passa a conhecer a “Plataforma Lattes”, onde preenche seu
currículo comas informações pessoais e institucionais, com auxílio dos bolsistas mais
experientes. Entre os trabalhos formativos que preparam os bolsistas para atuação,
destacamos também as oficinas ofertadas: a dos jogos “Mancala”, que são jogos
de tabuleiros com sementes, onde o principal objetivo é capturar as sementes do
adversário, mas acima de tudo semeia valores sociais, conforme a Lei 10.639/03 e o
Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; além de práticas corporais e
alternativas, como orientação com bússola, entre outros.
RESULTADOS
Depois dessas iniciativas no subprojeto do PIBID educação física da UFAC, os
alunos bolsistas passaram a ter mais confiança para atuar nas escolas atendidas pelo
programa, aumentando assim as possibilidades de trabalhos, com mais autonomia,
sabendo lidar melhor com a diversidade do público escolar, além de dar mais
importância ao contexto geográfico, social e econômico, que fazem parte.
CONCLUSÃO
São ações como essas relatadas que fazem a diferença quando acrescentadas
na formação docente, fazendo com que os acadêmicos se sentissem mais seguros
e com um maior repertório de conhecimento. Acreditamos que o trabalho aqui
apresentado, abre caminhos para novas pesquisas que visam uma melhor educação.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Nº9.394/96 de 20/12/96.
Brasília: Ministério da Educação e Desporto, 1996.
MARTINS, L. Ensino-pesquisa-extensão como fundamento metodológico da construção
do conhecimento na universidade. São Paulo, 2014.
RODRIGUES, M. A.; FERREIRA, S. J. L.; FONTINELES, I. C. O PIBID na formação de
professores: contribuições e ações do PIBID para formação inicial dos bolsistas. Piauí,
2017.
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ENTENDENDO A SEQUENCIAÇÃO DO
COMPONENTE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS PROPOSTAS
CURRICULARES DOS ESTADOS BRASILEIROS: UMA
ANÁLISE DOCUMENTAL1
UNDERSTANDING THE SEQUENCE OF THE PHYSICAL
EDUCATION COMPONENT IN CURRICULAR PROPOSALS OF
THE BRAZILIAN STATES: A DOCUMENTARY ANALYSIS
COMPRENDIENDO LA SECUENCIA DEL COMPONENTE
DE LA EDUCACIÓN FISICA EN LAS PROPUESTAS DEL
CURRICULO DE LOS ESTADOS BRASILEÑOS: UNA ANÁLISIS
DOCUMENTAL
Camila Fernanda Pena Pereira2
Marcílio Souza Júnior3
PALAVRAS-CHAVE:Sequenciação. Educação Física Escolar. Propostas Curriculares.

1 INTRODUÇÃO
O currículo é um tema que não sai dos espaços de discussão na política
educacional, das ações de governo e dos espaços formativos e mesmo que
houvesse a tentativa de não discuti-lo, não seria possível, pois não se pode pensar
em desenvolvimento desatrelado ao debate sobre educação.
Para tanto, o presente estudo trata-se de uma pesquisa em andamento referente
ao objeto de investigação no curso de mestrado no Programa Associado de PósGraduação em Educação Física,o qual aborda as questões no âmbito do currículo
e saberes escolares cujo objetivo principal é analisar como são sequenciados
os saberes escolares do componente curricular Educação Física nas propostas
curriculares dos estados brasileiros.
1 O presente trabalho conta com apoio do tipo bolsa de Mestrado financiada pelaCoordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.
2 Universidade de Pernambuco/Universidade Federal da Paraíba (UPE/UFPB), alimacedf@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), marciliosouzajr@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
É um estudo de abordagem qualitativa do tipo documental.Para a coleta dos
dados realizamos pesquisa exploratória,fazendo uso de leituras e fichamentos de
pesquisas anteriores. Como fonte dos dados temos as propostas curriculares de
Educação Física dos estados brasileiros recolhidos do banco de dados de nosso
laboratório de estudos e pesquisa. Para a organização e tratamento dos dados
obtidos, empregamos o uso da Análise de Conteúdo categorial por temática, tendo
como fonte principal de aporte teórico Minayo (2012) e Bardin (2011).
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Nossa intenção em realizar esta busca se deu em comparar e analisar os dados
contidos nas pesquisas que fizeram uso das propostas curriculares no sentido de
encontrar lacunas que justificassem a pertinência de nosso objeto de estudo.Desse
modo, tomamos as seguintes decisões: Utilizamos como fontes da pesquisa para
compor nosso objeto os 26 Estados e o Distrito Federal disponíveis no banco de
dados mencionado acima.
Com isso, percebemos que das 27 propostas encontradas, 14 apresentam
elaboração para todos os níveis de ensino enquanto que as demais mesclam entre
o ensino fundamental II e o ensino médio.
Observamos ainda que os estados do Pará, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais,
Santa Catarina e São Paulo possuem a elaboração de um novo documento datados
de 2014, e que apenas o estado do Rio Grande do Norte não apresentou uma
proposta curricular, pelo menos digitalmente, não sendo possível analisá-la.
A partir do exposto acima e dos dados encontrados,percebemos que dentre
esse total mencionado, 11 (onze) não mencionaram nenhum termo que trouxesse
semelhanças com o processo de organização das propostas e 14 (quatorze)
apresentaram os termos organização curricular e sistematização em seus documentos.
Apesar de nenhuma proposta ter apresentado o termo sequenciação decidimos
adotá-lo para nossa pesquisa diante de seu significado perante busca no dicionário,
o qual significa “efeito de seguir” reconhecemos que o sentido condiz com o que
Souza Júnior (2007, p.214) chama atenção a seguir:
[...] existe a necessidade de uma sistematização mais sequenciada e
hierarquizada dos saberes escolares, pois o que vem ocorrendo, basicamente,
é uma escala crescente no nível de complexidade dos conteúdos ao longo
dos anos de escolarização (SOUZA JUNIOR, 2007, p. 214).

Notamos que, dado o percurso histórico da Educação Física, os aspectos que
o autor trata parecem ser latentes aos dias atuais, pois no sistema educativo ainda
não é fortemente evidenciado a necessidade de se aprofundar os conhecimentos
analisando desde sua dosagem, ou seja, sua sequenciação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desse modo, verificamos ao final deste processo a necessidade de levantar mais
elementos teóricos para fundamentar nossa pesquisa a partir das reflexões acerca
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das Teorias Curriculares e as Propostas Curriculares no universo do componente
Educação Física,investigando a sequenciação dos conteúdos, para acrescer
informações que ainda não fomos capazes de identificar.
REFERÊNCIAS
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MINAYO, Maria Cecilia de Souza (Org.). Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 32.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
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OS JOGOS OLÍMPICOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM RELATO DE PRÁTICA1
THE OLYMPIC GAMES IN THE LESSONS OF PHYSICAL
EDUCATION: A REPORT OF PRACTIVE
LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA: UNA MEMORIA DE PRÁCTICAS
Robinson Luiz Franco da Rocha2
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Olímpicos; Educação Física; Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO
O relato de prática aqui compartilhado expõe como o tema dos Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro-2016foi tratado nas aulas de educação física junto a três turmas
de 3º ano do ensino fundamental. Esta intervenção foi desenvolvida numa escola da
rede municipal de ensino de Limeira/SP, em 12 aulas ao longo do mês de agosto de
2016, concomitantemente à realização dos jogos.
Eventos como os jogos olímpicos constituem um tema de estudo de grande
relevância para a educação física escolar. A exposição promovida pelos meios de
comunicação reforça a necessidade de sua problematização nas aulas em virtude
da multiplicidade de discursos, vinculados a diferentes sentidos e significados,que
chegam aos alunos (BETTI, 1998).
A realização dos jogos no Rio de Janeiro se deu num contexto bastante
controverso. Em virtude disto, ora a maior parte da população mostrou-se favorável
à realização das Olimpíadas no Brasil, ora demonstrou grande aversão ao mesmo
(VAZ, 2016). Por não se tratar “apenas” de um evento esportivo, mas sim de um
grande acontecimento de ordem econômica, política, social e simbólica (RUBIO,
2016), buscou-se abordar o tema sob diferentes estratégias didáticas,tendo
como finalidade propiciar aos alunos a apropriação crítica da cultura corporal de
movimento (BETTI, 2013).
TEMATIZANDO OS JOGOS OLÍMPICOS NA ESCOLA
O currículo de educação física da rede municipal de ensino de Limeira/SPtem
como um dos conteúdos gerais o eixo “Jogos, Brincadeiras e Esportes”. Para o 3º
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Doutorando em Educação; Professor da rede municipal de Limeira/SP e rede estadual de São
Paulo. Faculdade de Educação-Unicamp (FE-UNICAMP), robinsonlfrocha@gmail.com
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ano, no 3º bimestre, esse conteúdo propõe que os alunos vivenciem jogos populares
de forma a reconhecê-los como parte da cultura corporal, associando tais jogos
com a atualidade.
Com base nestas proposições e de modo a aproximar esse conteúdo à temática
dos jogos olímpicos, adotou-se como objetivos para as aulas que os alunos pudessem:
entender e experienciar jogos que apresentassem semelhança em sua dinâmica de
participação com algumas das modalidades olímpicas; conhecer algumas destas
modalidades de forma mais aprofundada e problematizar de maneira coletiva as
notícias divulgadas a respeito dos jogos.
A partir desses objetivos, desenvolveu-se duas estratégias principais: (1) a
vivência de diferentes jogos; e, (2) a discussão sobre as notícias veiculadas nos
meios de comunicação a respeito do evento e das modalidades olímpicas. Para a
segunda, utilizou-se um jogo de memória sobre os esportes olímpicos, composto
por cartas com desenhos e informações sobre diferentes modalidades. A rotina
nas aulas incluiu, então,dois momentos principais: a roda de conversa inicial e as
vivências práticas de um ou dois jogos por aula.
Durante as rodas de conversa, alunos e professor tinham a oportunidade de
discutiras informações de jornais ou revistas e a narrativa oral dos alunos acerca
das modalidades esportivas e acontecimentos acompanhados pela televisão.
Também nestes momentos, divididos em grupos, os alunos analisavam as imagens e
informações contidas no jogo de memória. Como um jogo de perguntas e respostas,
os alunos tentavam “descobrir” as modalidades que estavam com os colegas, ao
mesmo tempo que davam uma ou outra pista sobre a modalidade que tinham em
mãos,de modo que os colegas pudessem “adivinhar”.
Para as vivências práticas foram realizados vários jogos pensados a partir das
características principais de diferentes modalidades: “corrida 1 contra 1”, “Salto
sobre o rio”, “Revezando o colete” e “Superando obstáculos” (atletismo); “Pegapega congela o atacante” (rugby sete); “Futebol de mãos dadas” (futebol); “Pegapega colete”(judô).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo das aulas, as estratégias adotadas se mostraram acertadas quanto
ao objetivo de promover a apropriação crítica do tema pelos alunos. Nas rodas de
conversa,opiniões favoráveis e contrárias à realização dos jogos surgiam a partir das
notícias trazidas para a aula. Os relatos das competições assistidas no dia anterior
à aula eram acompanhados de demonstrações e um contagiante entusiasmo. Os
encartes analisados contribuíram para a ampliação dos conhecimentos acerca das
modalidades olímpicas. E, nas vivências práticas as relações entre o jogo realizado
e as modalidades olímpicas eram destacadas pelo professor, mas também, em
diversas oportunidades, pelos próprios alunosa partir do que experimentavam.
REFERÊNCIAS
BETTI, M. A janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 1998.
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA E A INCLUSÃO1
Josuele França de Castro2
Adriane Corrêa da Silva3
Elen Cristina Soares de Brito4
Sheila Maria Mendes Nasserala
PALAVRAS-CHAVE: Pibid; Educação física; Inclusão.

INTRODUÇÃO
O presente estudo surgiu através das vivências proporcionadas pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) na área de Educação
Física da Universidade Federal do Acre (UFAC).
OBJETIVO
Abordar como a temática inclusão está na Educação Física, relatando as
experiências vivenciadas pelos bolsistas no trabalho inclusivo com alunos deficientes.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência das aulas ministradas em uma escola
pública de ensino infantil composta por seis turmas, uma de Creche, duas de Pré I
e três de Pré II com idade entre 2 e 5 anos. A Lei de Diretrizes e Bases (9394/96)
garante a obrigatoriedade do professor de Educação Física na Educação Básica,
entretanto pela ausência do profissional nessa instituição de ensino, o próprio
pedagogo realiza as atividades a fim de exercer a autonomia e desenvolvimento da
criança. A partir da parceria do programa com a instituição de ensino, os bolsistas
começaram a orientar as atividades, acompanhados pelo pedagogo da escola e
supervisor neste programa.
BASE TEÓRICA
Atualmente o sistema educacional está priorizando a diversidade e inclusão.A
Constituição Federal de (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nº 9394/96) obrigam as escolas a receberem todos os indivíduos portadores
de deficiência, mas a grande maioria das escolas não está preparada para receber
1 Fonte Financiadora: CAPES
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), josuelecastro_@hotmail.com
3 Universidade Federal do acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
4 Elencris.b@hotmail.com
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estes alunos e em muitas a estrutura física não é adequada. Na Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, no artigo 59 evidencia-se que os sistemas de ensino devem
adequar seus currículos, métodos, técnicas e recursos educativos de modo que
assegurem um bom aprendizado aos educandos com deficiência. Os professores
devem ser capacitados para a integração desses educandos, buscando especialização
adequada para atendimento especializado. Segundo Duarte e Werner (1995), apud
Cidade e Freitas (2002, p. 27):
A educação física adaptada é uma área da educação física que tem como
objeto de estudo a motricidade humana para as pessoas com necessidades
educacionais especiais, adequando metodologias de ensino para o
atendimento ás características de cada aluno com deficiência, respeitando
suas diferenças individuais.

Atualmente as escolas possuem uma sala de recurso para o atendimento
educacional especializado (AEE)que atende os alunos com necessidades especiais,
onde possuem cuidadores que dão suporte ao professor no processo de aprendizagem
dos mesmos.Na escola de educação infantil Sheila Maria Mendes Nasserala onde os
bolsistas desenvolveram as atividades do Pibid não possui professor de educação
física e consequentemente não há aulas de educação física, sendo que o próprio
pedagogo desenvolve as atividades com os alunos. Com a parceria do programa na
escola o pedagogo se reunia com os bolsistas para o planejamento das aulas, visando
sempre incluir os alunos com deficiências. A escola dispõe de poucos materiais,
durante o planejamento elaboravam e buscavam alternativas de jogos e brincadeiras
que despertasse a atenção das crianças, adaptando-as para que possibilitassem
participação e formação integral das crianças com deficiências, estimulando a fluidez
de emoções e pensamentos na construção do conhecimento a partir das experiências.
RESULTADOS
Através das práticas realizadas os alunos com deficiência puderam participar
de jogos e brincadeiras que lhes permitiram um bom desenvolvimento e integração
com os outros, sempre trabalhando em conjunto, respeitando as especificidades e
dificuldades de cada um no desenvolver das brincadeiras.
CONCLUSÃO
Percebe-se então que a Educação Física desempenha papel importante
no processo de desenvolvimento das crianças com necessidades especiais,
considerando que a aprendizagem não acontece de maneira isolada, e que através
das experiências proporcionadas pelas atividades desta área possibilita-se o
desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, além da cooperação de
todos enquanto ponto muito importante nesse processo de desenvolvimento do
aluno, sempre respeitando suas diferenças e o tempo de aprendizagem de cada um,
ajudando-o a superar as barreiras e limitações.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1998) Constituição da república Federativa do Brasil. Brasília:
Senado, 1988.p. 168.
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1461

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Nº9.394/96 de 20/12/96.
Brasília: Ministério da Educação e Desporto, 1996.
CIDADE, R, E, FREITAS, P, S. Educação física e inclusão: considerações para a prática
pedagógica na escola. Revista integração. Edição especial 2002 pg. 26 – 30.

RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1462

DIRETRIZES CURRICULARES E CONCURSOS
PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
DISTANCIAMENTO OU APROXIMAÇÕES?
CURRICULAR GUIDELINES AND TESTS FOR PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS: DISTANCING OR APPROXIMATIONS?
DIRECTRIZES DEL PLAN DE ESTUDIOS Y CONCURSOS PARA
PROFESSORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: DISTANCIAMIENTO
O ENFOQUES?
Maísa Ferreira1
Mário Luiz Ferrari Nunes2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Política Curricular, Currículo.

1 INTRODUÇÃO
A partir da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394) houve um
movimento de reorientação curricular, consolidado com as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental em 1996, as publicações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais em 1997 e a instauração de processos de avaliações de larga
escala centralizados nos resultados. Isso faz parte do processo de globalização da
economia e da cultura e é influenciado pela hegemonia das formas de governo
neoliberal. Como resultado, tanto as propostas curriculares como as políticas de sua
elaboração e implantação ganharam destaque nas pesquisas educacionais (LOPES;
MACEDO, 2002).
Nesse quadro, analisamos as relações entre o processo de seleção docente e
as políticas curriculares. Tomamos as Diretrizes Curriculares de Campinas (DCC)
anos iniciais (DCC1) e anos finais e EJA (DCC2) e os concursos públicos de 2012 e
2014como objetos de análise. A noção de ciclo de produção de políticas, proposta
por Stephen Ball, e as produções do campo dos estudos de currículo fundamentaram
as interpretações.
1 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), maisaf93@gmail.com
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mario.nunes@fef.unicamp.br
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2 METODOLOGIA
O método foi análise de documentos, proposta por Flick (2009).
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Para Ball (1994), a produção de políticas curriculares ocorre por meio de um
processo de negociações, no qual ocorrem acordos entre sujeitos que lutam por
determinadas visões políticas. Os documentos utilizados nesse trabalho foram
escritos por pessoas diferentes e apresentam bases epistemológicas e conceitos
divergentes, por isso os textos curriculares acabam sendo mesclas de diferentes
perspectivas, favorecendo as contradições.
As DCC1 apresentam como objeto de estudo da Educação Físicao corpo e o
movimento humano.Nas DCC2 o objeto de estudo é a cultura corporal. Percebem-se
aqui duas concepções de movimento e EF diferentes (SANTIN, 1994; BRACHT, 1999).
Quanto aos objetivos, é possível notar tanto aqueles que se aproximam das
teorias críticas, como por exemplo, valorizar, apreciar e desfrutas dos benefícios
advindos da cultura corporal de movimento (CAMPINAS, 2013, p. 57), como das
teorias tecnicistas, como, por exemplo, praticar higiene corporal tendo como
objetivo a vida saudável (CAMPINAS, 2012, p. 141).Em relação à avaliação a confusão
é maior. Muitos desses objetivos não são plausíveis de verificação, o que contradiz
as premissas básicas de avaliação presentes na educação desde Ralph Tyler (1975).
Nas provas constam uma variedade de assuntos, muitos relativos ao campo do
bacharelado. Na de 2012, o tema recorrente foi o da aptidão física e saúde (32,29%).
Na de 2014, o tema predominante foi currículo (24,13%). Vale dizer que nesta prova,
o tema da aptidão física e saúde foi o segundo mais citado(13,79%).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ball (1994), ao estudar políticas educacionais, considerou articulações e
reinterpretações em múltiplos contextos, o que faz com que os textos curriculares
sejam transformados frequentemente. O que se produz são híbridos culturais, que
fragilizam a prática pedagógica. Tanto nas DCC como nas provas percebe-se que as
concepções de EF e de licenciado estão hibridizadas, o que potencializa a prática
pedagógica fragmentada (NUNES, 2011). Mediante as relações entre as DCC e os
concursos pode-se inferir que o professor terá grandes dificuldades para atuar
na escola, criando a necessidade frequente de cursos de formação. Situação que
reforça o aspecto mercantil da educação e a tomada do Estado pelo neoliberalismo.
REFERÊNCIAS
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA1
THE PHYSICAL EDUCATION IN THE INITIAL YEARS: AN
EXPERIENCE REPORT
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS AÑOS INICIALES: UN RELATO
DE EXPERIENCIA
Monique Bianchetti2
Leandro Oliveira Rocha3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Relato de
experiência.

INTRODUÇÃO
Este relato de experiência foi elaborado a partir dos aprendizados construídos
na disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
do curso de Educação Física Licenciatura da Univates. A prática docente foi
desenvolvida em 2015, com a turma do 3º ano de uma escola pública do estado
do Rio Grande do Sul, totalizando 15 aulas. Teoricamente, a proposta de estágio
foi sustentada nos pressupostos das concepções abertas (HILDEBRANDT, 2011)
com ênfase na cooperação (BROTTO, 2002) e na experimentação e discussão das
diversas manifestações da cultura corporal.
O estágio constituiu as primeiras experiências na docência e foi repleto de
desafios, inquietações e aprendizados sobre a docência – os quais são apresentados
neste trabalho.
METODOLOGIA
Ao longo do estágio elaborei planos de aulas e memoriais descritivos. Nos
memoriais, escritos no final de cada aula, descrevi o que aconteceu na aula,
identifiquei situações que interferiam no andamento da aula e como interagi com
as crianças e como me senti. Compreendendo também uma forma de desenvolver a
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Univates (UNIVATES), mony_bian@hotmail.com
3 Centro Universitário Univates (UNIVATES), leandro.rocha@univates.br
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reflexão sobre a minha prática docente, os memoriais descritivos e sua relação com
o plano de aula desenvolvido, bem como os planos de aulas que foram elaborados
na sequência das aulas, constituíram os instrumentos de coleta de informações
utilizados para construção deste trabalho.
A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
O estágio foi marcado pela insegurança de desenvolver as aulas com crianças,
devido ao medo de ser incapaz de ensinar, de cativar as crianças e aprender com
elas. Faltava-me a segurança para enfrentar os desafios cotidianos em uma escola.
Pensava não ter competência para desenvolver as práticas pedagógicas nem
controle de turma.
Mesmo com essas sensações, no decorrer das aulas percebi que a interação com
as crianças era bem diferente daquela que imaginava. Frente às propostas práticas
com a dança, as modalidades esportivas e as dinâmicas cooperativas, as crianças
eram sempre entusiasmadas, divertidas e dispostas aos desafios propostos. Elas
apresentavam ideias, auxiliavam-me a organizar os espaços e materiais, construíam
as atividades práticas umas com as outras e compartilhavam descobertas. Esses
aspectos envolveram as aulas por construções coletivas de aprendizados, os quais,
para as crianças, podem ser relacionados à criação de movimentos, à capacidade
de diálogo e de compartilhar materiais e à compreensão da diversidade de práticas
corporais.
Já eu, entendi que as crianças são os atores principais das aulas e que elas
podem tornar as aulas em momentos alegres, prazerosos e de ricos aprendizados.
Ademais, sentia-me bem em estar nas aulas, com elas, como nunca havia pensado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletir sobre minhas experiências no estágio, percebi que entendia a
docência de forma equivocada. Acreditava em um tipo educação bancária (FREIRE,
2016), na qual eu era a detentora do conhecimento e que minha função era passá-lo
para os alunos, sendo estes meros objetos do processo educativo. Entendia que o
processo ensino-aprendizagem era pautado somente na capacidade do professor
de ensinar. Agora, entendo que o professor é um dos elementos desse processo,
certamente um dos principais porque toda proposta educativa tem intencionalidade
pedagógica e requer procedimentos didáticos.
Com o estágio, aprendi que a aula é uma construção coletiva e que ensinar “não
é transferir conhecimento” (FREIRE, 2016, p. 47) e que a aula é viva, é interativa, é
coletiva, é a soma entre: professor + alunos + escola + apoio da direção + materiais
+ espaços físicos + planejamento. Percebi que as aulas compreendem construções
coletivas permeadas por situações imprevistas e marcadas pela subjetividade
das crianças; e que minhas angústias iniciais também eram fruto da sobrecarga
emocional que colocava sobre mim mesma, a qual mobilizava meu desinteresse em
atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Por isso, o Estágio Supervisionado possibilitou compreender a mim mesma,
conhecer a vida na escola e a docência na Educação Física.
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA NA PEDAGOGIA HISTÓRICOCRÍTICA: LIMITES E POSSIBILIDADES1
THE ORGANIZATION OF THE PEDAGOGICAL WORK OF
PHYSICAL EDUCATION IN THE HISTORICAL-CRITICAL
PEDAGOGY: LIMITS AND POSSIBILITIES
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGOGICO DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PEDAGOGIA HISTORICO-CRITICA:
LIMITES Y POSSIBILIDADES
Naiá Márjore Marrone Alves2
Alcir Horácio da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: pedagogia histórico-crítica, organização do trabalho pedagógico, educação física.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objeto de estudo a organização do trabalho
pedagógico na Educação Física escolar e faz parte de uma pesquisa de mestrado,
em andamento, no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Educação Básica,
no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, da Universidade Federal de
Goiás. A relevância da pesquisa se justifica na medida que a realidade, na qual
está inserida a escola, apresenta grandes obstáculos para o desenvolvimento da
reflexão pedagógica crítica nas aulas de Educação Física. Trata-se de uma realidade
reprodutora do modo de produção do capital e, portanto, penetrada por contradições.
Mesmo com o notável espaço conquistado pelas concepções pedagógicas críticas
(sobretudo a pedagogia crítico-superadora no campo da Educação Física), ainda
é muito forte a presença de uma Educação Física, reproduzindo paradigmas
tradicionais, como por exemplo, o paradigma da aptidão física.
O problema que elencamos é: “Quais os limites e as possibilidades para a
implementação da proposta pedagógica de Educação Física a partir da Pedagogia
Histórico-Crítica?” Assim, o objetivo geral da pesquisa é investigar e analisar os
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), naiamarjore@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), alcirhs@gmail.com
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limites e possiblidades para a implementação de uma proposta pedagógica de
Educação Física a partir da pedagogia histórico-crítica na organização do trabalho
pedagógico do Centro Educacional de Período Integral Honestino Monteiro
Guimarães (CEPI-HMG), na cidade de Itaberaí, GO.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, a pesquisa-ação. Como
técnica de coleta de dados, utilizaremos entrevistas semiestruturadas e a aplicação
de questionários. Como instrumento de análise dos dados coletados, recorreremos
à Análise de Conteúdo. Planejamos algumas etapas para a pesquisa:
• Realização de entrevistas semiestruturadas com professores de outras áreas
e equipe gestora das escolas no intuito de investigar qual a concepção
de Educação Física que eles apresentam em seus discursos, de modo
que possamos compreender o papel e a inserção da Educação Física na
Organização do Trabalho Pedagógico da escola.
• Aplicação de questionário inicial aos alunos das turmas que serão escolhidas
para a aplicação da proposta pedagógica de Educação Física a partir da
pedagogia Histórico-Crítica.
• Construção da proposta pedagógica de Educação Física a partir da prática
social inicial apresentada pelos alunos.
• Aplicação, pela própria pesquisadora, desta proposta pedagógica
sistematizada a partir da Pedagogia Histórico-Crítica ao longo de três
meses (abril a junho de 2017) nas aulas de Educação Física ministradas pela
pesquisadora a alunos de 3º ano do CEPI-HMG, na cidade de Itaberaí, GO.
• Aplicação de questionário final aos alunos das turmas escolhidas para a
aplicação da proposta pedagógica.
• Análise dos dados obtidos.
• Construção do Produto Educacional: O produto será um caderno didático
contendo a proposta e o relato da experiência vivenciada.
RESULTADOS ESPERADOS
A pesquisa, já autorizada pelo Comitê de Ética da UFG, encontra-se na fase
de observação das aulas. Uma análise preliminar indica que predomina nas aulas
de Educação Física uma pedagogia reprodutivista, com ênfase no paradigma da
aptidão física. Pretendemos com este estudo contribuir com a mudança da cultura
pedagógica de professores, alunos, equipe gestora e demais envolvidos, de modo
que a Organização do Trabalho Pedagógico da Educação Física desta escola possa
se balizar no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos da Educação
Física por meio da Pedagogia Histórico-Crítica e que, assim, haja uma singela
transformação da realidade social de todos os envolvidos.
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UMA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DE JOGOS E
BRINCADEIRAS NO SEGUNDO CICLO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
AN EXPERIENCE WITH TEACHING GAMES IN THE FINAL
YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL
UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS EM EL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN FUNDAMENTAL
Brenda Rios de Faria1
Beatriz Silva Magalhães2
Larissa Janeti de Souza Lima3
Laura Lívia Fonseca4
LucianaMara Santos Barbosa5
Thátilla Freire Silva6
PALAVRAS-CHAVE: Jogos e Brincadeiras, Educação Física Escolar, Avaliação da Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
Ao considerarmos a escola como um espaço de produção de saberes, práticas
como a Cobra-cega, Sete Pecados, Cinco Marias, dentre tantas outras, podem ser
tomadas como possibilidades singulares de novas aprendizagens pelos estudantes.
Para Debortoli, Linhales e Vago(2002)ao organizarmos a educação física no ensino
fundamental, precisamos levar em consideração que o brincar é uma linguagem
essencial na infância, podendo se constituir em uma forma singular de produção e
apropriação do conhecimento em suas múltiplas dimensões.
Nesse sentido, elaboramos uma unidade didática de jogos e brincadeiras, no
contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência da Faculdade
de Educação no subprojeto Educação Física, da Universidade Federal de Minas
Gerais (PIBID\FAE\UFMG). A unidade foi desenvolvida nos meses de outubro
a dezembro de 2016. Para tanto, tomamos como referência o conceito de jogo/
1 SMED/PBH, brenda.rios.faria@gmail.com
2 EFFTO/UFMG, bea_magalhaes@yahoo.com.br
3 EEFFTO/UFMG, larijsl@gmail.com
4 EEFFTO/UFMG, laurafonseca@yahoo.com.br
5 EEFFTO/UFMG, lucianamarasb@yahoo.com.br
6 EEFFTO/UFMG, thatillafsilva@gmail.com
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brincadeira como uma criação humana “em que sua intencionalidade e curiosidade
resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a realidade e o
presente”. (CASTELLANI FILHO,et al, 2014. p 65)
Nossa proposta foi de apresentar possibilidades de ressignificara experiência
do brincar por meio de memórias brincantes de todos os sujeitos envolvidos.
Como forma de avaliação, elaboramos um caderno temático produzido com
material previamente organizado, construído ao longo da unidade, em que as
crianças registravam as atividades realizadas nas aulas.
2 METODOLOGIA
A unidade didática foi realizada com seis turmas de 4° e 5° anos da Escola
Municipal Aurélio Pires,com duas aulas semanais.
As aulas foram organizadas da seguinte forma: inicialmente os estudantes
puderam vivenciar as brincadeiras que nós professoras brincávamos na infância. Em
seguida, com o auxílio de uma pesquisa, eles conheceram e vivenciaram brincadeiras
dos familiares. Na sequência, trabalhamos brincadeiras de diferentes regiões do
Brasil e do mundo, procurando por elementos que as caracterizassem.
A estratégia metodológica utilizada nas aulas seguiu o roteiro: uma breve
apresentação sobre o jogo e/ou a brincadeira a ser tematizada, experimentação e,
por fim, a vivência das brincadeiras.
3 ALGUMAS INTERPRETAÇÕES INICIAIS
Ao longo da unidade, fomos desafiadas a lidar com as reincidências dos brincares
e a partir disso, eleger um acervo de brincadeiras que pudesse ser significativo para
os estudantes.
Outro ponto que nos desafiou foi a elaboração de uma estratégia de avaliação
que possibilitasse compreender os diferentes modos de aprendizagem das crianças.
Baseando-nos em Bevenutti (2002) buscávamos uma avaliação que ultrapassasse
a ótica da medição do conhecimento e levasse em consideração os sentimentos
mobilizados durante as práticas e a apropriação de saberes pelos estudantes.
Neste sentido, os cadernos nos possibilitaram perceber, por meio das diferentes
narrativas dos estudantes,como eles se relacionaram com os conhecimentos, sejam
vinculados ao aprendizado das brincadeiras ou às sensações vivenciadas nas aulas:
medo, felicidade, dor, cansaço e tristeza.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o projeto atendeu aos objetivos iniciais de resgatar e ampliar
o repertório de jogos e brincadeiras dos estudantes. O processo de avaliação nos
auxiliou na compreensão dos diferentes modos de aprender e se relacionar com os
brincares, bem como, se constituiu em um acervo de jogos e brincadeiras para os
estudantes.
Como professoras em formação, destacamos a ampla possibilidade de
aprendizado diante dos desafios da prática cotidiana na escola, sobretudo
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relacionadosàelaboração deuma unidade didática, com destaque para o
posicionamento como docente diante das turmas. Percebemos também, a
importância de compartilhar as experiências vividas com os colegas de formação.
REFERÊNCIAS
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O JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO
PROCESSO DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
THE GAME AS A PEDAGOGICAL RESOURCE IN THE
PROCESS OF INCLUSION IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
JUEGO COMO RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE
INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR
Gabrielle Souza Silva1
Elda Aparecida Couto Pimentel2
Jaqueline Nogueira Penera3
Joice Tainá de Jesus Santos4
Jutânia Teixeira Dos Santos5
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Deficiência; Inclusão.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo abordar sobre os aspectos da inclusão
nas aulas de Educação Física, além de problematizar acerca do papel do professor
como mediador do conhecimento, e os desafios por ele encontrados ao longo
desse percurso, e discutir a importância do jogo como recurso pedagógico nesse
processo.
Partimos da seguinte questão norteadora: Como o Jogo pode auxiliar no
processo de inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física?
Este trabalho foi orientado pelo pressuposto de que, para possibilitar o acesso
das pessoas com deficiência às aulas de Educação Física são necessárias novas
estratégias metodológicas que assegurem o acesso e permanência dos alunos com
deficiência, além dos espaços e materiais específicos adaptados e profissionais
especializados.
1 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), gabibotelho2009@hotmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), dinhapimentel02@gmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), jaquelinepenera@outlook.com
4 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), joicetaina.udi@hotmail.com
5 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), jutania87@hotmail.com
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METODOLOGIA
Pesquisa de cunho bibliográfico seguindo as seguintes etapas, leituras
minuciosas de textos da Educação Física Escolar, Educação Inclusiva e Educação
Especial, sustentando uma práxis que culmine com a formação do sujeito a partir da
explicitação das problemáticas comuns que esses autores abordam em relação ao
ensino especial e a inclusão, bem como suas diferentes questões metodológicas e
em segundo lugar, análises das categorias encontradas no intuito de reconhecer suas
semelhanças, diferenças, inter-relações, fundamentados em um referencial crítico.
Desenvolvido nas ações do Componente Curricular Pesquisa e Prática
Pedagógica, no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade do
Estado da Bahia – Campus XII, o trabalho é fruto do Seminário Interdisciplinar e
propôs discutir a cerca do trato com o conhecimento do jogo no espaço escolar,
especificamente, nas aulas de Educação Física, recorremos às concepções, conceitos
e proposições para a inclusão dos alunos com deficiência.
RESULTADOS
Os jogos na Educação Física Escolar pode ser um meio de inclusão. A prática
do jogo e da atividade física desde que aplicada com coerência e responsabilidade,
proporciona aos indivíduos uma maior autonomia, autoconfiança, podendo haver
participação no processo educacional, facilitando sua integração na sociedade.
Darido (2006) dialoga sobre o papel da Educação Física Escolar, em formar
um cidadão capaz de transformar sua realidade, e assim integrando-o não só,
com seu corpo, mas ele junto aos outros, conhecendo e respeitando seus limites,
potencialidades e diferenças.
Nota-se o relevante papel pedagógico do jogo no desenvolvimento educacional,
sua aplicabilidade é primordial no crescimento de fatores como o emocional,
intelectual, social e físico dos alunos que os praticam. De acordo Ferreira (2006,
p.37) “Os jogos surgiram na Grécia como forma de diversão, passando mais tarde
a serem aperfeiçoados e estudados por grandes mestres a fim de torná-lo parte do
desenvolvimento educacional da criança”.
Assim, apresentamos no trabalho como os jogos contribuem para a inclusão
em vários aspectos, e que o direito de participação deve ser livre, independente
de raça, idade, gênero, nível social, habilidade motora ou qualquer outra questão
excludente. Pela gama de possibilidades de ser desenvolvido o conteúdo jogo e
a sua flexibilidade de adaptação nas aulas de Educação Física, é notório que sua
contribuição é mais do que positiva no que diz respeito a inclusão de pessoas com
deficiência física dentro das instituições educacionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que concerne à Educação Física na prática inclusiva, averiguamos
que se queremos transformar essa cruel realidade é preciso criar as condições
necessárias para que isso ocorra, e a compreensão do real é parte importante de sua
transformação. Por isso, ao falarmos da educação física devemos, obrigatoriamente,
reconhecer o papel que ela está assumindo na sociedade em que vivemos.
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A contribuição do jogo para o processo de inclusão é evidenciada como um ato
de reflexão crítica desta manifestação cultural e deve-se a uma postura crítica do(a)
professor(a) em relação ao ensino da Educação Física. Com esses conhecimentos,
os alunos podem desenvolver uma visão crítica despertada pela relação sujeitomundo.
REFERÊNCIAS
DARIDO, S. C. Novas orientações para Educação Física escolar e a questão da cultura.
Revista de Educação CEAP, Salvador, nº 53, p.26 a 42, 2006.
FERREIRA, Vanja. Educação Física, recreação, jogos e desportos. 2.ed. Rio de Janeiro:
Sprint, 2006.
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PRÁTICAS AVALIATIVAS DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃOFÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM
DIÁLOGO COM A REDE MUNICIPAL DE VILA VELHA1
EVALUATION PRACTICES OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL: THE DIALOGUE WITH
TEACHERS OF MAJOR OF VILA VELHA
PRACTICAS DE EVALUACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL:UN DIÁLOGO CON LOS
MAESTROS DE LA AYUNTAMIENTON DE VILA VELHA
Marilia Baptista Ferreira2
Marciel Barcelos3
Aline Oliveira Vieira4
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação da aprendizagem; Educação Infantil; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Pesquisas como a de Glap, Brandalise e Rosso (2014), que estudaram a
produção acadêmica veiculada em periódicos, dissertações e teses entre 2010 e 2012,
sinalizam um maior interesse da área da Educação por estudos sobre avaliação da
aprendizagem na Educação Infantil (EI). Já Frossard (2015), ao analisar a produção
acadêmica publicada em periódicos da Educação Física (EF), no período de 1976 a
2014, não encontrou trabalhados que discutissem o tema.
Diante desse contexto, tem por objetivo analisar as concepções e formas
avaliativas realizadas por professores de EF que atuam na EI da Rede Municipal de
Vila Velha, ES (PMVV). De maneira especifica responderemos a seguinte questão:
quais as práticas avaliativas realizadas pelos professores com formação em EF na EI?
Assim, a ausência de estudos sobre a especificidade da avaliação do processo
de ensino e da aprendizagem da EF na EI e a necessidade de descentralizar as
pesquisas da capital Vitória, surgem como justificativas dessa pesquisa.
1 Esse estudo possui financiamento do edital MCTI/CNPq nº: 481424/2013-0.
2 Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), mbf.2411@gmail.com
3 Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), marcielbarcelos@gmail.com
4 Prefeitura Municipal da Serra (PMS), ninna. manguinhos@gmail.com
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2 METODOLOGIA
De natureza quantitativo do tipo exploratória (MARCONI, LAKATOS, 2008),
utilizamos como instrumento de produção de dados o questionário estruturado
com questões abertas (5), fechadas (17) do tipo múltipla escolha (8), de ordem
hierárquica (4) e de opinião (5) que abordam: o perfil profissional; formação
acadêmica; concepções de avaliação; e práticas avaliativas.
Foram convidados para participar do estudo 107 professores de EF que atuam
na EI do município de Vila Velha, por meio do encontro de formação continuada.
Destes, 34 professores responderam o questionário, sendo 27 efetivos e 7 em
designação temporária. As análises dos dados produzidos por meio dos softwares
SPSS possibilitou a organização e, posteriormente a sua categorização dos dados.
3 DESCRIÇÕES E RESULTADOS
A análise sobre o que os professores avaliam, evidenciam que: 38,6% priorizam
o aprendizado das habilidades motoras por meio dos jogos e brincadeiras populares;
31,58% o aprendizado do jogo e da brincadeira como patrimônio cultural imaterial;
14,03% o aprendizado dos valores relacionados com a sociedade; 10,52% a produção
dos alunos; 5,26% o aprendizado das cores, letras e formas por meio das brincadeiras.
Em relação ao como avaliam construímos 2 categorias: praticas avaliativas
que registram a ação e práticas que representam a ação. A categoria 1 representa
72,79% das respostas, revelando o uso de foto e filmagens como práticas avaliativas
e 27,21% tem como instrumentos produzidos pelos os alunos, os desenhos, pinturas,
produções de brinquedos, apresentações culturais e portfólios. Em relação ao
quando avaliam,27,45% realizam a avaliação diagnóstica,37,25% formativa e 35,30%
somativa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que, embora os dados produzidos sobre como avaliam direciona o
olhar para as práticas avaliativas que registram a ação, quando analisamos o que os
professores avaliam a centralidade está no ensino, dessa forma identificamos que:
67,65% dos professores avaliam o seu ensino; 17,64% a aprendizagem da criança;
5,88% o processo ensino-aprendizagem e 8,82% não apresentaram clareza em suas
respostas.
Esses dados, evidenciam a centralidade da avaliação do processo de ensino e da
aprendizagem realizada pelo professor de EF na EI. Nessa perspectiva, sinalizamos
como possibilidade de continuação do estudo a necessidade de compreendermos
quais são as concepções avaliativas dos professores, articulando–as perspectivas
de E.
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ATIVIDADES CIRCENSES: EQUILÍBRIO SOBRE
OBJETOS1
Raiany Mota Ribeiro2
Luana Reis de Brito3
Idelmar da Silva Freitas4
Tatiana dos Santos Coutinho5
Fernando Garcez de Melo6
Leni Hack7
PALAVRAS-CHAVE: atividades circenses; educação física; equilíbrio sobre objetos.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem o objetivo de relatar a experiência vivenciada na disciplina
de Prática Curricular IV, desenvolvida no curso de Licenciatura em Educação Física
da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT – Campus de Cáceres/MT
abordando as possibilidades pedagógicas de trabalharmos os elementos da Cultura
Corporal, no que diz respeito às atividades circenses, especificamente, equilíbrio
sobre objetos.
Para tanto, revisitamos alguns autores que discutem a temática, tais como
Duprat e Bortoleto (2007), Bortoleto (2011) e Coletivo de Autores (2012) para
organizarmos uma proposta de intervenção, a fim de vivenciarmos a relação teoria/
prática discutida em sala de aula.
A educação física escolar busca trabalhar a reflexão pedagógica sobre os
diferentes aspectos da cultura corporal, que de acordo com o Coletivo de Autores
(2012, p. 39), são os conhecimentos produzidos e sistematizados pela humanidade,
relacionados especialmente aos “jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte,
malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como
formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente
criadas e culturalmente desenvolvidas”.
As atividades rítmicas e expressivas englobam diversos conteúdos, dentre eles,
as atividades circenses, considerado fundamental nas aulas de educação física, que
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), ribeiromota2016@email.com
3 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), luana.reis.brito@hotmail.com
4 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), idelmarfreitas28@gmail.com
5 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), tatianacoutinho_1@hotmail.com
6 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), garcez@unemat.br
7 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), hackleni@gmail.com
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no quadro desenvolvido por Duprat e Bortoleto (2007, p. 178) compreendem diversas
modalidades, pedagogicamente divididas em: Acrobacias, Equilíbrio, Encenação e
Manipulação.
2 METODOLOGIA
A proposta de intervenção foi desenvolvida com os alunos do 6º ao 9° ano,
com idades entre 10 e 14 anos, matriculados nas aulas de Educação Física do ensino
fundamental II, da Instituição Educacional de Cáceres – IEC, de Cáceres – MT, no dia
09/02/2017, no período matutino.
O cumprimento das atividades foi constituído com as seguintes etapas: 1)
Planejamento das atividades propostas: rola-bola, pé de lata, slackline/corda
bamba e perna de pau. 2) Organização do espaço físico em circuitos para cada
estação com as atividades da modalidade equilíbrio sobre objetos; 3) Acolhimento
e apresentação das atividades; 4) Execução das atividades e roda de conversa para
avaliação das atividades com os alunos.
3 ANÁLISE
Ao abordarmos as possibilidades pedagógicas das atividades circenses de
equilíbrio sobre objetos, pudemos analisar que todos os alunos mostraram interesse
em participar, bem como suscitou a curiosidade sobre cada objeto, pois não tinham
experiências anteriores com alguns deles, como a perna de pau e o rola-bola. Estas
atividades exigiram diferentes graus de atenção e contribuíram diretamente com a
percepção, estimulando a aprendizagem no contexto geral.
Encontramos dificuldades com o pé de lata que não pode ser vivenciada por
todos os alunos, pois as latas não foram resistentes o suficiente. Dessa forma, podese destacar a importância de trabalhar com materiais resistentes e em quantidade
o suficiente para uma possível substituição quando for preciso.
Ao término de nossa intervenção fizemos uma roda de conversa para conhecer
as ponderações dos alunos sobre o trabalho desenvolvido, constatando que a
maioria dos participantes gostou das experiências vivenciadas, relacionando as
atividades circenses às aulas de educação física.
4 CONSIDERAÇÕES
Embora os resultados tenham caráter descritivo, por ter sido uma vivência na
escola, observamos que as mesmas pertencem ao grupo de atividades expressivas
e devem, portanto, ser tratadas nas aulas de Educação Física e, por integrarem
as manifestações da cultura corporal, as artes circenses podem ser vistas como
uma possibilidade, que de forma organizada e sistematizada contribuam com a
educação, no processo de formação humana.
REFERÊNCIAS
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OS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER EM CAÇADOR:
ONDE ESTÃO E COMO SÃO VISTOS?

1

CAÇADOR’S PUBLIC RECREATION PLACES: WHERE ARE
THEY AND HOW ARE THEY SEEN?
LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE OCIO EN CAÇADOR: DÓNDE
ESTÁN, COMO LO VEEN
Eduardo Batista von Borowski2
Gustavo Eurico Valentini3
Jéssica Serafim Frasson4
PALAVRAS-CHAVE: educação física; ensino integrado; lazer.

A Educação Física, enquanto disciplina curricular na educação básica assume
diversas concepções de acordo com o contexto, momento histórico e a cultura escolar.
Nesta proposta pedagógica, entendemos a Educação Física como uma disciplina
curricular que tematiza a cultura corporal e proporciona o acesso ao conhecimento
e à reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas corporais historicamente
produzidas pela humanidade, buscando contribuir para uma formação integral de
um ser humano crítico e reflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é produto,
mas também agente histórico, político, social e cultural (PARANÁ, 2008).
Desta forma, compreendemos o lazer como um dos conteúdos da Educação Física
e consequentemente como uma manifestação da cultura corporal. Concordamos
com Gramsci (1978) ao afirmar que o lazer deve constituir-se num espaço de
organização da cultura, onde as pessoas possam ampliar as oportunidades de
questionar os valores da ordem social vigente, de maneira que além de vivenciarem,
possam também produzir cultura.
Neste sentido, além da necessidade de promover o debate sobre o lazer como
conteúdo na disciplina de Educação Física dos cursos técnicos integrados do
IFSC Câmpus Caçador, objetivamos identificar e analisar criticamente os espaços
públicos de lazer na cidade de Caçador, SC a partir de visitas, entrevistas e uma
mostra fotográfica.
1 O trabalho contou com apoio financeiro do edital nº 28/PROPPI/2016 do IFSC Câmpus Caçador.
2 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), eduardo.borowski@ifsc.edu.br
3 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), gugavalentini@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), jehfrasson@hotmail.com
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Para alcançar os objetivos da prática pedagógica (compreender criticamente o
lazer, suas manifestações e políticas públicas), em um primeiro momento debatemos
em sala de aula conceitos de lazer, as práticas que os estudantes vivenciam, os
espaços de lazer frequentados por eles, entre outras situações para compreender
o lazer de maneira ampla e como parte da cultura na qual somos parte. Após esses
debates, surgiu o interesse em identificar os espaços públicos de lazer no município,
quais as impressões da população usuária e o olhar de nossos estudantes frente a
esses espaços.
Para identificar os espaços usamos três fontes: os próprios estudantes que
relataram os espaços conhecidos, os presidentes de associações de bairro que
forneceram informações acerca do local onde moram e a Fundação de meio
ambiente do município, responsável pela limpeza desses espaços. De conhecimento
dos espaços de públicos de lazer, realizamos a identificação visual destes, em um
mapa da cidade.
Assim, os estudantes foram a campo, realizaram fotografias, coletaram
informações sobre os locais e entrevistaram cento e cinquenta e um usuários através
de um questionário adaptado de Silva (2009).
As fotografias foram tratadas, impressas e organizadas para uma exposição em
formato de mostra fotográfica contendo 13 obras dos estudantes. Os dados coletados
e analisados estatisticamente foram debatidos pelos estudantes culminando em um
texto em formato de pôster apresentando os resultados da pesquisa que também
fez parte da mostra.
A concretização dessa experiência escolar permitiu, em síntese, aos estudantes
acessarem um conteúdo da educação física tendo a pesquisa como princípio
educativo, permitindo a produção e a socialização desse conhecimento através de
uma ação de extensão.
Percebemos ainda que as diferentes linguagens e manifestações são
importantes para o aprendizado e a socialização do conhecimento produzido, e por
isso, destacamos a mostra fotográfica, exposta pelos estudantes durante os jogos
internos do IFSC do Campus Caçador, como uma possibilidade de aprendizagem e
reflexão sobre os espaços públicos de lazer em Caçador, bem como a disseminação
do conhecimento construído na disciplina de Educação Física.
Para além da proposta pedagógica, sustentando a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, os estudantes propuseram construir uma sala de jogos
no campus onde a comunidade escolar poderá usufruir em momentos ociosos, em
aula e ainda como laboratório de práticas pedagógicas para os professores.
REFERÊNCIAS
GRAMSCI, A. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
PARANÁ (Estado). Secretaria de Educação. Proposta Curricular do Estado do Paraná:
Educação Física. Paraná: SEE, 2008.
SILVA, A. M. Atratividade e dinâmica de apropriação de espaços públicos para o lazer e
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PIBID – EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL EM SÃO SEBASTIÃO – DF
PIBID - PHYSICAL EDUCATION IN THE FINAL YEARS OF
FUNDAMENTAL EDUCATION IN SÃO SEBASTIÃO – DF
PIBID - EDUCACIÓN FÍSICA EN LOSÚLTIMOS AÑOS DE
EDUCACIÓN PRIMÁRIA EN SAN SEBASTIAN - DF
Daniel Cantanhede Behmoiras1
Júlio Cesar Cabral da Costa2
Gavin Jacome3
Pedro Romualdo da Silva4
Janaina Bezerra Pereira5
Jéssica de Almeida Corsini6
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; PIBID.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca sistematizar experiências de ensino-aprendizagem
ocorridas dentro do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID, coordenadas pela Faculdade de Educação Física da UnB. As ações foram
desenvolvidas em uma escola pública do Distrito Federal, localizada em São
Sebastião,região administrativa distante 25 quilômetros do centro da capital. A
escola atende estudantes dos anos finais do ensino fundamental.
2 METODOLOGIA
A experiência de trabalho foi realizada em várias turmas, onde cinco estudantes
sob supervisão cumpriram 10 horas semanais, sendo 2h em coordenação com
professor do curso de graduação da UnB e 8hdiretamente na escola acompanhando
a regência de classe e coordenação pedagógica. Os pibidianos desenvolveram
1 Universidade de Brasília (UnB), danielcanta1@gmail.com
2 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), julioef@gmail.com
3 Universidade de Brasília (UnB), gavin_drider@hotmail.com
4 Universidade de Brasília (UnB), pedrinho.romu@gmail.com
5 Universidade de Brasília (UnB), jana.pbezerra@gmail.com
6 Universidade de Brasília (UnB), jessica.a.corsini@gmail.com
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atividades de observação, planejamento, regência de classe, diagnóstico e
conhecimento da condição de trabalho de um professor da rede básica de ensino.
Foi oportunizada a eles a vivência plena do cotidiano escolar, com vistas a
participação em experiências metodológicas e tecnológicas de práticas docentes de
caráter inovadoras e socialmente referenciadas que buscam assegurar o processo
de ensino-aprendizagem enfrentando os seus desafios.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES.
As experiências vivenciadas pelos pibidianos foram construídas a partir de
problematizações realizadas inicialmente pelo professor supervisor que apresentou
todas as condições diagnosticas levando os estudantes a construírem suas próprias
avaliações. Superado período de conhecimento pleno das instâncias da escola,dos
alunos e suas demandas foi destinado maior espaço de intervenção e planejamento
participativo das ações,onde os pibidianos puderam aplicar os conhecimentos
adquiridos referenciando-se nos documentos norteadores da educação básica
(PCN, PPP da escola, Currículo em Movimento do DF).
Foram adotadas como ferramentas entre os Jogos, vídeos, músicas, brinquedos
e brincadeiras, leituras, debates, trabalhos em grupo e avaliações escritas. Partiuse sempre da referência dos saberes e dos diversos conhecimentos dos alunos,
do diálogo permanente e a correlação direta com a aplicação dos conhecimentos
na vida cotidiana oportunizando aos estudantes a construção autônoma de novas
experiências ligadas à cultura corporal, pois
A Educação Física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar,
tematiza formas de atividades expressivas corporais como: jogo, esporte,
dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento
que podemos chamar de cultura corporal. (COLETIVO DE AUTORES, 1992,
p. 33).

As experiências mais significativas foram realizadas inicialmente a partir
da apresentação de repertório, leitura e debate de diversas manifestações da
cultura corporal que culminaram com a construção pelos alunos, com mediação
dos professores, de portfólio de jogos e brincadeiras adaptadas a estudantes
com necessidades especiais, construção dos próprios jogos e brincadeiras em
grupos, ressignificação de jogos e esportes tradicionais adequando aos interesses
e necessidades das turmas, escolha democrática de tema que norteou avaliação
multidisciplinar e os jogos escolares.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pibidianos tiveram a oportunidade de conhecer e intervir diretamente nos
diversos segmentos de organização da escola, atuando diretamente na construção
e execução dos projetos e aulas, do processo de construção de instrumentos de
avaliação e retroalimentação de resultados para adequação às demandas dos
estudantes. Responderam prontamente ao desafio de fazer a leitura crítica da forma
de organização escolar, contribuindo com suas experiências e estudo com soluções
e sugestões aplicáveis a este cotidiano.
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A ótima aceitação por parte dos alunos e a abertura e valorização do trabalho
realizado não só pelo professor efetivo da escola, como pela direção e demais
educadores assegurou espaço rico de construção e produção de conhecimento que
acreditamos ser um diferencial positivo na formação destes que serão em breve
novos professores a enfrentar os desafios da escola.
REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. 12.ed. São
Paulo: Cortez, 1992.

RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1488

PROJETOS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASO ETNOGRÁFICO1
WORK PROJECTS AND PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL:
AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY
PROYECTOS DE TRABAJO Y EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
UN ESTUDIO DE CASO ETNOGRÁFICO
Márcio Cardoso Coelho2
Luciana de Oliveira Nunes3
Samuel Nascimento de Araújo4
Karine de Almeida Müller5
PALAVRAS-CHAVE: Projetos de Trabalho; Educação Física Escolar; Estudo de Caso Etnográfico.

INTRODUÇÃO
Os projetos de trabalho constituem-se em uma ação didática de cunho
interdisciplinar que busca a ressignificação do processo ensino aprendizagem,
partindo de uma situação problema e de um tema de pesquisa, pautada pelas
relações complexas para além dos conteúdos conceituais. Segundo Hernandez e
Ventura (1998, p.61) “A proposta que inspira os projetos de trabalho está vinculada
à perspectiva do conhecimento globalizado e relacional”. O presente estudo
consiste em uma dissertação de mestrado desenvolvida em 2016 em uma escola
da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS, (RMEPOA) com o objetivo de
compreender como a Educação Física se organiza como componente curricular
em um currículo orientado por projetos de trabalho. De maneira central, o estudo
buscou compreender como essa organização curricular se estabelece na cultura
escolar e como suas implicações influem no trabalho realizado na Educação Física
escolar. Neste texto apresento a metodologia utilizada na pesquisa, bem como seu
processo de análise e seu produto final.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua
realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coelhocardosomarcio@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS), lucianaanunes@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS), araujoedf@hotmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), profkarinemuller@gmail.com
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1489

METODOLOGIA
De natureza qualitativa, esta pesquisa, um estudo de caso etnográfico (ANDRÉ,
1995, p. 31), foi realizada em uma escola da RMEPOA, a referida rede, organiza-se
por ciclos de formação, contando com três ciclos de três anos cada um, perfazendo
os nove anos do ensino fundamental.
O trabalho de campo etnográfico foi realizado de março a dezembro de 2016
junto às três turmas do primeiro ano do ciclo B (B10). O estudo contou com sete
professores colaboradores: um professor de Educação Física (EF) (trabalha com
as três turmas do ano ciclo estudado), três professoras referência6, a supervisora
escolar, a orientadora educacional e o diretor da escola. Tais professores foram
escolhidos por trabalhar diretamente com o ano ciclo que caracterizou este estudo
de caso e por terem condições de trazer informações importantes quanto à origem
e constituição da opção por projetos de trabalho na escola. Os instrumentos para a
coleta das informações foram: observação participante, entrevistas semiestruturadas,
diálogos, diário de campo e análise de documentos e deram origem a duas categorias
de análise: As transformações ocorridas no ethos do coletivo docente de B10 e a
construção de um currículo em movimento.
DISCUSSÃO
A RMEPOA é organizada por ciclos de formação, nosso estudo foi realizado
com as três turmas do primeiro ano do segundo ciclo (B10), buscando compreender
como a organização por projetos de trabalho se constituiu nos aspectos simbólicos
compartilhados por esse coletivo docente. Após uma minuciosa revisão nos
instrumentos que serviram para a coleta das informações, construíram-se duas
categorias com o objetivo de analisar o que foi encontrado. A primeira categoria,
emergiu da observação sobre as transformações nas praticas pedagógicas do
coletivo docente, principalmente do professor de EF, para que os projetos de trabalho
efetivamente ocorressem nas turmas de B10, a segunda categoria versou sobre a
construção de um currículo em movimento, que busca transitar entre as teorias sobre
projetos de trabalho e a construção que foi possível realizar na escola. A EF esteve
presente envolvida em um processo interdisciplinar de “reciprocidade, mutualidade,
ou melhor dizendo, um regime de copropriedade, de interação”(FAZENDA,1993,p.31).
As relações de poder e hierarquização de componentes e conteúdos que pautam
um currículo multidisciplinar, fragmentado e de caráter acadêmico, sofrem uma
profunda ressignificação quando inseridos em um currículo interdisciplinar orientado
por projetos de trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Geertz (1989, p.18), um estudo é um avanço quando é mais incisivo
do que os realizados anteriormente a ele. Pode-se considerar que interpretar os
aspectos simbólicos compartilhados pelo coletivo docente de B10 em torno das
construções que se estabeleceram nas dinâmicas escolares no ano letivo de 2016,
6 Designação usada pela Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre para professores regentes de
classe nas séries iniciais, visto que a referida rede é organizada por ciclos de formação.
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através dos projetos de trabalho, trouxe um novo olhar sobre as possibilidades da
EF escolar quanto a sua representação na cultura escolar. Segundo Fonseca (2015,
p.34), se conseguirmos propor uma prática pedagógica que consiga avançar da
lógica do movimento pelo movimento, pode-se então, conseguir a ressignificação
da EF como componente curricular. Ademais, os projetos de trabalho podem tornarse uma alternativa didática viável para que um currículo mais próximo a realidade
do aluno, possa constituir-se na cultura escolar.
REFERÊNCIAS
ANDRÉ, M. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995.
FAZENDA, ICA. Interdisciplinaridade: Um projeto em parceria. 2.ed.São Paulo:
Loyola,1993.
FONSECA, D.G. Em busca de uma pedagogia relacional. In: FONSECA, Denise Grosso
da; MACHADO, Roseli Belmonte. (orgs). Educação Física: (re)visitando a didática.Porto
Alegre: Sulina, p. 33-47, 2015.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio De Janeiro: LTC,1989.
HERNÁNDEZ, F.,VENTURA, M.A organização do currículo por projetos de trabalho. O
conhecimento é um caleidoscópio. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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QUEIMADA: O CURRÍCULO CULTURAL EM AÇÃO1
DODGEBALL: THE CULTURAL CURRICULUM IN ACTION
QUEMADO: EL CURRICULUM CULTURALES EN LA ACCIÓN
Aline Santos do Nascimento2
PALAVRAS-CHAVE: Queimada; Educação Física escolar; Currículo Cultural.

1 INTRODUÇÃO
A prática pedagógica foi realizada durante as aulas de Educação Física da
EMEF Virgínia Lorisa Zeitounian Camargo, localizada na zona leste de São Paulo,
com aproximadamente 120 estudantes do 4º ano A, B e C e 5º ano A, durante seis
meses.
O mapeamento revelou que a queimada havia sido utilizada apenas como
atividade pré-desportiva e/ou recreativa, evidenciando a falta de preocupação
docente em investigá-la enquanto uma prática cultural, de ocorrência social e
que possui diversos elementos, códigos, significados e representações. Assim, a
queimada tornou-se objeto de estudo.
2 METODOLOGIA
O currículo cultural de Educação Física oportuniza a entrada de diversas
manifestações corporais sistematizadas no interior da escola, garantindo o acesso
as suas diversas e inúmeras formas de expressão corporal. Alguns princípios e
procedimentos metodológicos norteiam a prática pedagógica docente (NEIRA;
NUNES. 2009). Reconhecer o patrimônio corporal da comunidade, justiça curricular,
descolonização do currículo, evitar o daltonismo cultural e ancoragem social
dos conhecimentos fazem parte dos princípios. Os encaminhamentos didáticos
consistem em mapeamento, ressignificação, ampliação, aprofundamento, registros
e avaliação.
3 ANÁLISES, VIVÊNCIAS, PROBLEMATIZAÇÃO E PRODUÇÃO
Durante as análises, diversas possibilidades emergiram quanto sua origem e
contexto histórico, organização e seus representantes. Sugerindo que a queimada
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar (GPEF), nasc_aline@hotmail.com
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é uma prática híbrida que vem sofrendo diversas modificações ao longo do tempo.
Existem diversas formas de praticá-la e nomeá-la, variando de acordo com o grupo
cultural em que a mesma esta inserida.Nas diversas regiões do Brasil ela recebe
diferentes nomes como barra bola, mata soldado, baleado, bola queimada, cemitério,
mata-mata, queimado, guerra, jogo do mata, matada, caçador, carimba, e baleado
(LOPES. 2015).
Fizeram parte das vivências práticas a queimada normal, dupla, ameba,
americana, coração/abelha rainha/coringa, de base, de pinos, invertida e maluca.
Durante as vivências, foi possível perceber um vocabulário próprio da queimada.
Mão, pé ou cabeça quente/fria: quando “quente” quem deixasse a bola cair após
tocar na mão, pé ou cabeça seria considerado queimado/a, quando “fria”o jogo
continuava.Cemitério: espaço destinado nas laterais e no fundo dos campos para o
coveiro e morto. Morto: pessoa queimada que no cemitério podia queimar. Coveiro:
pessoa que inicia no cemitério com a função de pegar a bola e lançar para sua
equipe, não podendo queimar. Ressuscita: após a primeira pessoa de sua equipe
queimada, o morto ressuscita e volta para seu campo de jogo. Carimbado:pessoa
queimada. Café com leite: iniciante que ainda não domina todas as regras, podendo
errar e acertar até compreender completamente o jogo.
Após inúmeros problemas durante as vivências se fez necessário problematizar
o marcador social gênero. Foram elaboradas diversas atividades de ensino que
permitissemanalisar como as questões de gênero influenciam as ações, desejos e
anseios das pessoas. Por fim, foi elaborado um evento onde todos/as pudessem
participar de forma efetiva. Os registros foram realizados através de diário de bordo
e captação de imagens/fotografias.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No currículo cultural de Educação Física não existe uma manifestação corporal
melhor que outra, um conhecimento melhor que outro e tão pouco uma cultura
melhor que outra. O que existe são diversas possibilidades de estudo e todas são
muito bem vindas. Contrariando certa lógica normalizadora, eurocêntrica, burguesa
e esportivista, o projeto desestabiliza ao tematizar a queimada como prática legítima
de investigação.
REFERÊNCIAS
LOPES, P. Jogo de queimada. Brasil Escola. Link disponível em: <http://brasilescola.uol.
com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm>. Acesso em 30/05/2015.
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. (Orgs). Praticando Estudos Culturais na Educação Física.
São Caetano do Sul, SP: Yendis. 2009.
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É DIA DE PICADEIRO NA ESCOLA: EXPERIÊNCIA
PEDAGÓGICA EM PRÁTICAS CIRCENSES1
IT IS A DAY OF CIRCUS AT SCHOOL: PEDAGOGICAL
EXPERIENCE IN CIRCUS PRACTICES
ES DÍA DE CIRCO EN LA ESCUELA: EXPERIENCIA DOCENTE
EN LAS PRÁCTICAS DE CIRCO
João Leandro de Melo Araújo2
Arthur Vinícius de Oliveira Mendonça3
Adriana Barbosa de França4
Ylana Tavares Sobrinho5
Suzana Valéria Aires de Oliveira6
Maria Aparecida Dias7
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Circenses; Ginástica; Educação Física Escolar.

1 INTRODUÇÃO
No âmbito da educação física escolar, as atividades circenses têm despontado
como propostas metodológicas alternativas para o rompimento com a praxe
da esportivização, ainda tão vigente neste meio (OLIVEIRA FILHO; SCORSIN;
KRONBAUER, 2012). Embora tal vertente pedagógica esteja em ascensão na
academia, quantitativamente ainda possui recursos científicos limitados.
Sabendo disso, o presente trabalho traz à tona um relato de experiência de
projeto educacional, em que se adotou “o circo” como temática principal, objetivando
discutir as possibilidades de planejamento deste mote e apontando os benefícios
ofertados pelas atividades circenses.

1 Ação vinculada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/UFRN), a qual
não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jleandro93@outlook.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), art.vinicius92@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), drica.barbosa20@gmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ylanatavares@hotmail.com
6 Escola Municipal Arnaldo Monteiro (EMAM), luizaaires002@yahoo.com.br
7 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cidaufrn@gmail.com
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2 METODOLOGIA
O presente relato de experiência trata de um projeto educacional pautado em
7 intervenções, implementadas na turma do 4º ano da Escola Municipal Arnaldo
Monteiro, Natal–RN,que decorreram ao longo de dois meses, em que se adotou a
temática do “circo” como eixo central da proposta pedagógica de ensino, transitando
por modalidades que estão inseridas neste contexto: a ginástica, a dança e o teatro.
De maneira a desenvolver as habilidades inerentes às modalidades supracitadas,
foi preferível fragmentar o cronograma de aulas, iniciando-se as atividades práticas
abordando as competências da ginástica executadas no picadeiro, trespassando
em sequência pelos elementos da dança e, por fim, trabalhando as performances
teatrais dos alunos.
Ao término do bimestre, os estudantes foram instruídos a compor um picadeiro,
de modo que fosse realizado um “dia de circo”, repleto de atrações desta tipologia,
executadas pelos alunos da referida turma. Para avaliar as crianças, estabeleceu-se
os critérios: participação, conteúdo aprendido; e superações de desafios.
3 RESULTADOS
A prática circense rompeu as dimensões escolares, envolvendo diretamente
a comunidade escolar:os jovens, com seus engajamentos nas vivências; os pais,
colaboradores com as fantasias; o picadeiro, caracterizando a temática;assim como
o corpo docente, empenhados com as práticas e com os conteúdos de sala de aula.
Ao abordar temáticas de criação artística e a liberdade de expressão, se constrói
um ambiente propício às múltiplas aprendizagens (MIRANDA; LOPES; LARA, 2011).
Na ocasião, o circo instigou a criatividade dos alunos, promovendo-lhes novos
conhecimentos de teor sociais, cognitivos e motores.
Constatou-se que a turma foi exitosa nos quesitos “participação” e “conteúdo
aprendido”, haja vista que se teve bom envolvimento com a prática, assim como na
busca pelos saberes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo foi vital na reafirmação de questões como a valorização da educação
física escolar, com temas próprios e relevantes ao desenvolvimento humano,
contribuindo com a variabilidade motora do indivíduo, modificando atitudes e
favorecendo o entendimento de conceitos propostos.
Nitidamente, as crianças se sentiram livres e valorizadas por realizarem
movimentos com expressiva variância, bem como desafiadas e motivadas ao
vivenciarem atividades inéditas, as quais foram pensadas e executadas por elas.
REFERÊNCIAS
GONZÁLEZ, F. J.; DARIDO, S. C.; OLIVEIRA, A. A. B. Ginástica, dança e atividades
circenses. Maringá: Eduem, 2014.
INFANTINO, J. Práticas, representações e discursos da corporalidade: A ambiguidade nos
corpos do circo. Runa, v. 31, n. 1, p. 49–65, jan./jun., 2010.
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AS SIGNIFICAÇÕES DE ESTUDANTES SOBRE AS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA
CULTURAL
THE SIGNIFICANCE OF STUDENTS ON THE LESSONS OF
PHYSICAL EDUCATION IN THE CULTURAL PERSPECTIVE
LAS SIGNIFICACIONES DE ESTUDIANTES EN LAS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN PERSPECTIVA CULTURAL
Jorge Luiz de Oliveira Junior1
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física cultural; significações; estudantes

1 INTRODUÇÃO
Há algum tempo, a educação escolarizada presenciou a inclusão de diferentes
grupos culturais e seus representantes em seus espaços. Ela então se responsabilizou
em aproximá-los e procurou reconhecer a heterogeneidade e valorizar o aspecto
multicultural dos sujeitos (CANDAU, 2008). Inspirada nesse cenário, a Educação
Física propôs o currículo cultural da Educação Física2 (NEIRA, 2011; NEIRA; NUNES,
2016), que está sendo colocado em ação em distintas escolas. Diante disso, o
objetivo da pesquisa consistiu em investigar as significações dos estudantes sobre as
aulas de Educação Física culturalmente orientada de uma escola pública municipal
paulistana.
2 METODOLOGIA
Adotou-se a etnografia inspirada pela teorização pós-crítica que se caracteriza
por ser mais criticamente reflexiva com respeito à subjetividade e por ser mais
atenta às estratégias linguísticas e discursivas. O material produzido ao longo da
investigação foi interpretado com base nas contribuições da análise cultural, que
atua no sentido de entender como as práticas culturais são vividas e experimentadas
pelos sujeitos como um todo
1 Faculdade de Educação da USP (FEUSP), jorgejref@yahoo.com.br
2 Também denominado Educação Física cultural, perspectiva cultural da Educação Física e Educação
Física culturalmente orientada.
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3 DISCUSSÃO
Ao analisar o material produzido, destaca-se o fato de que alguns significados
atribuídos pelos estudantes às aulas de Educação Física remetem aos princípios
curriculares, orientações didáticas e ações pedagógicas que caracterizam o currículo
cultural.
Por meio da ação dialógica, as crianças e jovens atribuem significados às
atividades de ensino que aprofundam e ampliam os conhecimentos relacionados
às práticas corporais. Assim, quando convidados a se posicionarem sobre as aulas
em que o sertanejo e handebol foram tematizados, a estudante Patrícia3 afirmou ter
aprendido “os passos da música [...] os tipos de sertanejo. Sertanejo eu achava que
era uma coisa só (risos). Tem sertanejo universitário [...]”.
A mesma situação foi observada na tematização de skate e patins, onde a
aluna Gisele afirmou ter aprendido a “andar um pouco de patins”, o Kauan disse ter
aprendido “[...] a virar o skate” e o Kevin falou que aprendeu a andar “[...] um pouco
de patins e até consegui me equilibrar mais”. Isso aponta que as crianças e jovens
não só aprofundam e ampliam seus conhecimentos por meio da leitura de textos,
de apreciação de imagens e debates em sala de aula, mas também nos momentos
que vivenciam corporalmente as práticas corporais.
Outra situação observada indica que os alunos elaboraram novos gestos e
coreografias ginásticas inspirados no gênero musical funk (EPISÓDIO 12 – 17/03/2016).
A Educação Física cultural almeja que os alunos desestabilizem, modifiquem, recriem
e ressignifiquem as práticas corporais tematizadas (NEIRA; NUNES, 2016).
Ademais, os alunos assumem uma postura problematizadora frente algumas
situações. Foram os casos em que o Daniel se posicionou contra um argumento
preconceituoso proferido pela sua mãe acerca do skate: “Não tem nada a ver. Até os
velhinhos andam de skate e eles não são maloqueiros” (EPISÓDIO 06 – 16/09/2015),
em que a Raiane retomou as discussões da tematização de ginástica rítmica para
argumentar em defesa da mulher (EPISÓDIO 27 – 18/08/2016) e quando um grupo
de meninas discordou energicamente da ideia sugerida pelos meninos que o tempo
de vivência do futebol delas fosse menor (EPISÓDIO 24 – 29/06/2016).
Esses dados dizem muito acerca das sementes plantadas pelo currículo cultural
da Educação Física. As posturas adotadas, por mais simples e corriqueiras que
possam parecer revelam a produção de novas representações e significados acerca
do componente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos dados produzidos evidencia que os participantes da pesquisa
ampliam, aprofundam e ressignificam os conhecimentos referentes às práticas
corporais tematizadas, assumem uma postura problematizadora frente às situações
em que discursos preconceituosos são colocados em circulação e significam as
aulas de Educação Física como espaço democrático de participação, provocando-a
de modo a ressignificá-las de outras maneiras.
3 Nomes fictícios.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO:
O LUGAR E IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO
SEGUNDO OS ESTUDANTES1.
Gustavo José Silva de Lira2
João Paulo dos Santos Oliveira3
Marcelo Soares Tavares de Melo4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; ensino médio; formação.

1 INTRODUÇÃO
Apesar de ainda vigorar a existência da Educação Física como componente
curricular na educação básica, sabe-se empiricamente que várias realidades
escolares suprimem a aula deste componente no 3º ano do Ensino Médio por se
tratar do ano de conclusão do Ensino Médio e consequente preparação para as
avaliações externas e de acesso ao ensino superior.
Esta pesquisa, então, serviu como base para a compreensão da realidade desta
série nesse nível de ensino, com o fim de subsidiar uma dissertação de mestrado
que discutiu a relação entre o ENEM e a prática pedagógica da Educação Física.
Neste interim temos como objetivo deste estudo investigar a visão dos
estudantes sobre a Educação Física no 3º ano do Ensino Médio quanto ao seu lugar
e importância para a formação na educação básica.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com uso do método
hermenêutico-dialético.
Por envolver seres humanos esta pesquisa foi submetida ao Conselho de Ética
do Complexo Hospitalar HUOC/PROCAPE obtendo Parecer Consubstanciado do
CEP com o número 1.476.576 e C.A.A.E. 51418315.1.0000.5192 e para a seleção dos
sujeitos da pesquisa, no que concerne aos estudantes, realizamos sorteios aleatórios
das turmas do Ensino Médio, neste caso aqui as turmas referentes ao 3º ano do
Ensino Médio.
Foram aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas, e procedemos
a análise de conteúdo categorial por temáticas fundamentados em Bardin (1988).
1 O presentetextonãocontou com apoiofinanceiro de nenhumanatureza para suarealização.
2 Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE), gustavojslira@hotmail.com
3 Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), jp-1488@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), mmelo19@hotmail.com
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3 RESULTADOS
É intrigante que, justamente no ano de conclusão do Ensino Médio, onde os
estudantes não possuem mais a aula regular de Educação Física nesta realidade
pesquisada, termos mais de 95% dos estudantes valorizando esta disciplina. É o
maior percentual entre todas as séries pesquisadas neste estudo, mesmo sem haver
uma relação pedagógica mais direta entre professor da disciplina e os estudantes.
Verificamos uma prevalência da ideia, entre os estudantes, de que a Educação
Física tem como foco o exercício físico. Entretanto, a evidência de que o conhecimento
é o que dá base para a importância da disciplina na escola é que os estudantes
vislumbram os temas da Cultura Corporal como práticas que conferem essa validade,
emergindo como a segunda unidade de registro que mais aparece nas falas.
Betti e Zuliani (2002, p. 76) ressaltam que a EF no Ensino Médio deve atender
às necessidades dos alunos, e não aprofundar ou apenas reproduzir os conteúdos
trabalhados durante o Ensino Fundamental.
Existe e deve existir uma relação entre os conteúdos da educação física
(temas da cultura corporal: esporte, dança, luta, ginástica e jogos), e os
grandes problemas sócio-políticos atuais (ecologia, preconceitos social e
racial, distribuição do solo urbano e de renda e ética), contribuindo, assim,
com a formação humana do aluno. (MIRANDA; LARA; RINALDI, 2009, p. 626).

Porém a mera obrigatoriedade não confere a EF uma atratividade que estabelece
importância aos seus conhecimentos sendo tratados nas aulas. O Coletivo de Autores
(2012) defende que a aula de Educação Física precisa ser compreendida como um
espaço intencionalmente organizado para a aprendizagem do estudante, por meio
de seus conhecimentos específicos e das diversas características que permeiam a
realidade social.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Saber que a grande maioria dos estudantes pesquisados confere importância
a Educação Física em suas formações nos remete a reflexão sobre a necessidade
desta disciplina nesta série de ensino, seja por questões ligadas a preparação para
as avaliações externas, seja por outros fatores.
É preciso legitimar a disciplina a partir da prática, sim, pois a disciplina trata
da Cultura Corporal nas suas mais variadas manifestações, porém o conhecimento,
o conteúdo a ser tratado e que envolve as práticas corporais precisa não se limitar
em si mesmo, mas conectar-se com a realidade e com o conhecimento socialmente
construídos.
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A CAMINHADA NO COTIDIANO ESCOLAR: UMA
EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
Pedro Alves Castro1
Marlon Messias Santana Cruz2
PALAVRAS - CHAVE: Caminhada; Cotidiano; Educação Física escolar.

INTRODUÇÃO
Este relato de experiência é fruto de uma prática pedagógica desenvolvida
no Colégio Estadual Dona Tina, na cidade de Livramento de Nossa Senhora-B A,
durante uma unidade escolar (um bimestre), com estudantes do 7° ano do ensino
fundamental.
A sua base teórica foi alicerçada pela Perspectiva Cultural da Educação Física
(NEIRA E NUNES, 2008, 2009, 2011), para a tematização do assunto “caminhada”,
objetivando-se assim, uma valorização das práticas corporais da comunidade escolar,
assim como, possibilitar aos estudantes uma postura crítica perante as práticas
corporais do seu cotidiano, além da busca por uma valorização desta área através
de uma prática pedagógica situada socialmente, historicamente e criticamente.
Ao final pode-se notar um olhar diferenciado dos estudantes perante o
componente curricular, assim como uma visão crítica em relação às práticas
corporais que os cercam no cotidiano.
METODOLOGIA
Este relato de experiência fundamenta-se a sua prática pedagógica na
perspectiva Cultural da Educação Física (NUNES ENEIRA, 2008, 2009, 2011). O
percurso metodológico desenvolveu o seu primeiro momento com o mapeamento
das práticas corporais dos estudantes, através da confecção de um painel, no intuito
de cada equipe expor as várias práticas que envolvem o seu cotidiano.
Após este mapeamento foi possível selecionar a caminhada como assunto a
ser tematizado durante as aulas. Iniciamos com a leitura e debate de vários textos
que elencavam assuntos relacionados com a caminha, como: caminhada e meio
ambiente, caminhada e diabetes, caminhada na gestação, caminhada e pressão
arterial, caminhada para idosos. O intuito foi aprofundar as várias dimensões desta
prática, que é adotada por todos os estudantes e seus familiares.
1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), palvesdemolay@gmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), marlonmessias@hotmail.com
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O terceiro momento foi à apresentação de um seminário, no intuito de buscar
uma maior aproximação desta prática corporal como cotidiano dos estudantes, os
mesmos deveriam apresentar situações vivenciadas por eles. Por fim, realizamos
uma vivência em uma praça da cidade que é escolhida por muitas pessoas para esta
atividade.
RESULTADOS
Ao iniciarmos com o mapeamento, notamos a presença marcante da caminha
no cotidiano dos estudantes, porém, esta manifestação corporal nunca tinha sido
desenvolvida nas aulas de Educação Física. Então, com este mapeamento inicial foi
possível identificar o universo corporal da com unidade escolar, de acordo com Neira
(2011) é necessário ir além do patrimônio cultural com unitário, é fundamental um a
investigação durante a ação didática no intuito de reconhecer os discursos e as várias
formas que assumem as práticas corporais.
Ao desenvolvermos as várias dimensões da caminhada durante as aulas os
estudantes puderam perceber as reais possibilidades do assunto tematizado, de
acordo com um dos estudantes em sua fala “Profs. E eu achando que caminha no final
da tarde na praça da igreja era bom, nunca tinha pensado no movimento de carro,
poluição demais”. Nota-se na fala deste um a visão diferenciada, que foi desenvolvida
através dos debates em sala de aula, referente à caminhada e o meio ambiente.
Por fim, percebeu-se que os estudantes ao final desta ação, puderam através
do conhecimento adquirido ter um poder de escolha e de tomada de decisão em
relação às práticas corporais, observando todo o contexto que as envolvem. Além
disso, considera-se importante um a visão de valorização da Educação Física, a partir
de um a prática pedagógica crítica e realmente democrática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização desta prática pedagógica, foi possível uma “reconstrução”
do componente curricular, que era denominada apenas como o momento de “ir para
a quadra” ou “de jogar o baba” pelos estudantes. A tomada de consciência através
de aulas participativas e democráticas e através da valorização dos estudantes em
relação à construção curricular foi fundamental para essa um “reposicionamento” da
Educação Física.
Além disso, foi possível oferecer um conhecimento necessário para a formação
crítica dos estudantes, com o propósito de sensibilizar para a tomada de escolhas e
de participação perante a com unidade que vive, e principalmente um olhar diferente
para as várias manifestações da cultura corporal que fazem parte do seu dia a dia.
REFERÊNCIAS
NEIRA, M.G.; NUNES, M.L.F. Educação Física, Currículo e Cultura. São Paulo: Phorte, 2009.
NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física. São Paulo: Blucher, 2011. (Coleção A reflexão e a
prática no ensino; v. 8).
NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mário Luiz Ferrari. Pedagogia da cultura corporal: crítica e
alternativas. 2.ed. São Paulo: Phorte, 2008.
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A TEMATIZAÇÃO DA GINÁSTICA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DO
INSTITUTO FEDERAL
Daniel Teixeira Maldonado1
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Ginástica; Ensino Médio.

1 INTRODUÇÃO
Após intensos debates sobre os objetivos da Educação Física Escolar (EFE),
chegamos ao momento onde se entende que a Educação Física (EF) pode ser
considerada como um componente curricular, que possui saberes específicos de
extrema importância para formação plena do cidadão (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014).
Portanto, a EF é o componente curricular responsável pela tematização das
manifestações da cultura corporal de movimento, onde os estudantes precisam
vivenciar, refletir e transformar de forma autônoma e crítica essas práticas corporais
(GONZÁLEZ; FRAGA, 2012).
Relatar experiências que ocorrem nas escolas pode evidenciar uma mudança
paradigmática da prática pedagógica dos docentes de EFE. Nesse sentido, o
objetivo desse estudo foi relatar uma experiência pedagógica onde o docente
de EF tematizou a ginástica buscando desenvolver o posicionamento crítico dos
estudantes sobre essa manifestação da cultura corporal de movimento.
2 METODOLOGIA
Foi realizado um relato de experiência, que pode ser considerado como registros
das atividades docentes realizadas com os estudantes com o objetivo de construir
novos conhecimentos. Nele deve ser mostrado o planejamento do professor, suas
observações e reflexões durante as aulas, para que esse profissional possa aprimorar
a sua prática pedagógica e compartilhar as suas experiências com outros docentes
(DELMANTO; FAUSTIONI, 2009).
Essa experiência pedagógica foi realizada com duas turmas de 1º ano do Ensino
Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus São Paulo,
durante o quarto bimestre de 2016. Cada turma continha entre 40 e 50 estudantes
que faziam o curso técnico de Mecânica e Eletrônica integrado ao Ensino Médio.
Para descrever esse relato de experiência foram utilizadas as fotos das aulas,
os trabalhos dos estudantes, as filmagens das coreografias elaboradas pelos alunos
e as anotações realizadas pelo docente no seu diário de campo.
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) danieltmaldonado@yahoo.com.br
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1504

3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Para iniciar as aulas foi realizado um diagnóstico sobre as práticas corporais
que os estudantes ainda não tinham tido contato nas suas aulas de EFE. Esse
mapeamento mostrou que os alunos ainda não conheciam de forma aprofundada as
lutas e as ginásticas. Escolheu-se tematizar as ginásticas por conta da curiosidade
dos jovens com as atividades relacionadas com a musculação e por conta das
apresentações de ginástica que foram mostradas pela mídia durante as Olimpíadas.
Nessa experiência educativa foram realizadas aulas expositivas sobre os
benefícios e os riscos da musculação para adolescentes. Os estudantes trouxeram
para a escola uma garrafa pet de 600 ml com areia e diversificados exercícios
de musculação foram realizados na quadra. Para finalizar, os jovens pesquisaram
em academias de musculação a opinião dos professores sobre a realização da
musculação para crianças e adolescentes e os valores que esses locais cobravam
para realizar esse treinamento.
Após terminar esse momento os estudantes assistiram vídeos de competições
oficiais das ginásticas (artística, rítmica e acrobática), vivenciaram fundamentos
dessas práticas corporais, criaram os aparelhos da ginástica rítmica com materiais
alternativos e elaboraram uma coreografia de ginástica geral com elementos de
todas essas ginásticas. Além disso, nessa apresentação, era necessário realizar uma
reflexão sobre temas que incomodavam os jovens na sociedade.
Os temas escolhidos pelos alunos foram: racismo, machismo, homofobia,
utilização de anabolizantes nos esportes, desigualdade social e ocupação das
escolas. Após as apresentações foram realizados debates sobre os temas das
coreografias.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar essas aulas foi possível perceber que os estudantes compreenderam
sobre a produção científica que envolve a realização da musculação para
adolescentes, além de vivenciar diversificados exercícios dessa prática corporal.
Nas coreografias de ginástica geral os alunos utilizaram elementos de diversas
ginásticas e se posicionaram criticamente sobre os temas que assolam a sociedade
contemporânea.
REFERÊNCIAS
BRACHT, V.; GONZÁLEZ, F. J. Educação Física Escolar. In__GONZÁLEZ, F. J.;
FENSTERSEIFER, P. E. Dicionário crítico da Educação Física. 3.ed. Ijuí: Unijuí, 2014.
DELMANTO, D.; FAUSTINONI, L. E. Os relatos de prática e sua importância no processo de
produção e socialização do conhecimento. In__GOIÁS. Secretaria de Estado da Educação.
Reorientação curricular do 6º ao 9º ano: currículo em debate – Relatos de Práticas
Pedagógicas. Goiânia: SEE/GO, 2009.
GONZÁLEZ, F. J.; FRAGA, A. B. Afazeres da Educação Física na escola: planejar, ensinar,
partilhar. Erechim: Edelbra, 2012.
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DESAFIOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA
EXPERIÊNCIA TECNOLÓGICA
CHALLENGES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: A
TECHNOLOGICAL EXPERIENCE
DESAFÍOS EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UNA
EXPERIENCIA TECNOLÓGICA
Renata de Oliveira Carvalho1
Andressa Ceni Lopes2
Liziane Nichele Pereira3
PALAVRAS – CHAVE: Educação física escolar, videoaulas, tecnologias digitais.

Um dos desafios da escola contemporânea é adaptar-se a este mundo de
interações tecnológicas. A interação das crianças e jovens com as tecnologias digitais
permitem afirmar que uma nova inteligência está se desenvolvendo nas gerações
que nascem incluídas na cultura digital (FAGUNDES, 2010, p.4). Reflexões e ações
didáticas coerentes com a consciência de nosso papel enquanto docentes em uma
sociedade tecnológica justifica a relevância de fomentar ações como a que embasa
nosso estudo (BRITO 2008, p. 5). Nesta demanda surge a necessidade da Educação
Física envolver-se, lançando mão das mídias como ferramenta pedagógica. Passou
a ser de suma importância compreender que os discentes compõem uma geração
que “pensa e age”, digitalmente. Ações do LEC (Laboratório de Estudos Cognitivos
- UFRGS) defendem a tecnologia na aprendizagem apontando para uma melhor
qualidade na educação:
As tecnologias digitais servem para expandir seus poderes cognitivos. Elas
podem ser usadas para empodeirar percepções e memórias, mas também
libertar seu pensamento no uso e na construção da criatividade, do virtual,
na ampliação e no desenvolvimento do juízo lógico e da consciência.
(FAGUNDES, 2010, p. 2)

Optou-se por utilizar videoaulas neste projeto de Educação Física escolar que
embasa o presente texto porque o audiovisual é um dos recursos mais explorados,
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), renata.ocarvalho87@yahoo.com.br
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), andressa.ceni@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), lizi.nichele@hotmai.com
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partindo do televisor até os famosos canais em sites de compartilhamento de vídeos
na internet. É um recurso que tem um grande estímulo sensorial, possibilitando
a associação de elementos visuais e sonoros. Estimula o sinestésico fornecendo
novos elementos ao processo de aprendizagem.
As escolas devem incentivar que se use o vídeo como função expressiva dos
alunos, complementando o processo ensino-aprendizagem da linguagem
audiovisual e como exercício intelectual e de cidadania necessária em
sociedade que fazem o uso intensivo dos meios de comunicação, a fim de
que sejam utilizados crítica e criativamente (CARNEIRO, 1997, p. 10).

O objetivo do presente texto é socializar a experiência pedagógica realizada
em uma escola do município de Esteio, a partir do uso das tecnologias digitais
nas aulas de Educação Física. Para tanto, foi proposta a produção de videoaulas
para alunos do sexto ao oitavo ano do Ensino Fundamental numa escola pública
situada no município supracitado. Utilizando seus celulares e divididos em grupos,
os alunos foram observar fora dos “muros” da escola situações cotidianas que
os permitissem estabelecer relações com os conteúdos aprendidos nas aulas de
Educação Física. Os conteúdos foram: a Educação Física no lazer, saúde e qualidade
de vida. Atuaram em suas comunidades, protagonizando a construção de vídeos
educativos, baseando-se nos conhecimentos desenvolvidos durante as aulas.
Houve uma incrível diversidade de enfoques demonstrados nos vídeos
produzidos. Alguns grupos fizeram “entrevistas”, outros observações em praças
públicas, e, houve quem optasse por realizar uma dramatização a cerca de um
determinado conteúdo. Destacamos a experiência de uma aluna de inclusão com
fobia social que conseguiu realizar o trabalho. Discente do sexto ano, a mesma
possui grande dificuldade de comunicação oral, ficando sem falar uma palavra
sequer em diversas aulas. Entretanto, produziu um videoaula onde explanou
oralmente práticas saudáveis, ilustrando com rótulos de alimentos e foi ovacionada
pelos colegas contentes pela sua conquista.
Como resultado, a visão dos alunos para com o uso de mídias foi ressignificada:
após a reprodução grupal das produções, os alunos protagonizaram junto com
sua professora um momento avaliativo onde compartilharam suas experiências,
conclusões e perspectivas construídas com esta experiência. O olhar para as
mídias passou a ser mais abrangente, os permitiu pensar criativamente, divertiramse, contextualizaram e multiplicaram aos colegas e comunidade os conteúdos
aprendidos nas aulas de Educação Física.
REFERÊNCIAS
BRITO, G. da; PURIFICAÇÃO, I. da; Educação e novas tecnologias: um re-pensar. 2 ed. rev.
atual. Curitiba: Ibex, 2008
CARNEIRO, V. O educativo como entretenimento na TV cultura. Um estudo de caso. Tese
de doutorado, USP, 1997.
FAGUNDES, L. Tecnologias na escola. Porto Alegre: Telos, 2010.
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CONSTRUINDO BRINQUEDOS E SABERES:
REFLEXÕES ACERCA DO FUNCIONAL E DO
SIMBÓLICO1
MAKING TOYS AND KNOWLEDGES: REFLECTIONS ABOUT
THE FUNCTIONAL AND THE SYMBOLIC
HACIENDO JUGUETES Y CONOCIMIENTOS: REFLEXIONES
SOBRE LO FUNCIONAL Y LO SIMBÓLICO
João Leandro de Melo Araújo2
Carlos Jean Damasceno de Goes3
Sérgio Melo da Cunha4
Rayanne Medeiros da Silva5
Maria Aparecida Dias6
PALAVRAS-CHAVE: Brinquedos Artesanais; Reciclagem; Lúdico.

1 INTRODUÇÃO
É sabido atualmente, que as brincadeiras tradicionais estão entrando em desuso
nas aulas de Educação Física, cedendo espaço para práticas tecnológicas (FERES
NETO, 2001) que, se utilizadas excessivamente, constroem, aos poucos, hábitos de
vida incompatíveis com o desenvolvimento das crianças, fomentando uma cultura
de sedentarismo já enraizada na população brasileira.
Em decorrência deste preocupante fator, resgatar e enaltecer a importância
do brincar tradicional nas aulas de Educação Física despontam como boas
possibilidades pedagógicas para rompermos com tal estigma.
Buscando reflexões sobre isso, os discentes da componente curricular Educação
Física no Ensino Infantil do curso de licenciatura em Educação Física da UFRN, foram
incentivados a participarem de um ateliê para construção de brinquedos recicláveis
que constituíram suas vivências infantis, de forma a estimular uma consciência
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jleandro93@outlook.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), carlosjeangoes@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), serginho.cunha.91@gmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), rayannemedeiross@hotmail.com
6 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cidaufrn@gmail.com
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de preservação ambiental, além de permitir o afloramento da criatividade dos
integrantes do grupo no processo de fabricação e ressignifação do elemento
produzido.
Sendo assim, o presente trabalho busca relatar os momentos que compuseram
a vivência supracitada, apresentando as concepções do simbólico e do funcional
externadas pelos alunos da turma, bem como fazer um recorte das etapas da
elaboração do brinquedo de um dos grupos em questão.
2 METODOLOGIA
O presente estudo de caráter qualitativo e teor descritivo,discorre sobre uma
aula deconstrução de brinquedos com materiais recicláveis em uma turma de
graduação, intencionada a gerar reflexões em torno da perspectiva infantil no que
tange ao brincar.
Dentre as equipes formadas para o ateliê, destacamos o passo a passo relatado
pelos idealizadores do Plasti Carro – carrinho confeccionado com garrafas pet–o
qual esteve presente na fase infantil dos componentes deste seleto grupo.
Para tanto, utilizou-se seis garrafas plásticas de dois litros. Complementarmente,
a produção dividiu-se em seis etapas: cortar o fundo da garrafa; seccionar a garrafa
verticalmente; avessar a garrafa duas vezes; cortar dois círculos em cada lateral de
uma das garrafas;formar o cilindro para o eixo do carro; encaixar o cilindro no corpo
do carro para acoplamento das rodas.
Ao final da vivência, os alunos foram convidados a socializar seus produtos
com a turma, encerrando a intervenção com uma reflexão sobre o sentimento do
brincar na perspectiva das crianças.
3 EVIDÊNCIAS
Durante a aula, foi notório a presença de sentimentos nostálgicos em todo o
coletivo da prática. Na medida em que se progredia na construção dos brinquedos,
as lembranças das vivências lúdicas dos participantes em seus respectivos períodos
infantis com tais produtos, emergiam, trazendo consigo as nuances representativas
dos brinquedos em tais épocas, tanto nos aspectos funcionais, quanto simbólicos.
Esta realidade confirma a assertiva de Sarmento (2004), que aponta para a
existência de uma dualidade comportamental no homem, podendo ele transitar no
seu mundo real (funcional) ou ideal (simbólico).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste relato, foi visto que a prática educacional, que buscou incentivar
a rememoração das vivências infantis, proporcionou aos seus adeptos reflexões que
perpassaram por questões conceituais acerca do brincar, assim como possibilitouse pensar novos significados para os brinquedos apresentados em sala de aula.
REFERÊNCIAS
BENJAMIN, W. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus, 1984.
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CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
NAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE 18 DO ESTADO DA
BAHIA
CONTENTS OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION IN STATE
SCHOOLS LOCATED IN THE IDENTITY TERRITORY 18 OF THE
STATE OF BAHIA
CUESTIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR EN LAS
ESCUELAS PÚBLICAS SITUADAS EN EL TERRITORIO DE
IDENTIDAD 18 EL ESTADO DE BAHÍA
Lucas Rodrigo Lima dos Santos1
Adrielle Alves Santos2
Martha Benevides da Costa3
PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Educação Física. Conteúdos.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objeto os Conteúdos da Educação Física nas escolas
estaduais localizadas no Território de Identidade 18 do Estado da Bahia e foi realizada
com bolsa de iniciação cientifica do CNPQ no período 2015-2016. O objetivo geral
foi identificar os conteúdos da Educação Física concretizada nas escolas estaduais
dos municípios do Território de Identidade 18/Litoral Norte e Agreste Baiano do
Estado da Bahia, bem como analisar os critérios para selecioná-los e as perspectivas
de Educação Física a eles vinculadas. Foram objetivos específicos compreender a
definição de currículo e o estado da arte do conhecimento produzido acerca do
currículo de Educação Física nas Escolas; identificar os fatores considerados por
professores/as e escolas como fundantes para selecionar os conteúdos da Educação
1 acadêmico da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II/Alagoinhas, luucaaskenway@
gmail.com
2 acadêmica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II/Alagoinhas; adrielle.alves12@
hotmail.com
3 docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II/Alagoinhas; marthabcosta@
yahoo.com.br
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Física nas escolas estaduais do território de identidade 18/Litoral norte e Agreste da
Bahia; e, analisar a relação dos conteúdos selecionados com as teorias pedagógicas
da Educação Física e se justificam a Educação Física na Escola como componente
curricular legitimo.
METODOLOGIA
A pesquisa está vinculada ao estudo Levantamento da Educação Física nas
Escolas Públicas Estaduais Localizadas no Território de Identidade 18 do Estado da
Bahia/Litoral Norte e Agreste Baiano e foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNEB.
Tratou-se de pesquisa quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada na
instituição de maior porte de cada município, os instrumentos de coleta de dados
foram entrevista semi-estruturada e questionário semiaberto. As entrevistas foram
analisadas fazendo uso da técnica de Análise de conteúdo temática, tal qual proposta
por Minayo (2006). E os questionários foram analisados com Análise Estatística
Descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conteúdo central é o esporte. Quando observados os critérios para seleção
dos conteúdos da Educação Física aparecem de modo mais significativo os esportes,
os documentos da Secretaria de Educação e a ideia de vida saudável. Quanto aos
objetivos de ensino e aprendizagem, os professores dizem tentar trazer algo atual
inserido na realidade dos alunos, mas que dependem da infraestrutura da escola.
Ainda em relação aos objetivos de trabalho com a Educação Física nas escolas, a
dimensão do corpo, da saúde e do bem-estar se repete entre os argumentos dos
diretores escolares. A Educação Física continua sendo centralizada em modalidades
esportivas e outras experiências, como jogos, ginásticas, lutas, danças, capoeira,
que compõem o universo cultural que se manifesta corporalmente, são menos
conhecidas. Os conteúdos e os critérios remetem a perspectivas de Educação
Física enraizadas historicamente e que utilizam o universo esportivo e a prática da
atividade física para justificá-la na escola.
CONCLUSÕES
Os conteúdos concretizados nas aulas de Educação Física são os esportes,
ginástica, dança, saúde e alimentação. Mas o esporte é predominante como
conteúdo trabalhado pelos professores, o que remete à Educação Física de uma
fase tecnicista. O esporte é um conteúdo específico da Educação Física, mas limitar
o acesso a outros conhecimentos faz com que ainda seja necessário buscar meios
de ampliar a tematização de suas especificidades nos conteúdos para que fato se
torne legitima.
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FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NA VOZ DOS PROFESSORES/AS1
RATIONALE OF TEACHING WORK IN PHYSICAL EDUCATION
IN THE VOICE OF TEACHERS
BASES DE LA ENSENANZA EN EDUCACÍON FÍSICA EN LA
VOZ DE PROFESORES
Daniela Santana Dos Santos2
Martha Benevides Da Costa3
Rafael Santiago de Souza4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Escola. Currículo.

INTRODUÇÃO
Este trabalho ocupou-se dos fundamentos da prática pedagógica utilizados
e descritos pelos professores. Isto é relevante porque o processo de construção
de legitimidade da Educação Física passa pela prática pedagógica que tem o
docente como autor. O objetivo foi identificar os fundamentos utilizados pelos/
as professores/as para organização e desenvolvimento da prática pedagógica;
e, analisar as possibilidades de concretizar a Educação Física como componente
curricular legítimo a partir dos fundamentos dos/as professores/as.
METODOLOGIA
Foi uma pesquisa qualitativa/quantitativa, realizada com entrevistas com os
professores de Educação Física e questionários com professores de Educação
Física e diretores das escolas. Para análise, fez-se uso da Análise de Conteúdo
para entrevistas e os questionários foram tabulados e analisados fazendo uso da
Estatística Descritiva.
1 Este trabalho foi produzido com apoio do Programa de Iniciação Científica da Universidade do
Estado da Bahia (PICIN/UNEB).
2 acadêmica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II/Alagoinhas, danielasantanajj@
gmail.com
3 docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II/Alagoinhas, marthabcosta@
yahoo.com.br
4 acadêmico da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II/Alagoinhas, rafatiaguga@
hotmail.com
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os professores não fundamentam suas práticas pedagógicas em nenhuma
corrente teórica. Eles justificam que isto limita. Prendem-se de maneira quase que
unânime à precariedade em relação à infraestrutura das escolas onde atuam. Percebese uma prática pedagógica não fundamentada nas concepções teóricas descritas
por Darido (2003). Parece que a Educação Física é apenas uma execução. Em todas
as escolas pesquisadas a Educação Física apresenta-se como matéria presente no
currículo e em todas, tanto diretores quanto professores consideram-na relevante.
Porém, em relação aos objetivos de trabalho com a Educação Física nas escolas, a
dimensão do corpo, da saúde e do bem-estar se repete entre os argumentos dos
diretores escolares, rementendo às perspectivas enraizadas historicamente. Entre os
professores, os objetivos que aparecem de forma mais significativa também remetem
à saúde num viés biológico, colocando a mesma questão posta anteriormente. Este
é um ponto que remete à perspectiva da saúde renovada. Esta tendência defende
ser esta a principal função da Educação Física nas escolas devido ao grande número
de crianças e adolescentes acometidos por males crônico-degenerativos. Do ponto
de vista das teorias críticas, esse contexto deve ser tematizado e pedagogicamente
refletido, mas a Educação Física não deve se reduzir a esta perspectiva.
CONCLUSÕES
As diferentes proposições teóricas buscam fazer com que a Educação Física
se concretize na escola de forma diferente e distante das referências biologicistas
e tecnicistas dos séculos XIX e XX. Porém, os professores das escolas pesquisadas,
exceto os docentes que afirmam utilizar uma pedagogia crítica, não fundamentam
seu trabalho nestas referências. Quanto às possibilidades de concretizar a Educação
Física como componente curricular legítimo, no campo do estudo teórico diz-se que
isto pode acontecer se houver sistematização pedagógica quanto aos conteúdos e
aos objetivos de ensino e aprendizagem e se isto for compreendido pela comunidade
escolar. A realidade pesquisada é a predominância de uma prática pedagógica sem
fundamentação na qual o conteúdo esportivo continua sendo central e os demais
conteúdos propostos pelas proposições teórico-metodológicas da Educação
Física são tematizados de forma secundária ou não são garantidos aos alunos. Os
fundamentos dos professores foram relatados como a mescla de teoria, a pesquisa
na internet e a experiência docente. Tais alicerces não parecem garantir à Educação
Física condição de legitimidade.
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ENSINO DO ESPORTE
ORIENTAÇÃO
CORPORAL PRACTICES OF ADVENTURE INPHYSICAL
EDUCATION CLASSES IN SCHOOL: REPORTING OF
EXPERIENCE OFTEACHINGORIENTEERING
PRACTICAS CORPORALES DE AVENTURA EN LAEDUCACION
FISICA ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENSENANZA
DELDEPORTE ORIENTADO
Dayse Alisson Camara Cauper1
Gisele Pereira dos Santos Fornazier2
Humberto Luís de Deus Inácio3
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física Escolar; Práticas Corporais de Aventura; Esporte Orientação

1 INTRODUÇÃO
Este texto apresenta um relato da experiência de ensino do Esporte Orientação
(EO), uma das Práticas Corporais de Aventura (PCA) terrestre (DARIDO, 2014),
desenvolvida na Escola Municipal Professor Trajano de Sá Guimarães, no município
de Goiânia-GO. Trata-se do trabalho de conclusão do curso “Formação Continuada
de Professores de Educação Física – do ensino das práticas corporais à análise das
práticas pedagógicas”, ofertado pela REDE CEDES-GO no período de Out.16/ a
Março/17.
2 METODOLOGIA
O curso oportunizou a compreensão das PCA como elemento da cultura
corporal a ser desenvolvido nas aulas de educação física escolar (BRASIL, 2016),
1 Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), daysecamaracauper@
gmail.com
2 Escola Municipal Professor Trajano de Sá Guimarães (RME-GYN), gisagym@bol.com.br
3 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG),betoinacio@gmail.com
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contemplando tanto o debate teórico quanto a experimentação de algumas
dessas práticas. No segundo módulo foi proposta a elaboração de um plano de
intervenção, com apoio dos professores formadores, seu desenvolvimento na
escola e a apresentação dessa experiência no seminário. A proposta de ensino do
EO foi desenvolvida em sete aulas de 60 minutos, com a turma G2, composta por
estudantes de 11 a 13 anos, cujo objetivo era compreender os conhecimentos do EO,
em suas dimensões: histórica, conceitual,social, cultural e técnica.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A aula introdutória foi expositiva, com vídeossobre as PCA, EO e imagens dos
materiais utilizados nessa prática corporal. A interação com os alunos favoreceu a
identificação dos conhecimentos prévios sobre essa temática. Na segunda aula foi
realizado um passeio pela escola a fim de identificarmos os espaços e construirmos o
mapa, instrumento fundamental para a vivência dessa prática corporal. A partir dessa
construção, foram traçados cinco percursos diferentes com 10 postos de controle
para que as equipes, compostas por cinco alunos, pudessem percorrer. Em cada
posto de controle havia códigos numéricos que deveriam ser anotados.Na terceira
aula foi desenvolvida a primeira vivência da modalidade.As equipes foram divididas
por cores para uma melhor distinção.Todos os grupos ao finalizarem seus percursos,
trocavam de mapa e reiniciavam. O nível de dificuldade foi aumentado na quarta
aula quando, durante a experimentação, o tempo de cada grupo foi cronometrado.
Na quinta aula a proposta era que os próprios estudantes montassem percursos e
criassem os códigos numéricos dos postos de controle. Na sexta aula, os grupos
trocaram os mapas entre si e realizaram os percursos com o tempo cronometrado.
Cada grupo largava para realizar o percurso com uma diferença de dois minutos em
relação à equipe anterior. Na sétima aula foi proposto que os estudantes relatassem
de forma oral como havia sido a experiência de aprender o EO. Os depoimentos foram
gravados em vídeos, utilizando um celular. O processo de avaliação foi realizado
no decorrer de todo o processo de ensino, através de diálogos e observação da
participação dos estudantes. Também foi aplicado um questionário diagnóstico
sobre as PCA e EO que foi reaplicado na última intervenção.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso de formação apontou para a possibilidade de superação das práticas
descontextualizadas e esvaziadas de sentido que vinham sendo automaticamente
reproduzidas nas aulas de educação física. O envolvimento dos estudantes foi
extremamente relevante, tendo em vista que o interesse e a participação de todos
possibilitaram o avanço desse processo. O espaço/tempo da escola, assim como
os materiais didáticos disponíveis,foram devidamente adaptados para a realização
dessa proposta (INÁCIO, 2016)e, é possível afirmar que houve um processo de
apropriação que favoreceu o desenvolvimento dos alunos.
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
NAEDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ENSINO QUE ROMPE COM A
HEGEMONIA DA BOLA
CORPORAL PRACTICES OF ADVENTURE IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES IN SCHOOL: A REPORTING OF
EXPERIENCE OF TEACHING WHICH BREAKS WITHTHE
HEGEMONY OF THE BALL
PRACTICAS CORPORALES DE AVENTURA EN LA
EDUCACION FISICA ESCOLAR: UNRELATO DE EXPERIENCIA
DE ENSENANZA QUE ROMPE CON LA HEGEMONIA DE LA
PELOTA O BALON
Dayse Alisson Camara Cauper1
José Fernando da Silva Rosa2
Humberto Luís de Deus Inácio3
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física Escolar; Práticas Corporais de Aventura; Ensino.

1 INTRODUÇÃO
Este texto apresenta um relato da experiência de ensino de Práticas Corporais
de Aventura (PCA) terrestres e aéreas (DARIDO, 2014), tematizadas a partir do
Slackline, das práticas de rolamento, da Tirolesa e do pêndulo,desenvolvida na
Escola Municipal Ary Ribeiro Valadão Filho, no município de Goiânia-GO. Trata-se do
trabalho de conclusão do curso “Formação Continuada de Professores de Educação
Física – do ensino das práticas corporais à análise das práticas pedagógicas”,
ofertado pela REDE CEDES-GO no período de Out.16/ a Março/17.
1 Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG),
daysecamaracauper@gmail.com
2 Escola Municipal Ary Ribeiro Valadão Filho (SME-GYN), jfsrnando@bol.com.br
3 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG),betoinacio@gmail.com
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2 METODOLOGIA
O curso oportunizou a compreensão das PCA como elemento da cultura
corporal a ser desenvolvido nas aulas de educação física escolar (BRASIL, 2016),
contemplando tanto o debate teórico quanto a experimentação de algumas dessas
práticas.
No segundo módulo foi proposta a elaboração de um plano de intervenção, com
apoio dos professores formadores, seu desenvolvimento na escola e a apresentação
dessa experiência no seminário. A proposta de ensino das PCA foi desenvolvida em
oito aulas de 60 minutos cada, com a turma F, composta por estudantes de 10 a
12 anos.O objetivo geral era que os alunos compreendêssemos conhecimentos das
PCA, em suas dimensões: histórica, conceitual,social, cultural e técnica.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A aula introdutória foi expositiva e teve uma roda de conversa com o objetivo
de possibilitar aos estudantes a compreensão do tema PCA. A interação com os
alunos favoreceu a identificação dos conhecimentos prévios sobre essa temática.
Nas segunda e terceira aulas foi desenvolvido o ensino do Slackline, uma das PCA
terrestre, com ênfase na técnica, sobretudo no equilíbrio, mas apresentando também
a possibilidade de colaboração entre os colegas da turma.Nas quarta e quinta
aulas desenvolveu-se a Tirolesa, uma das PCA aérea, oportunizando aos alunos a
possibilidade de desafiar seus medos e inseguranças, mas também dediscutir sobre
os riscos e suas formas de controle. Depois de montar todo o equipamento fiz questão
de ser o primeiro a testar, para que os alunos confiassem que estariam seguros. Na
sexta aula,foram desenvolvidas as práticas de pêndulo, buscando retomar com os
alunos as brincadeiras e travessuras (INÁCIO, 2016) de se balançar em corda. Para
minha surpresa, a maioria dos alunos nunca havia experimentado essa prática corporal.
Para finalizar essa proposta de ensino, nas sétima e oitava aulas foram tematizadas
as práticas de rolamento(patins, skates e patinetes) buscando discutir e desconstruir
com os alunos o rótulo dessas práticas corporais como “coisa de marginal”, mas
acima de tudo estimulando a capacidade de compartilhar os equipamentos com os
colegas que não tem acesso.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso de formação apontou para a possibilidade de superação das práticas
descontextualizadas e esvaziadas de sentido que vinham sendo automaticamente
reproduzidas nas aulas de educação física. A aceitação e o envolvimento dos alunos
com a proposta foram fundamentais, pois,possibilitaram a ampliação do repertório
cultural e avanços no desenvolvimento, com adoção, inclusive de novas atitudes
individuais e coletivas, que repercutiram em toda escola.
Dessa forma, pode-se concluir que é possível propor o ensino de novas práticas corporais na escola, rompendo com a hegemonia da bola, e possibilitando
aos estudantes a exploração de um amplo acervo cultural, motor e histórico.
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
NAEDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ENSINO DO PARKOUR
CORPORAL PRACTICES OF ADVENTURE IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES: REPORTING OF EXPERIENCE OF
TEACHING OF THE PARKOUR
PRÁCTICAS CORPORALES DE AVENTURA EN LA
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA: INFORME DE
ENSEÑANZA DE PARKOUR
Dayse Alisson Camara Cauper1
Letícia Vieira Duarte2
Humberto Luís de Deus Inácio3
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física Escolar; Práticas Corporais de Aventura; Parkour.

1 INTRODUÇÃO
Este texto apresenta um relato da experiência de ensino do Parkour (P), uma
das Práticas Corporais de Aventura (PCA) terrestre (DARIDO, 2014), desenvolvida
na Escola Municipal Benedita Luiza da Silva de Miranda, no município de Goiânia-GO.
Trata-se do trabalho de conclusão do curso “Formação Continuada de Professores
de Educação Física – do ensino das práticas corporais à análise das práticas
pedagógicas”, ofertado pela REDE CEDES-GO no período de Out.16/ a Março/17.
2 METODOLOGIA
O curso oportunizou a compreensão das PCA como elemento da cultura
corporal a ser desenvolvido nas aulas de educação física escolar (BRASIL, 2016),
contemplando tanto o debate teórico quanto a experimentação de algumas
dessas práticas. No segundo módulo foi proposta a elaboração de um plano de
1 Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG),
daysecamaracauper@gmail.com
2 Escola Municipal Benedita Luiza da Silva de Miranda (SME-GYN), leticiavieira29@hotmail.com
3 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), betoinacio@gmail.com
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intervenção, com apoio dos professores formadores, seu desenvolvimento na
escola e a apresentação dessa experiência no seminário. A proposta de ensino do
P foi desenvolvida em 06 aulas de 60 minutos, com a turma C2, composta por
estudantes de oito anos, cujo objetivo era compreender os conhecimentos do P, em
suas dimensões:conceitual, cultural e técnica.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A aula introdutória foi expositiva, com apresentação de slides e vídeos, e
teve como objetivo possibilitar aos estudantes visualizarem e compreenderem o
tema PCA, sobretudo o P. A interação com os alunos favoreceu a identificação dos
conhecimentos prévios sobre essa temática. Na segunda aula, as experimentações
corporais foram desenvolvidas por meio de brincadeiras e travessuras (INÁCIO,
2016) relacionadas ao P (Gelinho e Gelão, Pular Carniça, Pique no Ar, Cadeirinha,
João Bobo, Deixa Cair). Nessa aula, também, foi proposto um passeio pela escola a
fim de mapear os espaços (rampas, escadas, árvores, muretas, grades, gols, bancos)
possíveis para desenvolver vivências dessa prática corporal. A partir da terceira
aula foram apresentados alguns movimentos básicos do P, com suas respectivas
descrições. A experimentação dos movimentos teve o nível de dificuldade
gradativamente aumentado durante a experimentação. A recomendação era que
os alunos pudessem transpor os obstáculos da forma que tivessem mais confiança.
Sendo assim, na quinta aula, construímos um percurso onde todos os alunos foram
capazes de percorrer, cada um ao seu estilo. Na sexta e última aula, os alunos foram
orientados a descrever sua experiência com o P por meio de desenhos e textos,
sistematizando o conteúdo aprendido e na sequência,essa proposta foi avaliada
com as crianças.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso de formação apontou para a possibilidade de novos conteúdos e práticas
a serem abordados nas aulas de educação física, superando assim, as propostas
descontextualizadas e esvaziadas de sentido que vinham sendo automaticamente
reproduzidas na escola. O desejo dos estudantes por novos conhecimentos e o
entusiasmo com a proposta me surpreenderam e reforçaram minha responsabilidade
de possibilitar o acesso dos mesmos ao amplo acervo da cultura corporal. Diante
das especificidades referentes ao ensino do P, ficou claro que todos os alunos
são capazes de superar obstáculos e que essa superação incidiu diretamente na
elevação da autoconfiança.A riqueza de possibilidades dos movimentos do P não
ficou restrita às aulas de educação física, passando a compor o repertório dos alunos
em suas práticas cotidianas. Entretanto, além do incentivo para que continuassem
vivenciando o P foi intensificado o trabalho que enfocava os cuidados necessários
à prática segura. Logo, é possível afirmar que houve um processo de superação
gradual que favoreceu o desenvolvimento dos estudantes.
REFERÊNCIAS
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: PROPOSTA DE
METODOLOGIA DE ENSINO A PARTIR DA PRÁXIS
CRÍTICO-SUPERADORA.
Thiago Mendonça de São José1
Humberto Luís de Deus Inácio2
Rosângela Soares3
Elton José de Camargo4
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais de Aventura, Educação Física Escolar, Crítico-superadora

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo elaborar uma proposta teórico-metodológica
para o ensino das Práticas Corporais de Aventura (PCAs) na Educação Física Escolar
(EFE), partindo da sua conceituação enquanto conteúdo da cultura corporal, e
através da verificação da práxis da abordagem crítico-superadora.
2 METODOLOGIA
Este estudo, do tipo social de nível analítico/propositivo, dedica-se a obter
novos conhecimentos relativos a um determinado aspecto da realidade, utilizando
as seguintes fontes para coleta de dados: revisão bibliográfica de periódicos,
dissertações, teses e livros espanhóis, com a finalidade de conhecer, avaliar, analisar e
sistematizar propostas de inserção na Educação Física Escolar (EFE) dos conteúdos
que vem sendo chamados de “práticas corporais de aventura [na natureza].”.
Porém a algum tempo optamos por utilizar a terminologia Práticas Corporais
de Aventura, de forma que tal proposta taxonômica contemple não somente o
âmbito da natureza, mas também as práticas que são realizadas em meio urbano,
além disso, este conteúdo aparece na proposta da BNCC, também como Práticas
Corporais de Aventura.
A análise comparativa entre as produções espanhola e brasileira foi desenvolvida
por meio da análise de conteúdo do tipo categorial, buscando encontrar as categorias
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), thiagoadmn@gmail.com
2 Prof. Dr. Universidade Federal de Goiás (UFG), betoinacio@gmail.com
3 Profa. Escola Municipal Hebert José de Souza (EMHJS), tia.rosoares@gmail.com
4 Prof. Escola Estadual (EE), ecamargo@sescgo.com.br
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mais relevantes presentes em cada um dos contextos, bem como aquelas que são
comuns a ambos.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A partir dai começou-se as intervenções que vem sendo realizadas desde 2014
e já passou por algumas escolas, todas localizadas na cidade de Goiânia-GO, entre
elas a Escola Municipal Hebert José de Souza, onde atualmente realizamos nossas
intervenções. Desde então temos encontrado os caminhos para alcançar o objetivo
de elaborar uma proposta teórico-metodológica para o ensino das PCAs.
Para o ensino deste conteúdo da cultura corporal decidimos utilizar a teoria
crítico-superadora, para orientar as nossas ações nas escolas, temos registrado
nossas intervenções através de fotos, vídeos, áudios e relatórios de campo, materiais
que tem sido importante forma de registro, e tem contribuído para o levantamento de
hipóteses essenciais para se pensar as Práticas Corporais de Aventura na Educação
Física Escolar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos a confirmação de afirmações do COLETIVO DE AUTORES, como
a de “não negação do velho, mas sim a sua apreensão e posterior superação”.
Observamos que entre os professores e estudantes de Educação Física há o
idealismo de que trabalhar a partir da abordagem crítico-superadora, é partir da
negação do velho, o que é um equívoco, pois os Autores em seu livro afirmam o
contrário, afirmação esta que constatamos como verdadeira em nossas intervenções
na escola.
Temos encontrado metodologias eficazes para o ensino das PCAs, dentre eles a
de utilização de jogos e brincadeiras que trazem em si elementos constituintes de tais
práticas como introdução ao conteúdo e como incentivo a participação dos alunos,
a superação da tradicional relação professor-aluno pautada em um afastamento
dos estudantes por parte do professor e em seu posicionamento autoritário e o uso
de materiais audiovisuais, aparelhos tecnológicos e redes sociais, para avaliar os
alunos e para que estes se apropriem dos conteúdos.
REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez,
1992.
INÁCIO, H. L. D.; MONTOYA, H.; TORO, S.; TRIGO, E. Ecologia y Vida. In: Pedro Hugo
Tavosnanska. (Org.). Democratizacion del Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacion:
aportes a la integracion regional y la cooperacion internacional. Buenos Aires:
Biotecnologica, v. 01, p. 53-62, 2009.
INACIO, H. L. D.; SILVA, A. M. Práticas corporais, turismo e natureza: reflexões a partir
do ecodesenvolvimento. In: MARINHO, A.; Uvinha, R. R. (Org.). Lazer, esporte, turismo e
aventura. Campinas: Alinea, 2009, v. 1, p. 219-243.
INÁCIO, H. L. D.; SALLES; SILVA, A. P.; PERETI, E. S.; LIESENFELD, P. In SILVA, A. M.;
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FAMÍLIA NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Daniela Schwabe Minelli2
PALAVRAS-CHAVE: Família; Escola; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O Colégio de Aplicação (CA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
pautado em uma gestão democrática e participativa, conta com o engajamento da
comunidade escolar, formada pelos segmentos dos alunos, professores, servidores
técnico-administrativos e famílias nas ações de construção e tomada de decisão
referentes aos processos educacionais e pedagógicos. A inclusão de atores sociais
distintos, no cotidiano escolar, pode ampliar e enriquecer a formação dos alunos,
representando mais um espaço de integração pedagógica da comunidade escolar.
Por exemplo, os pais e/ou familiares podem contribuir na elaboração e execução
do planejamento educacional dos professores nas diferentes disciplinas, com o
compartilhamento de saberes (científicos, artísticos, culturais e esportivos) a partir
de fontes de conhecimento oriundas das vivências e experiências do próprio sujeito
ao longo da sua história pessoal e profissional (BHERING; BALTCHFORD, 1999;
POLONIA; DESSEN, 2005), atuando como protagonistas do processo educacional.
Esse relato de experiência é pautado no projeto de pesquisa Família na Escola,
e tem como objetivo descrever a participação dos familiares dos estudantes do
CA em atividades educativas nas aulas de Educação Física (EF), visando ampliar
o protagonismo das famílias na escola e no trato sobre a Cultura Corporal de
Movimento (CCM).
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva (DENZIN; LINCOLN,
2006), que contou com a participação de familiares dos alunos de 3os e 4os anos do
Ensino Fundamental do CA da UFSC. A participação das famílias foi espontânea,
a partir de um convite enviado pela agenda escolar (bilhete). Os familiares que
mostraram interesse e disponibilidade em participar das aulas de EF, foram chamados
para uma reunião coletiva e elucidativa sobre a proposta do projeto Família na
Escola. Posteriormente, foram chamados para reuniões individuais, para elaboração
didático-pedagógica das atividades referentes às práticas que iriam compartilhar
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Colégio de Aplicação, Universidade Federal de Santa Catarina (CA - UFSC), daniminelli20@gmail.
com
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com os alunos nas aulas de EF, considerando que nem todos os familiares possuíam
conhecimento técnico para organização de uma aula completa. A utilização do
e-mail também foi uma ferramenta efetiva de comunicação.
3 DESCRIÇÕES E RESULTADOS
No total, foram enviados 153 bilhetes para os familiares, dos quais: a) 40
mostraram interesse em participar das aulas de EF; b) 93 não quiseram/puderam
participar; c) 18 não tiveram acesso ao bilhete na agenda; e d) dois não receberam
o bilhete (criança de atestado médico). Dos 40 familiares interessados, 14
efetivamente participaram do projeto Família na Escola e compartilharam: yoga
(3), vôlei de quadra (2), atividade de aventura - slackline (1), brincadeiras cantadas
(1), brincadeiras populares: bolinha de gude (1), capoeira (1), danças urbanas (1),
ginástica funcional (1), judô (1), surfe (1) e vôlei de praia (1). Após a participação das
famílias, foi realizada uma avaliação com as crianças, por meio de desenhos e textos,
que relataram a satisfação, alegria, motivação e desejo de ter sua família sempre
presente no cotidiano escolar. Apenas dois familiares avaliaram sua participação
e destacaram o quanto foi prazeroso acompanhar seus filhos em aula regular e,
sobretudo, a valorização do seu conhecimento dentro do âmbito escolar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades e práticas compartilhadas pelos familiares nas aulas de EF estavam
atreladas à proposta da CCM, e os familiares, no momento das aulas, relataram para
os estudantes a satisfação de poder compartilhar uma prática corporal que fora
significativa na sua infância e que estava sendo valorizada e incluída como parte
do conteúdo escolar na disciplina de EF. Além disso, a participação espontânea
das famílias, nesse projeto, ganha destaque na garantia do protagonismo no
processo de ensino e aprendizagem, pois o sujeito que se coloca à disposição dessa
proposta, assume que sua participação tem relevância social, cultural e educacional,
e a reconhece como determinante e significativa na construção coletiva do
conhecimento, sobretudo aliada à proximidade do cotidiano escolar.
REFERÊNCIAS
BHERING, E.; BLATCHFORD, I. S. A relação escola-pais: um modelo de trocas e
colaboração. Cadernos de Pesquisa, n.106, p.191-216, 1999.
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. The sage handbook of qualitative research. California: Sage,
2005. p.1-32.
DESSEN, M. A.; POLONIA, A. C. A família e a escola como contextos de desenvolvimento
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OS ASPECTOS DIDÁTICOS UTILIZADOS PELOS
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: RETRATO DO PROGRAMA
CORPO EM MOVIMENTO DE JOINVILLE/SC1
ASPECTOS MATERIALES UTILIZADOS PARA PROFESORES
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL:
RETRATO DE PROGRAMA DE MOVIMIENTO DE CUERPO
JOINVILLE / SC
THE TEACHING ASPECTS USED BY PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS IN CHILDREN EDUCATION: PORTRAIT OF THE
BODY PROGRAM IN JOINVILLE / SC MOVEMENT
Patrícia Luciene de Carvalho2
Francine Cristina da Veiga3
Marilda Morais da Costa4
Andreia Fernanda Moletta5
Ana Carolina Pedrosa6
Fabrício João Milan7
PALAVRAS-CHAVE:Aspectos Didáticos; Programa Corpo em Movimento;Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte de um estudo maior sobre o Programa Corpo em
Movimento, iniciado em 2010, nos quatro maiores Centros de Educação Infantil
Municipais de Joinville (CEIs), e contemplava aproximadamente1.300 crianças
(GAVA;ULLER; BEYERSDORFF, 2013). Em 2016 foi realizado em oito CEIs beneficiando
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), patriciacarvalhoms@gmail.com
3 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), veiga.francine1@gmail.com
4 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), marilda.costa@ielusc.br
5 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC),andreia.moletta@ielusc.br
6 Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC),ac.pedrosa@hotmail.com
7 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), fabricio.milan@posgrad.ufsc.br
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2.486 crianças. O programa objetiva integrar os professores de Educação Física
com os demais docentes, assim oportunizando as crianças experiências corporais
e permitindo diálogo com diversas linguagens infantis. Em suma, proporciona uma
ação pedagógica visando as brincadeiras, o lúdico e as culturas infantis. Desta forma,
esse recorde buscou identificar os aspectos didáticos utilizados para construção
dos planos de aula do professor de Educação Física.
METODOLOGIA
A metodologia consistiu numa pesquisa qualitativa e os contextos investigados
foram incluídos os CEIs da Rede Municipal de Joinville que são contemplados pelo
Programa Corpo em Movimento e os participantes foram quatro professores de
Educação Física. O instrumento de pesquisa foi um questionário com perguntas
abertas e fechadas, enviado via Formulário do Google. E as informações foram
analisadas através da análise descritiva. A pesquisa foi submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Associação Educacional Luterana
BOM JESUS/IELUSC e devidamente aprovado sob número do parecer 1.521.632.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Os docentes investigados relatam que os professores de sala são participativos
e contribuem na elaboração dos planos de aula, aliando os projetos de sala com as
aulas de Educação Física.E ações como essa ocorrem devido a boa relação entre os
professores, nutrida de confiança e interdependência indivíduo grupo e liderança
(RAPOSO; MACIEL, 2005).
Os professores registram as aulas através de escrita, fotos e vídeos.Enquanto
avaliação das crianças,é realizada junto com a equipe da Secretaria de Educação, além
de: o professor A –observa os aspectos inerentes a socialização da criança junto as
demais crianças e professores; organização de materiais; e autonomia; professor B –
realizada avaliação por turma semestralmente; professor C - faz registros semanais
e conversa com os professores de sala; professor D– avalia através de áudio, vídeo
e desenhos feitos por eles das atividades realizadas.
Três professores seguem a Matriz Curricular do Município de Joinville.E um
professor elabora seu planejamento com base nos conteúdos de noções básicas de
saúde e esquema corporal, além dos conteúdos voltados a eixos temáticos.
Em sua maioria os materiais são suficientes para as aulas, caso necessário,
solicitam para a direção ou eles mesmos providenciam. No entanto,professor Da
ponta que raramente os materiais disponibilizados são suficientes, a maior parte é
adquirida pelo CEI e construção própria do professor
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que o objetivo foi alcançado, percebendo como se desenvolve
os aspectos didáticos o Programa Corpo em Movimento nas aulas de Educação
Física. Assim identificando a sua importância, pois possibilita os professores
trabalharem juntos, planejarem e elaborarem seus planos levando em consideração
as necessidades das crianças, com base nas Diretrizes do Município de Joinville.
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UM ESTUDO SOBRE O CONSELHO DE CLASSE
NO CEPAE/UFG E SUAS RELAÇÕES COM A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO1
A STUDY ON THE CLASS COUNCIL AT CEPAE/UFG AND ITS
RELATIONS WITH THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL
WORK
A ESTUDIO DE LA CLASE DE ADMINISTRACIÓN EN CEPAE
/ UFG Y SUS RELACIONES CON LA ORGANIZACIÓN DE
TRABAJO EDUCATIVO
Roberta Alves da Silva2
Alcir Horácio da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: conselho de classe, organização do trabalho pedagógico, avaliação.

INTRODUÇÃO
Muito tem sido discutido sobre a democratização da escola e da avaliação, mas
pouco tem sido discutido sobre o papel dos Conselhos de Classe nesta interface. O
conselho de classe é uma temática latente para a concretização de uma proposta de
ensino preocupada e coerente com a classe trabalhadora e a transformação social.
Neste sentido este trabalho propõe uma pesquisa de campo com características
de uma pesquisa etnográfica no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
(CEPAE/UFG) como possibilidade de reflexões à cerca do tema e com a concretização
de um produto de intervenção nesta instância escolar.
Aprofundar o conhecimento sobre os trâmites do conselho de classe na atual
conjuntura escolar possibilitará apontamentos para uma nova prática, visto que o
que temos vivenciado é a confusão, a incerteza e até mesmo a apatia ao tema aqui
levantado.
Avaliando hoje a produção teórica da temática “Conselho de Classe”percebese a escassez tanto na categoria per si quanto na importante relação com o par
dialético avaliação/objetivos, na qual este trabalho tem o compromisso de desnudar.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, ROBERTA.BETINHARAS@HOTMAIL.COM
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS,ALCIRHS@GMAIL.COM
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A pergunta inquietante é: Como é realizado o Conselho de Classe no CEPAE?Partindo
desta questão central outras questões norteadoras surgem: O que os professores
concebem por conselho de classe? Qual o papel que o conselho de classe no CEPAE
assume? Quais ossujeitos que fazem parte do conselho de classe? Há hierarquia
de disciplinas nos conselhos de classe? Que par dialético(avaliação/objetivos e
conteúdos/metodologia) está evidenciado no conselho de classe do CEPAE?
O nosso objetivo então é: identificar, analisar e avaliar como é realizado
o conselho de classe no CEPAE/UFG – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à
Educação.
É possível que exista uma incoerência entre a organização do trabalho
pedagógico e a avaliação da aprendizagem expressa no conselho de classe do
CEPAE. Com o desenrolar do estudo propõe-se apontamentos, reflexões e debates
com os envolvidos a caminho da análise e da concretização da pesquisa.
METODOLOGIA
O procedimento metodológico fundamenta-se na pesquisa de campo de caráter
qualitativo com elementos de uma pesquisa de tipo etnográfico.Além do caráter da
observação dos conselhos de classe, será realizada uma entrevista semiestruturada
tendo como base as categorias levantadas, com os sujeitos detectados na pesquisa.
Far-se-á uma revisão bibliográfica com autores4 que aprofundaram na temática
conselho de classe DALBEN, avaliação FREITAS, LUCKESI e VASCONCELOS e
também pesquisa no Banco de Teses da CAPES que abordaram o assunto. O estudo
apriorístico apontou algumas pré-categorias como: conselho de classe, organização
do trabalho pedagógico e os pares dialéticos avaliação/objetivos e conteúdo/
método. Serão analisados os documentos necessários para a compreensão da
organização do trabalho pedagógico e da legalidade da instância a ser pesquisada.
E, por conseguinte realizar-se-á a interpretação dos dados coletados a partir do
o método materialista histórico dialético. Confrontar-se-á as hipóteses levantadas
com os dados obtidos para gerar o produto que está proposto neste trabalho: ampliar
a discussão, os pensamentos e as ações, ou seja, o diálogo entre a bibliografia, a
proposta curricular e a práxis dos professores.
RESULTADO E CONCLUSÃO
A pesquisa encontra-se na fase da observação, tendo ocorrido o conselho de
classe inicial. Idealizamos, ao final desta pesquisa, a construção de um documento
como parâmetro para abranger todo o ritual do conselho para nortear as ações de
forma que aconteça de maneira mais participativa e que não se perca os verdadeiros
objetivos da instância com o cotidiano escolar.
REFERÊNCIAS
DALBEN, Ângela Imaculada L. F. Conselho de classe e avaliação: perspectivas na gestão
pedagógica da escola. Campinas, SP: Papirus, 2004.
4 A composição de outros autores acontecerá com o trilhar da pesquisa e de acordo com os
apontamentos surgidos.
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FREITAS, L. C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Tese de
Livre Docência. Campinas: UNICAMP, 1994.
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1995.
VASCONCELOS, C. S. Avaliação da Aprendizagem: práticas de mudança – por uma práxis
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O ESTADO DA ARTE DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR NO CONTEXTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
THE STATE OF THE ARTRESEARCH INSCHOOL PHYSICAL
EDUCATIONIN THE CONTEXT OF ELEMENTARY SCHOOL
EL ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA EN CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL
Fernando Medeiros Mendonça1
Renata Lorena Vilela de Aguiar2
Ana Paula Blotta3
Sissilia Vilarinho Neto4
Anegleyce Teodoro Rodrigues5
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física Escolar; Ensino fundamental; Estado da Arte.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar as tendências e lacunas
teórico-metodológicas da produção do conhecimento em Educação Física Escolar
(EFe) no Ensino Fundamental (EFund.) no contexto da Educação Básica (EB). De
acordo com a legislação o EFund é a segunda etapa da EB, tem como objetivo a
formação básica do cidadão eé dividido em cinco anos iniciais e quatro anos finais,
somando nove anos de duração (BRASIL, 2014).
2 METODOLOGIA
A abordagem de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos desse estudo é
de natureza qualitativa-quantitativa com as técnicas dos estudos do tipo “estado
da arte”, conforme Romanowski e Ens (2006). Para essa etapa, foram identificados
1 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), fernandef@
outlook.com
2 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG),
renatalorena10@yahoo.com.br
3 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), paula.
blotta@hotmail.com
4 Faculdade de Educação Física e Dança (UFG), sissiliavilarinho@gmail.com
5 Faculdade de Educação Física e Dança e PPGEEB (UFG), teodoro.fef@gmail.com
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dados quantitativos da produção expressa pelos trabalhos publicados em cinco
periódicos que mais publicam textos sobre Educação Física escolar (EFe): RBCE,
Motrivivência, Movimento, Pensar a Prática (RPP) e Cadernos de Formação (CF). O
período selecionado para levantamento foi entre os anos de 2000 e 2016. Foram
utilizados os seguintes descritores para identificar os textos da EFe no Ensino
Fundamental: escola, escolar, escolarização, ensino, educação básica, educação,
currículo, componente curricular, rede pública de ensino, rede privada de ensino,
ensino fundamental, primeiro grau. Os processos de coleta foram realizados
no período entre, 07/03/2017 a 03/04/2017, a partir dos sites dos periódicos
investigados.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Em geral, observa-se que entre os anos de 2000 e 2016 há um aumento
significativo do número de publicações que abordam o tema da EFe na EB.Neste
período foi publicado um total de 771 textos sobre EFe dentre artigos, resenhas,
ensaios e entrevistas. Para esse trabalho a amostra considerada para a análise da
produção do conhecimento sobre a EFe no EFund. foi de 130 textos, sendo38 da
Movimento, 37 da RPP, 20 textos da RBCE, 19 dos CF da RBCE e 16 da Motrivivência.A
análise inicial permitiu identificar 50 temas da Efe que puderam ser agrupados em 4
categorias: Conteúdos de Ensino da EFe (CE), Organização do Trabalho Pedagógico
e Formação de Professores (OTP), Temas Transversais (TT) e “Outros”.Da amostra
total a categoria CE foi a que apresentou mais textos, com 50, seguida pela OTP,
com 34, Temas Transversais, com 24 e “Outros”, com 15. Na categoria CE destaca-se
o periódico CF da RBCE, com 16 textos. Nas categorias OTP e “Outros” destaca-se
o periódico RPP, com 13 e 7, respectivamente. Nos Temas Transversais sobressai a
RMO, com 11.
4 CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
Como tendência indica-se uma hegemonia da categoria CE e a diversidade
dos temas em geral. Ou seja, ainda que a maioria dos textos tratem do ensino de
conteúdos da EFe, o conjunto de temas é bastante diverso, seja dentro da categoria
CE, seja no conjunto dos textos. A hegemonia da categoria CE talvez se explique
em função da política de alguns periódicos, como os CF da RBCE, que priorizam o
relato de experiência de situações de ensino, tendo 84,21% de seus textos agrupados
na categoria CE. Do total de temas aqueles que mais se repetem é o do Esporte,
com 15 textos, seguido pelos Jogos e Brincadeiras, com 13, ambos da categoria
CE.A diversidade de temas talvez se explique em função da longitude temporal
dessa etapa da EB, com duração de 9 anos.Considera-se que a grande quantidade
de textos que abordam a etapa do EFund deve-se a maior consolidação da EF
enquanto disciplina quando comparado com outras etapas da EB.
REFERÊNCIAS
BRASIL. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 9.ed.
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014.
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ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R.T.As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em
educação. Diálogo Educ., Curitiba, v. 6, n.19, p.37-50, set./dez. 2006.
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PUBLICAÇÕES DA PEDAGOGIA HISTÓRICA CRÍTICA
E DA PEDAGOGIA CRÍTICO SUPERADORA NOS ANOS
DE 2000 A 2016NOCENÁRIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR BRASILEIRA
PUBLICATIONS OF CRITICAL HISTORICAL PEDAGOGY AND
CRITICAL PEDAGOGY IN THE YEARS 2000 TO 2016 IN THE
SCENARIO OF PHYSICAL EDUCATION OF THE BRAZILIAN
SCHOOL.
PUBLICACIONES DE PEDAGOGÍA HISTÓRICA CRÍTICA Y
PEDAGOGÍA CRÍTICA EN LOS AÑOS DE 2000 A 2016 EN
EL ESCENARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA
BRASILEÑA
Anegleyce Teodoro Rodrigues1
Jean Divino de Jesus2
PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Histórico-Crítica, Pedagogia Crítico-Superadora, Educação Física
Escolar, Estado da Arte.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar a produção do conhecimento
sobre Educação Física escolar com fundamento nas Pedagogias Histórico Critica
(PHC) e Crítico Superadora (PCS), considerando as etapas da Educação Básica.
Para essas abordagens pedagógicas o papel da escola e da EFe é a socialização
do saber cultural e científico sistematizado em uma perspectiva metodológica
problematizadora das contradições sociais, das transformações históricas e da
defesa de uma escola pública emancipadora para a classe trabalhadora.

1 Faculdade de Educação Física e Dança e PPGEEB (UFG), teodoro.fef@gmail.com
2 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), jean.riquelme@
hotmail.com
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2 METODOLOGIA
A abordagem de pesquisa utilizada para alcançar os objetivos desse estudo é
de natureza qualitativa-quantitativa com as técnicas dos estudos do tipo “estado
da arte”, conforme Romanowski e Ens (2006). Para essa etapa, foram identificados
dados quantitativos da produção expressa pelos trabalhos publicados em cinco
periódicos que mais publicam textos sobre Educação Física escolar (EFe): RBCE,
Motrivivência, Movimento, Pensar a Prática (RPP) e Cadernos de Formação
(CF).Nesta pesquisa, foram identificados dados quantitativos da produção expressa
pelos trabalhos publicados que utilizaram de maneira implícita (possuem como
orientação central) e explícita (apenas citam sem aprofundar) as reflexões referentes
à PHC e a PCS. O período de levantamento dos dados refere-se aos anos de 2000 a
2016. Foram utilizados os seguintes descritores para identificar os textos referente
àEFe: EF, escola, escolar, escolarização, ensino, educação básica, educação. Após a
separação dos textos por etapa da EB, foram submetidos à busca com as seguintes
palavras: PHC e PCS. Os processos de coleta foram realizados no período entre,
07/03/2017 a 10/04/2017, a partir dos sites dos periódicos investigados.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Entre os anos de 2000 e 2016 há um aumento significativo do número de
publicações que abordam o tema da EFe na EB.Neste período foi publicado um
total de 771 textos sobre EFe. Encontramos 36 artigos que fazem referência explícita
e implícita à PHC e à PCS, sendo 11 artigos que fazem referência à PHC. Os textos
que trazem explicitamente a PHC somam nove artigos: seis textos que tratam da
EFe no Ensino Fundamental, dois referentes ao Ensino Médio (EM) e um referente
à Educação Infantil (EI). Dois artigos abordam de maneira implícita a PHC. Um com
reflexões sobre EM e outro sobre EI.Os periódicos que mais publicaram este tema
foram os CF, RMI e RPP com três artigos cada, seguidos da RBCE e RMO, ambos
com um texto.
Em relação à PCS, dos 771 artigos publicados sobre EFe foram encontrados
25 que desenvolvem reflexões tendo como base essa referência.Em relação aos
artigos que apresentaram de maneira explícita a PCS tivemos um total de 16, sendo
oito sobre Ensino Fundamental, sete que tratam da EIe apenas um referente ao EM.
Quanto às reflexões implícitas, oito textos direcionam suas questões à EFe no Ensino
Fundamental e apenas um à Educação Infantil. Os periódicos que mais publicaram
sobre esse tema foram: CF e RMI com oito artigos cada; RPP com cinco artigos; a
RMO com três artigos, a RBCE com apenas um artigo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais percebe-se o quanto ainda é incipiente a produção do
conhecimento sob a fundamentação da PHC na EFe brasileira. Desde sua
gênese,no final dos anos de 1970, aos dias atuais temos aproximadamente36 anos
de desenvolvimento, considerando que o movimento renovador da EFe dos anos
de 1980 e 1990 teve significativa influência da PHC e da PCS. Observa-se uma
tímida expressão dessas concepções comparadas ao conjunto de publicações dos
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periódicos investigados. Destaca-se também a predominância de estudos que
abordam a EFe na etapa do Ensino Fundamental. A EIe principalmente o EM como
etapas da EB tem tido pouco atenção por parte da comunidade acadêmica.
REFERÊNCIAS
ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R.T.As pesquisas denominadas do tipo “estado da arte” em
educação. Diálogo Educ., Curitiba, v. 6, n.19, p.37-50, set./dez. 2006.
SAVIANI, DermevalEscola e democracia. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.
(Coleção educação contemporânea).
SOARES, C. L. et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
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ESPORTE COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: UMA PESQUISA–AÇÃO COM O FUTEBOL1
Ana Júlia Menezes Rocha2
Heitor de Andrade Rodrigues3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Futebol; Pesquisa-ação.

1 INTRODUÇÃO
A Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica,
nesse sentido compõem o currículo escolar e assume a responsabilidade por um
corpo específico de conhecimentos, mais especificamente aqueles circunscritos ao
que se convencionou chamar de cultura corporal ou cultura corporal de movimento.
Um dos conteúdos do componente curricular é o esporte, o qual é reconhecido
como um fenômeno sociocultural que vem se transformando e se reafirmando na
sociedade contemporânea. Historicamente o ensino do esporte na escola tem sido
materializado em uma perspectiva tradicional e nos últimos trinta anos é possível
identificar tentativas de romper com essa lógica. Todavia, como descrevem González
e Fensterseifer (2010), a Educação Física experimenta um momento histórico
particular, no qual já se tem clareza sobre o que a disciplina escolar não deve ser,
porém demonstra dificuldades para se estabelecer a partir de práticas pedagógicas
renovadoras. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi construir, implementar e
avaliar uma proposta de ensino renovadora sobre o futebol, bem como identificar
as possibilidades e dificuldades do desenvolvimento dessa proposta.
2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, sendo a pesquisa-ação o
método escolhido. A proposta foi desenvolvida em um colégio particular em Goiânia,
com as turmas de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Os instrumentos de coleta
de dados foram o diário de campo e o grupo focal. Para análise dos dados optou-se
pela técnica da Análise de Conteúdo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após análise dos dados obtidos por meio do diário de campo e o grupo
focal, chegou-se a algumas categorias de significado, as quais foram descritas
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Colégio Dimensão (Colégio Dimensão), anajuliamenezes@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), triheitor@yahoo.com.br
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na perspectiva de desafios e dificuldades da prática docente, bem como de
possibilidades encontradas para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem.
Um dos desafios encontrados ao longo da pesquisa foi a elaboração de uma
proposta de ensino orientada pelas dimensões dos conteúdos e pelas contribuições
da Pedagogia do Esporte. Durante a etapa de organização dos conteúdos, houve
indecisão sobre o que incluir nos conteúdos procedimentais, conceituais e, sobretudo,
nos atitudinais. Para Rodrigues e Darido (2008), a Educação Física escolar sempre
esteve atrelada aos conteúdos procedimentais, deixando de lado os conteúdos
conceituais e atitudinais.
Outro ponto a ser destacado está relacionado à implementação das aulas,
nessa fase o desafio enfrentado foi o desenvolvimento de aulas com grupos mistos,
nas quais meninos e meninas participaram juntos. Durante as aulas, os alunos
apresentaram dificuldade em aceitar as atividades com grupos mistos e se dividirem
de outra forma que não fosse pelo sexo. Para fazer frente a essa realidade, optamos
por discutir, em duas aulas, o tema do futebol feminino. Conforme planejado,
convidamos uma equipe de futebol feminino, no intuito de realizar um debate e um
jogo amistoso, podendo assim problematizar questões de gênero no esporte e em
aulas de Educação Física. Essa atividade gerou oportunidades de reflexão sobre
as diferenças historicamente construídas entre os sexos e os direitos de alunos e
alunas em relação às aulas de Educação Física.
De modo geral, os resultados indicaram que o desenvolvimento de aulas em
uma perspectiva renovadora perpassa por desafios e dificuldades que se iniciam
no planejamento e atravessam o cotidiano das aulas, isso porque a professora
confrontou, por meio de suas aulas, uma tradição sedimentada na Educação Física
daquele colégio. Por outro lado, foi possível vislumbrar avanços em relação à
compreensão dos alunos sobre a natureza e o objeto do componente curricular.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos a Educação Física vem tentando implementar novos modelos
de aulas, mais adequados aos propósitos de uma prática docente renovadora. No
caso específico da presente pesquisa, houve avanços em relação às aulas mistas, o
que foi facilitado pelas discussões em torno do conteúdo de futebol feminino. Por
fim, ressalta-se a pertinência da pesquisa-ação na transformação das aulas e no
enriquecimento da formação docente.
REFERÊNCIAS
GONZÁLES, F., FENSTERSIEFER, P. Entre o “não mais” e o “ainda não”: pensando saídas
do não-lugar da EF escolar II. Cadernos de Formação RBCE. v. 1, n. 2, p. 10-21, mar. 2010
RODRIGUES, H.A.; DARIDO, S.C. As três dimensões dos conteúdos na prática pedagógica
de uma professora de Educação Física com mestrado: um estudo de caso. Revista da
Educação Física UEM. Maringá, v.19, n.1, p.51-64, 1.trim 2008.
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM INSTITUIÇÕES
ESPECIALIZADAS PARA SÍNDROME DE DOWN1
PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN SPECIALIZED
INSTITUTIONS FOR DOWN’S SYNDROME
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INSTITUICIONES
ESPECIALIZADAS PARA EL SÍNDROME DE DOWN
Monique Oliveira Sena2
Carla Loyana Dias Teixeira3
Saulo Viana Reis4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Síndrome de Down; Organização Pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
Cada vez mais presentes no cotidiano da humanidade, os indivíduos com
Síndrome de Down (SD) lutam pela garantia de seus direitos na sociedade,
especialmente no âmbito escolar. Nesse contexto, destaca-se a Educação Física (EF),
pois esta tem como elemento a estimulação do desenvolvimento dos indivíduos,
suas potencialidades corporais e a reflexão da realidade em que se encontram
inseridos.
Para isso, a prática do professor de EF deve reconhecer todos os aspectos
de desenvolvimento do ser e construir propostas pedagógicas, nesse sentido,
explorando os conteúdos da cultura corporal e metodologias comprometidas com
as singularidades humanas.
Desta forma, torna-se essencial investigar a metodologia utilizada por esses
profissionais nas escolas especializadas e refletir como são pensadas as aulas
direcionadas para esse público. O estudo tem como objetivo compreender a
organização metodológica utilizada pelos professores no processo educacional de
crianças com SD.
2 METODOLOGIA
O trabalho aproxima-se do materialismo dialético, por contemplar o fenômeno
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), moniquesena93@gmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), loyanateixeira@gmail.com
4 Universidade do Estado do Pará (UEPA), saulovianareis@gmail.com
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e analisá-lo, observando as partes que o integram, além de estabelecer seus aspectos
fundamentais (TRIVIÑOS, 1987). Para a pesquisa de campo foi realizada coleta de
dados por uso de questionário semiestruturado e a técnica de pesquisa adotada foi
a análise de conteúdo, dividida em pré-análise, exploração do material e tratamento
dos dados, assim, visando a interpretação das informações. (GIL, 2008, p. 152-153)
A amostra fora de dez professores de Educação Física de duas instituições
especializadas no trato de alunos com SD; residentes da cidade de Belém-PA; e
concordaram na participação da pesquisa assinando o TCLE.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inclusão social de pessoas com deficiência representa um grande desafio
que reflete mudanças no contexto sócio-cultural-educacional. Mesmo que os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), a Lei de Diretrizes e Bases (n° 9.394/96)
e a Educação Física Adaptada tornem o debate mais evidente – o que favorece uma
reflexão sobre tais problemáticas –, observou-se que não garante necessariamente
um avanço qualitativo na ação pedagógica dos professores.
No estudo, os sujeitos foram analisados quanto à formação continuada, pois
verifica-se que estes trabalham há mais de uma década com esse público. Todos
demonstraram uma preocupação com este aspecto, possuindo pós-graduação lato
sensu em Educação Física Especial.
Quando questionados sobre o planejamento das aulas, percebeu-se que não se
segue uma metodologia, não havendo organização do trabalho pedagógico para a
sistematização dos conteúdos. Além disso, 50% dos sujeitos restringem-se a ensinar
só um conteúdo da EF, ou seja, ou só dança, ou só natação, ou só ginástica, assim
fragmentando o conhecimento. Desse modo, dificulta-se o avançar do processo de
ensino-aprendizagem, pois desordena a lógica do pensamento.
Para o Coletivo de Autores (2012, p. 27) a reflexão pedagógica tem características
específicas, sendo uma delas, a “teleológica”. Esta recomenda haver um objetivo, um
alvo a ser pretendido. O trato com esse público sem a clareza dessa característica,
como é caso analisado, compromete o processo de ensino, pois resulta em uma
prática sem objetivo e logo, sem finalidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Torna-se evidente que não há uma organização metodológica específica
para as turmas especiais, bem como não foi identificada uma base teórica para os
momentos áulicos. Percebe-se também uma superespecialização dos conteúdos,
pois os professores de EF nas instituições em questão, tornam-se profissionais da
dança, da natação, da psicomotricidade.
Como consequência, a disciplina não segue uma ementa formal, apesar de
existir, e ainda corrobora com uma visão fragmentada da área.Logo, compete a
esses profissionais definir – em conjunto com a instituição – o melhor procedimento
didático-metodológico, considerando as particularidades dos discentes, evitando
o tratamento isolado dos conteúdos, para um melhor desenvolvimento cognitivo e
social desse público.
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A TEMÁTICA ATLETISMO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DA
ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA1
THE THEMATIC ATHLETICS IN THE SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION CLASSES: AN ANALYSIS FROM THE CRITICALSURPLUS APPROACH
PISTA EN EL TEMA FÍSICA CLASES DE EDUCACIÓN
ESCOLAR: UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL ENFOQUE DE
SUPERACIÓN
Ricardo Oliveira da Silva2
Valquiria Mendes dos Santos3
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Educação física; Atletismo.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto das intervenções com o conteúdo atletismo, decorrente
do estágio de Desenvolvimento de ações Pedagógicas na Educação Física
Formal II, realizados por estudantes de Educação Física da Universidade do
Estado da Bahia, Campus IV Jacobina-Bahia. As inquietações quanto ao trato do
conhecimento atletismo surge a partir da disciplina Atletismo, no qual se percebeu
que esse conteúdo ainda é pouco explorado pelos professores de Educação Física
na Escola.
Nesse sentido, para o Coletivo de Autores (2012) o atletismo inclui as
práticas do correr, saltar e arremessar/lançar, sendo que, essas práticas foram
historicamente criadas pelo homem a partir das necessidades culturais.
É valido ressaltar que a compreensão do atletismo enquanto elemento da
cultura corporal no âmbito escolar assume dimensões significativas propiciando à
reflexão dos problemas intrínsecos na sociedade, além de proporcionar vivências
corporais diferentes das dominantes na Educação Física escolar.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), ricardooliveira.s@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), valquiria.mendes01@hotmail.com
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O objetivo deste trabalho é socializar as experiências adquiridas no trato com
o conteúdo atletismo de forma que possa contribuir com debate e as reflexões em
torno da temática.
METODOLOGIA
O trabalho em questão tem como base teórica a abordagem crítico-superadora
(Coletivo de Autores, 2012) e a pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2013). O
estágio foi realizado em uma escola pública da cidade de Jacobina-BA, sendo que
as aulas aconteciam no período vespertino das 13:30 às 16:50 uma vez por semana
em duas turmas do 6º ano do ensino fundamental II.
A coleta de dados atendeu aos seguintes procedimentos: 1) observações das
atividades desenvolvidas pela professora de Educação Física regente do estágio
formal; 2) construção de diário de bordo, proposta de estágio e relatórios; 3)
intervenções junto aos alunos do 6º ano do ensino fundamental II com o conteúdo
atletismo e 4) entrevista com a professora regente.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Organizamos nossas ações de acordo com os princípios da pedagogia
histórico- crítica (SAVIANI, 2013; GASPARIN, 2009). Assim, desenvolvemos nosso
trabalho educativo da seguinte forma: 1) prática social inicial, onde procuramos
identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o conteúdo atletismo através de
uma construção textual; 2) problematização, através de questões sobre o atletismo
buscamos problematizar fazendo com que elas se “tornassem o elemento-chave
na transição entre a prática e a teoria, isto é, entre o fazer cotidiano e a cultura
elaborada” (GASPARIN, 2007, p.33); 3) instrumentalização, onde utilizamos textos
introdutórios ao atletismo, filmes, documentários e vivências de fundamentos básicos
do atletismo considerando as especificidades de cada aluno; 4) catarse, momento
em que foi possível a expressão da nova forma de entender o conteúdo, através de
desenhos, pinturas, produções de cartazes e experiências corporais e 5) a prática
social final a partir de um festival de atletismo no qual contou com o envolvimento
de todos na construção dos materiais que seriam utilizados na composição das
estações e durante a realização do festival de atletismo.
CONCLUSÕES
Entendendo o estágio supervisionado como uma importante experiência
na formação inicial em que é visado a aproximação com os aspectos ligadas à
docência, ressaltamos que o mesmo nos proporcionou novas experiências, visto
que sentimos a necessidade de uma postura mais proativa e criativa para sanar
situações-problemas que surgiram no decorrer das aulas, uma vez que, até então o
nosso contato com o ensino fundamental se deu a partir do estágio de observação.
Tem-se como pontos positivos o auxílio da abordagem crítico-superadora, esta
que nos direcionou para a superação gradativa do trato relegado a Educação Física
no contexto escolar, objetivo este que durante o estágio de intervenção foram
materializados na proposição de um conteúdo pouco visto na escola, o trato com
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1549

este conhecimento e as inter-relações promovidas entre o conteúdo e a realidade
social.
REFERÊNCIAS
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. 2.ed. São Paulo:
Cortez, 2012.
GASPARIM, João Luíz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 5.ed. Campinas:
Autores Associados, 2009.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 11.ed. Campinas,
SP: Autores Associados, 2013.

RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1550

O PARKOUR COMO DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR
1

PARKOUR A CHALLENGE FOR PHYSICAL EDUCATION AT
SCHOOL
PARKOUR COMO EL DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN
LA ESCUELA
Andressa M. R. Coelho2
Martha Copolillo3
PALAVRAS-CHAVE: Parkour; Educação Física; Escola.

INTRODUÇÃO
O trabalho foi desenvolvido a partir de uma experiência pedagógica no projeto
PIBID-UFF, realizado no 1º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Manuel de
Abreu, no município de Niterói. O objetivo deste foi desconstruir a concepção do
senso comum a cerca da Educação Física escolar, ligada a esportivização. Na nossa
concepção essa área de conhecimento como uma prática social contribui no processo
de formação de um sujeito crítico, autônomo. Associando isto às limitações do espaço
físico da escola e a pesquisas do IBGE (2013) sobre o sedentarismo na adolescência,
enxergamos no Parkour uma excelente oportunidade para problematizar as aulas
de Ed. Física como sendo unicamente práticas esportivas repetitivas, bem como
discutir o espaço dessa disciplina no ambiente escolar. Parkour significa “Percurso”
e David Belle, por volta de 1980 na França, remodelou a prática e a trouxe para
o ambiente urbano. Atualmente possui a ideia de superar obstáculos através de
movimentos naturais e ginásticos, contribuindo para ampliação das capacidades
motoras dos praticantes, disseminando uma cultura de movimento que se adapta
facilmente a qualquer espaço.
METODOLOGIA
Com ênfase na lógica qualitativa buscamos trabalhar com o princípio da
autonomia e com foco em processos metodológicos centrados no diálogo e na
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), andressamrc92@gmail.com
3 Prof.ª Dr.ª Universidade Federal Fluminense (UFF), magatha@uol.com.br
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reflexão crítica. O conhecimento desenvolvido por meio de vivências e de rodas
de conversas provocou experiências individuais e coletivas que ultrapassaram os
muros escolares. Com esses processos metodológicos evidenciamos nas nossas
estratégias pedagógicas o espaço precário para a “prática” das aulas de Educação
Física na escola e, desdobramos essa questão levando o grupo a problematizar
de forma crítica o direito ao lazer (MARCELINO, 2000). Além disso, esse trabalho
oportunizou a realização de um projeto interdisciplinar, dialogando com outras
disciplinas, como história, geografia e física, culminando com a confecção de um
jornal mural.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Na lógica de uma avaliação processual do trabalho desenvolvido, destacamos a
produção de um jornal mural. Nessa atividade os alunos expuseram para a comunidade
escolar situações levantadas juntamente com suas críticas e com suas reivindicações
evidenciando como o ambiente escolar é um lugar para reflexões sobre o que se
vive no cotidiano da escola e de suas relações com a sociedade. Observamos que no
inicio do trabalho houve dificuldade da turma em se colocar e acreditamos que os
alunos estão mais educados para ouvir do que para falar, questionar e especialmente
para propor. Ao longo das aulas as nossas estratégias pedagógicas favoreceram a
participação ativa da turma, comprovadamente evidenciada nas falas dos alunos e
no espaço dialógico que se estabeleceu entre o grupo e com os professores durante
as atividades. As dinâmicas propostas permitiram diversas formas de expressão
do grupo, por meio de produções textuais e imagéticas a partir do grafite como
forma de expressão. Além de desenvolver o conhecimento sobre como exercitarse de maneira autônoma e aproveitar os espaços públicos, a nossa metodologia de
trabalho problematizou o fato da educação física não possuir um espaço adequado
para suas aulas e abordou questões sociais que dificultam a ocupação de espaços
públicos de lazer, como direito desses sujeitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que, desta maneira, contribuímos para a ampliação do processo
de formação que ocorre na escola e ao mesmo tempo extrapola para a vida. Nosso
trabalho fomentou uma visão crítica junto aos estudantes colocando-os como
sujeitos do fazer pedagógico. O espaço democrático das aulas junto ao ambiente
de liberdade de expressão foram favorecedores para o respeito às diferenças.
Consequentemente, criamos uma rede de opiniões, sugestões, críticas que os
fizeram ter consciência da importância de lutar por melhores espaços para as aulas
de Educação Física nessa escola, bem como de saber reivindicar espaços públicos
e condições para a prática de atividades de lazer, mais do que isso, para a prática
da verdadeira cidadania.
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ESPORTE NO ENSINO MÉDIO: ESTIMULANDO
A CRIATIVIDADE E AUTONOMIA ATRAVÉS DAS
INTERVENÇÕES DO PIBID-EDUCAÇÃO FÍSICA/UFRN1
SPORT IN HIGH SCHOOL: STIMULATING CREATIVITY AND
AUTONOMY THROUGH THE INTERVENTIONS OF PIBIDPHYSICAL EDUCATION / UFRN
EPORTE EN SECUNDARIA: ESTIMULAR LA CREATIVIDAD
Y AUTONOMÍA A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA-PIBID / UFRN
Eduardo Silva dos Santos2
Esteffane Mendonça Dantas3
Allyson Carvalho de Araújo4
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Metodologia; Inovação.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o esporte é considerado o maior fenômeno social contemporâneo,
dotado de diferentes sentidos e significados. Paes, Balbino e Galatti (2009) defendem
que no contexto escolar o esporte assume sua natureza educacional e deve passar
por um trato pedagógico que inclua os referenciais técnico-tático, socioeducativo
e histórico-cultural.
Este trabalho tem por propósito relatar uma experiência realizada em turmas
do ensino médio atendidas pelos bolsistas do PIBID/Educação Física da UFRN da
Escola Estadual Prof. Edgar Barbosa, abordando o ensino dos esportes de invasão
a partir de metodologias inovadoras.
2 METODOLOGIA
O processo ensino-aprendizagem do esporte ainda sofre muita influência da
concepção tradicional, focada na fragmentação e repetição dos gestos técnicos
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), edufrn@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), esteffane.dantas@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), allyssoncarvalho@hotmail.com
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descontextualizado.Mas, em contrapartida à tendência tecnicista, surgem novos
modelos de ensino orientados a partir da análise da estrutura,estimulando a
tomada de decisão e resolução dos problemas que ocorrem no contexto do jogo
(GARGANTA, 2000).
3 DESCRIÇÕES E INTERPRETAÇÕES
Iniciamos a unidade didática (aula 1 e 2), mostramos que as modalidades
esportivas podem ser organizadas por suas intencionalidades táticas e que o
conhecimento dessas informações facilita sua aprendizagem.
Após apresentação das diferentes categorias esportivas os alunos escolheram
os esportes de invasão para conhecer e vivencia-lo sobre um novo enfoque
metodológico.
Bunker e Thorpe, (1986 apud, Graça e Mesquita, 2002) apresentaram o modelo
de ensino dos jogos para a compreensão (Teaching Games for Understanding –
TGfU), onde pretendiam que a atenção tradicionalmente dedicada ao ensino das
técnicas isoladas, fosse deslocada para sua compreensão tática.
Nessa linha, Bayer (1994, apud, Nascimento e Costa, 2002) apresentou proposta
de ensino a partir de características comuns da categorias de jogo, através dos
princípios operacionais e regras de ação próprios.
Foi a partir dessas proposições que nas aulas 3 e 4 vivenciamos diferentes
jogos esportivos enfocando os princípios operacionais (ataque e defesa) para os
alunos pudessem perceber, analisar, compreender e criar novos jogos de invasão
(aula 5).
Para finalizar a unidade didática, a partir de um jogo de invasão criado pelos
próprios alunos (Bowball), foi organizado um festival esportivo (aula 6), em que a
turma organizou todo o processo, assumindo as funções de estabelecer as regras,
formular a tabela de jogos, arbitrar as partidas e participar dos jogos (aulas 7e8),
pois acreditamos que a competição, se bem organizada, é compreendida como
um contexto rico em diferentes possibilidades de aprendizagens e como estratégia
avaliativa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, uma proposta ensino-aprendizagem pautada nos referenciais técnicotáticos, partir do uso de metodologias inovadoras,pode contribuir para apropriação
do conteúdo Esporte de maneira criativa e autônoma.
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL I: TRABALHANDO A DIVERSIDADE
NA ESCOLA PARA A PROMOÇÃO DO BEM ESTAR1
PIBID PHYSICAL EDUCATION IN FUNDAMENTAL EDUCATION
I: WORKING DIVERSITY AT SCHOOL FOR THE PROMOTION
OF WELL BEING
PIBID EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EDUCACIÓN I:
TRABAJO DIVERSIDAD EN LA ESCUELA PARA EL BIENESTAR
DE LA PROMOCIÓN
Jeane de Castro Araújo2
Adriane Corrêa da Silva3
Eliane Elicker4
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade, bem-estar, jogos e brincadeiras.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto das práticas do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID- CAPES) Educação Física, da Universidade Federal
do Acre (UFAC) em parceria com a Secretaria de Educação/Ac- Coordenação de
Educação em Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, dentro do Projeto Lugares
de Aprender. O objetivo do presente trabalho é relatar as experiências do Grupo de
Bolsistas do PIBID/UFAC Educação Física em parceria com o Projeto Lugares de
Aprender.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência no qual foram contempladas três escolas
municipais e uma particular da cidade de Rio Branco. Em cada escola foram
contempladas quatro turmas com 25 alunos em média cada. Para desenvolver as
1 Fonte financiadora: CAPES
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), anecastro1995.ac@gmail.com
3 Universidade Federal do Acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
4 Universidade Federal do Acre (UFAC), elielicker@gmail.com
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práticas o grupo foi previamente capacitado, através de oficinas de formação, em
especial sobre a Lei 10639/03, que trata da obrigatoriedade do ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira. Participaram das atividades quatro turmas de cada
escola, e cada turma em média com 25 alunos. Utilizamos principalmente jogos
e brincadeiras populares coletivas. Em todas as brincadeiras era indispensável o
trabalho em equipe e o respeito a vez do outro. Um dos bolsistas regia a atividade
e os demais orientavam os alunos, lhes ensinando sobre o respeito mútuo. Todas as
atividades aplicadas eram realizadas em grupos mistos (meninos e meninas), onde
as crianças não podiam escolher o grupo, ao qual fariam parte, de maneira que
todos interagissem com todos sem distinção.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS
O Projeto Lugares de Aprender trabalha com a promoção da igualdade,
buscando assegurar aos participantes o bem-estar que provém da boa convivência
nos espaços, pois tem consciência da dificuldade que muitos encontram relacionado
a racismo e preconceitos no ambiente escolar e meio social.
De acordo com Guimarães (et al 2001), por meio do trabalho coletivo as situações
de cooperação, diálogo e interação entre os alunos, quando bem trabalhadas pelo
professor, geram um maior conhecimento mútuo, visando o bem-estar de todos. Por
meio desta convivência mediada pelo professor que haverá a construção de novos
significados, buscando a conciliação de ideias, na perspectiva de sociabilidade, a
partir do reconhecimento da existência do eu e do outro na construção do nós
quanto seres sociais e humanos.
Sobre o assunto, Mendes e Nóbrega (2009) dizem queos sujeitos, ao reuniremse para vivenciar ou apreciar determinada prática corporal, contribuem com a
construção do espaço social. Espaço este que vai sendo construindo individual e
coletivamente (MENDES e NÓBREGA, 2009).
De acordo com o que o grupo propôs, conseguimos desenvolver um bom
trabalho, fazendo com que os alunos a partir dos jogos e brincadeiras populares
vivenciassem a diversidade presente no meio e desta forma tornar a convivência
mais prazerosa e construtiva, promovendo o bem-estar.
Através do trabalho coletivo as situações de cooperação, diálogo e interação
entre os alunos, quando bem trabalhadas pelo professor, geram um maior
conhecimento mútuo, e com isso, o respeito as diferenças.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que é notória a importância da oportunização destas vivências no
meio escolar, uma vez que, é através das práticas sociais que o indivíduo se constrói
pluralmente, da maneira mais harmônica possível, estabelecendo relações sociais
saudáveis onde haja o respeito mútuo, sem distinção de classe social, gênero, credo
ou raça.
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ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A RELAÇÃO COM A
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E DE REDE EM DUAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE
ORGANIZATION OF THE KNOWLEDGE OF PHYSICAL
EDUCATION CLASSES AND THE RELATION WITH THE
SCHOOL AND NETWORK ORGANIZATION IN TWO
MUNICIPAL SCHOOLS OF PORTO ALEGRE
ORGANIZACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CLASES
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SU RELACIÓN CON LA
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y LA RED EN DOS ESCUELAS
MUNICIPALES DE PORTO ALEGRE
Carlos Alberto Perdomo Fazenda Junior1
Guilherme Bardemaker Bernardi2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Organização do conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da organização do conhecimento nas aulas de
Educação Física em duas escolas no contexto da proposta político-pedagógica
Escola Cidadã da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Considerando as
diferentes concepções e teorias pedagógicas que influenciam no ensino da Educação
Física escolar, possibilitando diferentes modos de organização do conhecimento
nas aulas, buscamos compreender que conhecimentos são tratados e como são
organizados nas aulas de Educação Física de duas escolas da Rede Municipal de
Ensino de Porto Alegre.
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), juniorfazenda@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), bernardi.esef@gmail.com
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2 METODOLOGIA
Este é um estudo de cunho qualitativo e etnográfico, por entendermos que o
ambiente escolar e aqueles que nele estão inseridos constroem valores, crenças,
perspectivas e motivações próprias daquele contexto e tal perspectiva teóricometodológica permite compreender os fenômenos sociais e as contradições que
permeiam a organização do conhecimento nas aulas de Educação Física.
A investigação foi realizada em duas escolas da RMEPOA, por meio de
observação participante, entrevistas semiestruturadas com quatro docentes e três
estudantes, diários de campo e análise de documentos.
3 INTERPRETAÇÕES
Mediante as contradições identificadas na relação entre a organização escolar
e da RMEPOA com suas alternâncias de políticas educacionais, compreendemos
que os docentes passam a organizar suas aulas de modo que possam contemplar os
conhecimentos que condizem com suas concepções de Educação Física. Ainda que
as condições mais imediatas, como a estrutura física das escolas, os materiais, os
tempos e a relação com os pares produzam arranjos visíveis nas aulas de Educação
Física, a resistência produzida pelas políticas educacionais da mantenedora está
presente nas falas e nas ações dos sujeitos.
Identificamos aspectos que nos permitem pensar que os professores
moldam, adaptam ou rearranjam os conhecimentos trabalhados de acordo com as
possibilidades encontradas dentro da organização escolar. A organização curricular
das escolas, os tempos destinados aos componentes curriculares, as relações com
os demais membros do professorado e do alunado são aspectos com influência na
organização das aulas.
Da mesma forma, as alternâncias das políticas educacionais que já aconteceram
na RMEPOA, como a implantação dos ciclos de formação, a perpetuação de
uma prática seriada em uma proposta ciclada, a redução dos períodos de ArteEducação e Educação Física para as turmas de terceiro ciclo, todos aspectos que
representam uma concepção de educação da mantenedora em diferentes momentos
e com diferentes gestões, mas que também representam fatores de influência na
organização do conhecimento nas aulas de Educação Física.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A complexidade da estrutura escolar e as relações que se constituem dentro
dela aparecem como elementos relevantes na organização do conhecimento nas
aulas de Educação Física. Os espaços destinados às aulas, os materiais, as relações de
resistência e aliança com os demais professores, a disposição dos tempos da escola
e a organização curricular são fatores que impactam de maneira mais frequente a
organização do conhecimento. A divisão por turmas de mesma faixa etária, o contexto
social da comunidade e a relação com os projetos também puderam ser identificados
como aspectos relevantes. Assim como as políticas educacionais da mantenedora e
as diversas mudanças que aconteceram neste campo e que influenciam no trabalho
docente dentro da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre (RMEPOA).
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Neste contexto, os docentes acabam produzindo seus arranjos no sentido
de contemplar conhecimentos nas suas aulas que estejam de acordo com suas
concepções de Educação Física e de educação, mesmo que isto signifique a produção
de algumas resistências na relação com a organização escolar e a organização da
RMEPOA.
REFERÊNCIAS
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municipal de ensino de Porto Alegre: um estudo nas escolas do Morro da Cruz. 2001.
Dissertação (Mestrado), Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 2001.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E INFÂNCIA - ABORDAGENS DE
ENSINO
PHYSICAL EDUCATION AND CHILDHOOD - EDUCATION
APPROACHES
EDUCACIÓN FISICA Y INFANCIA – ENFOQUES DE LA
ENSEÑANZA
Alessandra Cacenot da Silva1
Maria Cecilia Camargo Günther2
Maequerle Fiuza3
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Educação infantil; Abordagens de ensino.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objetivo analisar a presença das diferentes
abordagens de ensino em educação física (EF) na educação infantil (EI), tomando
como referência um periódico da área, a revista Pensar a Prática4, de Goiânia
referindo-se as produções de 2010 a 2016.
A ampliação da obrigatoriedade de escolarização posiciona a EI na pauta
de discussão em torno de políticas públicas para a educação e a coloca em outra
condição na produção científica, motivo que nos leva a analisar as publicações
recentes por meio de uma pesquisa bibliográfica com base em Gil (2008).
A EF é componente obrigatório da educação básica, incluindo-se a EI. Nesse
nível de ensino, é por meio do corpo e do movimento que a criança interage, se
comunica e se expressa promovendo sua autonomia e criatividade. Nas palavras de
Kunz (2015, p. 22):
A criança expressa-se pelo movimento e o movimento possibilita que ela
questione a realidade de vida e é assim dando liberdade a essa importante
expressividade e dialogo da criança que ela se forma como ser de autonomia
e criatividade.
1 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), alessandracacenot@hotmail.com
2 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mceciliacg6@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), maequerle@gmail.com
4 Essa análise integra uma revisão mais ampla ainda em andamento, a qual inclui outros periódicos.
O destaque para este periódico se assenta no conjunto de artigos voltados ao ensino da EF no
âmbito escolar.
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De outra parte, Campos (2011), assinala a pertinência de que a EF esteja
integrada ao projeto pedagógico da escola, preservando suas especificidades que
se vinculam ao trabalho com o corpo e movimento. O brincar e as interações são
os eixos que estruturam a EI (BRASIL, 2010) e costumam ser a base que unifica as
diferentes práticas pedagógicas junto à infância. Parece-nos relevante identificar se,
as diferentes abordagens de ensino de EF tem estado presente na EI, por meio da
produção científica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No período investigado localizamos, dez artigos sobre EF na EI, entro os quais
três, são de predomínio desenvolvimentista com ênfase para aspectos motores da
criança de acordo com as diferentes faixas etárias. Destacam ainda a importância
da EF no desenvolvimento biológico, suas vantagens e benefícios na aprendizagem
intelectual, motora e social.
Outros três artigos analisados articulam-se a uma perspectiva construtivista e
seus conteúdos destacam jogos, brincadeiras e cantigas, levando em consideração
o que a criança já aprendeu e o meio na qual está inserida, corroborando com
a posição de Darido (2005, pág.11) para quem essa abordagem tem o valor de
considerar o conhecimento previamente elaborado da criança, por meio do resgate
de sua cultura lúdica.
A abordagem critico-superadora preconiza a vivência de diferentes
possibilidades corporais e toma a criança como sujeito cultural. Tal posição foi
encontrada em um dos artigos analisados, o qual sublinha a vivência de “diferentes
possibilidades corporais, pois o corpo assume um papel fundamental no processo
de constituição da criança como sujeito cultural” (JARDIM et al, 2014).
Um dos artigos tematiza a importância do professor de EF na EI de forma
que contribua com elementos para se pensar na ampliação das experiências e dos
conhecimentos, em especial, no que se refere ao corpo e ao movimento, favorecendo
um diálogo entre a criança e o mundo por meio do “se-movimentar”5. Para Kunz
(2014), o caráter relacional e dialógico adquire centralidade nessa perspectiva.
Localizamos ainda, uma produção que apresenta um levantamento de produções
sobre a EF na EI cuja categorização dos artigos encontrados não nos pareceu passível de enquadramento em alguma abordagem específica.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares
nacionais para a educação infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.
CAMPOS, L. A. S. Didática da educação física. SP: Várzea Paulista, 2011.
DARIDO, S.C.; RANGEL, I.C. Educação física no ensino superior: implicações para a
prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
5 Ainda que a teoria do “se-movimentar” não seja definida como uma abordagem, entendemos que
vem se consolidando como importante referência no âmbito da EI por meio das produções de Elenor
Kunz.
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KUNZ, E. Brincar e se-movimentar: tempos e espaços de vida da criança. Ijuí: Unijuí, 2015.
______. Se- Movimentar. In: GONZÁLEZ, F.J.; FENSTERSEIFER, P.E. Dicionário crítico de
educação física. 3.ed. Ijuí: Unijuí, 2014
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NOS CURSOS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: REFLEXÕES E APONTAMENTOS
Yedda Maria da Silva Caraçato
Luciane Cristina Arantes
Vânia de Fátima Matias de Souza
PALAVRAS- CHAVE: Educação Infantil, Currículos Vigentes, Educação Física.

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica (LDBEN - Lei
n.9394/96), tendo como objetivo garantir o desenvolvimento integral de todas as
crianças “[...]2012). Tendo essa compreensão objetivou-se trazer reflexões acerca
dos currículos vigentes de licenciatura em Educação Física dos Institutos superiores
de ensino público do Paraná, a partir dos currículos vigentes nos IES, tendo como
objetivo buscou-se verificar qual a incidência de trabalho com a Educação Infantil
nos cursos de licenciatura em Educação Física. Caracterizada como sendo uma
pesquisa do tipo descritiva (GIL, 2008), pesquisou-se as disciplinas dos currículos
vigentes dos cursos de licenciatura em EF nas IES públicas do estado do Paraná,
sendo que a busca dos resultados que se deu a partir dos currículos nos quais se
evidenciou uma lacuna em questão a disciplinas relacionadas com a educação física
infantil, das Instituições (IES) pesquisadas : UEL, UENP, UFPR, UEPG, UNIOESTE
e UEM encontramos disciplinas cujo enfoque está centrado nas temáticas:
desenvolvimento e aprendizagem infantil; políticas educacionais e estágio curricular
supervisionado. Entretanto, esses dados indicam fragilidades no desenvolvimento
das implementações do campo da formação docente para atuação no campo da
Educação Infantil um vez que é preciso conhecimento aprofundado acerca dessa
temática relacionada a área de intervenção da educação física na educação infantil.
REFERÊNCIA
ANTUNES, Celso. Educação Infantil: prioridade imprescindível. 3. ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2004.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MORI, Nerli Nonato Ribeiro; JACOBSEN, Cristina Cerezuela. Atendimento Educacional
Especializado no contexto da educação básica. Maringá: EDUEM, 2012.
PEREIRA, Júlio Emílio Diniz Pereira. As licenciaturas e as novas políticas educacionais para
a formação docente. Educação & Sociedade. Campinas, n. 68, Dezembro/99.
SOARES, C. L; TAFFAREL, C. N. Z; VARJAL, E; FILHO, L. C; ESCOBAR, M.O; BRACHT, V.
Metodologia do Ensino de Educação Física. 12.ed. Campinas: Cortez, 1992.
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UMA ANÁLISE DAS AULAS TEÓRICAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA EM UMA ESCOLA DE SEROPÉDICA
AN ANALYSIS OF THEORETICAL CLASSES OF PHYSICAL
EDUCATION IN A SCHOOL OF SEROPÉDICA
UNA ANÁLISIS DE CLASES TEÓRICAS DE EDUCACIÓN
FÍSICA EM UNA ESCUELA DE SEROPÉDICA
Renan Rosa de Oliveira1
Isabella de Carvalho Cásseres e Moraes2
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio; PIBID; Escola.

INTRODUÇÃO
A Educação Física aindaé abordada nas escolas com metodologias que
se relacionam apenas com a prática, seguindo um modelo pedagógico antigo e
duramente criticado que ainda é perpetuado. Bracht(1997, p.47) destaca que no
Brasil pós 64, as publicações voltadas para a área, buscaram combinar a educação
física escolar com ênfase na aptidão física e a educação física considerada a base da
pirâmide esportiva. Deste modo, houve uma procura emlegitimar a Educação Física
baseada na:
a) Contribuição para o desenvolvimento da aptidão física para a saúde; b)
Contribuição para o desenvolvimento integral da criança e, neste sentido,
a contribuição (específica) da Educação Física era principalmente sobre
o “domínio psicomotor” ou “motor”; c) Contribuição para a massificação
esportiva e detecção de talentos esportivos (a famosa base da pirâmide); d)
A Educação Física trata de dimensões do comportamento humano que são
básicas: o movimento e o jogo. (BRACHT, 1997, p.47).

Os alunos ao chegarem para as aulas aguardam o momento de irem para a
prática, ansiando por estarem livres das aulas “formais”. Para Bezerra e Melo (2010,
p.4) a Educação Física recebe o mínimo das horas dedicada à disciplina, e ainda
deve se dividir em aulas práticas e teóricas, nem assim é vista como ‘componente
diferenciado’, sendo a aula mais esperada pelos alunos pela possibilidade de saírem
das salas, é a hora que ‘o estresse e o cansaço da inanição são substituídos por,
curiosamente, o estresse e o cansaço do acesso à liberdade, ao contato com a
cultura corporal de movimento.’
1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), reenanro_@hotmail.com
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), isabellacasseres@gmail.com
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OBJETIVO
Este trabalho busca desenvolver um relato de experiência vivido por alunos
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, no que
tange às aulas teóricas de Educação Física, bem como sua aplicação em uma escola
pública de nível médio no município de Seropédica/RJ.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Observou-se que ao entrar na sala para a aula de Educação Física era comum
depararmos com perguntas referentes as aulas práticas, confirmando a ideia
de que estes não se sentem à vontade num ambiente fechado e evidencia seus
questionamentos sobre a importância das aulas teóricas. Considerando a cultura
da educação física como matéria estritamente prática, nota-se que os alunos não
identificam que a disciplina aborda questões inerentes ao bem estar, cuidados com
o corpo e mente, relações sociais e profilaxia da saúde em geral.
Identificou-se a dificuldade da aplicação de conteúdos teóricos do currículo da
disciplina por parte dos professores da escola, motivada também pela resistência
dos alunos a esse tipo de metodologia. Vale ressaltar que os docentes da escola
são agentes e disseminadores da cultura presente na matéria, ainda que haja um
embasamento teórico sobre conteúdos a serem abordados em sala, existem muitos
fatores que levam os professores a utilizarem métodos com foco nos esportes.
CONCLUSÃO
Segundo a análise feita à partir das experiências observadas nas aulas, abordar
o conteúdo teórico da Educação Física torna se outro obstáculo a ser enfrentado
pelo docente quando este busca complementar o currículo da disciplina, apresentar
às turmas diferentes conteúdos e explorar a cultura corporal do movimento de
forma análoga às técnicas esportivistas.
Sendo assim, fica evidente a dificuldade de romper a tradição de apenas
atividades práticas, reafirmando a cultura ainda atual da Educação Física onde os
alunos não veem sentido nas aulas teóricas.
Fensterseifere González (2007, p.35) destacam que a Educação Física deve
reinventar seu espaço na escola. Reafirmando-se como componente curricular
com campo de estudo específico, a cultura corporal do movimento.É necessário
maior aprofundamento no assunto, facilitando a criação de artifícios metodológicos
diferenciados buscando soluções que incluam a teoria de forma significativa e
efetiva na Educação Física Escolar.
REFERÊNCIAS
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TEMAS TRANSVERSAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA TURMA DO 5º
ANO/9, EM UMA ESCOLA DA REDE PARTICULAR DE
BELÉM/PA
CROSS-SECTIONAL SUBJECTS IN PHYSICAL EDUCATION:
EXPERIENCE REPORT IN THE 5TH GRADE/9 CLASSE, IN A
PRIVATE SCHOOL IN BELÉM/PA
TEMAS TRANSVERSALES EN LAS CLASSES DE EDUCACIÓN
FÍSICA: RELATO DE EXPERIENCIA EN LA CLASSE DE 5º
AÑO/9, EN UNA ESCUELA PRIVADA DE BELÉM/PA
Alexsander Luiz Braga Santa Brígida1
Agata Lacerda de Carvalho2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Temas Transversais; Prática Pedagógica.

INTRODUÇÃO
Os Temas transversais, de forma bastante simples, contemplam os problemas
da sociedade brasileira, buscando em sua abordagem encontrar soluções e
conscientizar os sujeitos acerca dessa necessidade (PCN, 1998). Assim, através da
Educação Física, interligando os seus conteúdos e os temas, esses problemas da
realidade brasileira podem ser contextualizados e explorados pelos alunos, trazendo
assim uma visão mais ampla de mundo e integração de valores para esses alunos.
Tal estudo justifica-se pela problemática inicialmente observada para a intervenção
dos temas transversais nas aulas de educação física e como ocorre a sistematização
do professor para a ligação desses temas nos conteúdos da educação física escolar.
Este trabalho trata de um dos relatos de experiências desenvolvidas no Estágio
Supervisionado I do Curso de graduação em Licenciatura Educação Física da
Universidade do Estado do Pará (CEDF/UEPA), no Centro Educacional Tangram,
situado no município de Belém /PA, que teve início em fevereiro de 2016 e finalizou
em junho de 2016.
1 (UEPA), alexlbrigida@gmail.com
2 (UEPA), agatalacerdadc@live.com
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Esta vivência oportunizou uma intervenção dos temas transversais nas
aulas de educação física interdisciplinando com o conteúdo da educação física
escolar, apontado como referencial teórico-metodológico a pedagogia históricocrítica (SAVIANI, 1995) como “perspectiva de uma pedagogia crítica superadora”
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 63). Nesse contexto, é de suma importância
compartilhar as experiências e as intervenções com o conhecimento dos temas
transversais para a sociedade científica do campo da Educação Física.
OBJETIVO
Relatar as experiências do estágio supervisionado, analisando a intervenção
fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica sobre os temas transversais aplicados
ao conteúdos da educação física escolar no Centro Educacional Tangram.
PROCEDIMENTOS MÉTODOLOGICOS
O estudo desenvolveu-se durante (6) meses e foram utilizadas as aulas de
Educação Física do Centro Educacional Tangram – Belém/PA, nas turmas do 5º
ano/9 do Ensino Fundamental. As aulas aconteciam com uma turma, uma vez na
semana, com uma hora e meia de duração. OS conteúdos escolhidos foram os
esportes (vôlei, basquete) e a ginástica e participaram dessa pesquisa, 25 alunos
matriculados na escola, com a faixa etária de 10 e 11 anos.
O estudo ocorreu em duas etapas: períodos das aula durante duas vezes na
semana e período de avaliação e planejamento logo após as aulas. As experiências
foram criadas e recriadas a partir das aulas ministradas dos conteúdos esportes
que relacionado com o tema transversal ética, e para o conteúdo ginástica o tema
transversal saúde.
TEMAS TRANSVERSAIS E EDUCAÇÃO FÍSICA
Os Parâmetros Curriculares Nacionais ao propor uma educação comprometida
com a cidadania, usam de fundamentos que permitem orientar, analisar, julgar,
criticar as ações pessoais, coletivas e políticas na direção da democracia, logo
elegeram, baseados no texto constitucional de 1988, princípios segundo os quais
orienta a educação escolar: Dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos,
participação, corresponsabilidade pela vida social.
Os Temas transversais, de forma bastante simples, contemplam os problemas
da sociedade brasileira, buscando em sua abordagem encontrar soluções e
conscientizar os sujeitos acerca dessa necessidade, por isso são trabalhados na
escola e em outras instituições educacional.
A Educação Física dentro da sua especificidade deverá abordar esses temas
transversais apontados como temas de urgência para o país como um todo, além de
tratar de outros relacionados as necessidades específicas de cada região.
Os Temas Transversais apontados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) são: Ética, Saúde, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Meio Ambiente e
Trabalho e Consumo.
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As aulas de Educação Física escolar podem proporcionar aos alunos a vivência
corporal dos temas transversais, visto que todos perpassam a corporeidade no
âmbito social, cognitivo e afetivo expressados pelo movimento nas interpelações e
na prática da cidadania. Segundo DARIDO (et al, 2001) a Educação Física escolar
deve enfatizar mais o aspecto social do que o individual na abordagem dos Temas
Transversais, estimulando a reflexão sobre cada atitude e informação trabalhada
nas atividades propostas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Durante as vivências adquiridas nos seis meses que planejamos e executamos
as práticas do estágio supervisionado, foi criado o plano de unidade dos conteúdos
a serem trabalhados e dentro deles foram escolhidos alguns temas transversais para
serem relacionados dentro desses conteúdos, explorados e debatidos no decorrer
das aulas de educação física.
A concepção das aulas está pautada na compreensão de “Educação Física
como uma disciplina destinada ao ensino de conteúdos selecionados do universo
da cultura corporal e ou, esportiva da humanidade”. (TAFFAREL; ESCOBAR, 2009,
p. 5) quais sejam, o jogo, o esporte, a dança, as lutas e a ginástica. Isto significa
dizer, que tais conhecimentos são tratados na perspectiva de considerar os sentidos
e significados por eles assumidos na sociedade e, portanto, sua interdependência
com as problemáticas postas á realidade social concreta (COLETIVO DE AUTORES,
1992).
No decorrer das aulas, de acordo com o assunto da aula, um tema transversal
era relacionado, foram debatidos e explorados no contexto da educação física,
questões de gênero, machismo, pluralidade cultural, saúde e ética, dentro dos
conteúdos de esporte e ginástica, relevando sempre a importância social desses
temas, e o quanto é importante trazer fatores que são tratados fora dos muros da
escola e que estão na realidade de muitos.
CONCLUSÕES
É de extrema importância tratar a abordagem destes temas transversais
integrada pela educação física e demais disciplinas formais, absolvem a condenação
propedêutica da escola e de formação de capital humano, e quando trabalhada de
forma crítica, tem a possibilidade de contribuir para a formação de uma cidadania
responsável, consciente e comprometida com a humanização do homem. A proposta
de incluir os temas transversais na área se constrói a partir de uma perspectiva de
associação da área com os grandes problemas sociais que têm afligido a sociedade
brasileira como um todo.
Trabalhar a Educação Física juntamente com os temas transversais
traz enriquecimento e significação do aprendizado e da área, pois possibilita aos
alunos entender a prática da educação física de uma forma a relacionar os conteúdos
de esporte, jogos, ginástica, dança e lutas com os conteúdos aprendidos na vida em
sociedade, além, de proporcionar um trabalho interdisciplinar que ocasionará na
ampliação do conhecimento do aluno.
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ARTES CIRCENSES NA ESCOLA: POR UMA PRÁTICA
PEDAGÓGICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CIRCUS ARTS IN SCHOOL: FOR A PEDAGOGICAL PRACTICE
IN THE AULAS OF PHYSICAL EDUCATION
ARTES DEL CIRCO EM LA ESCUELA: PARA UMA PRÁCTICA
DOCENTE EM CLASSES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Reigler Siqueira Pedroza1
Gabriella Paula Pereira Matos2
Lorraine Torres da Silva3
Johnattan Stiv Dias Ramos4
PALAVRAS-CHAVE: escola; educação física; artes circenses.

INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente trabalho tem como objetivo publicizar a síntese de um relato
experiência que tematizou as artes circenses nas aulas de educação física do Ciclo
I. Desta forma, o processo de classificação, sistematização e pedagogização das
artes circenses foram orientados pela abordagem crítico-superadora (COLETIVO
DE AUTORES, 1992) e a pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 1993). Dentre as
justificativas para a realização deste trabalho, destaca-se a carência de produções
científicas na área para o trato pedagógico das artes circenses enquanto conhecimento
sistêmico a ser problematizado no currículo escolar. Portanto, o objetivo geral foi
de sistematizar a partir de uma teoria pedagógica, segundo (FREITAS, 2005), uma
processo de ensino aprendizagem para a tematização das artes circenses na escola.
METODOLOGIA
A metodologia de trabalho teve como base os elementos da pesquisa-ação
considerando a relação dialética entre planejamento, ação, reflexão e uma nova
1 Me professor, Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás da Universidade
Federal de Goiás (ESEFFEGO/UEG), reigler@hotmail.com
2 discente, Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás da Universidade
Federal de Goiás (ESEFFEGO/UEG), gabippm@gmail.com
3 discente, Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás da Universidade
Federal de Goiás (ESEFFEGO/UEG), lorrainetorress21@gmail.com
4 discente, Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás da Universidade
Federal de Goiás (ESEFFEGO/UEG), stivdias10@gmail.com
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ação transformadora da realidade (THIOLENT, 1986). Desta forma, nos valemos da
observação participante, entrevistas, planejamento e avaliação coletiva enquanto
instrumentos que mediação do processo de ensino-aprendizagem.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A ausência de literatura sobre artes circenses no contexto da educação
escolar e na especificidade da educação física foi um limitador na construção
desta proposta. O que nos desafiou no processo de classificação, sistematização
e pedagogização para uma prática pedagógica significativa e contextualizada
para os educandos do Ciclo I. No que se refere- à classificação dos saberes das
artes circenses, podemos sintetizá-la a partir da revisão de literatura da seguinte
forma: acrobacias, manipulação, equilíbrio e encenações (DUPRAT, 2004). Nesta
experiência pedagógica, sistematizamos enquanto conteúdo programático o rolarola (equilíbrio) e os malabares (manipulação), sendo estes apropriados pelos alunos
enquanto saberes históricos da cultura humana.
CONCLUSÃO
A materialização de práticas educativas formais para o ensino das artes circenses
na escola ainda se constituí como um desafio para os campos de conhecimento que
tematizam as formas de linguagem corporal como conhecimento histórico da cultura
humana. Dentre estas dificuldades, destacamos a ausência de pesquisas sobre o
tema nos campos disciplinas clássicos da produção científica, especificamente, na
educação formal a partir das teorias pedagógicas. Entretanto, foi possível elaborar
uma proposta pedagógica que problematizasse seus saberes históricos, dando
destaque, ao rola-rola e aos malabares. O que ilustra a importância de construção de
propostas pedagógicas para o ensino-aprendizagem das artes circenses enquanto
conteúdo curricular obrigatório da educação básica.
Dentre as disciplinas curriculares obrigatórias que podem tematizar essa
prática social e seus conteúdos curriculares destacamos a educação física. Do
qual, instaura-se os seguintes desafios a serem explorados: organização curricular
dos saberes mais relevantes desta prática social para a escola, elaboração de
materiais didáticos e pedagógicos para o ensino dos conhecimentos que compõe
a cultura circense, desenvolvimento de práticas educativas a partir de uma teoria
pedagógica e a construção de procedimentos teórico-metodológicos que considere
o desenvolvimento e a aprendizagem do educando.
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA E O SEU PAPEL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL1
PIBID LA EDUCACIÓN DE SU PAPEL O FÍSICO Y NIÑO EN
EDUCACIÓN
PIBID EDUCATION YOUR ROLE OR PHYSICAL AND CHILD
EDUCATION
Mônica Pereira Raulino2
Daniel Lobato Gonçalves Miranda3
Adriane Corrêa da Silva4
Elen Cristina Soares De Brito5
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Pibid; Educação Infantil.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo surgiu através das experiências proporcionadas por meio do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) na área de
Educação Física da Universidade Federal do Acre (UFAC), onde os bolsistas tiveram
a oportunidade de se inserir no âmbito escolar, podendo vivenciar a realidade da
escola pública.
Este trabalho tem por objetivo relatar as experiências adquiridas pelos
acadêmicos na Educação Infantil em uma escola pública na cidade de Rio BrancoAC. A Educação Infantil é uma fase de ensino na qual as crianças ainda estão se
descobrindo e também conhecendo o mundo a sua volta.É nesse momento que se
faz necessário estimular as crianças a desenvolver suas habilidades,tanto motoras
quanto cognitivas,além de proporcionar experiências que lhes permitam ter uma
melhor interação com as demais crianças (BRASIL, 2010).
A Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) garante a obrigatoriedade do professor
1 Fonte Financiadora: CAPES
2 Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID/CAPES), Universidade
Federal do Acre (UFAC), monicaraulino96@gmail.com
3 Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID/CAPES), Universidade
Federal do Acre (UFAC), daniellobatogm@gmail.com
4 coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID/CAPES),Universidade
Federal do Acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
5 Supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência(PIBID/CAPES)Universidade
Federal do Acre (UFAC), elencris.b@hotmail.com
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de Educação Física na Educação Infantil, entretanto na escola na qual nos inserimos
não havia aulas de educação física, havia apenas algumas atividades semanais que
trabalhavam com o eixo corpo e movimento/Brincar. Que tem por finalidade a
“exploração das diferentes partes do corpo[...] suas possibilidades de movimento [...]
exploração de diferentes formas de equilíbrio[...] exploração de gestos, expressões
faciais, ritmos e movimentos[...]”(ACRE,2012, p.70-71).
2 METODOLOGIA
Este trabalho busca relatar as experiências vivenciadas por um grupo de
bolsistas do Pibid na educação infantil.
Ao chegar na escola tiveram a oportunidade de primeiramente observar a rotina
dos alunos, e através de planejamentos juntamente com a supervisora, formada
em pedagogia,se fez possível fazer uma junção dos conhecimentos da Educação
Física coma Pedagogia e através dessa união planejar formas de ministrar aulas
que proporcionassem as crianças um maior desenvolvimento das suas habilidades
fundamentais.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Por meio de conversas e observações foi possível elaborar atividades que
chamassem a atenção das crianças e que também desenvolvessem suas habilidades
fundamentais.
Optou-se por trabalhar com os jogos e brincadeiras, por serem praticas
que estão presente no cotidiano das crianças, entretanto essas práticas foram
trabalhadas de forma pedagógica visando estimular o aprendizado das crianças,
melhorando a coordenação motora e percepção corporal. Darido(1999, p.5)
ressalta que “o principal objetivo da Educação Física é oferecer experiências de
movimento adequadas ao seu nível de crescimento e desenvolvimento, a fim de que
a aprendizagem das habilidades motoras seja alcançada”.
Nesse nível de ensino as crianças têm uma maior dificuldade em compreender
as atividades que lhes são passadas e a forma como devem fazê-las, se faz necessário
ter uma maior dedicação para fazer a criança realizar a atividade proposta. O
ensino não está apenas no falar como fazer, nessa faixa etária é necessário também
demonstrar como fazer, assim a criança terá maior facilidade em assimilar a atividade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Física é essencial para a formação do indivíduo, pois é através das
práticas vivenciadas nessa disciplina que a criança adquire novas experiências e se
desenvolve tanto fisicamente quanto cognitivamente, além de estimular a interação
social. E o Pibidtem um papel fundamental como instrumento auxiliador para a
formação profissional,este programa proporciona ao acadêmico, novas vivencias e
a oportunidade de colocar em prática o que foi aprendido na teoria.
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PRÁTICAS ALTERNATIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA1
ALTERNATIVEPRACTICES IN PHYSICAL EDUCATION:
ASSESSMENT THROUGH MUSIC
ALTERNATIVAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA: LA
EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA
Lucas Santos de Souza2
Adriane Corrêa da Silva3
Vera Lúcia Cavalcante de Araújo4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Pibid; Avaliação.

INTRODUÇÃO
A Escola de Ensino Fundamental II - Serafim da Silva Salgado, localizada no
município de Rio Branco no estado do Acre, abriu suas portas mais uma vez para o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciativa à Docência/Capes – PIBID Educação
Física no segundo semestre de 2016.
Nosso grupo composto por cinco bolsistas e uma supervisora observou,
durante esse período, a convivência dos alunos de educação física como um todo.
E uma dessas observações chamou a atenção do grupo: enquanto os alunos faziam
as práticas, alguns faziam rimas e raps. Esta situação em especial inspirou o grupo
a propor uma avaliação através de raps.
Objetivamos observar o contexto social, para elaborar propostas de avaliação
com conteúdo que eles já tinham intimidade, a fim de proporcionar um maior
interesse dos alunos, tornando o papel da escola como um meio de aproximação
ao seu ambiente familiar.Justificativa: Durante o processo ensino-aprendizado, o
grupo Pibid percebeu que os alunos não tinham uma avaliação bimestral, já que
frequentavam as aulas de educação física e recebiam nota por estarem presentes e,
no fim, não se tinha certeza do quanto eles tinham aprendido realmente. Também
foi verificado que há um número significante de evasão dos alunos nessa disciplina.
1 Fonte Financiadora: CAPES
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), santos.lucas232@gmail.com
3 Orientadora, Universidade Federal do Acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
4 (Supervisora PIBID), veraluciakat2011@hotmail.com
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METODOLOGIA
A partir das observações iniciais, chamou atenção o fato do grupo em utilizar
e juntar suas expressões artísticas com a educação física, surgindo a ideia de uma
avaliação bimestral através do rap,de acordo com o que se tinha passado para eles
durante o bimestre, no caso o conteúdo de handebol.
Foi apresentada a proposta aos discentes e os mesmos aceitaram logo em
seguida. Depois a turma foi dividida em quatro pequenos grupos, e tiveram uma
semana para a elaboração dos raps. Na aula seguinte, suas produções foram
apresentadas ao nosso grupo de bolsistas e à professora, com o intuito de avaliação
bimestral.
BASE TEÓRICA
A Abordagem Cultural, do autor Jocimar Daolio, enfatiza a questão do ser
humano com suas características cognitivas, motoras, psíquicas individuais, indo
contra a ideia de um padrão, levando nossas mais diversas expressões, sendo elas
artísticas, culturais, corporais para o âmbito escolar.
Segundo Daolio (1995, p.36) [...] “o que caracteriza a espécie humana é
justamente sua capacidade de se expressar diferentemente”. E assim nós conduzimos
as aulas, a partir dessa perspectiva.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A partir desse trabalho, percebemos que os alunos faltosos em educação física
faziam 01(uma) avaliação sobre o conteúdo bimestral. Ou seja, eles tinham a teoria
apenas, mas não tinham a prática. E os alunos que praticavam a educação física, por
conseguirem nota apenas por estarem presentes nas aulas, não tinham uma forma
de avaliação para saber se obtiveram um aprendizado do que fora passado.
Esse é um quadro frequente aqui na cidade de Rio Branco. Com base na minha
experiência como aluno do ensino fundamental e médio pude vivenciar essas
mesmas práticas, e agora, no curso de Licenciatura em Educação física, através do
Pibid, percebi com o grupo, que se comparar com outras disciplinas, isso acontece
apenas em educação física, o que pode apontar um dos motivos principais da
evasão de alunos nessa matéria.
No entanto, através de certo comprometimento e sensibilidade dos educadores,
os alunos podem se beneficiar através das suas próprias vivências e unir com as
demais áreas do conhecimento oferecidas pela escola. Segundo Neira (2009), “A
‘culturalização’ do objeto da Educação Física confere-lhe, obrigatoriamente, um
caráter histórico e, com isso, sua marca social”. E, além disso, torna-se um atrativo
e um motivo para proporcionar o interesse dos alunos nas aulas, e dessa forma,
contribuir para a formação cultural e social e do aluno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado teve por fim, resultados satisfatórios, pois os alunos tiveram
bastante interesse em fazer dessa proposta um trabalho inovador, colocando nas
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suas criações, maneiras de se expressarem sobre o conteúdo que lhes fora passado
durante o bimestre. Essa forma inovadora de avaliação evidencia claramente a
importância de conhecer o aluno, seu ambiente, o aspecto cultural e as diversidades
das ideias.
REFERÊNCIAS
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PRÁTICAS INOVADORAS: UMA ANÁLISE SOBRE
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
INNOVATIVE PRACTICES: AN ANALISYS ON SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION CLASSES
PRÁCTICAS INNOVADORAS: UN ANÁLISIS ACERCA DE LAS
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Bruna Saurin Silva1
Arnaldo Leitão2
Mariana Zuaneti Martins3
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Periódicos; Práticas Inovadoras.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a Educação Física (EF) vem modificando suas “formasde-ser” na sociedade (REZER; NASCIMENTO; FENSTERSEIFER, 2011). No entanto,
estas mudanças ainda são pouco vistas nas práticas pedagógicas. A partir da década
de 1980, surgiu, no Brasil, um movimento que criticava esse desenho tradicional e
que pensava e propunha uma renovação da EF pautada em superar essa tradição.
Segundo Fensterseifer e Silva (2011) a EF deveria fazer verdadeiramente parte do
componente curricular e seu papel seria de problematizar prática e teoricamente a
cultura corporal de movimento. Práticas pedagógicas que ousam materializar essa
referida concepção são entendidas, pelo autor, como práticas “bem sucedidas”
ou “inovadoras”. Considerando este cenário, o objetivo deste trabalho foi fazer
um balanço da produção científica da Educação Física que tematizam as práticas
inovadoras.
MÉTODO
Para a elaboração deste, buscou-se artigos em periódicos nacionais de
divulgação científica dessa área. Como critério de inclusão definiu-se que os mesmos
deveriam apresentar classificação A1 a B2, na área 21, e que tivessem produções
voltadas à Educação Física escolar. Tendo um recorte temporal entre 2006 a 2016,
o resultado desta pesquisa culminou em um total de 31 artigos analisados.
1 IFSULDEMINAS
2 IFSULDEMINAS
3 UFES
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
As revistas Motrivivência e Pensar a Prática contabilizaram juntas 16 artigos
sobre o tema. Sendo assim as duas revistas com mais artigos publicados. Bracht
et.al. (2011) afirma que estes periódicos são reconhecidos como meios de debates
na área.
Percebeu-se uma supremacia de artigos localizados no Sudeste e Sul, sendo
que 22 deles estavam localizados nos arredores de SP, SC e PR. Wigger et.al. (2015)
verificou essa mesma concentração, o que evidencia a discrepância da distribuição
das pesquisas em EF escolar no país.
Os resultados demonstraram que 94% das intervenções foram realizadas em
escolas públicas. Identificando também 21 artigos que descreviam suas práticas
no Ensino Fundamental, já o Ensino Médio, o Infantil e de Jovens e Adultos (EJA)
somaram juntos 10 artigos apenas.
Notou-se o predomínio de pesquisas-ação e de relato de experiência, o
que demonstra uma tentativa de união entre a prática e a busca por novos
conhecimentos. Verificou-se também um predomínio de pesquisas que seguem
uma visão de EF escolar com a ﬁnalidade de formar indivíduos com capacidade
crítica em condições de agir autonomamente na esfera da cultura corporal de
movimento. Concepções de aulas que buscam formar sujeitos políticos, e que
tratam os alunos como foco do trabalho, possibilitando-os a intervir e opinar no
ensino aprendizagem, proporcionando uma aula democrática e aberta. E por fim
considerando a importância não somente da diversidade, mas também da maneira
em que este processo é sistematizado, visando o aprendizado efetivo do mesmo.
Notou-se ainda, do ponto de vista da sistematização do ensino do saber fazer que
este ainda não é tão presente nas abordagens, estas privilegiando a dimensão da
articulação entre a prática e o saber sobre esse saber fazer.
CONCLUSÃO
Nota-se que o assunto sobre prática inovadoras, além de novo, ainda possuí
poucas publicações, sendo encontradas apenas 31 em oito periódicos distintos,
num período de 10 anos. O tema “práticas inovadoras” está presente em algumas
das publicações, pairando sobre a teorização da mesma. Assim colaborando com
pesquisadores e demais que buscam sobre este tema, esse trabalho trouxe um
apanhado sobre práticas que cercam estes temas, no sentido de revelar, onde,
quando, como e por quem elas vêm sendo feitas, descrevendo os tipos de pesquisas,
as abordagens e concepções de aula, revelando assim como essas aulas vêm sendo
sistematizadas.
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AS PRÁTICAS DOCENTES EM ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES:
ENTRE O PRESCRITO E O REALIZADO NAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA 1
THE TEACHING PRACTICES IN FUNDAMENTAL TEACHING
SCHOOLS OF THE ARACRUZ-ES MUNICIPALITY: BETWEEN
THE PRESCRIBED AND THE ONE REALIZED IN THE CLASSES
OF PHYSICAL EDUCATION
ENSEÑANZA DE PRÁCTICA EN BASIC EDUCATION
ESCUELAS DEL CONDADO DE ARACRUZ-ES: ENTRE
PRESCRITA Y REALIZADO EN EDUCACIÓN FÍSICA
Lucas Evangelista Rangel2
Mauro Sérgio da Silva3
Izabella Gonçalves Bocayuva4
PALAVRAS-CHAVE: Educação física escolar; ensino fundamental; práticas docentes.

Este trabalho destaca elementos do projeto de pesquisa, financiado pelo CNPq,
intitulado: A Educação Física como componente curricular: entre o aprendizado da
cultura corporal de movimento e a cultura do laissez faire nas aulas.
Nessa oportunidade buscamos entender como os profissionais de Educação
Física têm desenvolvido suas práticas docentes nas escolas de ensino fundamental
do município de Aracruz, constituindo essa, segmento do quinto momento do
projeto de pesquisa citado acima. O critério de seleção das escolas foi o IDEB.
Optamos por trabalhar com as escolas que alcançaram nota superior à média do
município, com o objetivo de diagnosticar se e/ou como as aulas de Educação
Física contribuem, para alcançar índices tão expressivos, superiores, inclusive, a
vários municípios da Grande Vitória-ES, região metropolitana. Do mesmo modo,
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), lucas7rangel@gmail.com
3 Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), mauro.silva@ifes.edu.br
4 Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), izabellagb@outlook.com
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como as aulas de Educação Física podem ser influenciadas por esses índices, haja
vista que essa matéria de ensino não é avaliada pela Prova Brasil. Como estratégia
metodológica, utilizamos o viés etnográfico para imersão no campo. No processo de
imersão pudemos acompanhar reuniões de planejamento semanais nessas escolas,
tivemos reuniões específicas com diretoras e pedagogas, além de acompanharmos
aulas de Educação Física nessas instituições de ensino, seguidas de entrevistas
semi-estruradas com os professores.
Nessas conversas com diretores, pedagogos e professores, começamos a
entender como as escolas se organizam em seus mais diversos setores, obtivemos a
informação que a Secretária de Educação de Aracruz sistematizou, juntamente com
os professores, planos de ensino abarcando todos os anos do ensino fundamental.
Os planos de ensino possuem objetivos de aprendizagem e conteúdos para
trabalhar em cada trimestre. Contudo, vale ressaltar que há algumas questões que
precisam ser refletidas acerca das concepções de trabalho presentes na descrição
dos conteúdos e objetivos. Assim como no processo de mediação pedagógica que
é desenvolvido pelo docente em aula.
Nas observações tivemos formas de aulas peculiares. Por exemplo: professor
de Educação Física com aula geminada, no qual continuou ensinando o xadrez
(conteúdo contemplado no plano de ensino) para os alunos na primeira parte da
aula, no refeitório da escola, dando mais ênfase nas habilidades cognitivas dos
alunos. Na segunda parte, o professor foi para a quadra da escola e trabalhou mais
a parte motora dos alunos, com brincadeiras com cordas e arcos. Situação que
apresenta certa fluidez na forma de organização dos conteúdos e objetivos que são
materializados nas aulas, pois não foi aprofundado o tema inicial da aula e outras
dimensões ligadas aos aspectos motores dos estudantes foram abordados, no
segundo momento da aula, desconsiderando o que havia sido trabalhado no início
da aula. Essa situação foi observada em outras instituições de ensino fundamental
do município.
Observamos situações de aulas nas quais os professores desconsideravam os
planos de ensino construídos coletivamente, para dar a sua aula, sem direcionamento
bem delineado. Observamos a noção de aula livre, onde os alunos faziam o que
queriam, inclusive, não participar da aula. Observamos diversas situações em que
não houve mediação pedagógica das práticas escolhidas pelos estudantes.
Por fim, pudemos concluir que a materialização do trabalho pedagógico nas
escolas estudadas, depende do fator subjetivo, do processo de formação da vontade
(HONNETH, 2003) do professor. Caso o docente não queira fazer, isso por razões
diversas, o trabalho docente tende a se reduzir a certa tradição da área da Educação
Física descrita por Silva e Bracht (2012), na qual as aulas livres e administração do
material entregue durante as aulas predominam.
REFERÊNCIAS
HONNETH, A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São
Paulo: Ed. 34, 2003.
SILVA, M. S.; BRACHT, V. Na pista de práticas e professores inovadores na educação física
escolar. Revista Kinesis: Santa Maria-RS, v. 30, n. 1, p. 80-94 jan/jun 2012.
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AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA RECEBEM A COPA
DO MUNDO NO BRASIL
PHYSICAL EDUCATION CLASSES RECEIVE THE WORLD CUP
IN BRAZIL
LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA RECIBEN EL MUNDIAL
DE FÚTBOL EN BRASIL
Rebeca Signorelli Miguel1
Elaine Prodócimo2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; megaeventos esportivos; Copa do Mundo.

O ano de Copa do Mundo3 no Brasil, 2014, foi emblemático para o país. O
futebol, considerado paixão nacional, comove, e aqui “O apelo aos Jogos Olímpicos
não é tão intenso entre nós quanto o da Copa do Mundo” (VAZ; BASSANI, 2013,
p.90). Segundo Sávio Assis de Oliveira (2009), no Brasil não há quem não seja
atingido, a cada quatro anos pela grande mobilização que é a participação da
seleção brasileira neste evento.
Por se tratar de uma competição esportiva de tanto destaque social que
evidencia o futebol, a disciplina Educação Física não poderia negligenciar tal
acontecimento.A escolha pela forma de tratá-lo nas aulas foi na busca de um estudo
aprofundado e não de seu enaltecimento esvaziado de reflexão, entendendo que
este deve ser o papel da escola na sociedade.
O estudo da Copa do Mundo nas aulas de um nono ano do Ensino Fundamental
foi planejado com o objetivo de evitar “[...] gerar uma população passiva que apenas
consuma os espetáculos esportivos e os produtos a eles associados de forma
acrítica, sem possibilidade de maiores conhecimentos e, sobretudo, de prática”
(DAOLIO, 2013, p.135).
O objetivo desta pesquisa foi a promoção de um estudo reflexivo e crítico da
Copa do Mundo, com ênfase na edição brasileira de 2014, nas aulas de Educação
Física de uma turma de 9° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de um
município no estado de São Paulo. Este estudo durou aproximadamente dois meses,
durante as três aulas da semana desta disciplina, e foi realizado anteriormente à
1 Faculdade de Educação UNICAMP rebecasignorelli@gmail.com
2 Faculdade de Educação Física UNICAMP elaine@fef.unicamp.br
3 Durante o trabalho este evento será tratado como “Copa do Mundo”, mas consciente que se trata
de uma competição masculina da modalidade futebol, organizada pela FIFA.
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Copa do Mundo de 2014. As aulas, que duravam 50 minutos, foram teórico-práticas,
de acordo com o planejamento dos estudos, e contaram com avaliações de diversos
tipos e a realização de registros realizados pelas/os alunas/os, disponibilizados
publicamente na escola para ser compartilhado com as outras séries.
As aulas foram planejadas, tendo como norte a questão importante colocada por
Bracht e Almeida (2013, p. 140):
Nosso desafio repousa na seguinte pergunta: Como lidar com um fenômeno
tão poderoso, o esporte (e os seus megaeventos), sem a ele sucumbir? [...]
como a Educação Física Escolar pode se relacionar com o esporte (e os seus
megaeventos) sem se submeter aos seus imperativos?

Primeiramente foram levantadas duas “frentes” de estudo: o futebol e os
megaeventos esportivos. Destas, se abriram grandes temas a serem estudados nas
aulas: gênero e futebol, jogos de pedipulação, história do esporte e do futebol,
tática e técnica do futebol (na Educação Física escolar), nacionalismo e o futebol,
mídia e esporte e, Copa do Mundo e as transformações sociais.
Os temas foram planejados nas aulas, de forma a se espiralarem, com a ideia
dos princípios curriculares da “simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da
realidade” e da “espiralidade da incorporação das referências do pensamento”
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.32 e 33).
As/os alunas/os mostraram saber opinar de forma questionadora e crítica em
relação ao que estava sendo estudado, demonstrando também extremo interesse
no assunto. Com estaposquisa foi possível concluir que é de extrema importância
a escola assumir um papel na sociedade que não vá ao encontro das análises e
exaltações simplistas que as grandes mídias apresentam quando se trata dos
esportes e seus megaeventos, como a Copa do Mundo. Além disso, confirmou o
papel da Educação Física escolar de promover estudos aprofundados e críticos
acerca das práticas corporais, que dialoguem com a realidade.
REFERÊNCIAS
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GINÁSTICA:UMA POSSIBILIDADE NO PIBID
GINASTICA: A POSSIBILITY IN PIBID
GIMNASIA: UNA OPORTUNIDAD EN PIBID
Antonio Higor Gusmão dos Santos1
PALAVRAS-CHAVE:.Ginástica; experiência pedagógica; PIBID.

1 INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), é uma
iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para
a educação básica. Seu objetivo é desenvolver experiências e promover a inserção
dos estudantes de graduação no contexto das escolas públicas, desde o início da
sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas
no âmbito escolar, orientado por um docente da licenciatura e de um professor da
escola. Sob a orientação do Professor Dr. Alex Fabiano Furtado e supervisionado
pelos Professores Esp. Sergio Costa e Esp. Wanderson Gomes, a versão do PIBID, que
envolve alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão,
já vem desenvolvendo a integração entre educação superior e educação básica; há
mais de 3(três)anos, na escola da rede pública estadual, Margarida Pires Leal. Essa
instituição trabalha com ensino Médio. Contribuindo com a valorização do magistério.
O presente ensaio tem o objetivo de relatar a experiência didático-pedagógica
de intervenção do conteúdo ginástica na turma 300 do Ensino Médio.
2 METODOLOGIA
O subprojeto de Educação física da Universidade Federal do Maranhão, se
desenvolve na escola da rede publica estadual, Margarida Pires Leal, da seguinte
maneira, um supervisor e dois bolsistas em cada turma da escola. Cada bimestre
é decidido entre o supervisor e os bolsistas qual o conteúdo que o mesmo deverá
fazer as intervenções. No 4 bimestre do ano de 2016, ficou acordado que os bolsistas
iriam intervir nas aulas que o conteúdo fosse a Ginastica.
Sabendo que o supervisor trabalha na abordagem critico superadora,
apresentamos aqui um acabolço de uma aula de ginastica acrobática preparada
pelos bolsistas:
Onde em um primeiro momento houve uma roda de conversa inicial, aonde
foi contextualizado e (re)lembrando o que havia sido discutido em aulas anteriores
1 Universidade Federal do Maranhão (UFMA), higor.gusmao@gmail.com
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e uma breve explicação do que seria trabalhado nesta, parte-se para as atividades
aonde o aluno receberia do professor imagens de figuras de ginasticas acrobáticas,
e os mesmos em grupos iriam tentar praticar e teriam autonomia para cada grupo
fazer a que mais lhe agradavam, em um segundo momento iriam mostrar aos demais
quais mais gostaram de fazer. Em um outro momento o professor apenas dava
indicativo de quantidade e nomes de partes do corpo que deveriam está no chão
e dependendo da criatividade do alunos outras formas foram aparecendo, em um
ultimo momento da aula fez-se a roda final, para refletir sobre as atividades e surgir
com outras problemáticas.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A Educação Física tem uma gama de conteúdo ligados a diversas praticas
corporais do movimento, baseando-se em Darido e Ferreira(2015) encontra-se a
seguinte afirmação: “Um conhecimento ligado ao jogo, ao esporte, à luta(incluindo
a capoeira), à dança, à ginástica, às praticas circenses, às práticas corporais
alternativas, às práticas corporais de aventura e aos exercícios físicos.”
Partindo para especificidade da conceituação de ginasticas, concordar-se com
Soares et al(1998) aonde Pode-se entender a ginastica como uma forma particular
de exercitação, onde, com ou sem uso de aparelhos, abre-se a possibilidade de
atividades que provocam valiosas experiencias corporais, enriquecedoras da cultura
corporal das crianças, em particular, e do homem no geral .
Na aula de educação física dentro do universo escolar, segundo Rinaldi(2014)
a ginastica não tem o objetivo de levar movimentos de com a execução perfeita,
o professor deve explorar o corpo desse aluno bem como a compreensão das
intenções, as possibilidades e limitações.
Quando se pensa nas ginasticas acrobáticas, tende-se a imaginar figuras e
formados complexos, porém o professor deve iniciar com o básico, levando em
consideração as diversas reações que poderão surgir. Darido e Souza Junior(2007)
orientam que a aula de ginastica acrobática deve ser pautada nos princípios da
mesmas:
“Tem como característica principal não ser realizada individualmente, ou seja,
ela é executada em pares ou grupos;
...
Outra característica própria da ginástica acrobática é a execução de “figuras”,
que podemos chamar também de pirâmides, isto é, três ou quatro pessoas
em contato umas com as outras, mantendo equilíbrio estático, figuras essas
que podem ser fixas ou de transição.

Partindo de toda esta discussão, decide-se seguir sugestão de Rinaldi(2014):
“Uma alternativa é entregar figuras que retratam diferentes posições de base e pedir
para que as utilizem em suas criações. Sugere-se que sejam trabalhadas atividades
que despertem criatividade, cooperação, coragem, confiança e sincronia.”
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que a aula foi prazerosa aos alunos, pois eles não se foi determinados
igualdade entre os grupo, a autonomia se fez presente para a formação e criação
das figuras e formas.
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Por fim, ressalta-se, a valorosa experiência de iniciação à docência, vivenciada
pelo PIBID.
REFERÊNCIAS
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ESPORTES DE COMBATE NO CONTEXTO ESCOLAR
E SUAS IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA CRIANÇA
COMBAT SPORTS IN THE SCHOOL CONTEXT AND ITS
IMPLICATIONS FOR THE INTEGRAL CHILD DEVELOPMENT
Júlio César Apolinário Maia1
Carla Carolina Rodrigues da Silveira2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Lutas;Pedagogia Crítica.

1 INTRODUÇÃO
A Educação Física na realidade hodierna (e por tabela os esportes) se estabelece
sobre uma complexa gama de influencias, advindas de diferentes (e até divergentes)
paradigmas. A influência mais aguda sucede, inclusive sob o aparato legal, da
relação desta disciplina tanto para com a formação de talentos, quanto ao ateio à
saúde. No esteio desta gama de influências, em contrapartida, existem concepções
comprometidas com finalidades mais abrangentes, que pressupõe maiores sentidos,
necessidades, desvelamentos e intencionalidades em seus conteúdos.
Bregolato (2003, p. 115) sustenta que “o correto seria o esporte de rendimento
reverter seus valores como sendo compatíveis com os princípios do esporte
educacional como a coeducação, a emancipação e a participação”.
Esta autora preconiza ainda a existência deuma possibilidade para a
concretização desta reversão de valores: uma sensibilização coletiva, na medida em
que a causa passa a corromper determinados valores sociais.
Partindo-se do entendimento tanto a respeito da construção cultural dos
esportes de combate, quanto de uma metodologia para o ensino crítico nas aulas
de Educação Física, este estudo tem objetivo investigar a compreensão acerca
das implicações deste conteúdo para o desenvolvimento integral da criança. É a
partir do desafio aos que almejam socializar pedagogicamente esta prática corporal
(patrimônio cultural da humanidade) que se sustenta a justificativa deste estudo.
2 METODOLOGIA
A partir de uma investigação qualitativa de caráter analítico e descritivo, este
estudo fez uso de uma entrevista semi-estruturada (TRIVIÑOS, 1987) com seis
1 Universidade Estadual de Goiás - ESEFFEGO (UEG), jcesarm@outlook.com
2 Universidade Estadual de Goiás - ESEFFEGO (UEG), ccarolsrss@gmail.com
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professores3 de Educação Física vinculados à Universidade Estadual de Goiás (UEG)
– Campus Goiânia ESEFFEGO.
Ao que concerne o tratamento, análise e interpretação dos dados, este estudo faz
uso da análise de enunciação (BARDIN, 1977), uma técnica que recorta as entrevistas
por meio de categorias de análise. Estas categorias, a partir das respostas obtidas
nas entrevistas, foram dividias em quatro: Implicações dos esportes de combate
no desenvolvimento integral da criança; Influências intra-escolares dos esportes de
combate à criança; Influências extra-escolares dos esportes de combate à criança;
Dificuldades do trato pedagógico para com os esportes de combate.
3 INTERPRETAÇÕES
As palavras dos professores conseguem estabelecer o quão influente
os esportes de combate podem ser para a formação cidadã do sujeito. Pela
participação em atividades individuais e coletivas dentro dos esportes de combate,
por exemplo,existe a possibilidade de este sujeito deixar de pensar apenas em si
para contribuir ao bem-estar comum.
As respostas condizem com a reflexão da problemática de ensino, tendo em vista
que a falta planejamento antecipado, a desvalorização da disciplina, a precarização
de material e a não distinção conceitual entre esportes de combate e brigas, ambos
sustentados nas palavras dos entrevistados, são problemas que podem promover
frustação ou conformidade ao professor/profissional, que acaba por se render, via
de regra, ao trabalho com as características adquiridas a partir do aprimoramento
cultural dos alunos, ou seja, fomentando o esporte pelo viés das características do
alto nível (exclusão, competição, rendimento, discriminação, etc.).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Somente a partir da leitura das problemáticas sócio-políticas que cercam as
relações sociais é que indivíduo objetiva projetos de mudanças. Portanto os esportes
de combate, uma produção previamente sistematizada pela humanidade, quando
comprometidos aos valores educacionais, devem suscitar problematizações sobre
sua própria identidade, sobre suas contraversões difundidas ao longo do tempo,
que fomentam, de forma alienante, um aprimoramento cultural. Ao entender os
interesses históricos estabelecidos por trás desta prática corporal, que a fez destoar
daqueles de gênese, o sujeito aprende sobre a realidade das classes e sua inversão
de interesses, objetivando desta forma projetos de mudanças, intervenções na
realidade.
REFERÊNCIAS
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BREGOLATO, Roseli. Cultura corporal do esporte. São Paulo: Ícone, 2003.
TRIVIÑOS, Augusto. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1987.
3 A amostragem compõe-se por 3 doutores, 1 mestre e 2 mestrandos. O vínculo para com a instituição
se apresenta da seguinte forma: o mestre e dois dos três doutores possuem efetivação no cargo de
docência; o terceiro doutor é ex-professor substituto; ambos os mestrandos são ex-alunos.
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CONTEÚDOS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
POSSIBILIDADES E PROPOSTAS APRESENTADAS NO
GTT ESCOLA DO CONBRACE 2015
CONTENTS FOR THE SCHOLAR PHYSICAL EDUCATION:
PROPOSSALS AND SUGGESTIONS PRESENTED IN GTT
ESCOLA OF CONBRACE 2015
CONTENIDO PARA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
POSIBILIDADES Y PROPUESTAS PRESENTADAS EN GTT
ESCOLACONBRACE 2015
Flávio Moreno Filho1
Elaine Cristina da Silva Brandão2
Raphael Alves de Oliveira3
Dr. Felipe Rodrigues da Costa4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar 1; Conteúdos 2; CONBRACE 3.

1 INTRODUÇÃO
Por diferentes motivos, a Educação Física Escolar (EFE) tem no esporte o
seu principal conteúdo. O movimento renovador destaca que, por muitos anos,
o desenvolvimento da técnica e do rendimento físico foram objetivos e critérios
de avaliação da disciplina, inclusive exigidos no processo de seleção nos cursos
superiores de educação física (PAIVA, 2004; GOIS JUNIOR et al., 2012).
Tem-se estabelecido que atividades oferecidas na Educação Física na escola
seguem a lógica esportivizante, sem adequar seus conteúdos às expectativas
da instituição de ensino, limitando as possibilidades de atividades que poderiam
ampliar o repertório motor e cognitivo dos estudantes (MARQUES, 2009). A partir
deste contexto, e acreditando no potencial da educação física escolar (EFE) como
um espaço-tempo de desenvolvimento motor, cognição e da promoção de saúde,
o estudo busca contribuir com o debate sobre a proposição de conteúdos para a
1 Universidade de Brasília (UnB), flaviomoreno09@gmail.com
2 Universidade de Brasília (UnB), elacsb13@gmail.com
3 Universidade de Brasília (UnB), raphalvez@gmail.com
4 Universidade de Brasília (UnB), fcostavix@gmail.com
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EFE considerando um importante evento da área no Brasil: o Congresso Brasileiro
de Ciências do Esporte (CONBRACE).
Temos portanto, como objetivo da pesquisa, analisar os trabalhos apresentados
no Grupo de Trabalho Temático (GTT) Escola do CONBRACE de 2015 e discutir
possibilidades de conteúdos para a EFE numa perspectiva de fornecer alternativas
pedagógicas para o trabalho docente.
2 METODOLOGIA
Selecionamos a produção do GTT Escola do CONBRACE 2015 publicada nos
anais do evento. Dos 169 documentos encontrados, selecionamos 47 resumos
expandidos que debatiam o tema conteúdos para a EFE. Foi organizada uma
anterior categorização dos conteúdos recorrentes planilha Excel por título, autores
e por: jogos; esporte; dança; lutas; modalidades ao ar livre; circo; ginástica; outros.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
De acordo com a análise realizada, percebe-se que vêm sendo produzidos
trabalhos que propõem conteúdos alternativos em relação aos esportes tradicionais.
Entretanto, assim como Betti e colaboradores (2011) apresentaram, o binômio jogoesporte impera com mais de 40% dos temas trabalhados na escola com relação
às outras categorias. Todavia, identificamos também a proposição de conteúdos
alternativos ao esporte, demonstrando possibilidades para a escola para promover
novas práticas pedagógicas na EFE (OLIVEIRA, 2002). Salientamos que 10% dessas
proposições partem da iniciativa de graduandos do curso de educação física, que
em sua maioria participam do PIBID, revelando a importância deste programa para
o debate da prática discente bem como do debate na área.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise dos estudos produzidos nos GTT Escola do CONBRACE
identificamos esforços no sentido de repensar conteúdos para a EFE qualificando
o tema esporte, no sentido de trabalhar esse conteúdo sobre diferentes propostas
pedagógicas ou mesmo em observações e reflexões feitas por estudantes de
graduação sobre o assunto. Além de ampliar o oferecimento de atividades corporais
através de experiências motoras como circo, slack-line, danças e lutas.
REFERÊNCIAS
BETTI, M.; FERRAZ, O. DANTAS, L. Educação Física Escolar: estado da arte e direções
futuras. RBEFE, São Paulo, v.25, p.105-15, dez, 2011.
GOIS JUNIOR, E. et al. Estudo histórico sobre a formação profissional na escola de
educação física e esporte da Universidade de São Paulo. Rio Claro: Motriz, v. 18, n.2, p.
393-400, abr./jun.2012.
MARQUES, C. Atletismo escolar: Possibilidades e estratégias de objetivo, conteúdo e
método em aulas de educação física. Porto Alegre: Movimento, v.15, n.02, p.103-118, abr./
jun.2009.
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OLIVEIRA, M.A.T. Educação Física escolar e ditadura militar no Brasil (1968-1984): história
e historiografia. São Paulo: Educação e Pesquisa, v.28, n.1, p.51-75, jan./jun., 2002.
PAIVA, F. Notas para pensar a educação física a partir do conceito de campo.
Florianópolis: Perspectiva, v. 22, n. Especial, p. 51-82, jul./dez.2004.
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O LUGAR DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Carlos Roberto Franco1
Aline Magioni Maróstica Mariano2
Daiane Alzira Silva Ferreira Rodrigues3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física;escola; atuação docente.

1 INTRODUÇÃO
O Ministério da Educação aprovou, através do Conselho Nacional de Educação e
da Câmara de Educação Básica, o Parecer nº 18/2012 que normatiza a implementação
da composição da jornada semanal de trabalho dos professores em sala de aula e as
atividades extraclasses, de acordo com a lei 11.738 de 16 de julho de 2008.
A Educação Física, como componente curricular que estimula a aprendizagem
significativa, prevê a participação direta de seus professores nos processos políticos
e pedagógicos da escola como sujeitos das próprias decisões, que contribuam na
formação de alunos autônomos e emancipado.
A análise das práticas de estágio supervisionado obrigatório do curso
de Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário de Goiatuba –
UNICERRADO trouxe à discussão a não participação dos professores de Educação
Física nas atividades extraclasse, observada na maioria das escolas do município
de Goiatuba, GO, com exceção de uma delas,motivando e justificando o interesse
em estudá-la.
Estabeleceram-se como objetivos conhecer a experiência da organização
pedagógica para a participação dos professores de Educação Física nas atividades
docentes extraclasse e compreender o pensamento da equipe diretiva e professores
da área acerca da importância da Educação Física nesta escola.
2 METODOLOGIA
Foi utilizada a técnica definida por Lakatos e Marconi (2010, p. 205) como
“documentação direta intensiva com o uso da entrevista estruturada”. Foram
entrevistadas cinco pessoas: diretora, coordenadora e os três professores de
Educação Física de uma escola particular do município de Goiatuba, GO, constituindo
um estudo de caso que
[...] se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe
ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir
a que há nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para
1 Centro Universitário de Goiatuba – UNICERRADO, robertofranco8@hotmail.com
2 Centro Universitário de Goiatuba –UNICERRADO, magionimm@hotmail.com
3 daianealzira@hotmail.com
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a compreensão global de um certo fenômeno de interesse ( PONTE, 2006,
apud ARAÚJO et al. 2008, p.04).

3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
As atribuições de um professor de Educação Física na escola pesquisada foram
definidas pela diretora e pela coordenadora como a responsabilidade pela área
da Educação Física, integrada com as demais. Os professores citaram como suas
atribuições o planejamento e a aplicação dos conteúdos necessários à formação
do aluno (professor1 e 2),participação nos projetos interdisciplinares (professor 2)
e auxílio ao aluno para adquirir autonomia, autoconfiança, habilidades motoras,
afetivas e sociais (professor 3).
Os entrevistados relataram que a participação de todos professores tem a
mesma importância para a escola nas atividades extraclasse – reuniões e eventos
com pais, planejamentos e conselhos de classe –, sendo essas organizadas a partir
do planejamento coletivo,entendidas como forma de valorização da Educação
Física (professor 1) e momento imprescindível para mostrar a importância da área e
o trabalho realizado (professor 2).
Cabe aos professores e professoras de Educação Física afastar-se da sua
“hora-aula” e transitar por outros espaços e tempos [...] em diálogo com
os demais profissionais da instituição, no sentido de superar a ideia de que
somente a Educação Física “trabalha o corpo”, uma vez que ela reúne apenas
uma parte, seguramente importante, das técnicas corporais e dos cuidados
com o corpo em ambientes educacionais (VAZ, 2002, p. 59).

O calendário escolar, construído com a participação dos professores contempla
a organização do tempo pedagógico para o exercício das atividades extraclasse.
Estas acontece mintraturno, no caso dos conselhos de classe, e aos sábados ou à
noite quando envolve pais ou planejamentos coletivos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola em questão organiza o tempo pedagógico para atividades extraclasse,
obtendo a colaboração dos envolvidos. Ressalta a importância dos professores de
Educação Física como participantes deste processo, colaborando para que a mesma
deixe de estar à margem do processo educativo.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Cidália et al. Estudo de Caso: Métodos de Investigação em Educação. Instituto
de Educação e Psicologia, Universidade do Minho, 2008. Disponível em < http://grupo4te.
com.sapo.pt/estudo_caso.pdf>. Acesso em: 04 de novembro de 2015.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7.ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
VAZ, Alexandre F.; RICHTER, Ana C. Educação Física, educação do corpo e pequena
infância: interfaces e contradições na rotina de uma creche. Revista Movimento. Porto
Alegre, v.16, n.1, p. 53-70, 2010.
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TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO EVENTO “DE LÁ PRA CÁ”
HISTORICAL TRAJECTORY OF THE EVENT “DE LÁ PRA CÁ”
TRAYECTORIA HISTORICA DEL EVENTO “DE LÁ PARA CÁ”
Raíra Pereira Rodrigues1
Renato Sarti2
PALAVRAS-CHAVE: extensão universitária; ensino; educação básica.

INTRODUÇÃO
Este estudo tem o contexto de produção em uma ação do projeto de extensão
“Educação Física na Baixada: Autonomia e Construção de conhecimento”- EEFD
Baixada. A ação tematizada neste trabalho caracteriza-se pelo evento “De lá
pra cá” que tem como objetivo levar os alunos da educação básica para acessar
conhecimentos e vivências na Escola de Educação Física e Desportos – UFRJ.
Este evento ocorre desde 2011 quando foi criado e realizado pelo PIBID/UFRJ, e já
consolidado atualmente é organizado pelo EEFD Baixada. O De lá pra cá modificouse em diversos sentidos que serão elencados neste trabalho. Este estudo busca
assim, descrever a trajetória histórica do evento e realçar seu alcance a nível de
articulação entre o eixo de extensão e ensino na Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Um ponto central para o presente trabalho é o princípio da indissociabilidade
entre o ensino, pesquisa e extensão. A Constituição Federal determina no artigo
207 que as universidades devem obedecer a este princípio da indissociabilidade.
Também nesta perspectiva, de acordo com a LDB (Lei 9394/1996), a universidade
deve valorizar o trabalho de pesquisa, divulgar os conhecimentos culturais e
científicos e trabalhar na promoção das atividades de extensão.Atentos aos desafios
e possibilidades da universidade, alguns trabalhos vêm destacando experiências na
busca desta indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão(PROENÇA,
2002; CARDOSO, 2007).
METODOLOGIA
O evento “De lá pra cá”é realizado desde 2011 e tem tematizado: ginásticas,
jogos, danças, lutas, conhecimento sobre o corpo, esportes, etc. Inicialmente estas
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), raira.rodrigues@hotmail.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), renatosarti.eefd@gmail.com
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oficinas eram ministradas pelos bolsistas do projeto de extensão, com o passar
dos anos, o evento passou a contar com a colaboração de professores e até de
licenciandos de Educação Física para mediar as atividades.
Esta articulação entre o pilar da extensão e o pilar do ensino na universidade,
se deu no evento a partir de quatro fases: 1. Fase de implantação do evento (2011 e
2012); 2. Articulação com um professor (2013); 3. Interação com a primeira disciplina
(2014 e 2015); 4. Ampliação para outras disciplinas (2015 e 2016). A primeira fase
caracteriza-se pela criação e implementação do evento através do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Nesta fase os bolsistas
aprenderam a identificar e superar as demandas existentes na estruturação de um
evento na EEFD/UFRJ, como reserva de espaços para as atividades, solicitação
de entrada no restaurante universitário, reserva de transporte universitário, dentre
outras questões. Na segunda fase ocorreu a primeira aproximação do evento com
um professor universitário, da disciplina obrigatória de Cinesiologia. O professor
propôs neste evento uma atividade de dinamização dos conhecimentos sobre o
corpo com os alunos da educação básica. Na terceira fase se dá a articulação entre a
ação de extensão e o ensino, os alunos inscritos na disciplina Cinesiologia criam uma
proposta de intervenção durante o evento “De lá pra cá”. Na quarta e ultima fase,
durante 2015 e 2016, amplia-se as disciplinas que colaboram com a estruturação do
evento. Além da disciplina de Cinesiologia, outros professores passaram a contribuir
com o cronograma do evento. Professores de disciplinas obrigatórias como Folclore,
Capoeira, Educação Física Adaptada, colaboraram nesta fase com a realização do
“De lá pra cá”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário salientar que a articulação com cada disciplina mencionada neste
estudo se deu de maneira peculiar. Em algumas disciplinas somente o professor
ministrou a atividade, em outras, o professor solicitou ao monitor ou grupo de estudo
para representá-lo na programação do evento, outras o professor acrescentou
o evento como parte do cronograma da própria disciplina, onde os próprios
licenciandos elaboraram e ministraram as aulas. Caracterizando neste ultimo caso,
uma intensa relação entre os licenciandos com a ação de extensão “De lá pra cá”.
Portanto, identifica-se neste processo histórico que a ação de extensão “De lá pra
cá” seguiu um percurso de ampliação de possibilidades de articulações dentro da
Escola de Educação Física e Desportos, iniciado através da disciplina obrigatória
precursora: Cinesiologia. Considera-se que a colaboração de apoiadores vindos das
disciplinas obrigatórias além de enriquecer as atividades que eram ministradas para
os alunos da educação básica, também possibilitou que licenciandos preparassem
e lecionassem aulas da disciplina na qual estavam cursando, contribuindo assim
também no processo de formação docente.
REFERÊNCIAS
CARDOSO, T. Experiência de Ensino Pesquisa e Extensão no Setor da Pedagogia do HIJG,
Cad. Cedes, Campinas, v. 27, n. 73, p. 305-318, set./dez. 2007
PROENÇA, R.P.C. et al A construção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1600

extensão: a experiência da Universidade Federal de Santa Catarina. In: I Congresso
Brasileiro de Extensão Universitária, 2002, João Pessoa - PB. Caderno de resumos do I
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. João Pessoa - PB: Universidade Federal da
Paraíba, Anais... 2002. v. 1. p. 441-441.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA DO ATLETISMO NO ENSINO
FUNDAMENTAL
PEDAGOGICAL PRACTICE OF ATHLETICS IN FUNDAMENTAL
TEACHING
ATLETISMO PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA
Vinícius Jordão Silva1
1 INTRODUÇÃO
O festival de mini –atletismo visa contribuir para despertar o interesse pela
prática da modalidade e para a adoção de um estilo de vida ativo.
Este evento contribui para despertar nas crianças e o interesse pelo Atletismo,
o desenvolvimento do espírito de equipe e lhes trás benefícios em termos de Saúde,
Educação e Auto-Satisfação.
O trabalho relata a experiência de um festival de mini-atletismo realizado em
um único dia com alunos do ensino fundamental das Escolas Municipal Professor
Eurico Silva e Escola Estadual Frei Egídio Parisi,o evento faz parte da disciplina
Pratica Pedagogica (PIPE 2), da Faculdade de Educação Física da Universidade
Federal de Uberlândia (FAEFI/UFU).
Segundo Gomes (2010) o ateltismo aprimora habilidades motoras essenciais e
necessárias para a prática das mais diversas modalidades esportivas.
2 OBJETIVO
Desenvolver o atletismo no ensino fundamental, bem como contribuir para
despertar o interesse na prática do atletismo e sobre a importância de um estilo de
vida ativo e saudável e aprimorar a formação do graduando em Educação Física
para desenvolver o atletismo na Educação Básica.
3 METODOLOGIA
O evento é planejado e desde 2009 vem sendo realizado coletivamente,
envolvendo acadêmicos matriculados na disciplina PIPE 2, com orientação de
uma docente do curso de Educação Física, professora ministrante da disciplina.
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), bobviniciuss@hotmail.com
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Participam cerca de 150 alunos do ensino fundamental de escolas da rede publica
de ensino de Uberlândia/MG.
O festival é realizado na Faculdade de Educação Física da Universidade
Federal de Uberlândia (FAEFI/UFU) ou nas escolas participantes e constituiu-se de
atividades que envolvem corridas, saltos, arremessos e lançamentos. As atividades
são desenvolvidas com base na proposta de mini- atletismo da Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt).
Foram utilizados implementos usados na prática do atletismo (cones, dardos e
outros) e materiais pedagógicos construídos pelos acadêmicos, a partir de materiais
recicláveis, tais comogarrafa pet, caixa de papelão, cabos de vassouras, etc).
4 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
O planejamento das atividades e a construção dos materiais alternativos pelos
acadêmicos de PIPE 2 contribuíram para facilitar e viabilizar a prática do atletismo
por crianças e adolescentes do ensino fundamental.
A utilização de atividades lúdicas conforme recomenda Coiceiro (2007)
contribuiu para despertar o interesse dos alunos e para ampliar o conhecimento
deles sobre a modalidade atletismo para além da perspectiva técnica que, em geral,
é dada a esse esporte.
A participação no festival, despertou, nos alunos o interesse pelo conhecimento
da modalidade que muitas vezes não está presente no currículo da Educação Física
escolar.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O festival tem por objetivos possibilitar aos acadêmicos do curso de Educação
Física da UFU vivenciarem experiências de ensino e aprendizagem do atletismo
com alunos da Educação Básica e contribuir em sua formação inicial para trabalhar
na área, bem como possibilitar aos alunos da escola o conhecimento e a vivência do
Mini atletismo, despertando o interesse deles para a prática do esporte, estimulando
a interação com outras crianças e a vivência e aceitação das diferenças humanas.
REFERÊNCIAS
CBAT. IAAF. Mini Atletismo Iniciação ao Esporte. Disponível em: <http://www.efdeportes.
com/efd178/atletismo-na-educacao-fisica-escolar.htm>. Acesso em: 12 abr. 2017.
DE PIERI, Anderson ; HUBER, Marcos Paulo. A utilização do atletismo na Educação
Física escolar como base para o desenvolvimento motor. Universidade do Sul de Santa
Catarina: [s.n.], 2013. 1 p. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd178/atletismona-educacao-fisica-escolar.htm>. Acesso em: 12 abr. 2017.
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CONTEÚDOS AFRO-BRASILEIROS E A EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR: ESTUDOS SOBRE A CAPOEIRA1
AFRO-BRAZILIAN CONTENTS AND SCHOOL PHYSICAL
EDUCATION: STUDIES ABOUT CAPOEIRA
CONTENIDOS AFROBRASILEÑOS Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
EN LA ESCUELA: ESTUDIOS ACERCA DEL CAPOEIRA
Élen Laura Figueirôa André da Silva2
Isabela Talita Gonçalves de Lima3
Lívia Tenorio Brasileiro4
PALAVRAS-CHAVE: Conteúdos Afro-Brasileiros; Educação Física Escolar; Capoeira.

1 INTRODUÇÃO
O estudo objetiva: analisar como a capoeira se destaca na produção de
conhecimento sobre os conteúdos de matriz afro-brasileira na área de Educação
Física Escolar. A temática surgiu a partir de uma análise de um banco de dados que
aborda a categorização de artigos que tratem sobre os conteúdos afro-brasileiros
nos periódicos da Educação Física. Neste, percebemos que a capoeira é bastante
explorada, e principalmente na tematização da Educação Física Escolar. Diante
desse fenômeno, nos propusemos a refletir sobre quais são as características que
este conteúdo expressa nas produções sobre as relações étnico-raciais na área
Educação Física.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, tomando como
referência Severino (2007).Nossos dados foram coletados a partir de um banco de
dados que contém 85 artigos oriundos de 8 periódicos pertencentes ao WebQualis
A1 a B2, que abordam os conteúdos de matriz afro-brasileira e a Educação Física. A
partir dele, fizemos um recorte para analisar os artigos que tematizem a Educação
Física Escolar – 22 %, e mais especificamente o conteúdo da capoeira, totalizando
11 artigos.
1 Essa pesquisa tem bolsa de Iniciação Científica – IC/CNPq/UPE e bolsa Mestrado CAPES
2 elenfriendsforever@gmail.com
3 isabelagoncalvesx@hotmail.com
4 livtb@hotmail.com
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3 RESULTADOS
Após análise dos resumos dos artigos, verificamos a ocorrência de que o
conteúdo capoeira é um tema fortemente explorado, abrangendo 11 artigos, ou
seja, 61,1% da totalidade das produções que tematizam conteúdos afro-brasileiros.
Os outros estudos trazem temas pontuais, tais como: a Lei n° 10.639/03 - 11,1%,
questões étnico-raciais -11,1%, racismo - 5,5%, multiculturalismo - 5,5% e religião e
folclore - 5,5%.
Mediante a temática da capoeira percebemos eixos recorrentes na forma de
abordar a temática: metodologia de ensino da capoeira - 36,3%, estudos com viés
cultural - 36,3% e em sua quase totalidade tratam o conteúdo com possibilidade
de ensino. Desse modo, analisamos que quando se aborda os conteúdos de origem
étnico-raciais dentro da Educação Física escolar, há uma incidência forte do
conteúdo da capoeira.
E para além disso, os dados também apontam que esses artigos possuem um
eixo estruturador comum: pensar diferentes possibilidades metodológicas para o
ensino do referido conteúdo. Como exemplo Santos e Palhares (2010, p.1) apontam
que “consideramos que ainda há muito por fazer em relação à incorporação da
capoeira no âmbito da educação física” ou, como afirmam Bertallozi et. al. (2008,
p.207),“foi possível materializar uma metodologia de ensino cujo eixo norteador é
a socialização”.
Acreditamos que o destaque ao conteúdo capoeira no debate acadêmico,sobre
esta temática, pode advir do fato de que ela foi incorporada como símbolo patriótico
brasileiro, sendo entendida como esporte, ginástica, dança e jogo pertencente ao
Brasil (FALCÃO, 2004). Além disso, foi o primeiro conteúdo dessa matriz a ser
estudado e pedagogizado na área. Mostrando-nos, assim, que este cenário ainda é
vivo no que concerne a produção do conhecimento da educação física e as relações
étnico-raciais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados indicam que quando se fala nos conteúdos afro-brasileiros no âmbito
escolar ainda está muito interligado ao trato da capoeira. Essa premissa traz duas
faces, sendo elas: a capoeira como conteúdo de matriz afro-brasileira com uma rica
possibilidade de seu trato na Educação Física escolar; entretanto, também aponta
a ausência dos demais conteúdos de matriz afro-brasileira em pesquisas científicas,
a exemplo da dança, do jogo, da ginástica e do esporte. Logo, verifica-se a histórica
construção do ideário popular brasileiro nos estudos, uma vez que, ambos privilegiam
o conteúdo capoeira como principal marco da matriz afro-brasileira em detrimento
do reconhecimento e trato da amplitude de seus conteúdos.
REFERÊNCIAS
BERTALOZZI et. al.Uma abordagem pedagógica para a capoeira. Movimento, Porto
Alegre, v. 14, n. 02, p. 207-229, mai./ago. 2008.
FALCÃO, J. L. C.Para além das metodologias prescritivas na educação física: a
possibilidade da capoeira como complexo temático no currículo de formação profissional.
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Pensar a Prática, Goiânia, v. 7, n. 2, p.155-170, jul./dez. 2004.
SANTOS, G. O.; PALHARES, L. R. A capoeira na formação docente em Educação Física.
Pensar a Prática, Goiânia, v. 13, n. 3, p. 1-14, set./dez. 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2010.
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PRÁTICA DE ENSINO NO ENSINO FUNDAMENTAL I:
BRINCADEIRAS POPULARES
1

TEACHING PRACTICE IN ELEMENTARY
SCHOOL (I): POPULAR GAMES
PRÁCTICA DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA (I): JUEGOS
POPULARES
Amanda Souza da Silva2
Adriane Corrêa da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Prática de ensino; brincadeiras; educação física.

INTRODUÇÃO
O presente estudo relata as experiências vivenciadas da disciplina Prática de
Ensino na Educação Física Escolar no Ensino Fundamental I, realizada na escola
José Sarles de Araújo, com crianças do 5° ano. A finalidade foi buscar explorar as
brincadeiras fora do ambiente escolar.
As brincadeiras realizadas pelos alunos em outros ambientes fora do espaço
escolar demonstraram que todos eles possuíam algum conhecimento em relação
aos tipos de brincadeiras vivenciadas na comunidade (rua, bairro, praças) as quais
oportunizaram a reaproximação com as práticas populares dos jogos e brincadeiras.
Justifica-se o tema pelo valor social das brincadeiras populares que são
transferidos para os alunos. Um importante conteúdo da Educação Física, tendo por
finalidade realizar uma reflexão e conhecimento das mesmas de diferentes formas.
Algumas brincadeiras incentivam o diálogo, a comunicação, a interação
dos alunos entre si, motivando as mesmas a quebrar barreiras. As brincadeiras
ultrapassam épocas e cultura distintas.
O brincar cruza diferentes tempos e lugares, passados, presentes e futuros,
sendo marcado ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança. A criança,
pelo fato de se situar em um contexto histórico e social, ou seja, em um ambiente
estruturado a partir de valores, significados, atividades e artefatos construídos e
compartilhados pelos sujeitos que ali vivem, incorpora a experiência social e cultural
do brincar por meio de relações que estabelece com os outros – adultos e crianças.
1 Fonte de Financiamento: CAPES
2 Universidade Federal do Acre (UFAC), amanda.ac0495@gmail.com
3 Universidade Federal do Acre (UFAC), adriane.acs@gmail.com
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(NASCIMENTO, LANDHERR, RODRIGUES, BRIGO, ZANGIROLAMI, MATTNER,
ESTOLANO, FIDÊNCIO (2013), BORBA, 2007, p.33).
Elas estão sendo cada vez mais executadas nas aulas de educação física, a partir
do momento em que as crianças adquirem conhecimentos, o contexto social de cada
uma delas se transforma. De acordo com Silva (apud, Kishimoto 1999; p. 19. 2007),
“a brincadeira enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular
tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de convivência
social, e permitir o prazer de brincar. Por pertencer a categoria de experiências
transmitidas espontaneamente conforme motivações internas da criança a
brincadeira infantil garante a presença do lúdico, da situação imaginária.”

A brincadeira conduzida para o ambiente escolar influencia nas relações entre
as crianças, auxiliando as mesmas a compartilhar ideias entre si.
O objetivo foi de investigar como os alunos realizavam as brincadeiras no seu
dia a dia e como gostariam que as mesmas fossem aplicadas na escola em uma aula
de educação física.
METODOLOGIA
Este trabalho é um relato de experiência, onde a metodologia utilizada foi
aplicação de um questionário semiestruturado que após a análise dos dados foram
aplicados os conteúdos relacionados às brincadeiras populares.
Após as perguntas serem respondidas, os discentes adotaram diversas
estratégias para elaboração e aplicação das atividades que as próprias crianças
solicitaram. Durante três visitas foram aplicadas as brincadeiras em forma de aulas,
realizadas na Escola com o intuito de conceder as crianças um contato melhor com
as atividades populares diversas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Após a pesquisa com as crianças e a realização da primeira aula, houve um grande
progresso dos alunos. Depois de realizarem as aulas de forma criativa, percebeuse um desenvolvimento motor e social das crianças, na qual todas executavam de
forma satisfatória os movimentos exigidos. Ficou evidente que por conhecerem as
brincadeiras e por terem sido sugestões das mesmas o desempenho foi maior.
CONCLUSÃO
Conclui-se que as brincadeiras proporcionadas de diversas formas oportunizaram
um espaço de expressão para os alunos colocarem em prática todos os movimentos
e saberes adquiridos para a formação de um cidadão mais comprometido, educado
e respeitoso para consigo e com o outro.
REFERÊNCIAS
NASCIMENTO, Geliana Antunes do et al.. O ato de brincar no processo Ensino
Aprendizagem. 2014. Disponível em:<http://www.ijui.com/artigos/72001-o-ato-de-brincarno-processo-ensino-aprendizagem.html acesso 10/12/2015> Acesso em 03/03/2017.
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SILVA, Antônia Pereira da; A importância dos jogos / brincadeiras para a aprendizagem
dos esportes nas aulas de educação física. 2007.57 f. Monografia (Especialização
em Esporte Escolar do Centro de Educação a Distância) – Curso de Formação de
Especialista em Esporte Escolar, São Luís. Disponível em:<http://www.ufrgs.br/ceme/
uploads/1381975809-Copia_de_Monografia_Antonia_Pereira_da_Silva.pdf> Acesso em
03/03/2017.
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: EDUCAÇÃO INFANTIL E
DESENVOLVIMENTO

1

PIBID PHYSICAL EDUCATION: CHILD EDUCATION AND
DEVELOPMENT
PIBID EDUCACIÓN FÍSICA: EDUCACIÓN INFANTIL Y
DESARROLLO
Jeane de Castro Araújo2
Adriane Corrêa da Silva3
Elen Cristina de Brito4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; PIBID.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado a partir do PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA- Programa
de Bolsas de Iniciação à Docência, da Universidade Federal do Acre, na Escola de
Ensino Infantil Sheila Maria Mendes Nasserala da cidade de Rio Branco/AC.
Tendo em vista a ausência do professor de Educação Física na Educação
Infantil, trazemos a reflexão acerca da importância deste profissional nesta fase de
desenvolvimento.
O artigo 26, inciso 3º, da LDB 9.394/96, diz que “a Educação Física é componente
curricular da Educação Básica”. Buscando garantir a presença da Educação Física
em toda a Educação Básica, foi acrescentado o termo “obrigatório” a esse texto.
Assim, a Educação Física é componente curricular obrigatório na Educação Infantil.
De acordo com a LDB9394/96, a educação infantil, primeira etapa da educação
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco)
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.
A Educação física possui um papel fundamental para esse nível de ensino, pois
proporciona às crianças diversas experiências. Nesses momentos a criança estará
enriquecendo a sua cultura corporal e estabelecendo relações sociais.
1 Fonte Financiadora: CAPES
2 Universidade Federal do Acre/UFAC, anecastro1995.ac@gmail.com
3 (Profª Orientadora), Universidade Federal do Acre/UFAC, adriane.acs@gmail.com
4 (Profª Supervisora), Escola Sheila Mª Mendes Nasserala, elencris.b@hotmail.com
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Gallahue e Ozmun (2005) enfatizam a relevância do desenvolvimento integral
do indivíduo, compreendendo os aspectos motor, cognitivo e afetivo-social, havendo
uma interdependência entre esses aspectos. Salienta também, ser entre dois e sete
anos, a fase de aquisição dos movimentos fundamentais, que vão se constituir na
base de toda aquisição motora posterior. Assim, é essencial a atuação do professor
de educação física na educação infantil.
2 METODOLOGIA
Este trabalho é um relato de experiência e como instrumento investigativo
utilizamos os registros das aulas, dos planejamentos, além das anotações nos diários
de campo. As atividades desenvolvidas foram previamente planejadas juntamente
com a supervisora do grupo. Objetivamos relatar as experiências obtidas pelo
grupo de bolsistas PIBID nas práticas desenvolvidas na presente escola, destacando
a importância do professor de Educação Física.
3 DESCRIÇÕES E RESULTADOS
Ao ingressarmos na escola nos reunimos com a supervisora, organizamos
nossas atividades e conhecemos o ambiente escolar, através da observação das
crianças e do contexto que as envolviam. No segundo momento realizamos um
levantamento das práticas corporais dos alunos, onde foi perguntado sobre o que
eles mais gostavam de brincar no seu dia a dia. As brincadeiras mais comuns eram
cantigas de roda, corre-cutia, batata quente, coelho sai da toca e o mestre mandou.
Após esta ação, definimos atividades a serem trabalhadas com as turmas de
maneira a contemplar o que eles já praticavam fora da escola, para que a aula fosse
mais atrativa e tivesse significado para os mesmos. Realizamos aulas com circuitos
motores e as brincadeiras citadas, todas envolvendo motricidade, atenção e trabalho
em equipe.
Tivemos como resultado o envolvimento dos alunos nas atividades. Através
do incentivo aos alunos que apresentavam dificuldades, foi possível obter uma
participação mais ativa. É perceptível o desenvolvimento da autonomia do aluno,
quando ele é estimulado de forma devida.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências proporcionadas através do programa PIBID foram de suma
importância, uma vez que através das vivências escolares, fizemos as reflexões
sobre a docência, percebendo sua importância quanto a atuação de professores de
educação física, em especial na educação infantil. Concluímos que a escola é um lugar
do desenvolvimento integral da criança e neste espaço deve ser ofertado o máximo
de possibilidades socioeducativas, levando em consideração o desenvolvimento
individual e o coletivo.
REFERÊNCIAS
ACRE. Proposta Pedagógica para as Escolas de Educação Infantil do Município de Rio
Branco. Rio Branco: SEME/SEE, 2012.
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BRASIL. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. 12.ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2016.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para a educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.
GALLAHUE, D.; OZMUN, J. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças,
adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte, 2005.
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ATIVIDADES CIRCENCES E OS JOGOS
TRADICIONAIS INFANTIS: UMA PROPOSTA
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
CIRCENTIC ACTIVITIES AND TRADITIONAL GAMES FOR
CHILDREN: A PEDAGOGICAL PROPOSAL IN SCHOOL
PHYSICAL EDUCATION
ACTIVIDADES CIRCENCES Y JUEGOS TRADICIONALES PARA
NIÑOS: UNA PROPUSTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN FÍSÍCA
ESCOLAR
Heloá Rodrigues Assunção2
Patrícia Socorro Chaves de Araújo3
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Circenses; Jogos Tradicionais; Educação Física Escolar.

INTRODUÇÃO
O ensino das Atividades Circenses a partir Jogos Tradicionais Infantis na
Educação Física Escolar emerge como uma proposta pedagógica em construção,
com o objetivo de levar o aluno a conhecer, vivenciar e valorizar as atividades circenses
enquanto parte da cultura corporal. O trabalho foi desenvolvido em uma escola da
rede estadual de Belém, Pará, a partir da disciplina Estudos do Lazer do curso de
Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA).
A inclusão das atividades circenses nas aulas de Educação Física se constitui
uma opção inovadora, pois amplia o repertório de práticas da cultura corporal dos
alunos para além dos esportes. Conforme Bortoleto e Machado (2003), no Brasil, a
inclusão das atividades físicas circenses nas escolas começa a dar seus primeiros
passos.
2 METODOLOGIA
A intervenção foi realizada com os alunos do primeiro ano do ensino médio
da Escola Estadual Visconde de Sousa Franco, Belém - Pará. O trabalho privilegiou
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), heloa95@hotmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA) patriciadaraujo@hotmail.com
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discentes de ambos os sexos, com idades entre 15 a 17 anos, no turno da manhã,
com duas intervenções semanais de 50 minutos de duração em cada aula, entre os
meses de outubro e novembro de 2016.
A intenção deste método no meio educacional é que o sistema educativo seja
auxiliado com as repercussões da produção construída coletivamente, ao longo do
processo e que atenda as demandas tratando não apenas o grupo trabalhado, mas
dê contra do contexto social no qual a experiência está inserida (TINOCO, 2007).
Assim, tendo como base os estudos de Tinoco (2007), o método foi desenvolvido
em quatro fases distintas, a saber: A) Estudo do contexto escolar e das turmas;
B) Aprofundamento do conhecimento sobre o tema por meio de uma oficina de
temática; C) Planejamento colaborativo; D) Prática e avaliação do processo de
ensino e aprendizagem.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos com esse trabalho evidenciaram que as atividades
circenses correlacionados aos Jogos Tradicionais Infantis dentro das aulas de
educação física foram uma novidade para os alunos e proporcionaram compreensão
e valorização dessa cultura corporal do movimento tão antiga, dando a possibilidade
do seu resgate e valorização histórica e social. Claro e Prodócimo (2008), propõem
que a escola trabalhe com o circo adaptado, com o objetivo de trazer aos alunos
os aspectos valorativos incorporando a atividades básicas da educação física além
da introdução de novas modalidades, ou seja, as Atividades Circenses e os jogos
Tradicionais Infantis na educação física deve fazer parte da rotina das aulas através
de atividades que proporcionem a interligação de conteúdos.
Conseguimos aos poucos despertar o fascínio do grupo por esta arte, em
especial, pelo trabalho com a perna de pau e as acrobacias que estimulavam a
atenção e imaginação. A atividade circense aliada aos jogos tradicionais proporciona
aos alunos uma gama de atividades físicas expressivas e cognitivas que, quando
moldadas e bem elaboradas e aplicadas, faz com que o desenvolvimento integral
dos alunos seja atingido facilmente assim como propõe as tendências pedagógicas
criticas do ensino (DARIDO, 2003).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho revelou que essas que a inclusão do tema de atividades circenses a
partir dos jogos tradicionais infantis na escola é uma opção inovadora das práticas
da cultura corporal que não devem ficar limitadas aos conteúdos tradicionais, a
exemplo dos esportes. Num país de dimensão continental, com a riqueza das formas
de culturas, corporais e populares, existentes é essencial que a escola trabalhe com
as possibilidades que se adéquam ao processo pedagógico, de maneira a enriquecer
a educação como um todo. Dessa forma, é imprescindível levar as crianças temas
transversais que ampliem seu conhecimento a respeito da cultura corporal na qual
está inserido.
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O PIBID E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(EJA): ENTRELAÇANDO EXPERIÊNCIAS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Joyce Mariana Alves Barros2
Milena de Oliveira Aguiar3
Maria Aparecida Dias4
RESUMO
O presente trabalho debate a importância do PIBID, subprojeto de Educação Física (EF) e a prática
pedagógica da modalidade EJA. A partir dos elementos da Pesquisa-Ação, duas pesquisas de
Conclusão de Cursode egressos do PIBID-EF ressaltam a importância de vivências significativas,
neste programa, para a formação profissional tendo por base que as pesquisas buscaram solucionar
problemáticas na escola e identificaram a necessidade de organizar didaticamente a Educação Física
na EJA.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação de Jovens e Adultos; Escola.

1 INTRODUÇÃO
O atual cenário da Educação no debate de reformas e outras medidas
como a formação inicial revelam um momento oportuno para a discussão sobre
conhecimentos e saberes necessários na Educação Básica. Entretanto, deve-se
refletir também sobre os espaços em que a Educação Física ocupa neste campo
educacional e como cada contexto escolar revela necessidades específicas.
No reconhecer da Legislação como estratégia para definir o cenário
investigativo deste trabalho a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) nº 9394/96 apresenta a Educação Física como um componente curricular
necessário na construção de um sujeito capaz de exercer a cidadania. Contudo,
existem peculiaridades que emergem ao discutirmos esta área apesar de ser incluída
no currículo, obrigatoriamente, tem sua prática facultativa delimitada pelo Art. 26
em casos que cumpra jornada de trabalho igual a seis horas ou mais; maior de 30
anos de idade;que estiver prestando serviço militar ou que tenha prole.
Em diálogo com estes entraves é possível identificar o perfil do alunado da
EJA que Gazoli (2013, p. 63), um alunado específico pois se trata de organizar os
conhecimentos, discutir questões etárias, culturais, sociais e políticas, caracterizando
uma configuração distinta do fazer pedagógico.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Facex (UNIFACEX), joycebarrosufrn1@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), milenaguiar11@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte(UFRN), cidaufrn@gmail.com
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Em meio a estas descontinuidades, é fundamental preparar adequadamente o
profissional que vai atuar em uma modalidade da Educação Básica como a EJA que
tem uma dívida social a cumprir, tendo como funções ser equalizadora, reparadora
e permanente, ou seja, deve oportunizar a educação como um direito inegável as
pessoas que não tiveram acesso ao ensino regular.
Logo, a Educação Física deve acompanhar este processo de engajamento
social e adequar a sua prática as necessidades deste público, pois:
[...] umas das marcas da EJA é a diversidade e a heterogeneidade – afinal,
são muitos e diversos os alunos e alunas que compõem as salas de aula da
EJA. Diferenças que ficam explícitas quando a corporeidade é o centro das
discussões, pois os gêneros, as marcas das idades, as cores das peles, os
tipos de cabelos, os grupos sociais que fazem parte, etc, dizem muito das
ideias e valores que predominam em nosso contexto. Entender quem são
estes alunos e alunas, como aprendem e, de que maneira interagem jovens e
idosos, são algumas das questões presentes entre professores e professoras
desta modalidade (CARVALHO, 2011, p. 14).

Discutindo este aspecto, Barros (2016, p. 7) observou a falta de formação
(inicial e continuada) específica para os professores de Educação Física atuarem
na EJA nas escolas do sistema público de ensino do município de Natal/RN, fato
que dificultou a atuação neste espaço.Além disso, foi analisada a organização
didática dos professores, construídas a partir das experiências formativas de cada
profissional, logo, é necessário aprofundar os estudos no fomento ao debate da
Educação Física na EJA,produzindo reflexões.
Diante disso, percebe-seque um dos caminhos para consolidar a Educação
Básica são ações como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID)no investimento em problemáticas descontínuas como a modalidade EJA
na busca da consolidação de um espaço formativo e qualificado para o educando.
Nesta perspectiva, o presente texto irá debruçar-se nas reflexões sobre o
PIBID da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no subprojeto de
Educação Física e a EJA a partir de duas pesquisas de Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC): “Dialogando com os saberes da educação física na educação
de jovens e adultos: ressignificando as lutas” (BARROS, 2013) e “A interlocução
de saberes das práticas corporais de conscientização na educação de jovens e
adultos” (AGUIAR, 2016).
2 O PIBID E A EJA NA UFRN
Ao analisar a função do PIBID concretiza-se o aperfeiçoar da formação dos
licenciandos e da educação continuada dos docentes da rede básica de ensino,
logo,o programa é uma ferramenta pedagógica relevante.
Deste modo, pode-se ressaltar alguns benefícios promovidos pelo PIBID aos
graduandos tais como a inserção no ambiente escolar, observando e intervindo neste
cenário, assistido pelo professor, por meio do apropriar-se da docência,conhecera
realidade, enfrentar desafios, planejar de modo sistematizado, direcionar uma boa
relação aluno-professor, superar limitações estruturais, a violência e o desinteresse
dos alunos dentro da escola.Assim, é desafiador para o licenciando percorrer essa
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caminhada com o suporte das experiências de supervisores e docentes acadêmicos,
efetivando a interlocução entre a teoria e prática.
Contextualizando o PIBID-EF da UFRN,seu início se deu em 2012 com o
ingresso em duas escolas na cidade de Natal/RN, nos editais seguintes ampliou
a atuação para novas escolas, incluindo a modalidade EJA. A entrada da EJA no
PIBID-EF promoveu anseios nos bolsistas responsáveis, instigando-os a dar os
primeiros passos, afinal, no curso de Educação Física da UFRN (presencial) não
há disciplinas voltadas para esta modalidade e a dificuldade de atuar se tornou o
momento oportuno para o debate.
3 METODOLOGIA
A tríade investigativa que Barros (2013, p.10) e Aguiar (2016, p.16) constroem
entre EJA, Educação Física e PIBID é norteada pela compreensão de que “A inclusão
da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos representa a possibilidade
para os alunos do contato com a cultura corporal de movimento” (BRASIL, 2002,
p.193). Portanto, no desenvolver do processo, o que foi apontado busca a conquista
de novos espaços de aprendizado para os sujeitos da EJA.
Concretizada como uma necessidade investigativa a Pesquisa-ação foi um
elemento metodológico utilizado pelas autoras, em perspectivas distintas, para
construção dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), porém, ambos foram
impulsionados pelos anseios e vivências proporcionadas pelo PIBID no que se refere
a permanência na escola, acompanhamento do processo de sistematização dos
supervisores, debate na construção didática e engajamento social ao apontar as
problemáticas a serem solucionadas por meio de um plano de trabalho coletivamente
construído na escola.
Assim, Barros (2013, p. 17) ingressante da primeira turma do PIBID no subprojeto
Educação Física da UFRN sentiu a necessidade de organizar didaticamente a
Educação Física na modalidade EJA, construindo o TCC neste cenário investigativo
apontado pela iniciação científica no projeto “PVD5945-2010 – Educação física
escolar e a sistematização do conhecimento pedagógico na EJA” que descreveu as
dificuldades dos professores de Educação Física do sistema público do município
de Natal-RN atuarem na EJA, diante do perfil do público e a falta de debate na
graduação sobre esta modalidade.
Já Aguiar (2016, p.35), ao atuar na EJA, no PIBID-EF,buscou desvendar os
problemas recorrentes na própria escola em que atuava, E. E. Lourdes Guilherme,
materializando uma pesquisa de intensa participação discente e docente, a partir
de cada aula experimentada e dos conhecimentos desenvolvidos, alinhado com o
planejamento, análise de cada aula e a organização didática.
3 A EDUCAÇÃO FÍSICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EJA
Já se aborda em demasia as dificuldades de ser professor, mas o que se altera na
prática pedagógica quando se leciona para a modalidade da EJA? Isso nos conduz a
uma reflexão que nos permite solucionar determinados entraves dessa realidade por
meio de ações. A partir das pesquisas de Barros (2013, p.17) e Aguiar (2016, p.56),
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conseguimos retratar possibilidades pedagógicas da EJA pois as pesquisadoras,ao
vivenciarem a iniciação à docência, conseguiram,de modo eficiente, adequar a
prática pedagógica com o contexto da Educação Básica.
Assim, por meio da Pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011, p.85), Barros (2013,
p.18) aplicou uma unidade didática na Escola Estadual Desembargador Floriano
Cavalcante (Natal-RN), em uma turma da EJA resultando em 5 aulas sistematizadas
com o conteúdo Lutas. Conceituando e discutindo a origem das lutas e seu
desenvolvimento histórico, culminando no debate sobre a Capoeira. Ampliando o
olhar dos alunos sobre as lutas, de maneira significativa, construindo novos conceitos
e dando um novo sentido as práticas corporais vivenciadas.
Em relação à pesquisa de Aguiar (2016, p.36) nota-se que a partir de 7 aulas
sistematizadas foi possível retomar com o aluno o seu contexto sociocultural
promovendo vivências de Práticas Corporais de Conscientização que fossem além
do saber conteudístico estudado, dessa forma, promoveu o redescobrir de cada um,
o autoconhecimento, viabilizando diálogos construtivos, mesmo com as dificuldades
encontradas.
Dessa forma, o desafio dos trabalhos foi contribuir para a relevância da
Educação Física na Educação de Jovens e Adultos, considerando como fundamental
uma abordagem sociocultural, comprovando que é possível fazer das problemáticas
enfrentadas no ambiente escolar um campo de possibilidades. Além disso, retratou
que as estratégias quando utilizadas de modo coerente tornam a prática pedagógica
significativa para todos os envolvidos no processo.
Logo, a grande necessidade da EJA não é torná-la um ensino marginalizado,
mas sim promover a construção de saberes críticos e significativos. Além disso,
superar uma ideia histórica de que obrigatoriamente as aulas de Educação Física
somente precisam comprovar e/ou aferir sua relação com o gasto energético, não
sendo isso o fundamental é importante aprender no espaço escolar sobre/com a
cultura de movimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante PIBID, EJA e Educação Física se entrelaçarem para compreendermos
cada vez mais esta modalidade, dando-lhe a visibilidade necessária na formação
inicial, sendo urgente elaborar uma proposta pedagógica da Educação Física na
EJA. Superando as atuais necessidades da realidade que a modalidade enfrenta,
possibilitando a valorização de profissionais aptos a ensinarem nesse contexto
diverso e plural.
EL PIBID Y LA EDUCACIÓN DE JÓVENESY ADULTOS (EJA): EXPERIENCIAS SE
ENTRELAZAN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: En este trabajo se analizala importancia de PIBID, subproyecto de Educación Física
(PE) y la práctica pedagógica de modo EJA. A partir de los elementos de La investigación-acción,
dos estudiantes em finalización del curso de becarios de PIBID-EF, discute La importancia de lãs
experiencias significativas en este programa de formación profesional basado en la investigación que
trataron de resolver los problemas em la escuela e identificaron La necesidad organizar educación
física didáctica en la EJA.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Educación del Jóvenesy Adultos; Escuela.
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O PIBID AND EDUCATION OF YOUNG AND ADULTS (EYA): INTERPRETING
EXPERIENCES IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This paper discusses the importance of PIBID, Physical Education subproject and the
pedagogical practice of the EJA modality. Based on the elements of Action Research, two researches
on Completion of Course of graduates of PIBID-EF highlight the importance of significant experiences
in this program for vocational training based on the fact that the researches sought to solve problems
in the school and identified the need to organize Physical Education in the EJA.
KEYWORDS: Physical Education;Youthand Adult Education; School.
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DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
RELATANDO UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO
DURANTE A INICIAÇÂO À DOCENCIA
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1 INTRODUÇÃO
A dança é uma prática corporal presente na sociedade de forma muito intensa
e com diversos interesses, alguns dançam para divertimento, outros como prática
de atividade física, terapia, profissão, etc. A dança também se constitui como objeto
de estudo e de ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) de Educação
Física relacionam as danças como um dos conteúdos que compõem o bloco de
atividades rítmicas e expressivas que devem ser propostas no ensino fundamental.
2 METODOLOGIA
Esse resumo é fruto de um relato de experiência de bolsistas de iniciação à
docência do subprojeto Educação Física Escolar: resignificando saberes e práticas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade
Estadual de Feira de Santana. Segundo Gil (2008), o relato de experiência permite
ao pesquisador relatar as suas experiências e vivências associando-as com o saber
científico.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A experiência se desenvolveu em uma escola parceira da rede pública estadual
de Feira de Santana no período de agosto a outubro de 2016, correspondendo
1 Estudante de Educação Física – 8º semestre, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
rose_ane_fsa@hotmail.com
2 Estudante de Educação Física – 5º semestre, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
carollbenevides@hotmail.com
3 Mestre em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), lcduarte@uefs.br
4 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), claudiolucenadesouza@gmail.com
5 Licenciado em Educação Física, Colégio Estadual José Ferreira Pinto (SEC/BA), edtraining2@
yahoo.com.br
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ao período letivo da terceira unidade de ensino. Foram planejadas e realizadas 20
aulas de Educação Física em uma turma de 8º ano, tendo a dança como conteúdo
principal. A regência foi sempre supervisionada e o planejamento compartilhado
com supervisor, e contemplou uma sequência didática com temas como: 1) aspectos
históricos da dança; 2) características gerais da dança; 3) danças populares
brasileiras e, 4) dança e deficiência. Entre as estratégias metodológicas para as
aulas utilizamos exposição oral, exibição de vídeos, leituras de textos, atividades
práticas, realização de pesquisas, debates, etc. Nas primeiras aulas os alunos
mostraram resistência e expressaram preconceitos com o conteúdo, especialmente,
ligados às questões de gênero e religião. Os preconceitos com a dança não são
apenas dos alunos, de uma maneira geral nas escolas a dança não é valorizada pelo
seu conhecimento próprio, mas é tratada como componente folclórico, atividade
extraescolar, extracurricular (BRASILEIRO, 2002-2003). A dança também é vista por
alguns professores e gestores como um instrumento para relaxar, soltar as emoções,
se expressar livremente, conter a agressividade dos alunos ou para trabalhar a
coordenação motora (LOUREIRO, 2007). Contudo, ao tematizar a dança na escola
temos o desafio de realizar uma leitura crítica de sua ocorrência social, ou seja, dos
seus contextos de produção, manutenção, transformação, etc. (NEIRA, 2014) Por
isso, desenvolvemos as nossas aulas levando como proposta o pensamento crítico,
analisando o contexto social em que a turma estava inserida, além de adaptar as
atividades para incluir todos os estudantes, a turma tinha um aluno cadeirante e os
desafios da inclusão foram evidentes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, consideramos que a iniciação à docência oportunizou uma experiência
de ensino enriquecedora para a nossa formação. Ensinar o conteúdo dança nas aulas
de Educação Física foi um desafio grande, mas proporcionalmente gratificante. Os
estudantes interagiram com o conteúdo e construíram novas concepções sobre a
possibilidade de uma pessoa com deficiência dançar, por exemplo. Como professoras
em formação, ratificamos o papel da mediação na desconstrução de preconceitos
alimentados por desconhecimento.
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1 INTRODUÇÃO
As Lutas são práticas corporais milenares e constituem a cultura corporal dos
seres humanos desde a sua existência. Praticada em diferentes contextos e com
objetivos diversos essa prática corporal vem ganhando espaço nas grandes mídias,
principalmente em sua dimensão esportiva.
2 METODOLOGIA
Este resumo se constitui a partir de um relato de experiência que possibilita
relatar as experiências vividas, associando-as com o saber científico (GIL, 2008).
Surge de uma construção coletiva entre bolsistas de Iniciação à Docência (ID) e
Supervisor do Subprojeto Educação Física Escolar: resignificando saberes e práticas,
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS).
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A experiência se desenvolveu na quarta unidade do ano letivo de 2016, em uma
escola pública na cidade de Feira de Santana-BA, quando decidimos trabalhar as
Lutas como conteúdo de ensino das aulas de Educação Física das turmas de sétimo
e oitavo ano do ensino fundamental. De acordo com os Parâmetros Curriculares
1 Estudante de Educação Física – 7º semestre, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
matheusalmeida201@hotmail.com
2 Mestre em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), lcduarte@uefs.br
3 Doutor em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),claudiolucenadesouza@
gmail.com
4 Licenciado em Educação Física, Colégio Estadual Hilda Carneiro (SEC/BA), fabiopatchanka@
hotmail.com
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Nacionais (BRASIL, 2000) da Educação Física, as Lutas compõem um dos blocos de
conteúdos que devem ser desenvolvidos ao longo do ensino fundamental. Autores
como Darido (2007), Neira (2014) e outros também anunciam e defendem a inserção
das lutas como conteúdo das aulas de Educação Física e apresentam propostas
para o desenvolvimento deste conhecimento na escola básica. No entanto, poucos
professores exploram essa prática corporal em suas aulas, principalmente, por
sentirem insegurança no trato pedagógico desse conhecimento, pela desconfiança
e preconceito que relaciona essa modalidade com violência, ou pela ausência de
experiências prévias com as lutas. (RUFINO e DARIDO, 2015). Buscando superar
essa realidade no contexto da escola parceira, realizamos um trabalho colaborativo
entre ID e supervisor para incluir as Lutas no plano de ensino de Educação Física. O
planejamento contemplou temas como: aspectos históricos das lutas; características
gerais das lutas; diferenças entre lutas e brigas; lutas, gênero, violência e preconceito.
As aulas foram ministradas pelo bolsista de iniciação à docência com a supervisão
do professor regente. Utilizamos como estratégias de ensino a exposição verbal,
exibição de vídeos, leituras de textos e realização de atividades práticas através
dos jogos de combate para ensino dos fundamentos das lutas, convergindo para
proposições de autores como Rufino e Darido (2015), Oliveira et al (2014) e outros.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa iniciativa oportunizada pela atuação no PIBID contribuiu significativamente
na formação dos sujeitos envolvidos. O bolsista ID vivenciou uma experiência
docente e pôde problematizar as lacunas da formação inicial, reconhecendo a
negligência com o conteúdo Lutas, que é abordado em apenas uma disciplina
optativa durante toda a licenciatura. Osupervisor reconheceu a possibilidade de
inserção de conteúdos como as lutas nas suas propostas de ensino e também a
necessidade da formação continuada para romper paradigmas tecnicistas de
ensino, que pressupõem o domínio e a execução técnica como determinantes para
o ensino. E os estudantes da educação básica tiveram acesso ao conhecimento,
superaram preconceitos e ampliaram sua cultura corporal.
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DANÇA NA ESCOLA: AS RESISTÊNCIAS E
POSSIBILIDADES NUMA EXPERIÊNCIA COM O
ENSINO MÉDIO
Thiago Santos Costa1
Tatiana dos Santos Moreira2
Cláudio Lucena de Souza3
Leonardo Duarte de Carvalho4
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Educação Física; Dança.

1 INTRODUÇÃO
Há tempo se discute na Educação Física sobre os problemas da hegemonia
do esporte como conteúdo na escola, sobretudo após diversas produções já terem
sugerido que outros temas também se constituem como seus objetos de estudo.
A despeito disso, constata-se ainda um incipiente desenvolvimento da dança, por
exemplo, com o consequente comprometimento da formação cultural corporal dos
alunos. Neste trabalho, compartilhamos uma experiência com dança para uma turma
de uma escola parceira do PIBID de Educação Física da Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS)
2 METODOLOGIA
O trabalho configura-se como um relato de experiência, que dá margem ao
pesquisador narrar feitos vivenciados, aproximando com o saber cientifico, conforme
Gil (2008). Relatamos as atividades realizadas durante a 3ª unidade letiva, para uma
turma do 1º ano do ensino médio da escola parceira.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Apesar de a dança já ser reconhecida como uma das manifestações da cultura
corporal que deve ser objeto de ensino da Educação Física escolar (SOARES et.al.,
1992; FREIRE e SCAGLIA, 2003), como também estar presente em propostas de
Diretrizes Curriculares nacionais e/ou regionais, normalmente não é proposta como
conteúdo na escola, menos ainda em aulas de Educação Física, devido à inadequada
1 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), thiagos-costa@hotmail.com
2 Professora de Educação Física SEC-BA, tatiana.juju@hotmail.com
3 Doutor em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), claudiolucenadesouza@
gmail.com
4 Mestre em Educação, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), lcduarte@uefs.br
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formação dos professores, ou mesmo por preconceito, de modo geral atrelado a
questões de gênero, restringindo-a a atividades para datas comemorativas, como
ressaltam estudiosos sobre o tema (BRASILEIRO, 2001; MARQUES, 2011; SOARES,
2014).
Na experiência que ora relatamos também nos deparamos com restrições,
expressas na resistência dos alunos em aceitar tal conteúdo, sobretudo os
meninos, que já haviam incorporado os preconceitos citados. Para lidar com
estas restrições, utilizamos estratégias metodológicas como: aulas expositivas
sobre os aspectos históricos, gestos técnicos básicos e coreografias; contexto de
produção/transformação das diferentes danças; exibição de filmes que abordam os
preconceitos citados, além de atividades práticas.
As reflexões advindas destas atividades possibilitaram a formação de um
pensamento crítico sobre as danças usualmente praticadas pelos alunos, sobre
a exacerbação da sexualidade, notadamente do corpo feminino, presentes nas
coreografias das danças que eles se apropriam, como também sobre a hegemonia
de participação das mulheres em relação aos homens na dança.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que a experiência contribuiu com a melhoria da formação de
todos os envolvidos. Os alunos da turma, que puderam redimensionar sua opinião
sobre a dança, proporcionando-lhes acesso ao conhecimento científico sobre o
tema, fornecendo-lhes elementos para compreender melhor os preconceitos que
envolvem esta prática, assim como a compreensão sobre a contribuição das danças
ao processo de constituição identitária das pessoas, influenciando, inclusive, na
incorporação da dança em ambientes fora da escola. Aos bolsistas, pela oportunidade
de refletir sobre a imprescindibilidade do planejamento como ferramenta essencial
à prática pedagógica, como também em relação à troca de informações sobre
estratégias metodológicas para dar conta do desafio de desenvolver um conteúdo
pouco comum às aulas de Educação Física escolar, sobre o qual recaem muitos
preconceitos e resistências.
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UMA DIALÉTICA PEDAGÓGICA POSSÍVEL: A
SIMBIOSE ENTRE O CELULAR E OS JOGOS
TRADICIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR
A POSSIBLE PEDAGOGICAL DIALECTICS:THE SIMBIOSE
BETWEEN THE CELLULAR AND THE TRADITIONAL GAMES
IN THE SCHOOL ENVIRONMENT
UNA DIALÉCTICA EDUCATIVO POSIBLE: UNA SIMBIOSIS
ENTRE LOS TELÉFONOS LOS JUEGOS TRADICIONALES EN
MEDIO ESCOLAR
Jean Divino de Jesus1
Raquel Nunes Tavares2
PALAVRAS-CHAVE:Tecnologia e ensino; Educação Física; Pedagogia Histórico-Crítica.

1 INTRODUÇÃO
Alicerçado nos pressupostos didático metodológicos da Pedagogia Histórico
Crítica (PHC), demonstramos a possibilidade pedagógica da união entre as
tecnologias digitais e o resgate histórico cultural dos jogos e brincadeiras
tradicionais. Os aparelhos celulares cada vez mais acessíveis do mundo moderno
tem se transformado nos grandes vilões da dinâmica dialética de construção do
conhecimento em sala de aula. O que propomos é demonstrar uma possibilidade
didática metodológica de tornar o celular um aliado importante do docente na
construção do conhecimento pedagógico sistematizado.
2 METODOLOGIA
Essa proposta foi construída após o estudo da obra Pedagogia HistóricoCrítica e Educação Física (REIS et al, 2013).O trabalho foi desenvolvido, durante 15
aulas, em uma escola no município de Trindade-GO com alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental. O objetivo foi apresentar novas alternativas para o aprendizado
1 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), jean.riquelme@
hotmail.com
2 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PGEEB/CEPAE/UFG), quel_nu@
hotmail.com
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de jogos e brincadeiras tradicionais aos alunos,após perceber que os aparelhos
eletrônicos, em especial os celulares, estão sendo utilizados por eles até mesmo
para satisfazer suas necessidades lúdicas. A sequência didática foi elaborada
com base nos cinco passos da PHC: prática social inicial (PSI), problematização,
instrumentalização, catarse e prática social final (PSF) (SAVIANNI, 2011).
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Na PSI averiguamos através de um diálogo interativo o que os educandos
já conheciam sobre os jogos e brincadeiras tradicionais. No segundo momento
levantamos algumas problematizações, dentre elas: Se já haviam conversado
com seus pais e avós em relação à maneira que os mesmos se divertiam quando
eram crianças; Quais eram os nomes e os tipos de jogos e brincadeiras mais
vivenciados no passado; Os brinquedos eram fabricados por quem. No processo
de instrumentalização, os educandos realizaram uma pesquisa levando como
atividade complementar um questionário onde deveriam entrevistar uma pessoa
do seu ciclo familiar que havia nascido nas décadas de 50 e 60. As perguntas foram
as mesmas da fase da problematização. No final cada educando deveria utilizar o
celular e pesquisar sobre os jogos e brincadeiras descritos pelo seu entrevistado e
verificar se existia esse tipo de jogo ou brincadeira virtual para se jogar no celular.
Para a avaliação cada educando deveria desenhar um jogo ou brincadeira para ser
socializado na escola. Os dados coletados na pesquisa individual foram expostos
e discutidos em sala, na forma de painel. Para o momento de catarse foi realizado
uma tarde recreativa sistematizada com todos os jogos e brincadeiras tradicionais.
Selecionadas através da pesquisa individual, foram montadas estações de jogos em
decorrência da coincidência de alguns jogos. Na ocasião, cada grupo de educandos,
separados por postos de atividades, deveria explicar para os outros alunos da
escola, liberados para prestigiar a atividade juntamente com os demais professores,
sobre o que haviam aprendido em relação aos jogos e brincadeiras tradicionais. Foi
perguntado qual era a diferença entre jogar ou brincar virtualmente e de forma real
com os demais colegas. Qual a maneira que o aluno mais gostou de brincar? E por
quê? As respostas foram anotadas em fichas para a tabulação dos dados futuros.
Como PSF podemos destacar que tanto os educandos como os professores
tiveram um salto qualitativo na forma de enxergar e principalmente vivenciar o
universo dos jogos e brincadeiras tradicionais. Muitos educandos não conheciam
diversas brincadeiras e jogos tradicionais o que possibilitou a interação real com o
objeto de estudos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o componente curricular Educação Física, alicerçado pela PHC,
torna-se um importante aliado no processo de formação humana. Uma possibilidade
concreta de educar e contribuir com o desafiador e difícil processo de valorização
dos seres humanos em detrimento dos objetos, colaborando assim para o processo
de emancipação dos sujeitos. Nesse contexto, as novas tecnologias devem auxiliar
os professores a encontrar novas possibilidades criativas para o ensino.
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JOGOS COMO FACILITADORES DE APRENDIZAGEM
NA INTEGRAÇÃO DE ALUNOS SURDOS NAS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Débora Pantoja dos Santos2
Cleide do Socorro Cavalcante3
PALAVRAS-CHAVE: jogo; surdez; integração; escola

1 INTRODUÇÃO
Devido a grande mazela que a educação brasileira enfrenta, na qual o apoio aos
alunos especiais, em especial os surdos, que são amparados por lei para ingressarem
no ensino regular, mas acabam enfrentando muitas dificuldades para a permanência
na escola, pois a falta de estruturas física e oportunidades para a qualificação do
corpo docente faz com que os alunos apenas frequentem a escola, sem aprender
de fato o que deveria.
Como professoras de Educação Física do ensino regular, ao analisarmos a nossa
dificuldade em ministrar aulas devido a falta de domínio da língua de sinais e não
termos o apoio necessário do governo para oferecer qualidade aos alunos surdos.
Então Surgiu o interesse em analisarmos quais os processos metodológicos estão
sendo utilizados pelos professores de Educação Física de uma escola de Ensino
Fundamental da comunidade Tatuaía, Zona Rural do Município de São Miguel do
Guamá no Estado do Pará.
2 METODOLOGIA
A pesquisa teve como objetivo geral identificar qual a didática dos professores
de Educação Física da escola para integrar os estudantes surdos nas suas aulas. E
os objetivos específicos que constituíram o estudo foram observar como ocorre a
prática pedagógica dos professores com os estudantes surdos; identificar como
tem sido a participação dos alunos surdos nas aulas; e analisar de que forma o jogo
pode ser inserido nas aulas como instrumento da aprendizagem.
A pesquisa contém elementos da etnografia utilizando um estudo de cunho
explicativo e uma abordagem qualitativa dos dados, a coleta de dados se deu a
partir da observação das aulas de Educação Física e conversas informais. A análise
dos dados foi utilizada a análise do conteúdo.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 formada pela UEPA, deborah_pantoja@hotmail.com
3 formada pela UEPA, cleidesouz@outlook.com
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3 O JOGO E A SURDEZ
Muito já foram os avanços e as conquistas das lutas do movimento de pessoas
com surdez no âmbito educacional, Sá (2004 apud PERLIN; STROBEL, 2006, p.
4) fala que a “a história comum dos surdos é uma história que enfatiza caridade, o
sacrifício e dedicação necessária para vencer ‘grandes adversidades”.
A fim de encontrar processos metodológicos para facilitar a inclusão na sala
de aula, Almeida (1998, p.31-32) propõe a educação através da ludicidade para
uma teoria profunda e prática atuante considerando as relações múltiplas do ser
humano no contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizando a libertação
das relações pessoais, técnicas para as relações reflexivas e criadoras, fazendo da
educação um compromisso com caráter de prazer e modificador da sociedade.
4 DIDÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PROMOVER A INCLUSAO
DO ALUNO SURDO
De acordo com o analisado nas aulas de Educação Física e o que foi coletado
nas conversas informais com as professoras, a didática é bem flexível na tentativa
de inclusão dos alunos surdos, utilizando muitos jogos em grupo como instrumento
de aprendizagem para que os alunos possam se ajudar, a escola não possui quadra
esportiva, as aulas são realizadas na sala de aula, na área campal e igarapés.
A superlotação das salas de aulas também contribui para a deficiência do ensino,
pois não tem como ter atenção do grupo inteiro e nem acompanhar individualmente
45 alunos.
Diante das dificuldades da realidade escolar, a falta de material educativo que
auxilie o professor na sala de aula, o jogo muitas vezes preenche essas lacunas,
conseguindo a atenção e interesse pelo aprender, ainda que jogando, sendo notável
a cooperação dos alunos para a inclusão de todos, apoiando, e assim as professoras
atinge os objetivos da aula.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a conforme o analisado durante a pesquisa, conclui-se que a prefeitura
Municipal do Município de São Miguel do Guamá ainda não oferta para a comunidade
acadêmica da zona rural um ensino de qualidade que envolva a inclusão dos surdos
nas escolas, devido a falta de professores especializados, bem como interpretes
para proporcionar o suporte para os professores do ensino regular.
É necessário que a comunidade do Tatuaía se mobilize quanto a educação que
está sendo ofertada para as crianças, para cobrar os seus direito frente a prefeitura,
pois existem muitos professores qualificados para atender está demanda, assim como
oferecer para os professores da rede municipal cursos de capacitação, garantindo a
Educação Continuada na qual a Lei Orgânica do Município se compromete.
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ANÁLISE DA PRÁTICA PROFISSIONAL: REFLEXÃO E
RECONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE
ANALYSIS OF PROFESSIONAL PRACTICE: REFLECTION AND
RECONSTRUCTION OF TEACHER PRACTICE
ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL:REFLEXIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Robinson Luiz Franco da Rocha1
Profa. Dra. Eliana Ayoub2
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Prática; Prática Docente; Educação Física.

INTRODUÇÃO
A partir da década de 1980 desenvolveu-se no campo educacional um movimento
internacional de profissionalização do trabalho docente que constituiu um horizonte
comum às reformas educacionais e à formação de professores em diferentes países,
incluindo o Brasil (TARDIF, 2013). A temática dos saberes docentes tem estado no
cerne desse movimento e ocupa importante espaço nas pesquisas em educação com
uma vasta produção teóricaque aponta para a compreensão da prática pedagógica
como complexa e imprevisível, a qual exige dos professores um sólido repertório de
conhecimentos profissionais (BORGES, 2004; BORGES; TARDIF, 2001).
Os professores são tomados como mobilizadores de diferentes saberes, a partir
dos quais estruturam e orientam sua prática (TARDIF, 2012).Sujeitos produtores de
saberes específicos ao trabalho que realizam, um trabalho intencional guiado por
fins variados, transitórios, individuais, porque ligados à individualidade do professor
(características pessoais, trajetória pessoal etc.) e sociais, porque constituídos em
uma socialização comum à coletividade que partilha o mesmo contexto de trabalho
(TARDIF; LESSARD, 2011).
Dessa forma, a prática profissional docente ganha destaque e a escola
passa a figurar como espaço privilegiado para o estabelecimento de programas
de formação desenvolvidos no contexto da prática profissional como forma de
“instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação” (NÓVOA,
2009, p. 208). Torna-se necessária a criação de condições para que os professores
1 Bolsista CNPq de doutorado em educação. Faculdade de Educação-Unicamp (FE-UNICAMP),
robinsonlfrocha@gmail.com
2 Faculdade de Educação-Unicamp (FE-UNICAMP), ayoub@unicamp.com
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1634

desenvolvam a capacidade de investigar sua própria prática de modo a constituírem
e transformarem seus saberes-fazeres docentes (PIMENTA, 1997).
METODOLOGIA
Com este entendimento, o presente trabalho foi realizado no âmbito de uma
disciplina cursada pelo primeiro autor junto ao Programa de Pós-Graduação em
Educação da Unesp de Rio Claro/SP. No decorrer das aulas, desenvolveu-se um
dispositivo de análise de prática profissional fundamentado nas quatro formas de
ação do processo reflexivo propostas por Smyth (apud ORTIZ, 2003) (Descrever,
Informar, Confrontar e Reconstruir).Cada aluno analisou de forma crítica e reflexiva
sua atuação docente a partir da autodescrição de uma situação concreta de trabalho.
Como professor de educação física da rede municipal de Limeira/SP, foi
escolhido como objeto dessa análise uma auladesenvolvida junto aos alunos do 4º
ano do ensino fundamental com o tema os “Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016”.
Após descrita a aula, foi possível rever a rotina adotada de modo a interpretá-la
com base nas discussões, leituras e apresentações de seminários.
ANÁLISE REFLEXIVA DA PRÁTICA
Quatro princípios basilares foram evidenciados no processo de análise, os quais
correspondem aos fins/objetivos diariamente “perseguidos” pelo primeiro autor na
condução do processo de ensino-aprendizado (as ações, discursos e opções didáticopedagógicas). Eles puderam ser formulados da seguinte forma: promover situações
de ensino-aprendizado nas aulas de forma que os alunos possam sempre apreender
a cultura corporal de movimento de forma “vivencial”, por meio do “relacionar-se”
e do “sentir”; contemplar os conteúdos nas suas diferentes dimensões (conceitual,
procedimental e atitudinal) de forma fluida, não estanque; propiciar o aprendizado
da diversidade das práticas da cultura corporal de movimento ampliando o repertório
dos alunos sobre esta cultura; e, garantir o direito de todos à participação plena nas
aulas.
Em meio às rodas de conversa com os alunos, a partir da escolha e
desenvolvimento das vivências práticas e das frequentes intervenções realizadas
junto aos alunos, tais princípios surgiam explícita e implicitamente nas situações
descritas. Ao perceber e verbalizar esses princípios, as “teorias” que foram sendo
internalizadas ao longo da trajetória de vida e profissional e que permeiam a atuação
docente vieram à “superfície” e puderam ser confrontadas.
Nesse momento, puderam ser reconhecidas as diferentes fontes sociais em que
são constituídos os saberes docentes(pessoais, escolares, da formação profissional,
de programas e livros e da própria experiência) (TARDIF, 2012). Ao avaliar e refletir
sobre as ideias, teorias, razões e finalidades que compõem nossa prática docente,
podemos compreendê-la como realidade mutável e contestável, sempre passível de
transformação.
CONSIDERAÇÕES: A RECONSTRUÇÃO DA PRÁTICA
O estudo sistemático da prática docente possibilita ao professor rever sua prática
estando distanciado do contexto em que ela ocorre. Permite ver com maior clareza
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suas ações, discursos e opções didático-pedagógicas, analisar os aspectos positivos
e negativos, perceber pontos a serem mantidos ou modificados. A realização deste
trabalho demonstrou o quão importante é adoção de dispositivos de análise de
práticas para se repensar o processo pedagógico de todos nós professores e se
alcançar a consequente melhoria da prática escolar da educação física.
REFERÊNCIAS
BORGES, C. O professor da educação básica e seus saberes profissionais. Araraquara:
JM, 2004.
BORGES, C.; TARDIF, M. Apresentação. Educação e Sociedade. Campinas, n. 74, p. 11-26,
abr., 2001.
NÓVOA, A. Para uma formação de professores construída dentro da profissão. Revista de
Educación. n. 350, set-dez, 2009. P. 203-218.
ORTIZ, H. M. O professor reflexivo: (re) construindo o “ser” professor. IV Congresso de
Educação do Movimento Humanidade Nova - Educação a fraternidade: um caminho
possível? Vargem Grande Paulista, Movimento Humanidade Nova - Sala Temática: O
professor reflexivo, Anais... p. 1-10, 2003.
PIMENTA, S. G. Formação de Professores: Saberes da docência e Identidade do professor.
Nuances. Presidente Prudente/SP, v. III, p. 5-14,Setembro de 1997.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 14.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA SOBRE O
FUTSAL NO PERÍODO DE 2012-2016
THE ACADEMIC-SCIENTIFIC PRODUCTION ON FUTSAL IN
THE PERIOD OF 2012-2016
LA PRODUCCIÓN ACADÉMICO-CIENTÍFICO DE FUTSAL EL
PERÍODO 2012-20161
Tainá Domingues dos Santos de Mendonça2
Ângela Celeste Barreto de Azevedo3
PALAVRAS-CHAVE: Futsal; Produção Acadêmica; Educação Física

1 INTRODUÇÃO
O futsal é uma das modalidades mais praticadas no país por crianças e jovens
em escolas, escolinhas desportivas etc. O futsal é um esporte em ascensão, utilizado
na preparação de jovens para o futebol de campo (CAREGNATO et al, 2015). Esta
pesquisa investigou a produção acadêmico-científica sobre o futsal no período de
2012 - 2016, a partir de periódicos em Educação Física (EF) do Brasil. O objetivo
foi o de mapear, descrever e discutir este campo de estudo, voltado para uma
perspectiva de compreensão de que qualidade e quantidade correspondem a uma
totalidade e se complementam. Segundo Ferreira (2002, p. 258), “investigar, à luz
de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no
conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado”, constitui objetivo
do “Estado da Arte”.
2 METODOLOGIA
Para esta investigação, analisamos os textos científicos que abordam a temática
futsal, publicados num total de 21 revistas (Movimento, Motricidade, Motriz, RBCE, Rev.
Bras. EF e Esporte, Rev. Bras. de Cresc. e Des. Humano, Rev. Bras. EF, Motrivivência,
Pensar A Prática, Rev. Bras. de Ativ. e Saúde, Ciência e Movimento, Mackenzie de
1 Não contamos com nenhum apoio financeiro.
2 Membro do GEPVitor Marinho- UFRJ e Mestranda PPGTDS-UFRJ. Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), taina.edfisica.uerj@gmail.com
3 Docente do PPGTS-UFRJ, Coord. do GEPVitor Marinho- UFRJ e Prof. Adj.IV (Dep. de Lutas - EEFDUFRJ). Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) angelaestagio@yahoo.com.br
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EF e Esporte, Qualidade de Vida, Promoção da Saúde, Coleção Pesquisa em EF,
Corpoconsciência, EF em Revista, Esporte e Sociedade, Pulsar, Rev. Bras. de Futebol,
Rev. Bras. de Futsal e Futebol) da área de EF, no período de 2012-2016.
Os 21 periódicos selecionados foram os apresentados nos estratos de A1-C
disponíveis na base de dados do site oficial da Capes, no sistema Web-Qualis.
Não compuseram a amostra: carta ao editor, editorial, entrevista, apresentação,
revistas temáticas. Para a discussão elegemos sete (7) categorias de análise que
identificamos na leitura dos textos selecionados nos periódicos.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
No período 2012-2016, foram encontrados 21 periódicos (A1-C) e analisados
4.602 artigos. Destes, 140 (3,04%) correspondem ao tema futsal. Na categoria (1)
aspectos fisiológicos, com 49 artigos (35%), localizamos o debate sobre condições
biológicas, antropométricas e anatômicas relacionadas à modalidade. Na categoria (2)
técnico-tático encontramos 42 artigos (30,2%) relacionados ao debate dos aspectos
técnicos e dos sistemas táticos do jogo e vem tendo um crescimento de publicação.
Já na categoria (3) gênero feminino, identificamos 19 artigos (13,5%); sendo que,
destes, 3 artigos publicados no ano de 2013 debatem gênero e a representatividade
feminina. Na categoria (4) escola, ensino e iniciação esportiva apresentam-se 24
artigos (17,1%), que compõem a discussão sobre a modalidade na escola e em espaço
de iniciação esportiva, bem como sua pedagogia. A categoria (5) políticas públicas
e a iniciativa privada identificamos 2 artigos (1,4%) sobre o debate da atuação
pública e do privado no desporto. Na categoria (6) psicossocial observamos 32
artigos (22,8%) que abordam aspectos das relações sociais e psicológicas e essas
publicações se mantiveram constante de 2012-2016. Já a categoria (7) produção
científica como campo de debate da produção acadêmica no futsal encontramos
1 artigo (0,7%) no ano de 2015. Cabe observar que as publicações das revistas B5
correspondem a 79,2 % dos artigos no período estudado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as categorias de análise extraídas dos textos selecionados,
as temáticas abordadas sobre futsal, no período de 2012-2016, se restringiram ao
retrato de questões relacionadas conforme as categorias de análise apresentadas.
O recorte teórico que predomina nos estudos publicados sobre futsal está pautado
nas ciências biológicas e no conhecimento técnico de ensino e aprendizagem,
demonstrando o rumo das pesquisas e preocupações voltadas para esse campo do
conhecimento. Tais dados indicam a necessidade de estudos mais ampliados pelo
recorte teórico das ciências humanas.
REFERÊNCIAS
CAREGNATO, A. F.et al. A produção científica sobre futsal: análise de dissertações e teses
publicadas no portal da CAPES entre 1996-2012. Motrivivência, Florianópolis, v. 27, n. 46,
p. 15-34, nov. 2015.
FERREIRA, N. S.A. As pesquisas denominadas “estado da arte”. Educação & Sociedade,
São Paulo, n.79, p. 257-272, ago. 2002.
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CORPO POÉTICO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
POSSIBILIDADES DO ENSINO DA DANÇA ATRAVÉS
DA MUSICALIDADE DO MAESTRO WALDEMAR
HENRIQUE
GiovelângelaMaria dos Santos Costa de Paula1
Luiz Carlos Alves de Paula2
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Cultura; Dança; Pedagogia Histórico- Crítica.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho consiste no relato de experiência com o conteúdo
dança através da obra do maestro da Amazônia Waldemar Henrique e refere-se à
investigação sobre as possibilidades do ensino da dança, por meio da riqueza do
imaginário amazônico encontradas em sua composição musical. A organização do
Trabalho Pedagógico (OTP) ocorreu na perspectiva da Pedagogia Histórica - Critica
(PHC) nas aulas de Educação Física (EF) da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Palmira de Oliveira Gabriel, abrangeu alunos de 9 a 13 anos, do ciclo II
(4º e 5º ano) no período matutino, no período de abril a junho de 2016,na cidade
de Belém-Pa. A escolha dos conteúdos foi selecionada a partir de três objetivos
principais do trabalho da escola que são: escola, cultura e educação. Os parâmetros
teóricos - metodológicos norteadores do trabalho pedagógico foram embasados
em Gasparin (2007) o qual sistematiza o método didático, sustentado pelos cinco
momentos pedagógicos, apresentados por Saviani.
2 METODOLOGIA
Organizamos o trabalho pedagógico com o 1° momento, a prática social inicial,
com o objetivo de perceber o que os alunos conheciam sobre o lendário amazônico
. Perguntamos aos alunos: Vocês conhecem alguma lenda amazônica? Vocês sabem
de onde veio essa manifestação? O que elas representam?
Como instrumentalização foi feita uma aproximação com o conteúdo,
apresentando a obra e a sensibilidade do autor sobre o assunto em questão e sua
contribuição na identidade do nosso povo. Utilizamos contação de história para
retratar algumas composições do maestro: Foi Boto sinhá, tambatajá, Uirapuru.De
1 professora de Educação Física da Educação Básica de Ensino do município de Belém-Pa. SEMEC,
cgiovelangela@yahoo.com.br
2 Coordenador Pedagógico da Educação Básica de Ensino. SEMEC, dipaulaluizcarlos@yahoo.com.br
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Souza e Bernadino (2011,p.237) a contação de historia estimula a imaginação, educa,
instrui, desenvolve habilidades cognitivas, além de ser uma atividade interativa que
potencializa o ensino
Partimos então para a utilização da percussão corporal levamos ritmos binários
e terciários e eles foram desafiados a mostrar que sons conseguiam produzir com
o corpo para os outros aprenderem. Usamos a música do maestro para contribuir
nessa construção.Assim todos foram motivados a mostrar sua criação. Numa roda
de conversa, perguntamos aos alunos sobre o que acharam da atividade proposta
e o que sentiram com a atividade, utilizando o corpo como instrumento de criação
e criatividade. Como afirma Marques (2013) Há várias formas de sugerir a invenção
das danças a partir de suas histórias corporais. A primeira delas é trabalhar com
os próprios elementos da linguagem da dança: o espaço, o corpo, os ritmos, as
ações corporais, os relacionamentos. Como seria uma dança somente no chão? Que
movimentos o cotovelo pode fazer? Que formas o corpo ocupa no espaço? Como
é dançar uma dança lenta com uma música rápida? E assim por diante. Discutimos
sobre a organização do espaço nesta dança, sendo este um elemento que compõe
os fundamentos da dança de acordo com o COLETIVO DE AUTORES (1992). Como
catarse, a dança enquanto elemento da cultura corporal trouxe discussões sobre
a nossa riqueza de danças folclóricas e vem sendo executada nas propostas de
aulas ministradas, este momento serviu como avaliação do conteúdo, onde os
alunos foram indagados sobre os conhecimentos trabalhados, e destes quais eles
consideram mais importantes, dentre a resposta tivemos uma grande incidência dos
elementos da nossa cultura, conhecer o que e nosso e a partir disso trabalhamos a
construção de uma coreografia que foi trabalhada nas outras aulas. Como catarse
teve a organização de uma coreografia, que também tinha sido trabalhada nas
outras aulas. Na prática social final fizemos o momento de avaliação da aula, onde
iniciamos a discussão, da premissa sobre o que de novo foi aprendido na aula do dia.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Como nos mostra a metodologia adotada buscamos construir nosso
planejamento seguindo os momentos pedagógicos orientados pelo referencial
de Gasparin, no entanto, sabemos que tivemos dificuldades na sistematização
do método mais compreendemos a importância do trabalho pedagógico ter um
caminho. No nosso caso optamos pela metodologia histórica critica para desenvolver
o conteúdo dança.
Com o desenvolvimento da dança na escola, percebemos um alto potencial
pedagógico, além disso,a riqueza na musicalidade do maestro Waldemar Henrique
e seus elementos históricos nos aproximou da proposta de nosso trabalho.O qual
nos permitiu explorar a dança e suas possibilidades de discussões, descobertas
e ampliação do repertorio de movimento dos alunos, bem como promover a
criatividade, espontaneidade e criticidade ao tema em questão.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta da PHC empregada em âmbito escolar possibilitou que os alunos,
percebessem a importância do contexto histórico da dança. Os desafios da PHC
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para a materialização da ação pedagógica são igualmente para toda e qualquer
abordagem pedagógica que almeja princípios anticapitalistas. Segundo Saviani
(1995) os desafios são: relativo à ausência do sistema educacional, a questão
material da organização do sistema e das escolas e o desafio da descontinuidade.
No que diz respeito ao trabalho docente, percebemos que uma metodologia e um
planejamento adequado define em grande parte o rumo do trabalho pedagógico.
Dentro de uma concepção problematizadora da dança na escola percebemos a
importância de pensarmos o corpo que dança sob uma perspectiva lúdica, flexível,
perceptiva e relacional. O ensino da dança aliada a poética na obra do maestro
Waldemar Henrique permitiu escolhas, olhares diferentes para os corpos, para os
outros, para o nossa cultura amazônica. Desta forma, não estaremos educando
corpos e indivíduos dóceis, mas sim corpos e indivíduos críticos, conscientes
e transformadores. Entretanto a realidade se manifesta de maneira muito mais
complexa.
REFERÊNCIAS
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JUDÔ: UMA PERSPECTIVA DA APLICAÇÃO DA
METODOLOGIA GLOBAL E ANALÍTICA NA ESCOLA –
POSSIBILIDADE DE UM MODELO MISTO1
JUDO: A PERSPECTIVE A GLOBAL AND ANALYTICAL
METHODOLOGY APPLICATION IN THE SCHOOL POSSIBILITY OF A MIXED MODEL
JUDO: UNA PERSPECTIVA DE APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA GLOBAL Y ANALITICA EN LA ESCUELA - LA
POSIBILIDAD DE UN MODELO MIXTO
Anny Karolayne Fonseca Soares2
Jéssica Natália de Souza3
Julia Maria Alves de Medeiros4
PALAVRAS-CHAVE: Métodos de ensino; Educação Física Escolar; Judô.

1 INTRODUÇÃO
O judô é uma arte marcial esportiva, criada no Japão, em 1882, pelo professor
de Educação Física Jigoro Kano e é atualmente praticada por milhões de pessoas.
As artes marciais são bastante conhecidas por seus métodos de ensino bastante
tradicionais, porém, tratando-se do ensino dessa modalidade na educação física
escolar, há duas metodologias que se destacam, o método global e o método
analítico, ambos conhecidos por apresentarem características opostas e serem
aplicadas sempre separadamente nas aulas. Desse modo, o objetivo deste trabalho
é discutir a possibilidade da aplicação de um método misto de ensino na escola
referente a modalidade do judô.
1 Nao se obteve auxílio com recursos financeiros.
2 Graduanda do curso de educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Anny.karolayne@live.com
3 Graduanda do curso de educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
jeskinh@hotmail.com
4 Graduanda do curso de educação física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte(UFRN),
julhinhamaria@gmail.com
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2 METODOLOGIA
Neste trabalho, especificadamente na área da aprendizagem motora, foi
buscada a apropriação e utilização das metodologias de ensino analítico e global,
na qual foi elaborada um plano de aula que abrangesse os respectivos métodos.O
relato de experiência, emerge a partir de uma aula experimental, a qual foi realizada
na sala de judô do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), sob a orientação
do professor de educação física, Dário Ivomar, onde o público foi uma turma de 25
alunos, de faixa etária entre 14 e 17 anos, cursando o primeiro ano do curso técnico
integrado, a qual foi aplicada uma aula que durou em média 40 minutos, e esta
teve como tema a modalidade judô, especificadamente voltada para o equilíbrio.
Ademais, a partir da vivência e reflexões, obteve-se a necessidade de buscar na
literatura, autores que embasassem e discutissem a possibilidade de aplicação de
um modelo misto de ensino na escola.
3 DESCRIÇÕES E RESULTADOS
A partir da experiência na escola, foi possível obter algumas reflexões. Após a
vivência, alguns alunos alegaram que o método global era mais dinâmico e divertido,
proporcionando assim uma atividade lúdica. Contudo, a maioria dos participantes
que preferiram o modelo analítico, justificaram sua escolha pelo fato de conseguirem
realizar os movimentos com mais segurança, por terem adquirido uma técnica
específica para efetuarem os golpes que foram ensinados, os quais estão presente
na modalidade. Por conseguinte, surgiu uma busca para compreender como efetuar
um modelo de aula que satisfizesse tanto o modelo global, conceituado de acordo
com Santana (2001), como um método capaz de desenvolver e proporcionar a
aprendizagem a partir da própria experiência, utilizando da adaptação de regras
para uma maior facilidade de assimilação, quanto o modelo analítico, que é definido
por Reis (1994) como aquele em que o professor ou técnico parte dos fundamentos,
como partes isoladas, onde o domínio da técnica é necessário. A partir dessa
concepção, surgiu o termo “Modelo Misto”, visando interligar esses métodos
proporcionando uma maneira mais complementar no ensino da aprendizagem
motora.Deste modo, XAVIER (1986) engloba o modelo misto como sendo uma
sincronia dos métodos global-parcial-global, no qual primeiramente acontece
a execução do gesto como um todo. Em seguida, o gesto é parcializado com o
objetivo de proceder a “correções” do movimento ou dos movimentos. E por fim,
volta-se a prática completa dos movimentos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forma de como ensinar é sempre uma preocupação para aqueles que lecionam.
Com isso, o presente estudo analisou os dois métodos de ensino de aprendizagem,
o método global e o analítico, com uma proposta da interligação de ambos,
propiciando o modelo misto. Diante da discussão, é visto que essa metodologia
pode acarretar em benefícios para os alunos e docentes, posto que, amplia as
ferramentas de ensino trazendo um maior leque de possibilidades pedagógicas.
REFERÊNCIAS
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PROJETO BRINCANDO DE CIRCO: PRÁTICAS
COMPARTILHADAS NO COTIDIANO ESCOLAR
Bianca Jahel Boreli1
Matheus Marin de Freitas2
Lucas Oliveira Rodrigues de Carvalho3
Juliana Martins Cassani Matos4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Prática de ensino; Artes Circenses.

INTRODUÇÃO
O objetivo desse estudo é apresentar possibilidades de atuação profissional
no campo da Educação Física (EF), especificamente para o trabalho com as artes
circenses como conteúdo de ensino. Para tanto, dialoga com a professora Bianca
Jahel Boreli e posteriormente projeta a sistematização desse conteúdo em todos os
anos do ensino fundamental (EF) I. Acenamos para uma organização pedagógica que
assuma as artes circenses como conteúdo na relação com os projetos institucionais,
em um movimento que nos permite pensar e projetar uma integração curricular.
Deste modo, operamos usos e consumos (CERTEAU, 2002) sobre a gestualidade
corporal e artística do Circo no cotidiano escolar, especificamente pelas práticas
produzidas na EF. Essa aproximação, de natureza histórica, permite-nos compreender
como a arte circense é (re)apropriada e sistematizada em saberes escolarizados,
configurando as especificidades desse componente curricular.
REFERENCIAL TEÓRICO
Fundamentamo-nos na perspectiva da pesquisa narrativa autobiográfica
(SOUZA, 2006). Compreendemos que, ao se narrar, a docente atribui diferentes
sentidos às suas experiências, produzindo, pela exteriorização do conhecimento
sobre si e das diversas dimensões dos saberes pedagógicos, um processo de reflexão
e interpretação dos seus percursos de formação.
DISCUSSÃO
O projeto “Brincando no Circo” foi realizado em um semestre com os alunos do
1º ano do ensino EF da Escola Neuza Maria Pireneau, localizada em Serra/ES, em 2012.
1 Prefeitura Municipal de Serra (PMS/ES), biajahel@hotmail.com
2 Prefeitura Municipal de Vitória (PMV/ES), matheusmarin.f@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), lucasorcarvalho@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), julianacassani@gmail.com
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A inspiração da professora Bianca para trabalhar com o conteúdo artes circenses
nasce da sua motivação em construir uma prática pedagógica fundamentada na
ludicidade.
Com base no ensino das artes circenses, a professora estabeleceu relações
com os jogos, brincadeiras, dança e ginástica artística. Bianca narra que, “[...] eu
comecei com artes circenses, que é uma coisa mais lúdica [...], depois eu introduzia
ginástica artística e depois movimentos mais específicos”.
Apesar da diversidade de experiências mediada por Bianca, não houve
diferenciação do que se ensina nos diferentes anos de escolarização, o que nos
remete a um problema com o qual a EF tem se deparado, qual seja, a definição “do
que ensinar” e “quando ensinar”. De um lado, não há a diversificação dos conteúdos;
de outro, há uma repetição do que é ensinado, sem um aumento de sua complexidade
ou diversificação que leve em consideração o quando e por que ensinar (MATOS
et al., 2015; SCHNEIDER; BUENO, 2005). Diante desse contexto, problematizamos,
com ela, a necessidade de realizarmos uma progressão pedagógica para as artes
circenses, projetando-as para todo o ensino fundamental I.
Para tanto, consideramos os sentidos da aprendizagem (em sua dimensão
motora, psicológica, social, relacional, cultural e histórica), o contexto do ensino
fundamental, a estrutura oferecida, a formação do professor e o próprio conteúdo
em sua distribuição. Selecionamos e organizamos os conteúdos em uma proposição
vertical e horizontal, ou seja, em ordem sequencial, em níveis cada vez mais
complexos, respeitando as características, as necessidades e as expectativas dos
sujeitos envolvidos, especialmente as crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Demos visibilidade ao projeto desenvolvido pela professora Bianca, com o
objetivo de apresentar uma possibilidade de progressão pedagógica para o conteúdo
artes circenses, relacionando com o projeto da escola “Meio ambiente, consciência
ecológica e reciclagem”. Tomamos a escola como referência e o trabalho pedagógico
que é realizado nela para dialogar com diferentes componentes curriculares. Há a
necessidade de novas iniciativas que acenem para aquilo que se faz no espaço/
tempo da escola, bem como de pesquisas futuras que pensem nas implicações de
uma pedagogia que fortaleça o trabalho da EF na Educação Básica.
REFERÊNCIAS
CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 15. ed. Petrópolis: Vozes,
2002.
MATOS, J. M. C. et al. Conteúdos de ensino da educação física escolar: saberes
compartilhados nas narrativas docentes. Revista de Educação Física/UEM, v. 26, n. 2,
2015.
SCHNEIDER, O.; BUENO, J. G. S. A relação com os saberes compartilhados nas aulas de
educação física. Movimento, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 23-46, jan./abr. 2005.
SOUZA, E, C. A arte de contar e trocar experiência: reflexões teórico-metodológicas sobre
história de vida em formação. Revista Educação em Questão, Natal, v. 25, n. 11, p. 222-39,
jan./abr. 2006.
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PRÁTICA EDUCATIVA E FORMAÇÃO DOCENTE: A
INSERÇÃO DO CONTEÚDO ESPORTES ADAPTADOS
NA EDUCAÇÃO FÍSICA DE ANOS INICIAIS
Aline Rosso Lehnhard1
Ângela Bortoli Jahn2
Cristiane Severo3
Patrícia Paludette Dorneles4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Inclusiva; Prática Educativa; Esportes Adaptados.

1 INTRODUÇÃO
Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental compreendem a fase em que a
criança desenvolve aspectos cognitivos, motores, afetivos e sociais importantes
na sua construção pessoal, desse modo, os conteúdos que compõe a disciplina
de Educação Física (EF) devem ser cuidadosamente selecionados.Outro aspecto
considerado, é que a EF também deve ser utilizada como um conteúdo inovador,
transformador, e que retrate a realidade, considerando o aluno um sujeito históricocultural, (DARIDO, 2003). Partindo da premissa de que o Esporte Adaptado tem
como objetivo a participação de todos, é coerente a experiência do mesmo como
conteúdo da EF Escolar. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi explanar sobre
a prática educativa de planejamento e percepções de acadêmicos do curso de
Educação Física, na experiência em inserir o conteúdo Esportes Adaptados no
ensino regular dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
2 METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado através de uma proposta de Trabalho na
disciplina de Educação Física Inclusiva, do curso de Educação Física – Licenciatura,
com o intuito de relatar a experiência e descrever as conclusões retiradas dos
planejamentos de aulas, como fundamento inicial para reflexão da inserção e
aplicabilidade do conteúdo Esportes Adaptados nos cursos de formação docente.
Para isso, os dados foram analisados qualitativamente através da análise de conteúdo.
1 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – Campus Santiago),
alinelehnhard@gmail.com
2 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – Campus Santiago), angela@
urisantiago.br
3 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – Campus Santiago),
cristianesev@hotmail.com
4 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI – Campus Santiago),
patriciapaludette@gmail.com
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3 INTERPRETAÇÕES
A inserção de conteúdos esportivos na Educação Física de escolares dos
anos iniciais justifica-se pela utilização deste desvinculada da denotação Esporte
Rendimento, e pela diversidade de práticas que deve ser oferecida nessa fase de
desenvolvimento motor(ETCHEPARE, PEREIRA E ZINN, 2003).As modalidades
esportivas adaptadas consistiriam em disponibilizar ao aluno a vivência de
movimentos motores diversos.
Foram formados quatro grupos, que trabalharam quatro modalidades de
Esportes Adaptados (Voleibol Sentado, Atletismo para Cegos, Basquetebol em
Cadeira de Rodas e Goalball), eleitos pela diversificação de habilidades envolvidas.
Os planejamentos foram realizados pelos acadêmicos na disciplina de EF Inclusiva,
visando a progressão de complexidade dos conteúdos de Esportes, assim como
uma vivência inicial de experimentação aos materiais adaptados.A utilização de
materiais alternativos foi o que possibilitou e impulsionou o desenvolvimento desse
conteúdo na escola, já que todas as modalidades necessitavam de equipamentos
específicos. A seleção e elaboração de conteúdos seguiu os PCNs, e baseou-se na
ideia de uma seleção de saberes culturais, habilidades, linguagens, coerente com
o nível de ensino em questão, levando em consideração a melhor aprendizagem
motora e cognitiva do aluno (MAGALHÃES, KOBAL E GODOY, 2007).
A prática educativa dos acadêmicos permitiu também a expansão de
possibilidades de experiências corporais que podem ser trabalhadas nos anos
iniciais, em conjunto com a desmistificação da EF Inclusiva. Nesta perspectiva,
Darido (2003) reflete que a EFEscolar é a única oportunidade que algumas crianças
têm para a vivência e problematização das atividades corporais, e por isso sua
qualidade deve ser primordial. Neste caso, a aplicabilidade e eficiência dos Esportes
Adaptados extrapolaram para a compreensão do aluno sobre a diversidade humana,
tanto quanto para o acadêmico enquanto docente em formação. A prática educativa
além dos Estágios Supervisionados, demonstrou-se de suma importância para o
enriquecimento do acadêmico, auxiliando na construção de docentes reflexivos e
preocupados com a realidade que estão inseridos, aspectos fundamentais para a
transformação da EF atual (EL TASSA et al., 2015).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do conteúdo Esportes Adaptados atendeu todas as necessidades
dos alunos nos Anos Iniciais, trabalhando as mais diversas competências motoras,
cognitivas e sociais. Além disso, os relatos dos acadêmicos que realizaram os
planejamentos exteriorizaram diversidade de atividades, criatividade, satisfação no
cumprimento dos objetivos propostos e aceitação das turmas. Dessa forma, é um
conteúdo que poderá ser organizado e sistematizado em maiores proporções, de
acordo com as fases de ensino-aprendizagem, e com o desenvolvimento motor do
aluno.
REFERÊNCIAS
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AVENTURAS NA ESCOLA: UMA PROPOSTA
PEDAGÓGICA COM AS PRÁTICAS CORPORAIS DE
AVENTURA NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL
Leonardo Oliveira Campos Verzola1
Daniel de Paiva Filho2
Luiz Cláudio Arruda Botelho Guimarães3
Arnaldo Sifuentes Pinheiro Leitão4
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo relatar uma intervenção pedagógica com o tema das práticas
corporais de aventura na educação física infantil. Buscamos com esta intervenção contribuir com os
aspectos teórico-metodológicos das práticas pedagógicas da educação física na educação infantil.
Concluímos que, as práticas corporais de aventura podem possibilitar o trato de temas fundamentais
como o meio ambiente e ética.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas corporais de aventura; Educação Física escolar; Meio ambiente; Ética.

1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, presenciamos um crescimento das práticas corporais de
aventura tanto nas mídias, como nas vivências de lazer do cotidiano das pessoas.
Este tema tem sido tratado ao nível dos documentos, propostas oficias e nas
produções acadêmico-científicas da Educação Física. No entanto, segundo Sousa e
Araújo (2008), ainda temos poucos estudos e práticas pedagógicas com este tema
no âmbito escolar. Neste sentido, o objetivo deste estudo é relatar uma intervenção
pedagógica com o tema das práticas corporais de aventura na educação física
infantil.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa é caracterizada como uma pesquisa-intervenção. Foram
realizadas nove intervenções durante dois meses em uma escola pública localizada no
Sul de Minas Gerais. Participaram da pesquisa uma sala com vinte e cinco alunos com
idades entre 5 e 6 anos.As intervenções foram observadas e registradas via diário de
campo e filmagem. Os dados descritivos foram interpretados a partir da “triangulação”
das fontes (registros de vídeos, dados das observações e registros dos diários de campo)
e pelo diálogo/confronto com as questões encaminhadas pela literatura.
1 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), leoverzola01@gmail.com
2 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), danielpf9@gmail.com
3 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), lcab.guimaraes@gmail.com
4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), aleitao13@gmail.com
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
As intervenções aqui propostas seguiram os pressupostos das práticas
inovadoras na educação fica escolar, de acordo com Silva e Bracht (2012). Num
primeiro momento, buscamos com o tema das práticas corporais de aventura
ampliar os conhecimentos tradicionais da educação física no ensino infantil. Neste
nível escolar, a ênfase está nas atividades perceptivas e motoras, desconsiderando
os aspectos ligados ao conhecimento sobre a cultura corporal de movimento.
Com isso, procuramos oferecer atividades que integrassem as práticas corporais
de aventura (slackline, parede de escalada, arvorismo, rapel, parkour e circuitos
com diferentes atividades) com os temas do meio ambiente e da ética. De acordo
com as propostas inovadoras da Educação Física, não cabe somente diversificar os
conteúdos, temos que também modificar o trato deste conteúdo. Assim, procuramos
por intermédio de atividades lúdicas e adaptadas à realidade da escola introduzir
as práticas corporais de aventura. Atividades com personagens que representam
a destruição da natureza, narrativas de histórias das florestas, que precisam ser
conservadas, caça ao lixo com corrida de aventura, oficinas de reciclagem de lixo
para construção de brinquedos, foram algumas das atividades proporcionadas
durante as intervenções. Antes de iniciar as intervenções foram pedidos aos alunos
desenhos sobre as práticas corporais de aventura conhecidas por eles. Ao final
repetimos esta atividade.
Notamos, nas avaliações dos desenhos e nos relatos dos alunos, que as
intervenções foram profícuas, no sentido de, articular os objetivos pedagógicos da
escola com o tema das práticas corporais de aventura.
Assim, podemos identificar que as práticas corporais de aventura na educação
física infantil podem promover experiências fundamentais de contato e preservação
da natureza, valorizando o dialogo consigo mesmo e com outro, na medida em
que, as atividades das intervenções possibilitaram, de acordo com Manning
(apud GONZÁLEZ, 2014), o desenvolvimento pessoal, de superação dos medos,
autoconfiança, respeito aos limites, assim como o conhecimento sobre meio
ambiente, de preservação e manutenção do meio ambiente, das relações éticas
entre os seres humanos, e por fim, dos aspectos socioculturais, de ampliação do
conhecimento dos alunos sobre as práticas corporais de aventura, dos significados
culturais e sociais de cada prática e da relevância histórica destas atividades nas
nossas sociedades complexas e urbanas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que, as práticas corporais de aventura podem possibilitar o trato
de temas fundamentais como o meio ambiente e ética.Consideramos, a partir
das intervenções realizadas, que as práticas corporais de aventura são conteúdos
relevantes para a educação física infantil.
REFERÊNCIAS
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PULANDO E APRENDENDO
JUMPING AND LEARNING
SALTANDO Y APRENDIENDO
Renata Lorena Vilela de Aguiar1
Anegleyce Teodoro Rodrigues2
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Educação Física; Pedagogia Histórico-Crítica.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido numa escola do município de GoiâniaGO, nos agrupamentos de Ciclo II, como proposta da disciplina de Educação Física.
A decisão de organizar uma sequência didática incluindo a brincadeira de pular
corda vem da familiaridade dos educandos com esta atividade, muito praticada na
primeira infância, mas com o avançar da idade, há um crescente desinteresse pela
prática e a mesma vai diminuindo, fato que motivou a criação de uma estratégia que
ensinasse o pular corda como um jogoe ao mesmo tempo como uma alternativa
para a prática de exercícios físicos.O jogo oferece a possibilidade de aprender sobre
solução de conflitos, negociações, lealdade e estratégias, tanto de cooperação como
de competição social, (GOIÂNIA, 2009, pág. 75).
2 METODOLOGIA
As atividades foram desenvolvidas num total de 10 aulas. Os objetivos foram:
1) valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto; 2) pesquisar
e compreender os diversos benefícios do pular corda e relacioná-los com as
necessidades atuais de prática de exercícios físicos; 3) vivenciar situações de jogos e
brincadeiras e a organização de um torneio; 4) desenvolver atitudes de cooperação
e interação; 5) reconhecer os limites e potencialidades do corpo por meio de
habilidades corporais requisitadas na atividade com atitudes não preconceituosas
quanto aos níveis de habilidade, desempenho, gênero ou por razões físicas. Essa
sequência didática foi elaborada com base nos cinco passos da Pedagogia HistóricoCrítica: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática
social final.
1 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG), renatalorena10@
yahoo.com.br
2 Faculdade de Educação Física e Dança e PPGEEB (UFG), teodoro.fef@gmail.com
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Inicialmente, identificamos a prática social inicial sobre o que os educandos já
conheciam da brincadeira de pula corda. Levantamos algumas problematizações
com as turmas, dentre elas: Do que precisamos para pular corda? Pular corda é uma
brincadeira de criança? Como esta atividade pode contribuir com o nosso corpo?
Meninas são melhores que os meninos nesta atividade? Qualquer pessoa consegue
pular corda? Quais habilidades são necessárias para conseguir pular corda? Pular
corda é um esporte? No processo de instrumentalização, os educandos realizaram
uma pesquisa sobre os benefícios de pular corda e da prática de exercícios físicos. Os
dados coletados na pesquisa individual foram expostos, discutidos e sistematizados
em sala e socializados com os alunos em forma de painel.Para avaliação, cada
educando escreveu um depoimento sobre a atividade e também uma auto avaliação
para estimular o processo de catarse. Como prática social final, podemos destacar
que os educandos encontraram uma nova alternativa para o momento de recreio;
uma nova forma de pular corda, a corda dupla ou rope skipping; além de terem
passado a brincar de pular corda em casa e motivarem os pais e outras pessoas a
também fazerem o mesmo.
Ao ser proposto o trabalho em equipe, os educandos foram encorajados a
terem atitudes cooperativas, de ajuda mútua, de incentivo aos colegas com menos
habilidade, de superação dos limites pessoais, afim de que todos viessem a ter
melhor desempenho no desafio. As aulas possibilitaram diálogos e aprendizado de
alguns conceitos e habilidades da cultura corporal além de trabalho conjunto com
as professoras de Língua Portuguesa e Matemática para elaboração de atividades
interdisciplinares nestas disciplinas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inúmeros são os desafios e limitações estruturais e materiais vivenciadas nas
várias escolas que compõem a RME-Goiânia, no entanto soluções precisam ser
construídas para que a escola cumpra com sua função de elevar a capacidade teórica
dos estudantes.A Educação Física é um componente curricular que muito pode
contribuir na formação cultural dos educandos. Estudos e formação pedagógica
contínua com base em metodologias problematizadoras, como a Pedagogia
Histórico-Crítica, podem auxiliar os professores a encontrarem novas possibilidades
criativas para o ensino.
REFERÊNCIAS
GOIÂNIA. Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da
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SALVE BANDEIRA – DISSEMINANDO
CONHECIMENTOS COM O USO DAS TECNOLOGIAS
SAVE FLAG – DISSEMINATING KNOWLEDGE WITH THE USE
OF TECHNOLOGIES
GUARDAR LA BANDERA – PROPAGACIÓN DEL
CONOCIMIENTO CON EL USO DE TECNOLOGÍAS
Renata Lorena Vilela de Aguiar1
Anegleyce Teodoro Rodrigues2
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Educação Física; Pedagogia Histórico-Crítica.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi desenvolvido numa escola da Rede Municipal de Ensino
de Goiânia-GO, nos agrupamentos F1 e F2, Ciclo II, como proposta da disciplina de
Educação Física.
Para a seleção do conteúdo, contemplamos o Projeto Político-Pedagógico
da Instituição Escolar, de onde elegemos os Jogos Populares enquanto conteúdo.
Entedemos que tais jogos tem como característica serem tradicionais e transmitidos
de geração a geração. No entanto, com as mudanças no estilo de vida principalmente
nos grandes centros urbanos e com o advento da tecnologia, o hábito de jogar
nos momentos de lazer é cada vez mais raro. Conforme exposto no Livro Didático
Público de João Pessoa-PB (2012, pág. 14), “os pais [...] geralmente não conseguem
ensinar a seus filhos as brincadeiras que no passado lhes foram ensinadas por seus
pais”. Nesse contexto, a escola atua: “apresentando (identificando), sistematizando
(adquirindo a consciência), ampliando (reorganizando as referências conceituais) e
aprofundando (refletindo e dando um salto qualitativo) o conhecimento do aluno
sobre tais jogos” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 35).
2 METODOLOGIA
Os objetivos3 para a proposta foram: 1) Reconhecer os jogos populares com
1 Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG),
renatalorena10@yahoo.com.br
2 Faculdade de Educação Física e Dança e PPGEEB (UFG), teodoro.fef@gmail.com
3 Tais objetivos estão descritos nas Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância
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patrimônio cultural brasileiro; 2) Vivenciar, reproduzir, modificar e recriar jogos,
compreendendo a forma de organização e sistematização, na cultura humana, por
meio de ações coletivas; 3) Experimentar diferentes formas de movimentos, no
sentido de ampliar o acervo das aprendizagens motoras e do domínio corporal no
tempo e no espaço.
Essa sequência didática foi elaborada com base nos cinco passos da Pedagogia
Histórico-Crítica: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse
e prática social final. As etapas de trabalho, desenvolvidas em oito aulas, foram:
estudo, pesquisa e discussão sobre as regras e formas de jogar salve bandeira;
vivências do jogo; produção de ilustrações representando o jogo; re-elaboração
e sistematização das regras a partir da realidade dos educandos; filmagem dos
momentos de vivências e apresentação das instruções de jogo; exibição do vídeo
produzido para toda a comunidade escolar no encerramento do projeto e sua
respectiva postagem na página de Facebook da escola.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Inicialmente, na prática social inicial, identificamos quais os conhecimentos
que os educandos possuíam sobre o jogo de salve bandeira. Na problematização
e instrumentalização, fizemos um levantamento das regras conhecidas, além de
pesquisarmos regras utilizadas em outras localidades, passamos para as vivências,
momento em que sempre questionamos junto às turmas a aplicabilidade das regras,
o comportamento de algumas crianças nas situações de jogo, a honestidade,
distribuição das tarefas em grupo, entre outras. Para estimular o processo de catarse,
tivemos rodas de conversa a fim de discutirmos o que poderia ser melhorado nas
regras e nas atitudes do grupo para que o jogo pudesse ser prazeroso a todos. Assim,
como prática social final, elaboramos novas regras de acordo com as características
e realidade das turmas. Essas regras serviram de base para a gravação do vídeo
explicativo de como jogar salve bandeira.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio dessa sequência de aulas, os educandos tiveram acesso ao
conhecimento acumulado e, ao mesmo tempo, o puderam disseminar lançando
mão de tecnologias bastante acessíveis e utilizadas por pessoas no mundo inteiro.
O resultado foi a produção de um vídeo, no qual os educandos ensinam como se
joga salve bandeira. Dessa forma, a perpetuação dos jogos populares pôde ser
maximizada por meio desta ação.
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O JOGO POPULAR NO CICLO DE ORGANIZAÇÃO DA
IDENTIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA
THE POPULAR GAME IN THE CYCLE OF ORGANIZATION OF
IDENTITY IN PHYSICAL EDUCATION
JUEGO POPULAR EN ORGANIZACIÓN DE IDENTIDAD DE
CICLO EN EDUCACIÓN FÍSICA
Beatriz do Nascimento Rodrigues1
Lourdes Mykaele Pereira da Silva2
Natalia Henrique Guimarães3
Camila Fernanda Pena Pereira4
Marcílio Souza Júnior5
PALAVRAS-CHAVE: Jogo Popular, Ciclos de Escolarização, Abordagem Crítico Superadora.

1 INTRODUÇÃO
Entendemos que a Abordagem Crítico-Superadoras e alinha à Pedagogia
Histórico-Crítica com os cinco passos metodológicos para desenvolver uma aula,
são eles: Prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática
social final.(SAVIANI, 2007).
Com isso, o objetivo do estudo foi discutir se as aulas elaboradas corresponderam
às expectativas do ciclo de organização da identidade e da realidade com foco na
experimentação desses passos com foco na catarse sendo que esta experiência
de prática de ensino aprendizagem se deu através de uma disciplina no curso de
graduação em Licenciatura em Educação Física de uma Universidade pública do
estado de Pernambuco.
2 METODOLOGIA
Este estudo de caráter qualitativo, teve sua prática de ensino aprendizagem a
partir de três aulas aplicando os passos da Pedagogia Histórico Crítica com o tema
1 Universidade de Pernambuco (UPE), bia.rodriguestkm@gmail.com
2 Universidade de Pernambuco (UPE), lourdesmykaele@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), nataliahenriqueguimaraes@gmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), alimacedf@hotmail.co
5 Universidade de Pernambuco (UPE), marciliosouzajr@hotmail.com
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Jogos Populares embasados nos estudos teóricos realizados em sala de aula, tais
como Coletivo de Autores(2012); Lorenzini et all, (2015) e outros,sendo os conteúdos:
Queimado, Barra-Bandeira, Polícia e Ladrão. Tais aulas foram realizadas com os
estudantes do 3º Ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública municipal na
cidade do Recife/PE na perspectiva crítico-superadora. Nesse sentido, utilizamos
para análise dos dados a técnica da análise de conteúdo pautada em Bardin (2011).
3 RESULTADOS EINTERPRETAÇÕES
Na primeira aula ministrada, que tratou do conteúdo Queimado, os estudantes
conseguiram realizar todas as atividades planejadas, sendo a catarse um ‘pegaqueimado’, onde a forma de se jogar é um pega-pega comum, porém utilizando-se
de uma bola para eliminar o adversário. Ao final da aula, indagamos os estudantes
sobre o que entenderam da aula proposta, porém eles não evidenciaram o retorno
a prática social. Para tanto, é importante refletir que:
A interpretação da realidade; a visão de mundo; a práxis (prática articulada
à teoria); a materialidade (organização dos homens em sociedade para a
produção da vida); e a concreticidade (caráter histórico sobre a organização
que os homens constroem através de sua história) (GASPARIN E PENETUCCI,
ano/sd, p.5).

Nas duas aulas restantes, fizemos conexões com alguns temas encontrados na
sociedade, a exemplo da violência. Esta dimensão foi inesperadamente explorada
por nós durante a atividade Polícia e Ladrão pois houve uma situação de conflito
entre um estudante com o outro, e notamos com isso que essa atitude se assemelha
a situações vivenciadas na sua realidade social. Na catarse os estudantes recriaram
um jogo de pega na qual a mancha de proteção seria falar algum nome de objeto,
personagem, programa de TV, entre outros.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, percebemos que foram encontradas algumas dificuldades na
operacionalização de alguns momentos nas três aulas, tendo em vista que todas
as aulas foram elaboradas a partir dos cinco passos metodológicos da abordagem
crítico-superadora. Outro ponto a ser citado é que os cinco passos metodológicos
não foram contemplados em cada aula, mas sim em todo o contexto da intervenção
com os estudantes do 3º ano.
Portanto, o estudo foi importante para aprimorar a prática pedagógica
do professor e nossa enquanto estudantes em processo de formação de nossa
identidade docente, entendendo o aluno a partir das suas particularidades tratando
o estudante como um sujeito dentro do coletivo, buscando compreender tais
necessidades no processo de aprendizagem do estudante.
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ENFRENTANDO A “FUGA” DO ATLETISMO NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Gounnersomn Luiz Fernandes1
Luciana Drumond2
Túlio César Martins da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica; Educação Física escolar; Ensino do Atletismo.

1 INTRODUÇÃO
Uns estudos dizem apontam uma “fuga” em relação ao ensino do Atletismo
na Educação Física escolar - EFe (MATTHIESEN, 2005 e 2007; ROLIM, COLAÇO
e GARCIA, 2005; SILVA et al., 2015) e os motivos são variados. As instalações
escolares interferem no planejamento do ensino, mas não se pode deixar de oferecer
informações aos alunos simplesmente, porque as escolas não possuem condições
sofisticadas como as encontradas no esporte competitivo. Conforme Sant’Anna e
Menegolla (2007, p. 35), “o ensino fundamenta-se na estimulação, que é favorecida
por recursos didáticos que facilitam a aprendizagem. Esses meios despertam o
interesse e provocam a discussão e debates, desencadeando perguntas e gerando
ideias”.Há acordo em torno da necessidade de se desenvolver um Atletismo mais
atraente às crianças e jovens (ROLIM, COLAÇO e GARCIA, 2005; COICEIRO, 2005).
Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a utilização de um jogo criado na disciplina:
Atletismo, da graduação em Educação Física – a Roleta, como recurso didático para
o ensino de conteúdos do Atletismo para estudantes do 1º ano do Ensino Médio, de
escola privada de Sete Lagoas, MG.
2 METODOLOGIA
Pode-se dizer que, com relação aos fins, o presente estudo é um relato de
experiência pedagógica e, com relação aos meios, pesquisa bibliográfica, pesquisa
de campo – anotações de campo, registro de imagens e questionário. O tratamento
das informações foi feito por meio da transcrição dos registros escritos, análise
das imagens e estatística descritiva dos dados obtidos no questionário respondido
pelos estudantes.
Foi planejada uma aula de 50 minutos, como encerramento da unidade
didática - Atletismo, para uma turma de 1º ano do Ensino Médio – sete moças e nove
rapazes, de uma escola técnica de Sete Lagoas / MG. Esta etapa sucedeu a busca de
1 Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), gouedf@unifemm.edu.br
2 Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), universitaria27@hotmail.com
3 Centro Universitário de Sete Lagoas (UNIFEMM), tuliocms@gmail.com
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autorizações, tanto junto a direção e a coordenação pedagógica da escola, quanto
aos estudantes e seus respectivos responsáveis legais.
3 RESULTADOS
Após a aula com o jogo – A Roleta, 13 estudantes disseram que a participação
na aula foi de boa a ótima. Para três dos 16 estudantes, a participação foi considerada
melhor do que a de outras aulas do ano letivo e 13 entenderam que essa participação
foi a mesma de outras aulas. Quando indagados sobre a validade do uso da Roleta,
dos 13 que opinaram, oito consideraram de válido a muito válido. As anotações
de campo, realizadas por dois dos pesquisadores responsáveis por este estudo,
apresentaram pontos que dão mais qualidade para essa avaliação: «Do início do
ano até a presente data [meados de novembro], em pouquíssimas aulas a turma
permaneceu mobilizada, sem se dispersar. Não houve saída, abandono do Jogo
- apenas o Viana saiu do círculo por uns poucos instantes para ouvir um pouco
de música, e retornou» (PROF. 1). Durante o jogo, foi visível, que alguns alunos,
no intuito de oferecerem respostas consideradas adequadas às questões, lançaram
mão de conhecimentos adquiridos, tanto nas aulas de Educação Física, como em
outros momentos, lugares (PROF. 1 e 2). Na aula, foi percebida certa inibição de parte
das garotas, situação que foi trabalhada com ações estimuladoras, articuladoras à
participação (PROF. 1 e 2).
No ano letivo, a turma pesquisada esteve dividida, em diversos momentos,
em dois grupos - moças e rapazes. Nessa aula também foi assim, e, apesar das
tentativas de se trabalhar com grupos heterogêneos, houve persistência na divisão
da turma por gênero.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer que o jogo - A Roleta, recurso didático desenvolvido para
abordagem de conteúdos do Atletismo nas aulas de EFe e, no presente estudo,
usado para o encerramento de uma unidade didática, ofereceu vantagens ao ensino
e a aprendizagem, porque foi considerado válido por boa parte dos estudantes,
promoveu uma maior aderência, mobilização em torno do assunto / tema, além
de estimular a associação de informações tratadas nas aulas de EFe e em outros
espaços / tempos não escolares. Ressalva-se a necessidade de fazer ajustes no jogo
– A Roleta, trazendo ainda mais elementos ligados a: Curiosidades, atualidades,
história e regras básicas da modalidade, no/do “nível” dos estudantes.
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OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DO TÊNIS COMO
COMPONENTE DO CURRÍCULO ESCOLAR
THE CHALLENGES OF TENNIS IMPLANTATION AS A
COMPONENT OF THE SCHOOL CURRICULUM
LOS RETOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL TENIS COMO UN
COMPONENTE DEL PROGRAMA ESCOLAR
David Alisson Rodrigues da Silva1
Karine Miranda-Pettersen2
PALAVRAS-CHAVE:Tênis; Educação Física; Escola.

1 INTRODUÇÃO
O tênis possui adeptos em todo o mundo, porém, o estereótipo de esporte da
elite o tem afastado da maioria das escolas brasileiras. A prática do tênis desenvolve
capacidades cognitivas como atenção e concentração,que podem também contribuir
nas atividades teóricas de outras disciplinas escolares. Além disso, o tênis também
contribui para o desenvolvimento psicomotor e socioafetivo da criança (PINTO &
CUNHA, 1998).
Para possibilitar o trabalho dentro da escola foi necessário ressignificar o
esporte, adaptando-o para o espaço escolar utilizando uma abordagem com base
nos jogos de maneira divertida e ativa, dando condições para que as crianças joguem
em um ambiente compatível com suas capacidades físicas (CRESPO & MILEY, 1998
apud NAUFEL, 2014). Assim, o mini tênis, versão adaptada do esporte, usado para
o ensino de crianças, torna-se a melhor maneira de difundir o esporte dentro da
escola. As principais características são as quadras em tamanho menor, as bolas
mais lentas, raquetes menores, materiais e espaços adaptados para a anatomia
infantil.
Este trabalho possui como objetivo central a proposta de identificar a percepção
de professores de Educação Física escolar na cidade de Salvador, BA, sobre os
principais motivos da ausência do tênis como um componente curricular na maioria
das escolas, assim como identificar as principais dificuldades encontradas pelos
professores e escolas. Pretende-se também apresentaro tênis como uma alternativa
para o currículo escolar.
1 Faculdade Regional da Bahia (UNIRB)david_alisson1@hotmail.com
2 Faculdade Regional da Bahia (UNIRB), kamirandas@gmail.com
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2 METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho foi desenvolvida a partir de uma entrevista
semiestruturada com cinco professores de Educação Física escolar das redes
particular e pública da cidade de Salvador. Para Manzini (1990/1991) uma entrevista
semi estruturada tem seu foco em um objetivo sobre o qual é produzido o roteiro
com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às
circunstâncias no momento da entrevista.
Este trabalho utilizou-se de uma modalidade de análise qualitativa, na qual as
principais informações recebidas pelos professores entrevistados foram transcritas
e tabuladas a partir de categorias baseadas nas perguntas do roteiro, e analisadas
com base no que estava explícito para obtenção de indicadores que permitiram fazer
inferências. Em seguida os dados foram organizados e apresentados sumariamente.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Pretende-se aqui ressaltar a importância da ação do professor no processo de
ensino aprendizagem dessa proposta, uma vez que como mediador e orientador
ele será o responsável pela facilitação do processo de aprendizagem do esporte em
questão. Cabe a este profissional entender os processos didático-metodológicos,
as etapas do desenvolvimento infantil, os interesses e capacidades de cada faixa
etária, a organização das atividades e conteúdos de forma a otimizar e facilitar a
assimilação por parte das crianças.
Segundo Ludorf (1999) para que a criança possa usufruir dos benefícios
proporcionados pelo tênis, é necessário que sua orientação seja feita por profissionais
que tenham consciência do seu papel de educador e também estejam preparados
com uma dimensão educacional além dos conhecimentos técnicos. Fica claro que
para a qualidade do trabalho realizado o professor precisa possuir um suporte teórico
que o munirá de estratégias para a realização de seu papel dentro deste processo.
Os resultados apontam que a maioria dos profissionais de Educação Física
atuantes dentro das escolas, nunca utilizou a modalidade tênis como conteúdo
de suas aulas. Sobre o mini tênis, um dos entrevistados afirmou ter conhecimento
sobre tal adaptação, mas, nunca tê-la utilizado nas aulas. As principais dificuldades
apontadas foram carência de materiais como raquetes, bolas e redes, a falta de
espaços para a prática e também o desconhecimento sobre as possibilidades de
adaptação do esporte ao espaço escolar. Estes resultados são corroborados por
Dias & Rodrigues (2009) que em seus estudos relatam que o tênis é antevisto como
uma possibilidade inviável devido ao custo atribuído aos seus materiais e pelo
espaço e tempo destinados pelas escolas às aulas de Educação Física. Para Souza
& Junior (2009) a omissão ao oferecimento do esporte em questão se dá pelo não
conhecimento das possibilidades de adaptações do tênis e utilização de materiais
alternativos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados corroboram com as hipóteses apontando que as principais
problemáticas são: a falta de capacitação dos professores para o trabalho com
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o tênis nas escolas, a falta de materiais e a falta de espaços apropriados. Porém,
tais dificuldades podem ser solucionadas com o simples conhecimento das
possibilidades de adaptação do mini tênis. Esta implantação também contribuiria
para a popularização deste esporte nas diversas camadas sociais e beneficiaria a
diversidade das práticas escolares ao fugir dos conteúdos repetitivos e esportes
hegemônicos. O tênis representa uma nova possibilidade para a prática escolar.
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A PRANCHA DE SALTOS HORIZONTAIS COMO
RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DO ATLETISMO
Gounnersomn Luiz Fernandes1
Túlio César Martins da Silva2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Ensino do Atletismo; Recurso didático.

1 INTRODUÇÃO
É comum “[...] dizermos que o atletismo é um capítulo quase sempre arrancado
do livro de Educação Física, onde também e igualmente deveriam estar presentes [...]
[outros temas / conteúdos também negligenciados]” (MATTHIESEN, 2007, p. 17). Esta
autora complementa: “a situação é tão alarmante que [...] é comum identificarmos
um grande número de universitários [de cursos de Educação Física (EF)] tendo seu
primeiro contato com o atletismo no ensino superior” (p. 17). A dissonância entre a
formação inicial em Educação Físicae o respectivo campo de atual profissional já
vem sendo denunciada desde os anos 1970.Não raro, após a conclusão do curso,
encontrar-se grande dificuldade para desenvolver um bom trabalho em clubes
de médio e pequeno porte e, também, nas escolas de 1º e 2º graus. Desse tempo
para cá, vários estudiosos vieram apresentando alternativas para se combater esse
problema (KIRSCH, KOCH e ORO, 1983; ROLIM e COLAÇO, 2006; COICEIRO, 2005;
MATTHIESEN e DANIEL, 2013; dentre outros).
Assim, faz-se necessário utilizar estratégias de ensino e recursos didáticos
variados, tanto para apresentação do Atletismo, como para o aprofundamento de seu
estudo na graduação. O objetivo aqui é relatar o uso da prancha de saltos horizontais
como um recurso didático para o ensino dos saltos horizontais do Atletismo.
2 METODOLOGIA
O presente relato de pesquisa é de natureza qualitativa. Com relação aos
objetivos gerais é uma pesquisa descritiva e com relação aos procedimentos técnicos
é bibliográfica, de campo – registro fotográfico e escrito (GIL, 2007).
O estudo foi realizado no Uni-BH, em uma turma de 4º período do curso de EF,
dentro da disciplina – Iniciação ao Atletismo. Treze universitários – seis mulheres e
sete homens, participaram da pesquisa. Estes se dispuseram a participar da proposta
de trabalho, bem como autorizaram o registro de imagens feitas por uma câmera
fotográfica e um aparelho celular de uma participante.
1 Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH), gounnersomn.fernandes@prof.unibh.br
2 tuliocms@gmail.com
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As etapas do estudo foram: 1- Duas aulas geminadas, expositivas/dialogadas, nas
quais foram abordados:Aspectos históricos, técnicas, regras básicas e curiosidades
referentes aos saltos em distância e triplo; 2- Duas aulas geminadas, nas quais
utilizou-se uma prancha de saltos e outros materiais; 3- Solicitação de avaliação
trabalho desenvolvido nessas aulas, via E-mail (Sistema On-Line – SOL).
3 RESULTADOS
A Prancha de Saltos foi desenvolvida como mais um recurso para o ensino de
elementos dos saltos em distância e triplo, em espaços restritos, diminutos e de
maneira divertida e descontraída.
No desenrolar da intervenção, no dia que se usou a Prancha de Saltos, pode-se
observar – e as imagens também capturaram isto, que o ambiente esteve tranquilo,
leve, favorável à aprendizagem. A Mirian disse: “Oi, professor! Eu gostei bastante”;
O Henrique considerou “[...] a aula como nota 10, numa escala de 0 a 10” e a Núbia
afirmou: “Gostei da aula [...] poderia fazer mais vezes. Outros destacaram as
vantagens do uso recurso: “Foi bacana Gou, interativa! Entendi e estive muito por
dentro da matéria” (GUSTAVO); “[...] Nós alunos vamos conseguir absorver mais
o aprendizado com este método de ensino” (THIAGO); “[...] além de atrair maior
atenção dos alunos é de fundamental importância para que os mesmos tenham
uma visão prática do que foi passado” (EVANDRO). De acordo com Alessandra: “[...]
aprendemos olhando por ‘cima’ como funciona os saltos” e Rafaella destacou: “A
utilização da maquete para que a gente pudesse visualizar,[...] colocar em prática,
faz [...] memorizar e aprender de uma forma diferente mesmo com ‘bichinhos’,
através da maquete e dos elementos que completam os saltos, para que quando
formos executar o conteúdo de saltos na aula prática possamos saber como fazer
e avaliar e, até mesmo nas regras de arbitragem, onde podemos ter uma noção
de como é realizada”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer que a utilização da Prancha de Saltos horizontais teve uma boa
aceitação, por parte dos universitários envolvidos neste estudo. Esse recurso didático
favoreceu a aprendizagem, surgindo como mais uma possibilidade para se trabalhar
o Atletismo, especialmente em climas adversos e precariedade de instalações.
É certo que há necessidade de se realizar outros estudos, tanto envolvendo uma
quantidade maior de universitários, quanto com estudantes da Educação Básica –
Ensino Fundamental e Médio.
REFERÊNCIAS
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CONTEÚDOS DE ENSINO: ABORDAGENS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Rosana da Silva Machado2
Nádia Maria Pereira de Souza3
PALAVRAS-CHAVE: Conteúdos de Ensino; Educação Física;Abordagens Pedagógicas.

1 INTRODUÇÃO
A pesquisa objetivou caracterizar as abordagens dos conteúdos de ensino
da Educação Física Escolar, a partir de publicações da Revista Movimento da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A relevância do estudo se
justifica na discussão da perspectiva crítica sobre os conteúdos de ensino na
Educação Física Escolar.
Para a revisão de literatura fez-se uma análise da definição de conteúdos de
ensino na perspectiva de Libâneo (1994, p.128) que os descreve como um: “[...]
conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais
de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente [...]”. Outro aspecto
investigado foi a caracterização das abordagens pedagógicas segundo Soares
(1992) explicitadas nos artigos publicados no periódico.
2 METODOLOGIA
A pesquisa de natureza qualitativa investigou artigos em língua portuguesa,
selecionados na Revista Movimento da UFRGS, hospedada no site http://seer.ufrgs.
br/Movimento/issue/archive, ISSN online: 1982-8918,nos volumes 17 e 18, números 1,
2, 3 e 4, em destaque nos anos de 2011 e 2012. A temática escolhida foi “Conteúdos
de Ensino”. O periódico está classificado pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como «qualis A2». Destacamos que não
foram encontrados artigos em periódicos “qualis A1” nacional que atendessem aos
critérios da investigação.
Utilizamos pesquisa bibliográfica que resultou na construção e validação de
uma matriz analítica. Foram categorizados os indicadores: Título do artigo, objetivo,
autores, conteúdo, concepções pedagógicas, relação teoria-prática nos objetivos,
metodologia do estudo, resultados e referências (nacionais e/ou internacionais).
A interpretação dos dados foi feita com base no método de análise de conteúdo
(BARDIN, 2011).
1O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), rosanasmac@gmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro(UFRRJ), nmpsouza@uol.com.br
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3 RESULTADOS
Ao analisar os resultados, os seguintes conteúdos foram encontrados no
periódico: Esporte (Futebol Sete), Atividades Circenses, Esportes Radicais,
Educação Postural, Handebol e Corporeidade. Deste total de artigos, três trabalhos
possuem conteúdos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de
1997: atividades circenses, educação postural e conhecimentos sobre o corpo.
Destacamos que os PCNs foram substituídos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
(2013).
Observamos que os objetivos dos artigos demonstraram preocupação dos
autores com a construção das aulas de Educação Física escolar.
Na amostra, os artigos publicados sobre esporte como conteúdo da Educação
Física apresentaram a predominância da concepção tecnicista. O artigo que tratou
sobre esportes radicais aproximou-se da concepção crítico-superadora de Educação
Física(DARIDO 2003). Identificamos ainda, na pesquisa sobre atividades circenses
a abordagem construtivista da educação, segundo os referenciais da concepção do
ensino aberto.
O artigo sobre educação postural apresentou estruturação baseada nos PCNs
(1997). Já o trabalho sobre handebol teve aproximação com a cultura físico-esportiva,
correlacionando-se com a concepção esportivista. Outra temática conferida na
revista foi a corporeidade, baseada nos pressupostos da abordagem cultural da
Educação Física,segundo estudos de Jocemar Daolio (SOARES, 1992).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas publicações analisadas foram apresentadas descrições e classificações
de conteúdos de ensino na Educação Física Escolar, o que caracteriza uma
preocupação dos autores em propor novas alternativas para o ensino da Educação
Física. Destacou-se, entretanto, que considerados mais de 20 anos da discussão do
Coletivo de Autores (SOARES, 1992), a maioria das propostas ainda encontra-se
distanciada de uma perspectiva crítica e transformadora da Educação Física Escolar.
REFERÊNCIAS
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Edições 70, 2011.
BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
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ENTRE IDAS E VINDAS NO COTIDIANO ESCOLAR:
UM CAMINHO PELA PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO
THE COMINGS AND GOINGS IN THE SCHOOL ROUTINE: A
WAY THROUGH COOPERATION PEDAGOGY.
ENTRE IDAS Y VENIDAS EN EL COTIDIANO ESCOLAR: EL
CAMINO POR LA PEDAGOGIA DE LA COOPERACIÓN.
Carlos Henrique Araujo de Meireles1
Gabriela Gomes Araujo2
Juliana Alves Sorrilha Monteiro3
Simone Freitas Chaves4
PALAVRAS-CHAVE: expressão; pedagogia da cooperação; escuta

A corrupção e a distorção dos valores humanos existem em todos os níveis
e domínios na política, na lei, nos negócios e nos esportes. A ética competitiva e
individualista de vencer tornou-se tão intensa que traz uma faceta destruidora para as
relações humanas, notadamente no meio escolar são reproduzidos comportamentos
de rivalidade competitiva na dominação e desvalorização alheia assegurando que
aquele que é visto como antagonista não atinja seus objetivos. (ORLICK,1978)
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a necessidade de contínua reorientação
dos objetivos propostos para a prática docente a partir das demandas concretas
dos grupos sociais sujeitos da ação pedagógica; bem como apresentar e aplicar
princípios da pedagogia da cooperação através de processos como os jogos
cooperativos para mobilizar valores e comportamentos no grupo em questão.
Para tanto, traremos a experiência da Escola Municipal Tenente Antonio João
situada na Cidade Universitária da UFRJ, com três turmas do ensino fundamental
de primeiro, segundo e quarto ano ao longo de 2016. A metodologia usada foi
baseada na pesquisa ação (THIOLLENT, 2011), tendo em vista a preocupação com
os problemas investigados e a intenção de promover uma transformação destes ou
mesmo uma ampliação no olhar destes fenômenos pelos sujeitos envolvidos.
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), carlosmeireleseefdufrj@outlook.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), gabrielagomes893@gmail.com
3 Mestranda. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), julianasorrilha@yahoo.com.br
4 Dra. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chavessimone@terra.com.br
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A proposta desenvolvida na escola pautou-se na intervenção do projeto
Corpos em Debate, que propõe a discussão, problematização e desconstrução de
estereótipos ligados ao corpo e a uma moral da aparência, envolvendo as esferas de
gênero, mídia, relações étnico raciais, moda etc. Os princípios metodológicos que
o embasam se constituem a partir da problematização, ludicidade, diálogo com as
mídias, escuta e livre expressão. No exercício destes dois últimos nos deparamos
com o grande desafio da intervenção pois sem a escuta e livre expressão, princípios
basilares, não prosseguiríamos com a proposta.
O viés competitivo individualista sobressaía no grupo ainda que todas as práticas
se contrapusessem a esta lógica. Percebemos que a falta de escuta e expressão
era característica não somente da turma, mas da ambiência daquela comunidade
escolar, notada pelas frequentes e cotidianas interações agressivas e não dialogadas
intra e extraclasses e pela ausência de um projeto pedagógico que valorizasse
esses aspectos da formação humana. Diante deste contexto, reorientamos a ação
pedagógica através da discussão, planejamento e práxis de oficinas voltadas a
essas necessidades trazendo a Pedagogia da Cooperação (BROTTO, 2013) como
eixo condutor da proposta.
A Pedagogia da Cooperação nos guiou através de princípios como a
comunidade, em que pessoas estão ligadas umas às outras de forma interdependente,
em situações, lugares, e acontecimentos aparentemente distantes. Desse modo
buscamos fortalecer esse sentido dentro da turma, através da percepção, expressão,
valorização e contribuição de cada um/uma para o grupo, compreendendo que
pessoas estão juntas em um mesmo jogo da vida. Além do que, não importa o
que a pessoa faça, pense, sinta ou até mesmo não faça nada, ela afeta e é afetada
sem exceção, ou seja, essa é uma condição fundamental para avançarmos no
aprimoramento da coexistência humana. (BROTTO, 2013)
A confiança mútua é mais provável de acontecer quando pessoas são
positivamente orientadas para o bem-estar do outro, e esta é incentivada pela
experiência da cooperação bem-sucedida, possibilitadas com ambientes favoráveis
para a vivência. A cooperação exige confiança porque, quando alguém escolhe
cooperar, conscientemente coloca seu destino parcialmente nas mãos de outro,
deste exercício e reflexão resulta um bem comum a todos.
No decorrer do trajeto, o intenso processo de ação-reflexão-planejamento da
práxis entre todo o grupo social envolvido, professores e alunos, percebemos que
o exercício de escuta, expressão e a valorização de pertencer aquele grupo social,
mobilizado por meio das dinâmicas e jogos cooperativos foi progressivamente
despertado, favorecendo o diálogo e questionamentos sobre a metodologia
desenvolvida durante o projeto, já que havia um momento de conclusão em que
essa partilha era realizada. (ORLICK,1978).
A sensibilização e a reflexão sobre as vivências possibilitaram um amadurecimento
da turma, além da percepção das metodologias e processos em curso, notados
pelas indagações e questionamentos do porquê as oficinas “funcionavam daquele
jeito”. Neste caminho de idas e vindas, competências complexas da vida social como
a escuta, a capacidade de expressão e os ambientes de respeito e confiança para
sentir-se parte de uma comunidade foram despertadas, e apesar de transcenderem
RESUMO SIMPLES | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1673

os muros e currículos escolares, foram aqui tematizadas e mobilizadas através dos
jogos cooperativos e da perspectiva da pedagogia da cooperação.
REFERÊNCIAS
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A SISTEMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DO EIXO
MOVIMENTO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE CAÉM-BA1
Gleiciane Silva Lacerda2
Michael Daian Pacheco Ramos3
RESUMO
Este estudo tem como objeto a discussão sobre a maneira como a Educação Física vem sendo
sistematizada na Educação Infantil por meio do Eixo Movimento no município de Caém-Ba. Foi uma
pesquisa de abordagem qualitativa, explicativa e um estudo de campo.Os resultados foram: 1) As(os)
professoras(os) apresentam uma compreensão limitada do Eixo Movimento.2) As (os) docentes não
abordam todos os conteúdos da cultura corporal em suas aulas como orienta o RCNEI.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Movimento.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso fruto de estudos
para elaboração da monografia como trabalho de conclusão do curso de Licenciatura
em Educação Física e tem como objeto a reflexão sobre o Eixo Movimento na
Educação Infantil.
Na busca de materializar um pouco mais esta etapa em que estamos discutindo,
iremos apresentar alguns dados, de acordo com o Censo escolar (INEP, 2014) sobre
a situação da Educação Infantil.
No Brasil, segundo o Censo escolar (INEP, 2014) existem 85.517 escolas
públicas de Educação Infantil em atividade. O Estado da Bahia dispõe de 11.005
estabelecimentos de ensino, ou seja, cerca de 12,9% dessas escolas estão na Bahia.
Sabemos que esse quantitativo não representa a necessidade de universalização da
educação escolar, contudo representa um avanço quando comparados a outros anos.
Temos o entendimento que ainda necessitamos de mais creches e pré-escolas para
efetivarmos uma das metas do Plano Nacional de Educação que é a universalização
da educação escolar.
Em específico no município de Caém, que é nosso foco de estudo, há 11 escolas
de Educação Infantil, destas: a) 3 são creches (1 situada na área urbana e 2 na
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia, gleicy_avril@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia,michaeluneb@gmail.com
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área rural e b) 8 pré-escolas (1 na área urbana e 7 na área rural). Identificamos que
em Caém há um número maior de estabelecimento na zona rural do que na zona
urbana. Este dado não representa a tônica dos estabelecimentos de ensino pelo
Brasil, embora entendemos que isto representa uma boa perspectiva, pois favorece
que a criança desenvolva seus estudos próximo da localidade onde reside.Todo o
município de Caém possui 24 professores da rede municipal e 2 da rede privada.
Totalizando 26 professores em todo município que trabalham com a Educação
Infantil. Deste total, 16 encontra-se em estabelecimento de ensino na zona rural e 10
na zona urbana. (INEP, 2014).
Portanto, estes são dados que ponderamos ser pertinentes para compreender
a estrutura da Educação Infantil do município de Caém o qual desenvolvemos nossa
pesquisa.
Entendemos que a Educação Infantil é uma importante etapa da educação
básica, que de acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB
9394/96 esta etapa é compreendida como “[...] a primeira etapa da Educação Básica
que, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação
da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, p. 21).
Porém, este entendimento da Educação Infantil enquanto uma etapa da
educação básica é algo recente na história educacional de nosso país. Sabemos
que de acordo com Ariès (1981) a Revolução Industrial no século XVIII gerou uma
necessidade de criação das primeiras instituições de Educação Infantil, pois houve a
necessidade de inserir as mulheres no mercado de trabalho. No Brasil, o surgimento
dessas instituições é ainda mais recente. Os primeiros Jardins de Infância surgiram
por volta de 1875, incialmente criados por instituições privadas e posteriormente
por instituições públicas. Havia uma distinção na educação para as crianças, onde o
Jardim de Infância era para os filhos da classe burguesa e as creches, asilos e salas
maternais para as crianças da classe trabalhadora (LACERDA, 2014).
Contudo, a Educação Infantil no Brasil somente se consolidou como direito
da criança a partir de dois dispositivos legais: o primeiro com a promulgação da
Constituição de 1988, e o segundo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9.9394/96). Esses documentos estabeleceram políticas, principalmente
públicas, para a democratização da Educação Infantil enquanto uma etapa da
educação básica.
Destacamos também outros documentos legais que estabelecem diretrizes
sobre as políticas para a Educação Infantil, a saber: 1) a elaboração do documento
denominado Política Nacional de Educação Infantil (1994); 2) a elaboração das
Diretrizes Nacionais da Educação Infantil (2010) e 3) elaboração dos Referenciais
Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1991). Dessa forma, corroboramos
com o pensamento de Pasqualini (2010) onde aponta que esse arcabouço legal
promoveu avanços no processo de implementação da Educação Infantil.
Porém, neste trabalho iremos enfatizar a análise sobre o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI).
O RCNEI é um guia de reflexão a respeito dos objetivos, conteúdos e orientações
didáticas para os profissionais da Educação Infantil, sobre o Eixo Movimento aborda
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que o movimento humano é uma linguagem que possibilita a criança expressar seus
sentimentos, emoções e pensamentos. Neste sentido, abordaremos neste estudo
o objeto de conhecimento Eixo Movimento, pois entendemos que é o objeto que
representa a Educação Física nesta etapa da educação e é por meio deste que os
conteúdos da cultura corporal vem sendo tratado.
Portanto, o entendimento que temos de cultura corporal se embasa na
perspectiva Crítico-Superadora da Educação Física e nesse sentido compreendemos
que:
A Educação Física, como disciplina escolar, estuda o conteúdo da cultura
corporal com o objetivo fundamental de explicar criticamente a especificidade
histórica e cultural dessas práticas e participar de forma criativa, individual e
coletiva, na construção de uma cultura popular progressista, superadora da cultura
de classes dominantes (COLETIVO DE AUTORES, 2009, p. 128).
No entanto, embora seja assegurada por lei segundo a LDB 9.394/96, que reza
em seu art. 26o§ 3o que a Educação Física integrada à proposta pedagógica da escola,
é componente curricular obrigatório da Educação Básica ajustando-se às faixas
etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos
(BRASIL, 1996), nota-se que a inserção dos professores licenciados para ministrar
este componente na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,
ainda está em processo de conquista, com um longo caminho a ser percorrido,
pois, a lei não explicita que as aulas de Educação Física devam ser ministradas pelo
professor da área.
Dentro dessa perspectiva, faz-se necessário saber: Como a Educação Física,
através do Eixo Movimento vem se materializando na Educação Infantil? Quem são
os profissionais que vem tratando do Eixo Movimento na Educação Infantil? As
escolas de Educação Infantil estão pautadas nas Diretrizes Curriculares, na Política
Nacional e nos Referências Curriculares para a Educação Infantil?
O presente trabalho objetivou de forma geral compreender de que forma o
eixo movimento vem sendo sistematizado e materializado na Educação Infantil.
2 METODOLOGIA
Quanto a metodologia, entendemos que este estudo foi pautado nas ideias
de Demo (1985), e baseia-se no Materialismo Histórico-Dialético, Triviños (2011).
Se pauta nos pressuposto da pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 2008) e na
abordagem Crítico-Superadora (COLETIVO DE AUTORES, 2009).
Quanto a sua natureza esta pesquisa foi de caráter qualitativo, de acordo
Sampieri (1946) e Minayo (2007). Quanto aos objetivos realizamos uma pesquisa
de caráter explicativo (GIL, 2002) e quanto ao seu procedimento realizamos uma
pesquisa de campo (MARCONI E LAKATOS, 2002).
A pesquisa foi realizada com os professores da Educação Infantil da rede
municipal de educação da cidade de Caém-BA. Foram selecionados dois (2)
professores da creche e dois (2) professores da pré-escola da área urbana e dois
professores da creche e dois professores da pré-escola da área rural do município.
Totalizando oito (8) docentes entrevistados.
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O instrumento de coleta de dados foi o questionário com perguntas abertas e
de múltipla escolha, também foi aplicado o pré-teste para verificar possíveis falhas
e validar o questionário (LAKATOS; MARCONI, 2003). Os entrevistados assinaram
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (apêndice B). O instrumento
utilizado para análise dos dados foi a análise do conteúdo, pois para Marconi e
Lakatos (2002, p. 130).
3 RESULTADOS
As docentes entrevistadas não são graduadas na área da Educação Física, mas
a maioria delas possui nível superior completo, uma parte possui o nível superior
incompleto e o restante apenas o nível médio/magistério. Através desta investigação
identificamos que não são os professores de Educação Física que estão tratando
o Eixo Movimento nas escolas de Educação Infantil do município de Caém, pois
nenhuma das professoras da amostra é licenciada na área e de acordo os dado
apresentados no gráfico 3 em relação as disciplinas, estas são polivalentes. Sendo
assim, não existe um professor específico para cada Eixo.
Sobre a maneira como o Eixo Movimento vem sendo sistematizado e
materializado nas escolas de Educação Infantil do município de Caém-BA, apontamos
que em relação ao que o RCNEI apresenta, há uma limitação na compreensão dos
seus objetivos por parte dos professores, haja vista as respostas são superficiais e
não abrangem o que o documento orienta de forma geral, levando em consideração
que as professoras não abordam todos os conteúdos da cultura corporal em suas
aulas e não há um momento de reflexão acerca do que se quer alcançar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando toda a análise feita por meio das respostas, percebemos que os
docentes conhecem os documentos legais, que conhecem o principal documento
elaborado para orientar para o trabalho educativo, o RCNEI, mas de forma ainda
muito superficial. Observamos que os docentes não tem conhecimento suficiente
para trabalhar com os conteúdos que o RCNEI apresenta: “Expressividade”,
“Equilíbrio e Coordenação”, pois em suas respostas percebemos as limitações no
desenvolvimento de atividades que garantam o saber sistematizado.
LA SISTEMATIZACIÓN LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL EN
MEDIO MOTION EJE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO CAÉM-BA
RESUMEN: En este trabajo se estudió la discusión sobre cómo la educación física se ha sistematizado
en el jardín de infancia a través de movimiento de los ejes en el municipio de Caém-Ba. Fue un
estudio cualitativo, explicativo y un estudio de campo. Los resultados fueron: 1) (los) maestros (los)
tienen una comprensión limitada de la eje de movimiento. 2) (las) maestros no abordan todos los
contenidos de la cultura del cuerpo en sus clases como guías RCNEI.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Educación Infantil; Movimiento.

THE SYSTEMATIZATION OF PHYSICAL EDUCATION IN CHILDREN EDUCATION
BY THE AXIS MOVEMENT IN THE PUBLIC SCHOOLS OF CAÉM-BA
ABSTRACT: This study has as its object the discussion about the way Physical Education has been
systematized in Early Childhood Education through the Movement Axis in the municipality of CaémRESUMO EXPANDIDO | GTT 05 - ESCOLA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1678

Ba. It was a research of qualitative, explanatory approach and a field study. The results were: 1) The
teachers present a limited understanding of the Movement Axis. 2) Teachers do not approach all the
contents of body culture in their classes as guided by RCNEI.
KEYWORDS: Physical Education Infant; Education; Movement.
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PANORAMA ATUAL DOS CURSOS DE LICENCIATURA
EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: PRIVATIZAÇÃO E
PRECARIZAÇÃO
Alessandra Galve Gerez1
RESUMO
O trabalho objetiva apresentar o panorama da privatização dos cursos de licenciatura em Educação
Física (EF) no Brasil, além de discutir, a partir do referencial teórico crítico-dialético, as possíveis
implicações desta situação para o trabalho docente e formação de professores de EF escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, privatização, trabalho docente e formação de professores.

INTRODUÇÃO
A compreensão da situação atual do ensino superior brasileiro passa,
necessariamente, pelo entendimento das transformações políticas, econômicas e
culturais engendradas pelo que se convencionou chamar de neoliberalismo, que
desde a década de 70 vem provocando drásticas mudanças no mundo do trabalho,
a privatização da vida pública e o esvaziamento da política, além da produção de
uma ética e estética do individualismo e do consumo (HARVEY, 2004). No Brasil,
segundo Chauí (2001), a política neoliberal ganhou força em meados da década de 90,
desmontando a esfera pública e os direitos sociais. A privatização galopante do Ensino
Superior brasileiro, tratado como mercadoria lucrativa do novo capital financeiro,
é um exemplo disso. Embora os governos Lula-Dilma (2003-2016) avançaram no
aumento de vagas no ensino superior público, o “carro chefe” da “democratização”
do ensino superior se deu pelo setor privado, por meio de políticas como o PROUNI2
e FIES3 (SGUISSARDI, 2015). Isso revela as ambigüidades e contradições geradas no
seio de governos que não romperam com o grande capital financeiro, permitindo
ainda que instituições de baixa qualidade se proliferassem. Os impactos negativos
dessa situação no trabalho docente e na formação de professores são discutidos
por estudiosos da Educação de diferentes matrizes teóricas, tais como Gatti (2010),
Saviani (2011), Nunes e Neira (2014). A EF também foi afetada por este processo,
necessitando discutir a formação de professores a partir desta realidade concreta,
pois há regiões no Brasil que a maioria das vagas é oferecida pela rede privada de
ensino, como é o caso do estado do Espírito Santo.
1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Educação Física da Universidade Federal do
Espírito Santo. CEFD/UFES. Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (CEFD/
UFES), alessandragerez@gmail.com
2 Programa Universidade para Todos.
3 Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior
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O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento sobre o panorama da
privatização dos cursos de licenciatura em EF no Brasil, bem como propor algumas
reflexões sobre os impactos desta realidade no trabalho docente e na formação dos
futuros professores da educação básica.
METODOLOGIA
Foi realizada pesquisa documental a partir do site do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), que disponibiliza o
último Censo da Educação Superior de 2015. O foco recaiu sobre as licenciaturas
em EF, a distribuição de vagas públicas e privadas oferecidas no país. Os dados
foram interpretados a partir de autores do campo da educação superior alinhados
a uma perspectiva crítico-dialética.
RESULTADOS
Os dados do INEP (2015) demonstram que: atualmente são oferecidos no país
1.159 cursos de EF, nas modalidades bacharelado e licenciatura. Destes, 867 cursos
são oferecidos pela rede privada, enquanto 292 são oferecidos pela rede pública.
Se compararmos os números de 1991, trazidos pelo estudo de Antunes (2012, temos
um aumento em torno de 1.000% nos cursos de EF, em um período de 24 anos.
Nas licenciaturas, a situação é a seguinte: Do total de 167.668 de matrículas
feitas no país nas modalidades presencial e EAD4, 34.621 estão na rede pública e
133.047 estão na rede privada, o que representa algo em torno de 80% das matrículas
nesta última. A maioria das instituições de ensino superior no Brasil concentrase na região Sudeste, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte,
respectivamente.
No estado do Espírito Santo, o menor da região sudeste e com menor quantidade
de instituições de ensino superior no Brasil, a oferta de licenciaturas em EF se
apresenta da seguinte forma: 29 instituições de ensino superior oferecem cursos
nesta área. Deste total, 21 instituições oferecem cursos presenciais e 08 oferecem
cursos EAD. Apenas 1 instituição pública federal oferece vagas na licenciatura. Em
todo o estado, das 2.245 vagas oferecidas nas licenciaturas presenciais em EF, 80
estão na rede pública e 2.165 na rede privada, o que representa aproximadamente
96,5% das vagas.
O ensino superior no Brasil não é nada é nada homogêneo. Nunes (2007)
classifica as instituições da seguinte forma: públicas, confessionais, comunitárias e
privadas, podendo esta última ter fins lucrativos e mercadológicos. Elas podem ser
divididas entre “centrais e periféricas”, dependendo de sua finalidade, localização
geográfica, produção científica, política e cultural, raio de influência, o público
que atende, o tipo de contrato de trabalho docente, qualificação docente, relação
com centros irradiadores de conhecimento e suas formas de administração e
financiamento.
As instituições privadas mercantis tem se proliferado no país, principalmente
a partir da entrada de investidores estrangeiros e da formação de oligopólios
4 Educação à Distância
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educacionais que entendem a educação superior como uma mercadoria (SEBIM,
2015). Para a extração máxima de lucro precarizam o trabalho docente e oferecem
um ensino de baixa qualidade aos estudantes dos grupos economicamente
desfavorecidos, que são maioria neste contexto.
Silva (2012, p. 110), apoiada nas idéias de Marx, explica que ao empresário
a educação só lhe interessa “... quando ela produz mais valia, ou seja, permite a
apropriação de um quanto de trabalho docente não pago”. Na nova configuração
do mundo econômico e produtivo a educação foi lançada a artefato de primeira
necessidade e oferecida como objeto de consumo. Assim, fetichiza-se a educação,
“desaparecendo” o trabalho concreto do professor. O que se ressalta é o trabalho
em geral, em sua noção abstrata, desconsiderando-o como parte da divisão social
e técnica do trabalho, que é realizado numa sociedade de classes, marcada por
interesses contraditórios. Perdendo a sua dimensão histórica, social e ontológica, o
trabalho docente é mistificado e não pertence mais ao seu produtor.
Todo o trabalho gera um resultado final, um produto. Na docência este produto
final é a formação do aluno. A força de trabalho envolvida na formação exige uma
gama de saberes e interações humanas não quantificáveis e bastante difícil de ser
avaliada. Portanto, é uma força de trabalho altamente complexa, que implica custos
elevados e necessita de tempo para ser produzida. É um trabalho complexo, sendo
assim, mais cara do que a força de trabalho simples. Para converter o trabalho
docente em mais valia, torna-se necessário então, transformá-lo em trabalho simples,
pois este custa muito menos ao empresariado da educação. Assim, uma das ações
necessárias é transformar a qualidade em quantidade, donde se possam calcular os
gastos e o lucro e a ser obtido. No processo de simplificação do trabalho docente
é levado em consideração no momento do cálculo do salário apenas o tempo de
trabalho em seu valor de uso, não entrando neste cálculo o trabalho considerado
“improdutivo” pelo capitalista: estudo, especializações, mestrado, doutorado, etc.
Deste modo, transforma-se o professor num trabalhador produtivo, pois além de
trabalhar na formação do aluno, que é uma necessidade social, também promove o
enriquecimento do empresário educacional (SILVA, 2012).
O processo de simplificação, precarização e proletarização do trabalho docente
também se reflete na perda de autonomia pedagógica, pois a lógica da racionalidade
burocrática e instrumental atinge a sala de aula. Há uma rígida e excessiva divisão
do trabalho imposta pelas instituições de caráter privado mercantil, que mantém
setores especializados em preparar currículos padronizados, seleção de bibliografias,
planos de ensino e atividades avaliativas (SEBIM, 2015).
As reflexões sobre a formação de professores no Brasil devem passar
necessariamente pela análise crítica desta realidade, pois os cursos de licenciatura
são amplamente oferecidos pelas instituições privadas-mercantis, por serem
considerados de baixo custo e também poderem contar com os incentivos do FIES
e PROUNI, atraindo trabalhadores-estudantes desfavorecidos economicamente,
provenientes de escolas públicas também precarizadas.
As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2015, em seu artigo 2º, § V, ressaltam
o que se espera que os futuros professores aprendam no curso de sua formação
inicial:
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... a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente,
fundada no domínio de conhecimentos científicos das diversas áreas além
de conhecimentos didáticos específicos e suas respectivas metodologias,
desenvolvendo-se atitude investigativa e de compreensão da prática
educativa e de seus componentes no contexto cultural em que o docente
atua;

Ora, para que isto seja possível o trabalho do docente universitário não pode
se reduzir a modelos de aplicação previamente estabelecidos, sem autonomia
didático-pedagógica. Por fim, vale destacar aqui as afirmações de Saviani (2011,
p.16-17), quando discorre sobre os dilemas da formação de professores no Brasil:
É preciso, pois, ficar claro que não é possível equacionar devidamente o
problema da formação dos professores sem simultaneamente enfrentar a
questão das condições de exercício do trabalho docente. Isso porque, de fato,
esses dois aspectos se articulam e se relacionam na forma de ação recíproca.
... é também consensual que uma formação precária tende a repercutir
negativamente na qualidade do trabalho docente.
No primeiro sentido, se evidencia o fato de que a formação dos professores
se dá, também como trabalho docente por parte dos formadores. Portanto,
se as políticas educativas, como regra geral, não priorizam o provimento
de condições adequadas para a realização do trabalho docente, também
os cursos de formação de professores se desenvolverão em condições
insatisfatórias, o que resultará numa formação igualmente insatisfatória.
Finalmente – e este talvez seja o aspecto mais importante – as condições
de trabalho docente têm um impacto decisivo na formação, uma vez que
elas se ligam diretamente ao valor social da profissão. Assim sendo, se as
condições de trabalho são precárias, isto é, se o ensino se realiza em situação
difícil e com remuneração pouco compensadora, os jovens não terão estímulo
para investir tempo e recursos numa formação mais exigente e de longa
duração. Em conseqüência, os cursos de formação de professores terão de
trabalhar com alunos desestimulados e pouco empenhados, o que se refletirá
negativamente em seu desempenho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a discussão sobre formação de professores de EF no país,
deve passar necessariamente, por uma profunda análise da realidade concreta
na qual ela vem sendo realizada, qual seja, o setor privado-mercantil. É urgente
a realização de pesquisas sobre o trabalho docente nestes contextos, a fim de
vislumbrar suas “fissuras” e perspectivar caminhos de luta e enfrentamento. Não
podemos esquecer que o setor privado recebe o maior contingente de estudantes da
classe trabalhadora, revelando a contradição que poderá levar a saltos qualitativos
na transformação da realidade atual.
CURRENT OUTLOOK OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS´FORMATION
IN BRAZIL: PRIVATIZATION AND PRECAROUSNESS
ABSTRACT: The paper objectifies to present the outlook of the degree course privatization in physical
education in Brazil, besides discussing from the critical-dialectical theoretical reference, the possible
implications of this situation for the teaching work and the school physical education teacher training.
KEYWORDS: physical education, privatization, teacher work and teacher training.
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BRASIL: LA PRIVATIZACIÓN Y LA
PRECARIEDAD
RESUMEN: El documento tiene como objetivo presentar una visión general de la privatización de los
cursos de graduación en Educación Física (EF) en Brasil, y discutir, desde el marco teórico-crítico
dialéctico, las posibles implicaciones de esto para la enseñanza y la formación del profesorado de
educación física escolar.
PALABRAS CLAVES: educación física, privatización, enseñanza y la formación del profesorado
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
DESAFIOS DA AÇÃO DOCENTE1
Luciane Cristina Arantes da Costa2
Beatriz Pissinatti3
Patric Paludett Flores4
Ana Luiza Barbosa Anversa5
RESUMO
Esta pesquisa qualitativa buscou investigar a formação profissional dos professores de Educação
Física da rede municipal de ensino de um município do estado do Paraná-Brasil. Participaram do
estudo seis professores. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada e para
análise utilizamos a análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram as fases de desenvolvimento
profissional ao longo da carreira docente, além das dificuldades e incertezas encontradas na docência.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação; Ensino.

INTRODUÇÃO
A carreira docente é definida como um processo de formação permanente e
de desenvolvimento pessoal e profissional do professor, que compreende aspectos
apreendidos na formação inicial e continuada, além das crenças existentes no
indivíduo, suas verdades, comportamentos, história de vida e contexto em que se
exerce a docência. É inquestionável que a formação de professores seja necessária
aos desafios da inovação e consequentemente à estabilidade profissional.
Estudos realizados por Huberman (1995), Stroot (1996) e Nascimento e Graça
(1998), para categorizar o desenvolvimento profissional de docentes, classificam o
desenvolvimento da carreira do professor em ciclos ou estágios, cuja terminologia
varia de acordo com o autor. Para este estudo, utilizamos a classificação dos
estágios ou ciclos de desenvolvimento profissional (NASCIMENTO; GRAÇA, 1998):
a fase de entrada na carreira (0 a 3 anos de docência); a fase de consolidação (4 a
6 anos de docência); a fase de diversificação (7 a 19 anos de docência) e a fase de
estabilização (20 a 35 anos de docência).
O desenvolvimento da carreira evidencia que no âmbito da formação inicial e
continuada é importante identificar os fatores que apresentam maior impacto para
a prática pedagógica dos professores, suas preocupações pedagógicas, as suas
ações e atitudes durante o percurso profissional (NASCIMENTO; GRAÇA, 1998).
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM), luarantes100@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), beatriz.pissinatti@gmail.com
4 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM), patricflores_12@hotmail.com
5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM), ana.beah@gmail.com
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Diante deste contexto, investiu-se na necessidade de compreender as
potencialidades da trajetória profissional dos professores de Educação Física
da rede municipal de Colorado/Paraná, com o objetivo de identificar as fases de
desenvolvimento profissional dos professores ao longo da carreira docente.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Esta investigação de cunho qualitativo se desenvolveu com professores de
um município do Paraná - Brasil. Utilizamos os pressupostos de Gil (1995) para a
organização da pesquisa: (1) delimitação da unidade-caso; (2) coleta de dados; (3)
seleção, análise e interpretação dos dados; (4) elaboração do relatório final com a
literatura.
A coleta de dados foi por meio de uma entrevista semiestruturada, realizada
individualmente e gravadas utilizando um notebook e um gravador de voz auxiliar.
Foram convidados para participar da pesquisa todos os 11 professores de Educação
Física do município investigado; seis professores aceitaram participar do estudo.
Os pesquisadores visitaram a direção das escolas, solicitando autorização para
coleta de dados. As entrevistas foram realizadas em horário de disponibilidade
e devidamente agendadas com o professor responsável. Após a transcrição, as
entrevistas foram entregues para os professores participantes que avaliaram suas
respostas, garantindo a fidedignidade da investigação. Para análise dos dados, tevese por base os indicativos da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Os professores
são apresentados com as denominações: P1 (professor 1), P2 (professor 2) e assim
sucessivamente. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos (CAAE 57470716.7.0000.0104).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos dados coletados, emergiram duas categorias de análise (Figura
1): 1) Fase de desenvolvimento profissional docente; e 2) Dificuldades e Incerteza
profissional.

Figura 1. Trajetória profissional dos professores participantes.
Fonte: os autores
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FASE DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
Dos professores pesquisados, dois encontram-se na fase de entrada na carreira.
Essa fase tem como características compreender os três primeiros anos de docência,
e nela se apresentam dois estágios: sobrevivência – no qual ocorre o choque com
o real; e o de descoberta – o professor se insere no corpo de professores e exaltase com a responsabilidade. Características essas que podem ser observadas nos
seguintes depoimentos:
Mas eu sempre procuro ver alguma coisa na internet para aperfeiçoar. Porque
nunca é cem por cento. Mas a gente aprende muito mais na escola do que na
faculdade (P1).
Mas com o dia a dia na escola adquirimos maiores experiências que vão
contribuindo para melhora da docência (P2).

A fase de consolidação compreende a competência pedagógica crescente a
estabilização (apenas um professor estudado se encontra nessa fase). Ocorrendo
maiores responsabilidades com os objetivos didáticos. Nesta fase, observa-se
uma firmeza em estar preparado para as aulas e o interesse em adquirir novos
conhecimentos, como se observa no seguinte depoimento:
Pós eu tenho em Educação Especial e estou fazendo Psicopedagogia clínica
e institucional, formação continuada da escola eu tenho várias (P3).

O dinamismo e maior grau de motivação dos professores podem ser
observados na fase da diversificação (três professores participantes da pesquisa
estão nessa fase da carreira), porém há também certo desencanto provocado
pelos fracassos ocasionando crises:
É quando você vê o desenvolvimento da criança que ela chegou na escola
e não sabia andar direito, não sabia trotar, correr. A hora que você chega no
segundo ano você vê que ela está fazendo tudo isso, e nossa eu ensinei, eu
ajudei, então você se sente muito motivado [...] (P4).
É o desgaste de trabalharmos sempre adaptando as aulas ao que a escola
oferece de material e espaço [...] (P6).

Gabardo e Hobold (2011), investigaram o início da docência dos professores
de Educação Física na rede municipal de ensino do estado de Santa Catarina e
verificaram que essa fase possui características que vão delinear o futuro desses
professores, sendo uma etapa crítica e difícil, marcada por intensas aprendizagens,
o que também é relatado pelos professores deste estudo:
Os alunos assim... São difíceis, mas depois com jeito você vai pegando o jeito
deles e eles vão se adaptando a você [...]. Nas suas primeiras semanas foram
terrível, eles subiam na parede, foi terrível, terrível, terrível. E depois a gente
vai pegando o jeito e eles vão ficando mais calmos (P1).

Alguns professores propõem que o apoio da escola é fundamental para diminuir
os desafios do início da carreira. Como se observa no seguinte depoimento:
Ah, a dificuldade foi que eu nunca tinha lecionado para criança, só dava aula
em projeto [...].então é um pouco de medo no começo, mas foi um mês, aí já
me sento em casa e, me senti bem acolhido pela equipe (P3).
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De acordo com Pimenta (1997, p. 6), o que se espera da formação inicial para o
exercício da docência é que a mesma colabore para o exercício da atividade docente
dos futuros professores.
Estes depoimentos nos mostram que os fatores que podem influenciar a fase de
entrada podem ser as condições de trabalho encontradas, o apoio tanto da gestão
escolar e a formação inicial mais coerente com a realidade escolar.
DIFICULDADES E INCERTEZA PROFISSIONAL
A partir dos depoimentos dos professores participantes, destaca-se que o
processo de construção profissional é complexo e existem momentos de dificuldades
e incertezas, como apresentaremos a seguir.
No que tange a estrutura física, os professores relataram como umas das
principais dificuldades na docência a falta de materiais e estrutura física.
Tanto em relação a material, porque é insuficiente, não tem material... É
impossível achar material e quando tem são péssimos. Geralmente tem uma
bola, dois cones, um bambolê. Quadras são horríveis, tanto que lá na escola
que eu dou aula fica do lado de um negócio com pedra. Todo dia alguém cai
e se machuca. Então nunca é cem por cento, nunca vai achar uma escola cem
por cento para Educação Física pelo menos (P1).
Sem os materiais não tem como trabalhar, então a maioria das vezes a gente
tem que fazer adaptação para trabalhar senão não tem (P3).

Outros fatores que dificultam a carreira docente estão articulados as condições
de trabalho do professor de Educação Física, já que se encontram desgastantes e
desmotivantes, incluindo os fatores de inadequação de materiais e salários baixos
(MOLINA NETO, 1998).
O professor de Educação Física durante sua formação acadêmica adquire
diversos conhecimentos, contudo com o comodismo de seu trabalho acaba não
utilizando o que aprendeu, esquecendo-se do seu potencial, não utilizando suas
habilidades e capacidades (BRASIL, 2002), o que pode ser ocasionado pela falta de
valorização profissional, como observamos no depoimento:
Só que tem hora que você desanima por causa disso e o salário também, que
vamos combinar. Um professor, igual você que estudou cinco anos, você vai
entrar e você vai ganhar 800 reais, então isso desmotiva muito (P2).

Outro ponto está relacionado às condições de vida e satisfação social, pois
os professores acabam trabalhando em mais de uma escola, ocasionando um
maior desgaste, estresse e acúmulo de trabalho. Dos seis participantes, apenas um
professor leciona em uma escola, os outros lecionam em mais turnos. Para aumentar
seu rendimento salarial alguns professores acabam por exercer outra atividade, o que
compromete a saúde e qualidade de trabalho. Apenas dois professores investigados
relataram não ter outra renda além da escola. Entretanto, sobre permanecer atuando
na escola, os professores destacam o porquê de não desistir:
Devido ao retorno dos alunos que é muito gratificante (P4).
Por adorar trabalhar com criança e, acima de tudo amar a Educação Física e
poder contribuir para o desenvolvimento físico e mental de todas elas (P5).
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Me sinto bastante motivado com o prazer em dar aulas, gosto muito de
criança (P3).
É uma profissão apaixonante, ao mesmo tempo que você quer abandonar
você quer ficar. Eu gosto muito do que eu faço, chego a me emocionar, por
que eu gosto do que faço [...] (P2).

Nota-se que para a maioria dos participantes, o fato de não desistir da docência
está atrelado principalmente pelo fato de estarem motivados em atuar no ambiente
escolar.
CONCLUSÃO
As evidências encontradas indicam que os professores passam por momentos
diferenciados no decorrer da carreira docente. Nota-se a importância de
acompanhamento e tutoria, principalmente, para os professores que estão na fase
de entrada na carreira, pois é um dos momentos de consolidação dos conhecimentos
apreendidos na formação inicial com o seu campo de atuação (articulação teoria e
prática).
PROFESSIONAL TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION: CHALLENGES OF
TEACHING ACTION
ABSTRACT: This qualitative research sought to investigate the professional formation of the Physical
Education teachers of the municipal education network of a municipality in the interior of the state of
Paraná-Brazil. The data collection was done through a semi-structured interview and for the analysis
of the information we used the content analysis. The results evidenced the professional development
phases throughout the teaching career, besides the difficulties and uncertainties found in teaching.
KEYWORDS: physical education; training; teaching.

FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA: RETOS DE ACCIÓN DE
MAESTROS
RESUMEN: Este estúdio cualitativo como objetivo investigar la formación del sistema de la escuela
municipal de un municipio en el estado de Paraná, Brasil. Los participantes del estúdio fueron seis
maestros. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas y análisis de la información que se
utiliza El análisis de contenido semi-estructurados. Los resultados mostraron las fases de desarrollo
profesional a lo largo de la carrera docente, más allá de lãs dificultades y du das em la enseñanza.
PALABRAS CLAVES: educación física; formación de profesores; enseñanza.
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O CURRÍCULO E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES
PARA A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: EM FOCO AS TRAJETÓRIAS
FORMATIVAS1
Charles Bandeira2
Camila dos Santos Araújo3
Leila Cristiane P. Finoqueto4
RESUMO
Objetivou-se problematizar as relações entre currículo de Educação Física e contingências que auxiliam
a construção de temas de TCC. Para essa pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, foram realizadas
entrevistas com dez acadêmicos/as formandos/as do curso de Educação Física (EF) da FURG. Diante
das informações manifestadas pelos/as acadêmicos/as consideramos que a produção do conhecimento
em EF continua sendo fortemente atravessada pelas experiências esportivas anteriores à graduação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Currículo, Produção de Conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
Em maio de 2016 foi constituído o Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas
Curriculares em Educação Física (GEPCEF), do qual fazem parte acadêmicos/as do
curso de Educação Física (EF) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Esse
Grupo possui como centro de suas atividades pesquisar temáticas relacionadas ao
Currículo e à Formação de Professores de EF. Questionam-se os caminhos que são
apresentados durante a formação inicial mediante as configurações curriculares.
Assim, faz-se necessário compreender os significados, os sentidos, as relações
sociais e de poder que perpassam o currículo. Nesse sentido, nossos estudos estão
direcionados à análise do Currículo no intuito problematizar os efeitos do mesmo
na formação inicial de professores/as de EF.
A prática da construção de um currículo busca estabelecer normas e relações
a fim de buscar um fortalecimento do mesmo. Segundo Silva (2000), o currículo
por si só, busca o próprio significado por meio de suas ações de produtividade, o
currículo está interligado com as relações sociais e as relações de poder.
Tratando-se especificamente do currículo do curso de EF da FURG, por tratarse de uma licenciatura, ele estaria diretamente relacionado ao âmbito escolar,
1 Este trabalho não contou com nenhum financiamento.
2 (FURG), charles.c31@gmail.com
3 (FURG), araujocamiladossantos@gmail.com
4 (FURG), cristianefinoquetto@yahoo.com.br
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contudo, são propiciadas experiências pedagógicas tanto no ambiente escolar
(educação básica) quanto não escolar (academias de ginástica, Unidades Básicas
de Saúde, Projetos Sociais, entre outros espaços). O projeto curricular do curso
estabelece que o egresso do curso possa atuar em qualquer área que necessitar de
um profissional de EF, seja no âmbito escolar ou não escolar (PPP, 2005).
O Currículo do curso, em relação às disciplinas, apresenta uma configuração
em que comporta uma gama de disciplinas obrigatórias na formação do graduando
(2.640 horas) e outra de disciplinas optativas (420 horas), que são ofertadas
somente aos/às acadêmicos/as que tiverem concluído a disciplina Culturas do
Movimento Humano II (localizada no 3º semestre). Outro aspecto importante da
composição curricular do curso e que nos mobilizou a investigar a produção de
conhecimentos na EF é a existência de cinco disciplinas voltadas para a construção
dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), denominadas Seminários de Pesquisa.
Essas disciplinas estão conectadas na medida em que são espaços/tempos na grade
curricular destinados à produção de pesquisas e encadeadas, ocupando dois anos
e meio da formação dos/as acadêmicos/as, ocorrendo, simultaneamente, com as
demais disciplinas da formação.
A partir de uma análise desenvolvida pelo GEPCEF em 2016, foram mapeados
125 TCC, no período de 2009 a 2015. Desses, tivemos acesso a 105 trabalhos, 27
(25,71%) foram desenvolvidos em espaços escolares e 77 (73,33%) em espaços
não-escolares. A partir da categorização dos temas da cultura corporal identificouse a recorrência dos Esportes, com 31 TCC, Ginásticas perfazendo 10 TCC, Lutas
e Danças ambos com 5 TCC cada, e Jogos com 2 TCC. Na categoria ‘temáticas’,
alguns estudos se detiveram em: Saúde (8); Corpo (5); Inclusão (5); Treinamento
(3); Metodologia de Ensino (3).
Nesse sentido, observamos que as identidades dos sujeitos estão implicadas na
constituição enquanto futuros/as professores/as de EF. Por identidade, entendemos
aquilo que estabelece o limite entre o eu e os outros. Assumimos diferentes
identidades, como em um grande mosaico, no qual partes diferentes, que não se
encaixam de forma perfeita, constituem uma única peça. Para Woorward (2000),
identidade como um conceito relacional que depende da diferença. Somos resultado
de uma série de negações, constituímos nossa identidade a partir daquilo que não
somos. Assim, o objetivo deste estudo foi problematizar as relações entre o currículo
do curso de EF da FURG e as contingências que possibilitam a consolidação de
temas de TCC.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa, de cunho qualitativo, foi construída com bases na pesquisa
descritiva. Nos meses de outubro e novembro de 2016 foram realizadas entrevistas
com dez acadêmicos/as do quarto ano do curso de EF. A previsão era a realização
com dezoito acadêmicos/as formandos/as, mas na eminência do término do
semestre, agravado pela greve da Universidade, houve o rompimento das rotinas
acadêmicas impossibilitando a realização das demais entrevistas. No intuito de
compreender o processo de construção do TCC, foi elaborado um roteiro semiestruturado composto por questões como: A temática do TCC; A contribuição do
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curso na consolidação da temática; Procedimentos para a escolha do/a orientador/a;
A contribuição da disciplina Seminário de Pesquisa II na escolha do/a orientador/a;
Critérios para a escolha do/a orientador/a; Envolvimento do/a acadêmico/a com
atividades de pesquisa, ensino e extensão; O espaço de investigação do TCC
(escolar ou não escolar). As entrevistas foram transcritas e analisadas visando
identificar os percursos dos/as acadêmicos/as na consolidação das temáticas de
TCC. Algumas categorias emergiram após leituras e debates, em grupo, acerca das
respostas dos/as acadêmicos/as. Na sequência passamos a desenvolver aquilo que
compreendemos em cada categoria elaborada.
3 INTERPRETAÇÕES
A partir das entrevistas identificamos, inicialmente, dois grupos distintos de
acadêmicos/as em relação às perspectivas em relação ao curso. Aqueles que possuíam
uma relação mais estreita com uma determinada prática corporal mostraram-se
menos abertos às possibilidades de pesquisar temas diferentes aqueles pertinentes
à sua prática. Outros, que não tinham histórico com práticas corporais específicas,
mostraram-se mais disponíveis para definir seus temas de pesquisa.
Influência da representação da profissão (Educação Física) anterior à
graduação - Os/As acadêmicos/as que tinham relações estreitas com alguma
prática esportiva, anterior à graduação, tinham definições claras sobre a temática
de pesquisa a ser desenvolvida para o TCC. Desconheciam como se dava o processo
de pesquisa, mas não tiveram dúvidas na definição do tema. Evidenciamos que
o curso exerceu pouca influência, através de diferentes práticas curriculares, na
alteração da temática original. Em alguns casos, houve o ajuste da temática, pois o
corpo docente não atendia aos interesses em sua totalidade. Nesse sentido, a “zona
de conforto” foi uma condição manifesta pelos/as acadêmicos/as, como pode ser
verificado no extrato a seguir:
E a temática é torcedor de futebol. [...] Ela é anterior, quando eu entrei no
curso, eu já vivia nesse meio, por isso, eu vim fazer essa pesquisa.[...]eu não
via outra alternativa em outra área que eu gostaria de ter feito o TCC, e eu
resolvi fazer por essa área que já é anterior a história do curso (Acadêmico
C).

Em contraponto a esse grupo, os/as acadêmicos/as que não tinham relações
mais estreitas com práticas corporais mostraram-se mais flexíveis a diferentes
temáticas apresentadas e/ou discutidas no curso, relatando inclusive, a dificuldade
em definir a temática a ser investigada.
Não, foi uma… eu estava em duvida em o que fazer no TCC, ai eu conversa com
um, conversava com outro até que no próprio escritório o pessoal começou
a dizer: “porque tu não dá laboral pra nós?” ai eu fiquei pensando que não
porque eu tinha muitas coisas pra fazer, ai começou a surgir a idéia, quem
sabe eu faça meu TCC sobre ginástica laboral (Acadêmica R).

As temáticas observadas manifestam os interesses pessoais dos/as
pesquisadores/as. Assim, evidencia-se a pessoalidade na construção do tema de
pesquisa. Resume-se, em nosso entendimento, a dar legitimidade às experiências
pessoais através da pesquisa. Nesse grupo, indicamos que ocorra a busca pelo
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“verniz científico” que se ocupa em consolidar e valorizar a trajetória pessoal
dos/as acadêmicos/as. Essa categoria reforça a maneira pela qual a produção
de conhecimentos em EF é atravessada por temáticas oriundas de experiências
anteriores à graduação.
Escolar ou não-escolar: eis a questão!Em relação ao contexto onde as
pesquisas são desenvolvidas, encontramos a recorrência de TCC em espaços não
escolares. Os/As acadêmicos/as entrevistados/as não dedicam seus TCC para o
espaço escolar (Educação Básica), pois em certa medida, entendem que o curso,
nesse sentido, fornece subsídios suficientes para a discussão do contexto escolar,
seja nos estágios supervisionados ou nas disciplinas. Provocados/as a refletir sobre
essa escolha, reforçam que o TCC é o espaço para dedicarem-se a estudos que lhes
interessam aprofundar.
Questionados/as ainda, acerca dos critérios na escolha dos/as orientadores/
as, afinidade foi recorrente. A disciplina em Colegiado, Seminário de Pesquisa II,
seria o espaço dedicado à aproximação dos/as acadêmicos/as com todos/as os/
as professores/as do curso de EF, possíveis orientadores/as. Entretanto, os/as
acadêmicos/as relataram que não foi nesse espaço que se definiu a escolha, pois
projetos de pesquisa, de extensão, disciplinas, entre outros, construíram relações
de afinidades que determinaram a escolha, como é possível observar nos trechos a
seguir:
Eu tinha ideia de trabalhar alguma coisa com atividade física para pessoas
com problemas, por causa do meu pai como eu falei que era diabético. Então,
eu procurei a professora de Fisiologia [...]Ah, eu tinha uma afinidade com
a Priscila, já gostava, já gostei desde que eu comecei a estudar fisiologia,
cinesiologia, essa questão toda. (Acadêmica A)
O meu orientador eu escolhi, acho que por afinidade, eu procurei professores
que se adequassem mais ao estilo de pesquisa que eu estava me propondo a
fazer, que eu tinha na cabeça (Acadêmico F).

O fato de ‘esportes’ ser a temática mais recorrente nos TCC analisados no
período de 2009 a 2015, instigou-nos a questionar sobre a hierarquização dos cinco
temas da cultura corporal. Em relação à ordem proposta dos cinco temas da cultura
corporal (jogos, esportes, ginásticas, danças e lutas) pelo QSL da EF (FURG), os/
as acadêmicos/as não consideraram um fator influenciador na escolha do tema de
pesquisa. Entretanto, consideraram que disciplinas das ciências biológicas poderiam
ser ofertadas com maior antecedência, permitindo a aproximação com temáticas
como treinamento, prescrição de exercícios.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a produção do conhecimento em EF continua sendo
fortemente atravessada pelas experiências esportivas anteriores ao curso de
graduação. Essa condição põe em evidência que esses saberes determinam o que
pode ser EF e que o currículo não constrói, necessariamente, as relações necessárias
para produzir indagações acerca, do que chamamos de ‘Estado da Arte’, da área.
Os/As acadêmicos/as partem de seus contextos pessoais em busca de referenciais
teóricos que consolidem, alterem ou até mesmo rechacem suas perspectivas, mas
diante dos seus contextos ou das suas necessidades.
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PLAN DE ESTUDIOS E POSIBLES CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO DE
CONSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA: SE CENTRAN EN LOS CAMINOS DE
FORMACIÓN
RESUMEN: Su objetivo era analízar la relación entre en plan de estudios de la Educación Física y
contingencias que puedan ayudar a construir la finalización de temas de trabajos de conclusión de
curso. Para esta investigación cualitativa de carácter descriptivo, se se realizaron entrevistas con diez
académicos del curso de Educación Física da FURG. A la vista de la información manifestada por el
/ la académicos, los estudiosos(as) creen que la produción de conocimiento en lá Educación Física
continua siendo fuertemente atravesada por las experiencias deportivas anteriores a la graduación.
PALABRAS CLAVE: Educación Física, plan de estudios, producción de conocimiento.

THE CURRICULUM AND ITS POSSIBLE CONTRIBUTIONS TO CONSTRUCTION
OF KNOWLEDGE IN PHYSICAL EDUCATION: FOCUS ON TRAJECTORIES
FORMATIVE
ABSTRACT: It was aimed to problematize the relations between de Physical Education and
contigency that assist the structuration of a term paper subject. To this qualitative research, with
descritive category, it was performed interviews with ten graduating academics of the FURG, Physical
Education course (PE). Based on the informations manifested by the academics, we consider that
the knowledge production in PE continues to be strongly based by the academics previous esportive
experiences.
KEYWORDS: Physical Education, Curriculum, Knowledge Production.
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO/BA E
PETROLINA/PE1
Misma Lima Mariano2
Jayme Felix Xavier Junior3
João Gabriel Eugênio Araújo4
Cleyton Batista de Sousa5
Gilberto Feitosa da Silva6
Maria Sergiane Ribeiro e Silva7
RESUMO
O objetivo da pesquisa é identificar e analisar as modalidades de ações de formação continuada
por professores de Educação Física (n= 12) da educação básica das cidades Juazeiro e Petrolina
no período de 2012 a 2014. É um estudo quantitativo do tipo descritivo, cuja coleta foi feita por
questionário. Concluímos que estes professores investiram na sua formação, correspondendo aos
seus interesses e oportunidades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Educação Física; Formação Continuada.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o tema formação de professores, inicial e continuada, vem
tendo um destaque no cenário acadêmico. Isto resulta da dificuldade em obter
respostas conceituais e práticas acerca do processo de ensino e aprendizagem,
e que sejam adequadas ao momento de rupturas sociais e de intensas mudanças
(ANDRADE;ENS; ANDRÉ, 2002).
A formação continuada para professores de Educação Física, também passa
pela mesma situação da verticalização dos modelos formativos, crise de identidade,
dos saberes docentes e formação profissional (TERRA;PIROLO, 2006). Entretanto,
os professores que desenvolvem um processo de qualificação na carreira,tem a
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Vale do São Francisco (UNIVASF), mismalimamariano@gmail.com
3 Universidade Federal Vale do São Francisco (UNIVASF), Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE)jaymefelix@yahoo.com.br
4 Universidade Federal Vale do São Francisco (UNIVASF), joao.araujo@afogados.ifpe.edu.br
5 Universidade Federal Vale do São Francisco (UNIVASF), cleytonbatista1@hotmail.com
6 Universidade Federal Vale do São Francisco (UNIVASF), gilfeitosa1@hotmail.com
7 Universidade Federal Vale do São Francisco (UNIVASF), sergianyribeiro@gmail.com
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possibilidade de aprender e reaprender diante dos desafios ocorridos durante a sua
prática, através de uma ação coletiva do saber e discussão crítico-reflexiva do saber
fazer (BEHRENS, 1996;LIBÂNEO, 1998).
Esta pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento profissional de professores,
a partir da compreensão de uma realidade. Deste modo, o objetivo é identificar e
analisar as modalidades de ações de formação continuada pelos professores de
Educação Física. Identificamos, também, na perspectiva dos mesmos, as modalidades
formativas que mais contribuíram para sua prática profissional, avaliando a oferta e
os tipos de ações oferecidos.
2 MÉTODOS
Participaram do estudo 12 professores de Educação Física da rede pública
municipal das cidades de Juazeiro/BA e Petrolina/PE, formados e atuantes na
Educação Básica, sendo estas condições utilizadas como critérios de inclusão.A
amostra foi selecionada de forma intencional, por conveniência (MARCONI;
LAKATOS, 2002). Para cada um deles foi atribuído um número – de 1 a 12 – com o
objetivo de manter o sigilo de identidade, respeitando assim os aspectos éticos.
O instrumento usado foi uma adaptação do questionário Inventário de
Necessidades e Caracterização da Formação (FERRO, 2008). Sua estrutura
conta com questões abertas e fechadas, sendo organizada em quatro seções: a)
questões relativas ao tipo e número de formações feitas pelos professores nas áreas
Pedagógica e Técnico-biológica; b) questionamento sobre as modalidades que mais
contribuíram para a formação e prática profissional; c) se a oferta e os tipos de
ações de formação continuada na região atendem ou não às expectativas; d) sobre
conteúdos mais relevantes para melhoria da intervenção pedagógica.
A coleta de dados ocorreu nas escolas onde lecionam os professores,em horário
previamente agendado.Todos foram informados sobre a pesquisa e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).A análise foi realizada por
meio do software SPSS, versão 21.0. Utilizamos a estatística descritiva com cálculo
de distribuição de frequências.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Acerca do número de ações de formação continuada realizada pelos professores,
podemos verificar que os 12 professores que participaram da investigação, realizaram
um total de 524 ações de formação no período investigado. Enquanto que, 366
ações ocorreram na área Pedagógica, referente aos conteúdos da didática, as outras
158 foram na área Técnico-biológica, relacionadas às práticas desportivas, fisiologia
do exercício, treinamento desportivo e fitness.
Verificamos uma maior frequência de participação em formação na área
Pedagógica, provavelmente, em virtude de os professores lecionarem em sua
totalidade no ensino básico (69,85% do total das ações de formação continuada
foram dedicadas a esta área). Isso é coerente na medida em que esses professores
buscam formação que se coaduna com o ambiente escolar onde atuam.Evidências
semelhantes foram verificadas no estudo de Ferreira, Henrique e Costa (2015),
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propondo caracterizar o contexto da formação continuada de 70 professores de
Educação Física do estado do Rio de Janeiro.
A frequência de participação na área Técnico-biológica foi menos que a metade
da área Pedagógica, com 30,15% do total. A maior abstenção em eventos da área
Técnico-biológica verificada entre os professores pode se justificar pelo fato de
acreditarem que tais conhecimentos pouco atendam às demandas da escola.
Nessa perspectiva, a formação inicial e continuada deve apoiar-se em uma
reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente. Realizando um processo constante
de autoavaliação. Assim, a formação deve se aproximar da prática educativa, no
interior das instituições educacionais(IMBERNÓN, 2011).
Constatou-se que todos os professores optaram por ações de formação
continuada organizadas em eventos pontuais, com curta duração (≅ 08 a 40 h).
Dialogando assim, com a literatura que destaca estas modalidades como as mais
frequentadas, principalmente, por professores de Educação Física(PAIM;LORO;
TONETTO, 2008).
A formação continuada na modalidade de especialização ainda provoca
dúvida, principalmente, devido à falta de regulamentação quanto à sua avaliação
e rigorosidade (GOMES, 1999). Contudo, os professores deste estudo, explicitaram
que tais modalidades deveriam ser mais oferecidas na região onde atuam, visando
contribuir para sua prática docente e intervenção pedagógica nas aulas de Educação
Física escolar.
Podemos perceber que há uma necessidade de refletir sobre a oferta e qualidade
dos cursos de formação continuada, pois, dos 12 professores, cinco mencionaram
que não atendem às suas necessidades.Entende-se que a participação docente é
fundamental no processo de compreensão dos benefícios da formação continuada,
sendo imprescindível que o docente possa relatar suas dificuldades e necessidades
no contexto escolar (HERINGER; FIGUEIREDO, 2009).
Quanto aos tipos de ações de formação continuada que os professores
gostariam de frequentar na sua região, verifica-se que os docentes apontam cursos
em uma diversidade de áreas do conhecimento: Pedagógica, Técnico-biológica,
Treinamento Esportivo e ações de formação de longa duração (Pós-graduação).
Este dado revela a carência de cursos na região, não apenas na área pedagógica,
mas em outras áreas de conhecimento.
Acerca dos conteúdos mais relevantes para melhoria da intervenção pedagógica
dos professores destacam-se as lutas e a dança (66,6%) como os mais citados,
seguidos dos esportes e jogos em uma proporção um pouco menor (41,6% e 25%,
respectivamente).De fato, conteúdos como lutas e dança sempre foram menos
utilizados na área, tanto como ideia da necessidade de experiência, quanto da falta
de material pedagógico (TAVALER,1995;VOLP, 1998; GALVÃO, RODRIGUES, SILVA,
2005).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que o perfil das ações de formação de professores está
relacionado com a preferência pela área Pedagógica e no formato de curta duração.
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Observamos uma demanda por ofertas e tipos de ações de formação continuada
em áreas diversas, bem como um interesse maior pelos conteúdos Lutas e Dança.
Verificamos que os educadores realizaram as ações de formação buscando
seu desenvolvimento profissional e que relacionaram o conhecimento apreendido
nestas formações visando o aprimoramento das suas práticas docentes.
Apontamos a necessidade de estratégias de Formação Continuada de forma
sistemática e considerando as demandas dos professores e suas realidades.
ANALYSIS OF CONTINUING EDUCATIONWITH PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
OF THE MUNICIPAL EDUCATION IN JUAZEIRO/BAAND PETROLINA/PE
ABSTRACT: The aimed was to identify and analyze the modalities of continuing education actions by
teachers with Physical Education (n = 12) of the basic education of the cities Juazeiro and Petrolina, in
the period from 2012 to 2014. This is a quantitative study of the descriptive type, which collection was
made by questionnaire. We conclude that these teachers invested in their training, corresponding to
their interests and opportunities.
KEYWORDS: Education; Physical Education, Continuing Education.

ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA RED DE ENSEÑANZA MUNICIPAL JUAZEIRO/BA Y PETROLINA/PE
RESUMEN: El objetivo de la investigación es identificar y analizar los modos de acciones de formación
continua para profesores de Educación Física (n = 12) de la educación básica de las ciudades Juazeiro
y Petrolina en el período de 2012 a 2014. Se trata de un estudio descriptivo y cuantitativo, con datos
colectados a partir de un cuestionario. Al fin, se puede concluir que estos profesores invirtieron en su
formación, según corresponde a sus intereses y oportunidades.
PALABRAS CLAVE: Educación; Educación Física; Formación Continua.
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PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O
CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A FORMAÇÃO
CONTINUADA1
Marcos Godoi2
Cecilia Borges3
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar a percepção dos professores de educação física sobre o currículo
e a formação continuada, através de um estudo quantitativo com 73 professores de escolas de
Cuiabá-MT. Eles têm uma percepção positiva da formação continuada e do currículo. Além disto, eles
usam o currículo para planejar, mas o adaptam e usam outros recursos.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; educação física; formação continuada.

INTRODUÇÃO
Em 2012, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Cuiabá lançou uma
nova proposta curricular de educação física (PCEF) em parceria com a UFMT. Esta,
é centrada nos conteúdos de jogos e brincadeiras, conhecimentos sobre o corpo,
dança, ginástica, esportes e lutas e é destinada à Educação Infantil e ao Ensino
Fundamental (MOREIRA, 2012). Grosso modo, ela não apresenta grandes inovações
e pode ser considerada um currículo hibrido, isto é, caracterizada pela confluência
de várias abordagens pedagógicas. Para apoiar os professores na implementação,
a SME ofereceu uma formação contínua em parceria com a UFMT. Na primeira fase,
foram realizados palestras e ateliers, leitura e discussão da proposta curricular,
exercícios de planejamento coletivo e relatos de experiência. Depois, alguns
professores das escolas que se destacam no ensino de determinados conteúdos
foram chamados para serem formadores.
Todavia, parafraseando Cuban e Tyack (1995), se o currículo muda, mas os
professores não, quais são as chances de sua implementação? Sem conhecer a
percepção que tem os professores do programa, de sua funcionalidade, de sua
contribuição efetiva para melhorar as práticas docentes, toda reforma educativa não
estará condenada ao fracasso? A percepção que os professores têm do programa
tanto quanto da formação continuada é fundamental no processo de apropriação
da proposta curricular.
1 Agência de fomento: CAPES.
2 Universidade de Montreal (UdeM) e Rede Municipal de Educação de Cuiabá (RME Cuiabá),
mrgodoi78@hotmail.com
3 Universidade de Montreal (UdeM), cecilia.borges@umontreal.ca
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Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar a percepção dos docentes
sobre a PCEF e a formação continuada em Cuiabá. A metodologia deste estudo
é de tipo quantitativo e descritivo. Ela se apoia em um questionário com escala
de tipo Likert, adaptado de Ha, Lee, Chan e Sum (2004). A amostra aleatória foi
composta de 73 professores de EF das escolas municipais (34,92% da população),
sendo 54,8% mulheres e 45,2% homens. O critério de inclusão foi de ter ao menos
um ano de experiência com este currículo. A coleta de dados aconteceu em 2015 e
a análise dos dados foi realizada com o programa SPSS.
RESULTADOS
Os resultados que apresentamos e discutimos abaixo, abordam a percepção
geral que os docentes têm do currículo, do apoio recebido nas escolas, da
funcionalidade da PCEF e da utilização de outros recursos, dos aspectos que
dificultam a implementação e da formação contínua.
Em relação à percepção geral da PCEF, os docentes estimam que é vantajoso
ensiná-la e que ela contribui para o desenvolvimento profissional docente.
Tabela 1 – Percepção geral da PCEF
É vantajoso ensiná-la

Considerando o interesse dos
alunos, é vantajoso ensiná-la

Ela contribui para o meu
desenvolvimento profissional

Concordo

82,2%

72,60%

91,8%

Neutro

15,1%

21,92%

6,8%

Não concordo

2,7%

5,48%

1,4%

Total

100,0%

100,0 %

100,0 %

Corroborando estes resultados, os fatores que mais influenciaram os professores
à ensinar um novo currículo de EF na Escócia foram: a convicção que ele permitiria
um desenvolvimento interessante para os alunos; o número de alunos interessados;
as instalações e o pessoal adequados; o entusiasmo dos professores (McPHAIL,
2004). Em um estudo desenvolvido nos EUA, a adesão ao novo currículo parece
estar vinculada ao impacto do mesmo sobre os alunos. De fato, os professores se
perguntavam se a mudança curricular suscitaria o interesse dos alunos (COTHRAN
et al., 2006).
Quanto ao apoio escolar para a implementação do currículo, na tabela abaixo,
os resultados indicam que pedir conselhos aos colegas é mais frequente que o apoio
da coordenação pedagógica ou mesmo da direção.
Tabela 2 – Percepção do apoio na escola
Eu peço conselhos para
Eu tiro dúvidas sobre a PCEF com a
outros professores de EF na
coordenação pedagógica
escola

A direção da escola me apoia
quando eu tenho dificuldades
com o NCEF

Concordo

64,4%

73,9%

47,95%

Neutro

23,3%

20,5%

31,51%

Não concordo

12,4%

5,5%

20,55%

Total

100,0%

100,0 %

100,0 %
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Estes dados indicam que as coordenadoras pedagógicas são menos solicitadas
que os próprios colegas, isto porque, provavelmente, estas não têm formação
específica em EF. Além disto, quase 50% afirmam que a direção os apoia, mas 20%
não recebem apoio e 30% não se pronunciaram. Estes últimos resultados parecem um
pouco ambivalentes e são corroborados por outros estudos, os quais evidenciaram
que a liderança do diretor é fundamental no processo de mudança curricular e
também para o desenvolvimento profissional dos professores (COTHRAN, 2001; HA
et al., 2004; COTHRAN et al., 2006; HALBERT e MacPHAIL, 2010).
Os resultados parecem indicar que a PCEF é funcional, pois como se pode ver na
tabela abaixo, um percentual expressivo dos docentes o utilizam a proposta sempre
ou quase sempre para o planejamento. Porém, os docentes fazem adaptações
durante as aulas ou no decorrer do ano escolar.
Tabela 3 – A funcionalidade da PCEF
Eu utilizo para elaborar o Eu utilizo para elaborar o
plano anual
plano diário

Eu utilizo, mas eu o
adapto durante as
aulas ou ano escolar

Nunca ou quase nunca

2,74%

2,74%

5,48%

Às vezes

17,81%

20,55%

21,92%

Sempre ou quase sempre

79,46%

76,72%

72,61%

Total

100%

100%

100,0%

A este respeito, Curtner-Smith (1999) constata que os professores adaptam,
recriam e modificam o currículo nacional para responder a seus próprias
interpretações e concepções do currículo de EF. Além disso, eles identificaram três
grupos de professores em relação ao uso do currículo: o conservador, o inovador e
o eclético.
Por outro lado, é importante notar que a PCEF não é o único recurso que os
docentes dispõem para planejar. Existem outras referências, tais como os Parâmetros
Curriculares Nacionais, as concepções de ensino dos professores, as informações
da formação continuada, outros livros da EF. A tabela abaixo traz uma síntese da
utilização destes outros recursos pelos professores.
Tabela 4 – Utilização de outros recursos para planejar
Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN)

Minhas concepções de
ensino

Informações da formação
continuada

Nunca ou quase nunca

5,56%

-

-

Às vezes

30,56%

19,44%

16,67%

Sempre ou quase sempre

63,89%

80,55%

83,34%

Total

100%

100%

100,0%

Comparando estes resultados com a utilização da PCEF para o planejamento
anual e diário (79,46% e 76,72%), nota-se que ela é um pouco mais utilizada que
os PCNs (63,89%). Porém, as informações da formação continuada (83,34%) e as
concepções de ensino dos professores (80,55%) são referências um pouco mais
utilizadas que o próprio currículo.
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Em relação as dificuldades encontradas para utilizar o PCEF, os aspectos que
mais dificultam a implementação da PCEF são a falta de material pedagógico e as
instalações inadequadas para as aulas de educação física. Em seguida, a resistências
dos alunos em relação à certos conteúdos, e enfim a dificuldade de cobrir todos os
conteúdos.
Tabela 5 – Aspectos que dificultam a implementação da PCEF
Dificuldade em
cobrir todos os
conteúdos

Os alunos tem
resistência à
alguns conteúdos

Falta material
pedagógico na escola

Falta
instalações
adequadas

Concordo

27,40%

28,77%

41,10%

34,25%

Neutro

32,88%

32,88%

21,92%

17,80%

Não concordo

39,72%

38,36%

36,98%

47,95%

Total

100%

100%

100,0%

100,0 %

A este respeito, a infraestrutura inadequada para as aulas de educação física
foi o problema mais corrente na implementação do currículo de EF na Irlanda
(HALBERT e MacPHAIL, 2010). Segundo as autoras, os fatores políticos e econômicos
são essenciais para a implementação de mudanças nas escolas. Por exemplo, em
um outro estudo, nos EUA, os pesquisadores constaram segundo os diretores de
escola, a falta de apoio, de recursos, de dinheiro e de aperfeiçoamento profissional
para a implantação de um novo currículo da EF (DYSON et al., 2011).
No que se refere à percepção da formação continuada, um percentual elevado
de docentes acreditam que ela ofereceu um apoio suficiente para a implantação do
currículo, que ela propôs sugestões práticas e que permite permitiu uma a reflexão
sobre o currículo.
Tabela 6 – Percepção em relação à formação continuada
Oferece apoio suficiente
para a implantação do
NCEF

Apresenta sugestões de atividades
práticas para as aulas

Permite a troca de experiências
entre os professores e a reflexão
sobre o currículo

Concordo

73,97%

89,04%

86,3%

Neutro

24,66%

10,96%

12,33%

Discordo

1,37%

-

1,37%

Total

100%

100%

100,0%

As pesquisas em EF mostram que os professores precisam de programas de
formação continuada para apoiar a mudança do currículo (MACPHAIL, 2004; HA
et al., 2004; MACPHAIL, 2010; JIN, 2013). Além disto, na formação continuada, os
julgamentos dos professores se concentram sobre o que funciona nos seus contextos
de trabalho (COHTRAN et al., 2006).
CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo indicam que os docentes tem uma percepção
positiva da formação contínua e da PCEF. Porém, a pesquisa aconteceu em 2015,
em menos de 3 anos do lançamento da PCEF, o que pode ter contribuído para a
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boa apreciação dos professores. Alguns estudos destacam que as reformas perdem
a força com o tempo (FALKNER e REEVES, 2000; ST-PIERRE, 2000 apud. LEBÉ,
2005). Além disto, a PCEF é uma proposta de área e não para as demais disciplinas
escolares. Isto coloca a EF numa posição de vanguarda, mas pode enfraquecer a
proposta, caso seja deixada de lado das atenções da SME.
Os aspectos que mais dificultam a implantação são a falta de materiais e a
infra-estrutura inadequada para as aulas de EF, o que depende de investimentos
públicos. Em um momento de recessão e de austeridade, os materiais e a instalações
das escolas se encontram cada vez mais precários. Outros fatores que influenciam
em menor grau a implantação da proposta são a dificuldade de cobrir todos os
conteúdos e a resistência dos alunos. Todavia, consideramos que tais dificuldades
podem ser superadas através da formação continuada e com a disposição dos
docentes em experimentar o novo. Ora, se as mudanças não conseguem incorporar
o entusiasmo e os propósitos dos professores, elas terão sérios problemas para se
sustentar e se generalizar (GOODSON, 2008).
Enfim, assim como Tardif (2005), defendemos que é importante mudar as
condições de trabalho docente, pois se reformamos a organização escolar, os
currículos ou a formação dos professores, e as condições de trabalho continuam
as mesmas, as reformas escolares e da profissão docente parecem condenadas ao
fracasso.
TEACHER’S PERCEPTIONS OF THE CURRICULUM OF PHYSICAL EDUCATION
AND CONTINUING EDUCATION
ABSTRACT: The aim was to analyse the perception of physical education teachers about the
curriculum and the in-service teacher training, through a quantitative study with 73 teachers. They
have a positive perception of in-service teacher training and the curriculum. In addition, they use the
curriculum for planning, but they make adaptations and use other resources.
KEYWORDS: curriculum; physical education; in-service teacher training.

PERCEPCIÓN DE LOS MAESTROS SOBRE EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN
FÍSICA Y LA FORMATION CONTINUA
RESUMEN: El objetivo fue analizar la percepción de los profesores sobre el currículo de educación
física y la educación continua, a través de un estudio cuantitativo con 73 maestros. Ellos tienen una
percepción positive de la formación continua y del currículo, lo usan para la planificación, pero lo
adaptan y usan otros recursos.
PALABRAS CLAVES: currículo; educación física; formación continua.
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CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: ANALISE DA PRODUÇÃO
MAPEADA NO PERÍODO DE 2004 A 20161
Raffaelle Andressa dos Santos Araujo2
RESUMO
Este artigo analisa o mapeamento bibliográfico sobre currículo de formação docente em Educação
Física, no período de 2004 a 2016. Trata-se de uma pesquisa de natureza quanti-qualitativa, do tipo
descritiva e correlacional. O levantamento contemplou seis fontes de dados, dos quais selecionou-se
quinze trabalhos. Os resultados apontaram que as práticas são espaços de produção de conhecimentos.
Conclui-se que as práticas curriculares viabilizam o desenvolvimento da aprendizagem docente.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Formação Docente;Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O artigo apresenta como contexto social investigado o currículo de formação
docente em Educação Física que, em conjunto com outras licenciaturas, tem
transcorrido por algumas mudanças para atender aos preceitos das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (DCNs),
em nível superior, curso de licenciatura e Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Educação Física, dentre outros ordenamentos legais.
Partindo do contexto apresentado que trata de temáticas correlatas, formação
e currículo, buscou-se responder o seguinte questionamento: de que modo as
pesquisas científicas existentes no cenário nacional revelam as dimensões teóricas
e práticas, manifestadas pelaPrática como Componente Curricular (PCC), pelo
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) e pelas Atividades Complementares (AC),
no currículo de formação docente em Educação Física?
Este estudo tem como objetivo analisar o mapeamento bibliográfico sobre
currículo, mais especificamente sobreas dimensões teóricas e práticas em cursos de
licenciaturas em Educação Física, reveladas nas produções científicas no interstício
temporal de 2004 a 2014.
O referencial metodológico está fundamentado em Triviños (1987) e Bardin
(2006), sendo um estudo de natureza quanti-qualitativa, do tipo descritiva e
correlacional, por estabelecer relações entre as temáticas pesquisadas, descrever os
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA, para sua apresentação no XX
CONBRACE e VII CONICE.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), raffaelle.araujo@ifma.edu.br
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achados e responder a questão norteadora da pesquisa. Para análise das produções
utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006).
O artigo está estruturado em quatro tópicos. Além desta introdução, no
segundo tópico será identificadoo percurso metodológico do mapeamento. Em
seguida, será apresentada a análise descritiva dos achados e no último tópico,às
reflexões pertinentes acerca da elaboração deste inventariado.
2 PERCURSO METODOLÓGICO
Para a realização do mapeamento dos dados utilizou-se, inicialmente,a
combinação dos termos “currículo” e “educação física”, e posteriormente, associouse “currículo”, “educação física” e “formação docente”. Uma terceira busca aconteceu
com os cognatos “formação de professores” e “licenciatura”.
Como a Educação Física abrange áreas de conhecimento da educação e
saúde, optou-se em mapear as produções científicas na Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações (BDTD), na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), em três periódicos
específicos de produções científicas em Educação Física (Revista Brasileira de
Ciências do Esporte - RBCE, Motrivivência e Pensar a Prática) e no Portal de
Periódicos da CAPES, totalizando seis fontes de dados consultadas.
A pesquisa nos sítios online foi sistematizada no início de segundo semestre
de 2015 e, atualizada no mês de fevereiro de 2017 afim de verificar o surgimento de
novas publicações com a temática investigada. Após o mapeamento de trabalhos
publicados foi realizada a etapa de pré-análise, coma leitura “flutuante” (BARDIN,
2006), como etapa inicial com os documentos da coleta de dados, no caso, os
cento e sessenta (160) textos selecionados a partir da combinação das temáticas,
para determinar com maior propriedade o corpus da investigação.
A etapa da pré-análise se caracterizou como um momento importante de
reflexãosobre os diferentes estudos que estão sendo pesquisado na atualidade
assim, considerou-se os estudos identificados como “dimensões teóricas e práticas
(PCC/ECS/AC)” constituído por quinze (15) trabalhos.
3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO MAPEADA
A descrição analítica dos estudos mapeados, dividiu-se em produções sobre:
a PCC (ARAUJO, 2011; ANTUNES, 2012; MAFFEI, 2014; ARAUJO; LEITINHO, 2014),
o ECS (NUNES; FRAGA, 2006; SILVA JÚNIOR, 2016; RODRIGUES, 2007; SCHERER,
2008; NUNES, 2010; BEHRENS, 2010; MELLO, 2014; KRONBAUER, 2013; ISSE, 2016)
eas AC (SILVA et al.,2012;MONTEIRO et al., 2016).
A descrição analítica resultou em um estudo mais examinado, orientado
por procedimentos considerados básicos como a codificação, a classificação e a
categorização.
A codificação permitiu atingir uma representação do conteúdo ou da sua
expressão com a definição de categorias, em que foram identificadas as principais
temáticas elucidadas no mapeamento realizado e classificadas de acordo com a
essência do seu objeto de investigação (fase classificação).
Identificou-se, também, que os resultados verificados nas diferentes pesquisas
demonstraram a extensão profícua dada à dimensão da prática nos ordenamentos
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legais que permeia toda a matriz curricular, embora estes, em sua grande maioria, não
sejam acompanhados pela mudança de concepção adotada na formação inicial de
professores, prevalecendo a ênfase nos conteúdos específicos e a minimização dos
conteúdos do exercício profissional (ARAUJO, 2011;SCHERER, 2008; NUNES, 2010;
BEHRENS, 2010; MELLO, 2014; ANTUNES, 2012; MAFFEI, 2014; ARAUJO; LEITINHO,
2014); ou o desenvolvimento de metodologias tradicionais com ênfase no ensino
técnico (NUNES e FRAGA, 2006; SILVA JÚNIOR et al., 2016; KRONBAUER, 2013).
Nesse sentido, não é raro observar um currículo prescrito que atenda os
ordenamentos legais e se materialize no currículo vivido de forma fragmentada
com práticas tecnicistas e ultrapassadas de formação. Pois, compreende-se que
nesse processo de currículo como ação permeiam deslocamentos, desorientações,
conflitos, desvios, tensões, contradições, poder, ideologia e outros domínios humanos.
Este reflexo desenvolve-se na prática pedagógica do professor da universidade, na
qual pode ser repetitiva e acrítica com vistas a reprodução ou reflexiva e crítica
indicando uma práxis pedagógica.
O princípio metodológico da ação-reflexão-ação e a resolução de problemas
advindos de situações reais da prática profissional são ferramentas importantes
para a formação inicial e para a constituição do ser professor, dessa forma, o futuro
professor desenvolverá autonomia e capacidade de reflexão crítica no exercício da
docência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado indicou uma quantidade pequena de produções acerca da
problemática que envolve as dimensões teóricas e práticas na formação docente em
Educação Física,refletindo aproximadamente 10% das produções, tendo em vista
que dos cento e sessenta (160) achados, apenas quinze (15) trabalhos tratavam da
temática investigada.
Cumpre esclarecer que a partir desse mapeamento e de sua análise, foi possível
ampliar concepções sobre as ações concebidas pelo eixo articulador das dimensões
teóricas e práticas que devem ser pensadas para além da carga horária expressa nos
documentos legais, valorizando iniciativas e ações no bojo de situações cotidianas
que coloquem o futuro professor em contato com a experiência da profissão em
situação real de aprendizagem (SCHERER, 2008; 2009; NUNES, 2010; BEHRENS,
2010; SILVA JÚNIOR et al., 2016; ISSE, 2016) e que as PCC, os ECS e as AC são
espaços de produção de conhecimentos (saberes, fazeres e atitudes) e possuem
dimensões teóricas e práticas que viabilizam o desenvolvimento da aprendizagem
docente e da reflexão sobre sua própria prática (BEHRENS, 2010; SCHERER, 2008;
ARAUJO; LEITINHO, 2014).
Considerando o que foi apresentado e discutido, afirma-se que houve muitas
descobertas e grandes avanços no conhecimento da temática investigada. Através
das leituras e estudos afinco das pesquisas selecionadas, foi possívelampliar
concepções e formular conceitos; pensar criticamente o objeto de estudo
econhecer o panorama do que se tem produzido no campo educacional nacional
sobre o currículo de formação docente em Educação Física, com ênfase nas ações
concebidas pelas dimensões teóricas e práticas (PCC, ECS e AC).
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FORMACIÓN DOCENTE EN PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA:
ANÁLISIS DE MAPPED PRODUCCIÓN DURANTE EL PERÍODO 2004 2016
RESUMEN: En este artículo se analizala a signación bibliográfica sobre plan de estudios de formación
del profesorado em educación física, de 2004 a 2016. Se trata de una investigación cuantitativa y
cualitativa naturaleza, descriptivo y correlacional. La encuesta incluyó seis fuentes de datos, de los
cualeshemos seleccionado quince obras.Los resultados mostraron que lãs prácticas son espacios de
producción de conocimiento. Llegamos a La conclusión de que lãs prácticas curriculares permiten el
desarrollo de enseñanza aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Curriculum; Formación de Profesores;Educación Física.

CURRICULUM OF TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION: PRODUCTION
ANALYSIS MAPPING IN THE PERIOD 2004 TO 2016
ABSTRACT: This article analyzes the bibliographic mapping on teacher education curriculum in
Physical Education, from 2004 to 2016. It is a quantitative-qualitative research of the descriptive and
correlational type. The survey included six data sources, of which fifteen papers were selected. The
results pointed out that the practices are spaces of production of knowledge. It is concluded that
curricular practices enable the development of teacher learning.
KEYWORDS: Curriculum; Teacher Training; Physical Education.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: IDENTIFICANDO
CONCEPÇÕES DE ENSINO ATRAVÉS DA PESQUISA-AÇÃO1
Robson Machado Borges2
Fernando Jaime González3
Alex Branco Fraga4
RESUMO
Este estudo almeja descrever os resultados iniciais de uma experiência de formação colaborativa
acerca das concepções de professores de Educação Física (EF) sobre suas aulas na escola. Através
de uma pesquisa-ação com 15 docentes, foram realizados 11 encontros de estudos. Os resultados
indicam que os professores não têm claro o sentido da EF na escola, nem convicção de o que e como
ensinar. No entanto, eles se sentem angustiados com essa situação e entendem que precisam de
auxílio para estudar.
PALAVRAS-CHAVE:Concepção de ensino; Pesquisa-ação; Formação continuada.

INTRODUÇÃO
A Educação Física (EF), enquanto componente curricular, adquiriu no século
passado o mesmo patamar de legalidade de outras disciplinas escolares. No entanto,
ainda não alcançou sua legitimidade na escola (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014), ao
passo que “[...] tem tentado se livrar do estigma de uma disciplina meramente
prática, na qual os alunos não têm o que estudar” (GONZÁLEZ; FRAGA, 2009,
p. 113). Nessa linha, dificilmente coordenadores pedagógicos, tampouco pais ou
responsáveis, solicitam que os professores expliquem os motivos de um conteúdo
específico ter sido ou não desenvolvido (idem, 2012).
Nessa lógica de não reconhecimento do valor da EF pelos indivíduos que
participam da sua existência na escola5, um entendimento bastante frequente reduz
a EF a uma prática “[...] que ‘retira’ o aluno da sala de aula para momentos de diversão
e descompromisso, como um momento de ‘não pensar’, mas de apenas ‘exercitarse’, ‘esfriar a cabeça’ frente a disciplinas que exigem um empenho intelectual intenso
[...]” (SICHELERO; REZER, 2013, p. 29).
1 O texto não contou com apoio financeiro.
2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), robson.borges@
unijui.edu.br
3 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), fjg@unijui.edu.br
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), brancofraga@gmail.com
5 Diretores, coordenadores pedagógicos, funcionários, pais, professores de outras disciplinas e os
próprios alunos.
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Nessa perspectiva, a EF escolar atualmente tem sido foco de reflexões sobre as
possibilidades de aprendizado oferecidas aos alunos. Se por um lado, percebe-se a
existência de algumas práticas inovadoras nesse componente curricular, por outro,
identifica-se que o modo tradicional6 de ensino e o abandono do trabalho docente7
são formas de atuações muito presentes (FENSTERSEIFER, 2010).
Nesse sentido, entre as distintas diretrizes nacionais para conceber as aulas
de EF (BRASIL, 1971; BRASIL, 1998), estão os professores, que em determinado
momento, a nosso ver, perceberam-se em uma situação na qual o modo de atuação
desenvolvido nas aulas não dava mais conta. Assim, com a alteração conceitual da
área nas últimas décadas, seria preciso trabalhar em outra perspectiva. No entanto,
pensamos que não foram oferecidas condições adequadas para que os docentes
pudessem se apropriar de forma efetiva de uma série de conhecimentos necessários
para alterar o modo de atuação de acordo com os marcos legais atuais.
Neste quadro, também se constata que a formação inicial tem encontrado
dificuldades em instrumentalizar os professores para a futura mobilização de saberes.
Nessa linha, Castellani Filho (2011) aponta que a maioria dos cursos superiores de
EF no Brasil ainda tem uma lógica de formação profissional do século passado.
Além dos problemas na formação inicial8, a formação continuada oferecida não
consegue ter efeito suficiente, pois não proporciona alternativas de mudança. Como
apontam Molina Neto et al. (2006), os eventos oferecidos como formas de estudo
permanente são de carga horária reduzida e incapazes de oferecer autonomia aos
professores.
Neste cenário, parece necessário a realização de empreendimentos que
possibilitem uma alteração na situação atual da área. Na tentativa de avançar nessa
temática, uma perspectiva que tem sido apontada como consistente e eficaz na
formação continuada em EF é a pesquisa-ação (BETTI, 2013). Segundo Franco
(2005) ela é vista como uma possibilidade de sucesso, pois é uma estratégia para o
aperfeiçoamento de professores, buscando o aprimoramento do ensino, em prol do
aprendizado dos alunos.
Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar os resultados iniciais
de uma experiência de formação colaborativa acerca das concepções de professores
de EF sobre suas aulas na escola.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo se orientou por uma abordagem qualitativa, caracterizandose como uma pesquisa-ação. Assumimos que se trata de um tipo de pesquisa
pautada na ação, com foco na “[...] resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 2011, p. 20).
6 Pelo termo “modo tradicional”, entende-se o ensino de poucas modalidades esportivas (geralmente,
não mais do que quatro durante o ano) pautado na execução e reprodução de movimentos.
7 Por “abandono do trabalho docente”, entende-se a falta de intenção de ensinar os alunos. Ou seja,
as ações do ensinante nas aulas não é pautada por um objetivo de aprendizagem para os discentes.
8 De forma geral, as críticas realizadas ao trabalho do professor de EF têm ocorrido desde a década
de 1980, denunciando a má qualidade da atuação docente. Na maior parte dessas críticas, é mais
fácil perceber o que não deve ser realizado, do que o apontamento de o que fazer (BETTI, 2013).
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Os sujeitos participantes do estudo foram 15 professores de EF9 atuantes em
escolas estaduais no interior do Rio Grande do Sul, os quais – juntamente
com um dos pesquisadores que atuou como mediador de diálogos críticosreflexivos10 – formaram um grupo de estudos.

O processo de investigação ocorreu durante 11 encontros de estudos – entre
março de 2016 e março de 2017–, com duração de 2h e 30min cada, realizados em
escolas em que os docentes trabalhavam. Metodologicamente, os integrantes do
grupo se reuniam numa sala e dialogavam sobre suas concepções acerca do ensino
na EF. Com isso, foram criadas condições para que pudessem repensar sua prática,
através de encontros para estudos.
Na tentativa de tornar mais compreensível a descrição da realização dos
encontros de estudos, apresentamos o Quadro 1 com as principais temáticas
estudadas em cada encontro.
Encontro

Tema central

1º

Apresentação da proposta de estudos e solicitação de sugestões para sua realização.

2º

A função social da escola.

3º

O sentido da EFna escola.

4º

O que ensinar na EF escolar?

5º

Dimensões dos conteúdos: procedimental, conceitual e atitudinal.

6º

Conceitos de esporte, cultura, atividade física, exercício físico e jogo.

7º

Lógicas interna e externa dos esportes, subpapéis, teoria de processamento da informação e
modelos de ensino dos esportes.

8º

Diagnóstico e unidade didática.

9º

Plano de aula, método de ensino, tipo de tarefas e intervenção do professor.

10º

Desenvolvimento de um plano de aula de basquetebol com os integrantes do grupo e,
posteriormente, com uma turma de alunos do 8º ano.

11º

Revisão dos temas abordados nos encontros anteriores e sistematização final.

Quadro 1 – Temas abordados nos encontros do grupo de estudos
Fonte: os autores (2017)

Durante as reuniões do grupo de estudo, utilizamos os seguintes recursos para
a produção de dados: a) gravações das falas dos participantes, posteriormente
transcritas na íntegra; b) anotações e proposições didáticas elaboradas pelas
docentes, recolhidas ao final das reuniões; c) registros sobre o desenrolar dos
encontros, realizados no diário de campo do pesquisador11.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Pautados na lógica da análise de conteúdo (SILVERMAN, 2009)12,organizamos
os resultados em um conjunto de categorias. Em função do limite de espaço desse
9 A Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do Rio grande do Sul no qual se desenvolve o
trabalho, enviou convite formal para todos os docentes de sua abrangência (cerca de 85 educadores),
assegurando reconhecimento formal da formação e certificação de horas para o plano de carreira.
10 De acordo com Franco (2005, p. 498), a “reflexão permanente sobre a ação é a essência do
caráter pedagógico desse trabalho de investigação”.
11 Cabe ressaltar que cada professor participante da investigação autorizou a divulgação dos resultados,
através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e visando a preservação da
identidade dos participantes, os nomes dos docentes foram substituídos por algarismos arábicos.
12 O autor entende que na análise de conteúdo os pesquisadores estabelecem uma série de categorias
definidas, de modo que, na pesquisa qualitativa, utilizam-se trechos e recortes não tabulados que
ilustram categorias em especial.
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texto, definimos duas para discussão: (1) o sentido da EF e a relação com a prática
pedagógica; (2) o (des)conhecimento dos professores e a interface com a formação
inicial.
Acerca da primeira, interpretamos que o entendimento dos professores
a respeito do sentido da EF escolar não condiz com o previsto nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). Logo, a incompreensão do direito de
os alunos terem contato com os diversos temas da cultura corporal de movimento
(CCM),não permite a tematização de uma parcela importante destas manifestações.
Pontualmente, os professores desconhecem a especificidade da área – de acordo
com os PCN –, como fica evidenciado nas seguintes falas e no Quadro 2: “Qual é o
sentido mesmo da Educação Física, qual é a importância dela na escola? Sabe eu
acho que isso falta, eu não sei... E isso é uma das minhas angústias” (Prof. 2);“Eu
não vejo nossa classe preparada, porque nós estamos...Eume sinto perdido. Tu vai
ensinar pelo quê? Pela direção? Pelos que os alunos gostam? Pelo Joãozinho que
não faz nada? Tu vai por onde?” (Prof. 14).
Encontro

Percepção dos professores

Prof. 1

Prof. 2

Prof. 3

Prof. 4

Prof. 5

Prof. 6

Prof. 7

Prof. 8

Quadro 2 – Entendimento dos professores sobre o sentido da EF escolar13
Fonte: os autores (2017)
13 No segundo encontro de estudos, foi solicitado aos professores que escrevessem seu entendimento
sobre o sentido da EF escolar, enquanto componente curricular.
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Analisando a segunda categoria, foi possível identificar que os docentes
desconhecem assuntos fundamentais para o ensino na EF escolar e reconhecem
isso, sentindo-se angustiados. Essa constatação fica evidenciada em falas como:
“Lá na escola a gente recebe muitos estagiários... Aí eu digo: meu Deus! Eu falo
pra eles... Eu tinha que voltar a estudar de novo! Eu tô precisando” (Prof. 1); “Eu
tenho dificuldade. Como é que eu faço o aluno ficar esperando a vez? Ou como
eu faço pra participarem todos? Eu não sei o que fazer!” (Prof. 9); “Eu trabalho
aquilo que eu tenho segurança. Eu também tenho medo porque eu não me sinto
preparada pra trabalhar... entende?” (Prof. 8); “Eu não sei cada vez que eu saio daqui
vou pensando:eu não sei nada! Está difícil! Então eu estou pedindo pra vocês pra me
auxiliarem” (Prof. 6); “Eu não tenho condições de trabalhar várias coisas que eu vejo
acadêmicos trabalhar” (Prof. 3).
Esse fato parece ter relação direta com a formação inicial14, uma vez que a
graduação dos professores não ofereceu condições efetivas para o ensino, como
se percebe nas elocuções: “Eu achei o nosso estudo fantástico, foram trabalhadas
coisas que eu não tive na minha formação” (Prof. 2); “Eu me formei em 1985 e saí
com muito pouco, quase nada. Aqui eu aprendi o que eu não aprendi na faculdade”
(Prof. 7).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados iniciais de uma experiência de formação colaborativa com
professores de EF indicam que à medida que o sentido da EF na escola não é claro
para os docentes, eles não têm certeza de o que ensinar.Em consequência, optam
por temas que se sentem mais à vontade, mesmo sentindo-se angustiados com isso.
Nesse sentido, o desconhecimento dos professores sobre conteúdos pertinentes
à EF escolar minimiza a possibilidade de trabalhar com a pluralidade de temas da
CCM. Com isso, o direito de aprendizagem dos alunos fica cerceado. Essa situação
incomoda os professores, que reconhecem a necessidade de aprimoramento,
entendendo que precisam estudar.Principalmente, porquesua formação inicial não
ofereceu conhecimento suficiente para trabalhar com as demandas da EF escolar
na atualidade. Assim, os docentes participantes do estudo solicitam ajuda para que
possam qualificar seu trabalho.
Nessa perspectiva, a formação continuada precisa oferecer condições efetivas
de mudança, através de estudos de longo prazo com os professores que abordem
os diversos temas da CCM, especificamente. Tal ação pretendemos desenvolver em
breve.
CONTINUED EDUCATION OF SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TEACHERS:
IDENTIFYING TEACHING CONCEPTS THROUGH RESEARCH-ACTION
ABSTRACT: This study aims to describe the initial results of a collaborative training experience about
Physical Education (PE) teachers’ conceptions of their classes at school. Through an action research
with 15 teachers, 11 study meetings were held. The results indicate that the teachers are not clear
about the meaning of EF in school, nor the conviction of what and how to teach. However, they feel
14 O limite da formação inicial não é o único elemento problemático, mas é um dos que têm grande
destaque neste cenário.
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distressed by this situation and understand that they need help to study.
KEYWORDS:Teaching conception; Action research; Continuing education.

FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS EDUCATIVO A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓNACCIÓN
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo describir los resultados iniciales de una experiencia
de formación colaborativa, en relación a las concepciones que profesores de Educación Física (EF)
tienen sobre sus clases en la escuela. A través de una investigación-acción con 15 profesores y 11
reuniones de estudio. Los resultados indican que los maestros no tienen claro el sentido de la EF en la
escuela, ni convicción de qué y cómo enseñar. Siéntense angustiados por esta situación y entienden
que necesitan de ayuda para estudiar.
PALABRAS CLAVE: Concepción de enseñanza; Investigación-acción; Formación continua.
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A ABORDAGEM DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA NA
ESCOLA: UMA PESQUISA-AÇÃO COM PROFESSORES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Valéria Gonçalves2
Fernando Jaime González3
Robson Machado Borges4
RESUMO
O estudo visa descrever as decorrências de uma pesquisa-ação com docentes de Educação Física
(EF), acerca do tratamento da competição esportiva (CE) na escola. Em oito encontros, um dos
pesquisadores e duas professoras reuniram-se para estudar a aplicação do Sport Education (SE). Os
resultados apontam uma mudança na concepção das docentes sobre a contextualização da CE nas
aulas de EF, uma vez que elas compreenderam a possibilidade de se trabalhar com essa temática a
partir dos princípios do SE.
PALAVRAS-CHAVE: Competição esportiva; Sport Education; Formação continuada.

INTRODUÇÃO
O esporte é uma prática corporal apreciada em diversos locais do planeta.
Trata-se de uma prática social interessante e de grande significado para muitas
pessoas, especialmente para crianças e jovens (MARQUES, 2004).
Um dos principais espaços em que os jovens tomam contato com o esporte no
Brasil é a escola, sendo sua tematização prevista no componente curricular Educação
Física (EF). Nessa disciplina, é comum que o ensino de esportes ocupe grande parte
do tempo curricular, particularmente, nos anos finais do Ensino Fundamental e no
Ensino Médio.
Em seu processo de ensino, um tema intrínseco ao esporte – pela ótica da
lógica interna (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012) – é a competição, ou seja, a comparação
de desempenho entre os participantes. Nesta perspectiva, não há esporte sem
competição. No entanto, esse entendimento parece não ser consenso entre os
docentes, pois muitos têm demonstrado dificuldades em contextualizar a competição
nas aulas, não conhecendo propostas que abordem o tema. Não raramente, ocorrem
falas do tipo é preciso tirar a competição do esporte ou tem que trabalhar o esporte
sem a competição.
1 O texto não contou com apoio financeiro.
2 valleria_goncalves@hotmail.com
3 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), fjg@unijui.edu.br
4 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), robson.borges@
unijui.edu.br
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Nesse sentido, a competição nas aulas de EF tem sido objeto de estudo de
diversos pesquisadores, sendo que alguns apontam apenas aspectos negativos,
enquanto outros apenas pontos positivos de sua inclusão (ARRUDA JÚNIOR,
2009). Entretanto, é possível afirmar que o esporte é uma construção humana
que pode gerar consequências positivas ou negativas, dependendo da abordagem
(MARQUES, 2004).
Nessa linha, compartilhamos que a competição precisa ser contemplada
como um aspecto importante no ensino dos esportes e que é necessário buscar
alternativas para sua contextualização. Entre as formas de contemplá-la na escola,
algumas possibilidades têm sido objeto de pesquisa, como por exemplo o Sport
Education (SE).
O SE é uma proposta, criada por Daryl Siedentop, que permite pensar a
competição esportiva (CE) como ferramenta educativa. De forma resumida, se
propõe que os alunos participem de um campeonato da modalidade estudada
ao longo de uma unidade didática, desempenhando papéis para além de jogador
(capitão, técnico, observador/scout, árbitro, secretário/súmula, responsável pelo
material e “gandulas”, assessor de imprensa). Nesse modelo, há seis características5
que propõem a todos os alunos – independentemente da condição atlética ou
da habilidade motora – a participação em experiências esportivas autênticas,
recuperando os elementos do esporte institucionalizado com maior potencial
educativo. Para participar do campeonato, a turma é dividida em pelo menos
três equipes equilibradas, das quais duas participam a cada aula de uma rodada
da competição, enquanto a terceira assume a responsabilidade pela arbitragem,
organização, registro estatístico (scout), etc. (GONZÁLEZ, 2014).
Nesse contexto, fazem-se necessárias ações de formação continuada de
professores que possibilitem o estudo do desenvolvimento da CE ao tratar o esporte
na EF escolar. Preferencialmente, propostas colaborativas em que os docentes
possam estudar em grupo. Uma possibilidade nessa linha é a pesquisa-ação, que
tem sido percebida como uma ferramenta de reflexão e modificação na concepção
de ensino de docentes. Segundo Tripp (2005), ela é vista como uma alternativa de
sucesso, pois possibilita alterações de sentido ao que fazemos ou pensamos, sendo
uma estratégia para o aperfeiçoamento de professores. No entanto, parecem raros
os estudos que utilizaram a pesquisa-ação para investigar a CE na escola, a partir
do SE.
Partindo desse contexto, desenvolvemos uma investigação que teve como
objetivo analisar as decorrências de um estudo colaborativo com professores de EF,
acerca do tratamento da CE na escola.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa-ação, entendida como uma
“[...] pesquisa na qual as pessoas envolvidas têm participação ativa, e na qual há
uma exigência de conhecimento a ser produzido” (BETTI, 2010, p. 142).
5 Temporada, Filiação, Cronograma, Registro do desempenho, Festividade e Evento culminante. Ver
detalhes em González (2014).
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Após todos os docentes que atuam em escolas de uma Coordenadoria
Regional de Educação do Rio Grande do Sul terem sido convidados (cerca de 85), os
sujeitos participantes foram duas professoras com formação em EF, que juntamente
com um dos pesquisadores constituíram um grupo de estudos6.
O processo de investigação ocorreu em oito encontros, entre setembro e
novembro de 2016, das 20h às 21h e 30min. Nos encontros, realizados na sala de
uma instituição de ensino superior, as participantes estabeleciam diálogos críticosreflexivos sobre a CE nas aulas de EF, com a mediação do pesquisador participante.
Para facilitar a identificação dos temas estudados, apresentamos o Quadro 1.
Encontro

Tema central

1º

Apresentação da proposta
Questionário sobre atitudes em relação ao fair play no futebol
Relação entre esporte e competição
Introdução ao SE

2º

Estudo das seis principais características do SE

3º

Retomada das características do SE
Reflexão acerca do fair play

4º

Papéis desempenhados pelos alunos: jogador, capitão, técnico, árbitro, assessor de
imprensa, responsável pelo material e “gandulas”

5º

Papéis desempenhados pelos alunos: secretário e observador
Ficha de avaliação de desempenho individual

6º

Divisão das equipes segundo o SE

7º

Como organizar o campeonato e os jogos
Elaboração de uma temporada

8º

Sistematização final (revisão de todos os temas estudados)
Questionário sobre atitudes em relação ao fair play no futebol
Quadro 1 – Temas estudados nos encontros
Fonte: os autores (2017)

Durante as reuniões do grupo de estudo, utilizamos os seguintes recursos para
a produção de dados: a) gravações das falas dos participantes, posteriormente
transcritas na íntegra; b) anotações e proposições didáticas elaboradas pelas
docentes, recolhidas ao final das reuniões; c) dois questionários, um aplicado antes
e outro após a realização dos encontros de estudos; d) registros sobre o desenrolar
dos encontros, realizados no diário de campo do pesquisador.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com base na análise de conteúdo (BARDIN, 2011), apresentamos os resultados
em três categorias: (1) o desconhecimento das docentes sobre o trato da CE nas
aulas e do funcionamento do SE; (2) a inquietação e a angústia como consequência
do desconhecimento; (3) a compreensão do funcionamento do SE após o estudo.
Acerca da primeira categoria, interpretamos que as docentes não compreendiam
temas relevantes ao abordar a CE na EF, como se percebe em falas como: “Eu
nunca tinha ouvido falar no fair play, primeira vez que tive contato foi aqui” (P2);
6 Para preservar as identidades das professoras seus nomes foram substituídos pelas identificações
P1 e P2. Cabe ressaltar que as docentes autorizaram a divulgação dos resultados da pesquisa
mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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“Eu não sabia que o fair play envolvia tudo isso” (P1); “Como vou dividir eles em
equipes equilibradas? Eu tenho dificuldade nisso, porque normalmente eu deixo eles
escolherem em que time vão ficar” (P1). Tampouco, compreendiam o SE: “Eu ouvi
falar nesse nome Sport Education quando um acadêmico foi realizar um estágio na
escola, daí eu pensei: ai meu Deus o que é isso?” (P1); “Eu fui numa palestra de um
professor e ele trabalha assim, [...] mas não sabia que era o Sport Education que ele
desenvolvia. Eu até pensei em tentar desenvolver com minhas turmas o que ele faz,
mas só visualizando não tem como” (P2).
Essa situação incomoda e deixa as docentes angustiadas, como humildemente
elas relatam: “Cada vez que eu vejo trabalhos bacanas, acabo me angustiando mais,
porque vejo que eu tenho que fazer alguma coisa, mas sozinha não consigo dar
conta, me sinto perdida e isso me incomoda muito” (P2); “[...] apesar de trabalhar
somente com o Ensino Médio me sinto insegura com essa etapa, não sei o que
trabalhar” (P2); “[..] não sei se fico feliz em aprender algo novo ou se fico triste em
perceber o quanto estou perdida [...]” (P1).
Após o estudo, as docentes compreenderam temas relacionados à CE na EF e
ao SE: “Parece que agora ficou mais claro, estou entendendo como desenvolver essa
proposta”. Pontualmente, reconheceram a importância da separação das equipes
de modo equilibrado, conforme mencionaram: “Essa foi a parte que eu mais gostei,
porque eu tinha dificuldade nisso, me angustiava ver sempre os mesmos sendo
escolhidos por último” (P1); “Eu ainda não fiz isso na minha aula, mas estou louca
pra fazer, acho que vai me dar um sentimento de alívio sabe, em saber que não vai
ter aquele sentimento de ficar sempre por último” (P2).
Antes de estudar outros papéis sugeridos no SE, P2 comentou que essa proposta
funcionaria apenas com o Ensino Fundamental, pois os alunos do Ensino Médio não
se interessariam. No entanto, após o estudo, ela desenvolveu o SE em uma turma e
mudou sua concepção. Relatou não ter sido difícil inserir os papéis e que os alunos
se envolveram na proposta, sendo que algumas meninas – que normalmente não
participam das aulas –, ofereceram-se para desempenhar as diferentes funções. Na
aula seguinte os discentes pediram para utilizar os papéis novamente, algo que a
surpreendeu.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Descrever as decorrências de um estudo colaborativo com docentes de EF
acerca do tratamento da CE na escola não é algo simples, uma vez que são inúmeros
elementos a serem considerados para análise. Contudo, os achados nos levam a
defender a possibilidade de mudança na concepção de ensino de professores, a
partir do esforço empregado em pesquisas colaborativas.
Nesse sentido, foi possível identificar que as professoras não tinham conhecimento
do SE. No entanto, após as reuniões de estudos elas passaram a compreender
o funcionamento dessa proposta, seus objetivos e a forma de organização. Para
além disso, uma das docentes realizou a aplicação do SE, surpreendendo-se com a
aceitação dos alunos do Ensino Médio, ao contrário do que previa antes do estudo.
A mudança de percepção das educadoras ocorreu também em relação
à abordagem da CE nas aulas de EF. Pois, antes do estudo, elas não tinham
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conhecimento pleno do fato de a competição ser inerente ao esporte. Entendiam que
a competição não deveria ser estimulada nas aulas, por não se tratar de algo bom.
Entretanto, após as reflexões no grupo, passaram a perceber um valor educativo na
CE, quando trabalhada de forma adequada.
Logo, em um futuro próximo, pretendemos retomar o contato com as docentes,
a fim de verificar se houve alguma tentativa de desenvolvimento contínuo do SE e
quais suas consequências. Com isso, buscaremos identificar a possível influência
desse estudo colaborativo na prática pedagógica das professoras.
THE APPROACH OF SPORTS COMPETITION IN SCHOOL: AN ACTION RESEARCH
WITH PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT: The study aims to describe the consequences of an action research with Physical
Education (PE) teachers about the treatment of sports competition (EC) in school. In eight meetings,
one of the researchers and two teachers met to study the application of Sport Education (SE). The
results point to a change in the teachers’ conception about the contextualization of the EC in the EF
classes, since they understood the possibility of working with this subject from the study of the SE.
KEYWORDS: Sports competition; Sport Education; Continuing Education.

EL ABORDAGE DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA EN LA ESCUELA: UNA
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN CON PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo describir las derivaciones de una investigación-acción
con maestros de Educación Física (PE) en el tratamiento de la competición deportiva (CE) en la
escuela. En ocho encuentros, uno de los investigadores y dos maestros se reunieron para estudiar el
modelo Sport Education (SE). Los resultados indican un cambio en la concepción de la enseñanza en
el abordaje de la CE en las clases de educación física, una vez que comprendieron la posibilidad de
trabajar con este tema desde la perspectiva SE.
PALABRAS CLAVE: Competición Deportiva; Sport Education; Educación Continua.
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CAMINHOS PARA UMA “CONCEPÇÃO AMPLIADA”
DO TRABALHO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: TENDÊNCIAS TEMÁTICAS1
Eduardo Reis Pieretti2
Caroline Arnaldo Ortiz3
André Malina4
RESUMO
O presente estudo versa sobre o trabalho do professor de Educação Física. Propusemo-nos a observar
quais temas podem ser considerados recorrentes e predominantes nas investigações sobre a matéria
e como eles podem confluir para o desenvolvimento de uma explicação materialista sobre o trabalho
desse professor. A partir desse levantamento, consideramos ser possível haver condições científicas
e históricas para se criar uma “concepção ampliada” do trabalho do professor de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho do professor de educação física; educação física e marxismo; “estado
da arte”;

INTRODUÇÃO
Estudar o trabalho do professor de Educação Física implica, incontornavelmente,
colidir com a questão da nomenclatura “professor” ou “profissional de Educação
Física”5.Supomos o termo professor, por considerarmos que a natureza elementar
da atividade, tanto em âmbito escolar como não-escolar, é o trabalho pedagógico.
Somente essa questão já abriria um amplo leque de questões daí derivadas.
Ainda que seja um objeto central para a Educação Física, a inexistência de um
“estado da arte” sobre o trabalho desse professor implica como tarefa das mais
urgentes identificar e compreender como a área “Educação Física” tem pensado
o trabalho do professor/docente/pedagógico a ela vinculado e a partir de quais
parâmetros essas reflexões e pesquisas estão sendo conduzidas. Ainda que esforços
venham sendo acumulados na compreensão desse trabalho (FRIZZO, 2013; REZER,
2013),consideramos ser fundamental a compreender o trabalho do professor de
Educação Física inscrito na sociedade capitalista contemporânea, buscando explicar
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS),eduardo.pieretti@ifms.edu.br
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), carolarnaldo@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andremalina@yahoo.com.br
5 Observamos que um dos fatores que contribuem nessa discussão é a regulamentação da profissão
e da instituição do sistema CONFEF/CREFs, que vinculam-se ao reordenamento do mundo do
trabalho na Educação Física, sancionando a mercantilização da área e configura um projeto de
formação humana alinhavado ao neoliberalismo, cf. Nozaki (2004). Penna (2006)e Gawryszewski
(2008), respectivamente.
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como o professor de Educação Física participa das estruturas e o dinamismos dessa
sociedade.
Apresentamos aqui uma etapa de um conjunto de pesquisas que interligam-se
na explicação do trabalho do professor de Educação Física na articulação dialética
entre as particularidades e especificidades desse trabalho e a totalidade das formas
sociais próprias à sociedade capitalista contemporânea. A compreensão dos temas
candentes nas investigações sobre esse trabalho acopla-se à construção de uma
“concepção ampliada” do trabalho do professor de Educação Física que abarque as
determinações que incidem sobre esse trabalho.
OBJETIVOS
Intentamos: a) constituir subsídios para uma “concepção ampliada” do trabalho
do professor de Educação Física, na esteira de uma explicação sobre o modo como
esse trabalho constitui-se como parte integrante da sociedade capitalista; b) realizar
levantamento sobre os enfoques temáticos contidos nas produções acadêmicas
que circulam nos periódicos brasileiros sobre o assunto; e c) tecer um quadro sobre
tendências nas pesquisas do trabalho do professor de Educação Física.
METODOLOGIA
Recorremos às produções científicas contidas em periódicos acadêmicos para
delinear esse “quadro” em termos quantitativos. A confecção desse panorama foi
pensada a partir dos periódicos melhor avaliados na “Educação Física” pelo “QualisCAPES”.Procuramos abarcar uma amostragem que desse conta de expressar a
situação dessas produções, nos termos de seus enfoques temáticos, pondo em
evidência os aspectos aos quais a área tem posto relevo e maior preponderância na
abordagem do trabalho do professor de Educação Física.
Os artigos foram selecionados seguindo os seguintes critérios: 1) Classificação
maior ou igual a B2 na avaliação “Qualis-CAPES 2014”, na área de avaliação “Educação
Física”, por meio da plataforma Sucupira, que retornou 509 revistas; 2) Dentre
essas, destacamos as brasileiras e que publicam em língua portuguesa, reduzindoas a um número de 79 periódicos; 3) destas, excluímos das revistas duplicadas (nas
modalidades impressa e online) as revistas na modalidade impressa, permanecendo
69 periódicos; 4) Por fim, destacamos aqueles revistas das áreas “Educação Física”,
“Esporte” e “Lazer” e periódicos interdisciplinares, resultando 29 periódicos. Os
artigos foram selecionados por meio de busca a partir dos seguintes termos-chave:
“trabalho do professor”; “trabalho docente”; e “trabalho pedagógico”. Obtivemos
um retorno de um total de 167 artigos.
Nos artigos selecionados, identificamos a quais temas dedicaram-se os autores
na abordagem do trabalho do professor de Educação Física. Utilizamos das referidas
palavras-chaves para realizar a identificação desses temas. Verificamos quais temas
repetiram-se ao menos uma vez, indicando recorrência.
Identificados tais enfoques temáticos, propusemo-nos delinear a disposição
cronológica desses enfoques. A ideia é identificar quais aspectos do trabalho do
professor de Educação Física vem sendo abordados nas pesquisas ao longo do
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tempo, se houve ou não mudanças nesses enfoques e compreender as possibilidades
para constituir uma “concepção ampliada” do trabalho desse professor a partir do
rol de temas inscritos nas pesquisas sobre ele6.
A identificação e agrupamento dos enfoques temáticos foram pensados de
modo a fornecer subsídios à constituição da referida “concepção ampliada” do
trabalho do professor de Educação Física. Os enfoques foram pensados como
uma espécie de partes de um “quebra-cabeça”, complexo e articulado,no qual os
aspectos correlatos comporiam um fenômeno multiforme e polissêmico, mas que
se estrutura e dinamiza por seu suporte material e pela sua inserção na totalidade
concreta.
RESULTADOS
Nos termos da elaboração de um quadro sobre o tema em tela, a tabela a
seguir indica, em termos quantitativos,a disposição de artigos por periódicos que
retornaram ao menos um artigo. Aqueles periódicos em que não obtivemos retorno
na busca, foram excluídas da amostragem.
Tabela 1 - Revistas que retornaram ao menos um artigo sobre a temática

Podemos observar também quais são os temas predominantes pela
quantificação de suas recorrências nas investigações sobre o trabalho do professor
de Educação Física.

6 Compreendemos que a concretização desse itinerário prescinde de abordagem tanto quantitativa
quanto qualitativa. No presente texto, restringimo-nos ao primeiro viés. Essa opção permite-nos
mapear certas tendências de investigação.
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Tabela 2 - Temas recorrentes nas pesquisas sobre o trabalho do professor de Educação Física
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Notamos que o espectro dos temas é amplo e indica a pluralidade dos
aspectos incidentes. Não foram incluídos os temas que não se repetiram porque,
neste momento, estamos interessados em apresentar reincidências e tendências no
estudo sobre o trabalho do professor de Educação Física. Assim, compreendemos
que os temas abordados ligam-se naquilo que poderíamos chamar de “concepção
ampliada” do trabalho por nós investigado. É preciso levar em conta que não
estamos considerando como concepção ampliada o trabalho como congregação
de todo um conjunto de aspectos sociais, históricos e culturais de “peso sóciohistórico” equivalentes. O que consideramos ser o aspecto decisivo dessa concepção
é que esse trabalho só pode ser entendido de maneira adequada quando forem
estabelecidas mediações entre ele e a totalidade social da qual participa.
Um outro aspecto que julgamos importante diz respeito a se há ou não uma
“evolução” quanto aos temas abordados. Com o intuito de observá-lo, verificamos
a quais temas dedicaram-se os autores dos artigos selecionados. Na tabela abaixo
verificamos essa disposição cronológica dos temas recorrentes. O período observado
vai de 1998 à 2016.
Tabela 3 - Disposição cronológica dos temas recorrentes
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O panorama apresentado por meio da quantificação da produção sobre
o trabalho do professor de Educação Física põe acento sobre temas e assuntos
recorrentes abordados nos artigos analisados. É possível apontarmos que os temas
mais recorrentes são: Educação Física, Educação física escolar, Formação de
professores, Docentes, Trabalho e Trabalho docente. Tais temas, são considerados,
neste ensaio, pontos de apoio para pensarmos a caracterização de “concepção
ampliada” do trabalho do professor de Educação Física. Faz-se necessário destacar
que essa concepção ampliada está alinhada à caracterização do trabalho do
professor de Educação Física enquanto trabalho pedagógico. Outro aspecto diz
respeito a “evolução” quanto aos temas abordados, devido à notável ampliação dos
assuntos abordados nos textos relacionado ao trabalho pedagógico.
CONSIDERAÇÕES
Guiamos nossas reflexões tendo por base a caracterização do trabalho do
professor de Educação Física enquanto trabalho pedagógico, e toda sorte de
atividades a ele relacionados, configurando-o em sua especificidade. O quadro das
temática sobre o “trabalho do professor de Educação Física” esboçado por meio de
uma análise de períodos acadêmicos, além de delinear a atual situação nesse campo
de investigação, ainda que em termos quantitativos, encaminha os elementos para a
compreensão da referida configuração desse trabalho em sua especificidade.
A partir desse estudo, consideramos ser possível existirem condições para a
construção de uma “concepção ampliada” do trabalho do professor de Educação
Física. Esta construção passa pela identificação dessas tendências e precisa ser
cotejada com uma análise qualitativa do material selecionado. Em termos prospectivos,
é fundamental compreender: 1) qual a concepção e a preponderância da categoria
“trabalho” no tratamento do “trabalho do professor de educação física” e 2) se estão
sendo elaboradas na área formulações críticas sobre o “trabalho do professor de
educação física”, fundadas, direta ou indiretamente, na teoria marxiana do valortrabalho.
Deste modo, torna-se necessário avançar na elaboração do “Estado da
arte” em questão, incorporando um tratamento predominantemente qualitativo
dessas produções, conformando uma análise propriamente crítica desse trabalho.
Ainda, faz-se necessário considerarmos as seguintes questões: qual a perspectiva
impressa nos textos? Há predominância de alguma perspectiva no conjunto do
material selecionado? De quais concepções de “trabalho”, “professor” e “trabalho
pedagógico” os autores se aproximam? Quais são as teses que os autores
defendem? Caso exista, quais seriam as teorias sociais que dão suporte a defesa
dessas teses?
Nesse sentido, a resolução dessas questões pode nos permitir equacionar a
elaboração de um “estado da arte”, por um recorte crítico, sobre o trabalho do
professor de educação física. A concepção de Trabalho incutida no marxismo tornase um balizador importante na realização dessa tarefa, em virtude da perspectiva
materialista ali contida. Entendemos que a ultrapassagem dessa etapa torna possível
um avanço na elaboração de uma concepção ampliada do trabalho do professor
de Educação Física, compreendendo-o como parte constituinte de uma totalidade
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social, além de ajudar a compreender as reais possibilidades e os limites inscritos no
trabalho desse professor.
WAYS TO AN “EXPANDED CONCEPTION” OF THE LABOR OF TEACHER OF
PHYSICAL EDUCATION: THEMATIC TRENDS
ABSTRACT: The present study deals with the labor of the teacher of Physical Education. We have
proposed to observe which themes can be considered recurrent and prevalent in the investigations
on the subject and how they can converge towards the development of a materialistic explanation
about the work of this teacher. From this survey, we consider that it is possible to have scientific
and historical conditions to create an “expanded conception” of the labor of the teacher of Physical
Education.
KEY WORDS: labor of teacher of physical education; physical education and marxism; “state-of-theart”;

CAMINOS HASTA UNA “CONCEPCIÓN EXTENDIDA” DEL TRABAJO DEL
MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA: TENDENCIAS TEMÁTICAS
RESUMEN: Este estudio se ocupa del trabajo del maestro de educación física. Nos dispusimos a ver
qué temas pueden considerarse recurrentes y frecuentes en las investigaciones sobre el asunto y
cómo pueden unirse para el desarrollo de una explicación materialista del trabajo de este maestro.
A partir de este estudio, consideramos que es posible tener condiciones científicas e históricas para
crear una “concepción extendida” del trabajo del maestro de educación física.
PALABRAS CLAVE: trabajo del profesor de la educación física; la educación física y el marxismo;
“Estado del arte”;
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AS RECOMENDAÇÕES DO BANCO MUNDIAL PARA
O RECRUTAMENTO E TRABALHO DOCENTE DO
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA1
Patrícia Menezes dos Santos2
RESUMO
O objetivo deste trabalho é analisar as recomendações do Banco Mundial para o recrutamento
e trabalho do professor da educação básica no Brasil. Metodologicamente utiliza a pesquisa
bibliográfica e documental, a dialética como método e análise de conteúdo para tratar os dados.
O documento sugere diversas ações que devem ser desenvolvidas no que tange ao recrutamento
e trabalho docente. Apontamos nas conclusões como forma de superação a organização em classe
dos docentes e formação política.
Palavras-chave: Banco Mundial, trabalho docente, educação básica

INTRODUÇÃO
As atuais políticas de formação e trabalho docente para a educação básica
no Brasil são furtos as transformações reformas neoliberais que foram instituídas
aos países subdesenvolvidos nas primeiras décadas do século XIX, conforme
Evangelista e Triches (2014). Maués e Bastos (2016) afirmam que os organismos
internacionais têm criado diversas orientações às quais estão voltadas para as
políticas educacionais dos países da América Latina e caribe, buscando criar novas
estratégias com a intenção de ampliar seus domínios na região.
Pelas razões expostas, este estudo buscou responder a seguinte problemática:
Que recomendações do BM estão implícitas nas políticas de recrutamento e trabalho
do professor da educação básica no Brasil? Visando responder tal questionamento
foi elaborada pesquisa bibliográfica na qual foram revisados textos do campo
da formação, trabalho e educação, além da análise do documento Professores
Excelentes: Como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América Latina e no
Caribe do Banco Mundial.
AS RECOMENDAÇÕESDO BANCO MUNDIAL PARA O RECRUTAMENTO E
TRABALHO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
O documento traz como elementos importantes para a qualificação docente,
enfatizando o alto impacto econômico da qualidade do professor, as metas dos
sistemas educacionais analisadas sob a ênfase das competências a qual contribui,
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), patricia.edf2006@hotmail.com
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segundo esta concepção para o desenvolvimento do “pensamento crítico, solução
de problemas e aprendizagem para a vida”.
Apresenta como objetivos do estudo a) referenciar o atual desempenho dos
professores e identificar questões-chave; b) compartilhar evidências emergentes de
reformas importantes das políticas de docência; c) analisar o espaço para manobra
política para promover a reforma. É importante observar enfatiza o trabalho docente
como uma tendência mundial, também para justificar sua importância e necessidade.
O relatório foi feito nas escolas públicas da educação básica (educação infantil,
fundamental e médio), alegando que existe ressaltando que há desafios qualitativos
e quantitativos da produção de professores eficazes nesses níveis diferem de
forma importante do ensino no nível universitário. No Brasil, afirma que há uma
desvalorização da docência, dentre diversas estratégias apontadas para a melhoria
da educação, enfocando exclusivamente o professor, uma vez que:
[...]Aqualidade dos professores na região é comprometida por um fraco
domínio do conteúdo acadêmico, bem como por práticas ineficazes em sala de
aula:nos países pesquisados os professores utilizam 65% ou menos do tempo
de aula em instrução (em comparação com um padrão de referência de boas
práticas de 85%), o que implica a perda de um dia inteiro de instrução por
semana;fazem uso limitado dos materiais didáticos disponíveis, especialmente
da tecnologia da informação e comunicação (TIC) não conseguem manter os
estudantes interessados.(p. 2).

O documento apresenta várias estratégias para o recrutamento dos professores
uma delas é por meio de três mecanismos que são: a) aumento dos padrões de
ingresso na formação de professores; b) aumento da qualidade da formação de
professores; c) aumento dos padrões de contratação; d) aumento da seletividade
de professores na próxima década. Após, a contratação, o documento destaca a
importância da tarefa do sistema escolar torná-los eficazes, para isso:
é necessário avaliar, gerenciar e apoiar o desenvolvimento individual da
sua capacidade e criar uma comunidade profissional de professores, tanto
nas escolas como em todo o sistema escolar. Quatro tarefas essenciais são:
Indução:apoio ao desenvolvimento dos professores durante os primeiros
cinco anos mais críticos de magistério; Avaliação: sistemas para a avaliação
regular dos pontos fortes e fracos de cada professor; Desenvolvimento
profissional: treinamento eficaz para corrigir os pontos fracos identificados dos
professores e alavancar as competências dos atores de melhor desempenho;
Gestão:adequar as atribuições dos professores às necessidades das escolas
e dos alunos e criar escolas eficazes por meio de práticas compartilhadas e
interação profissional (p.34).

O documento destaca a necessidade de controlar e ao mesmo tempo intensificar
o trabalho docente e conclui que “nenhum sistema educacional obtém professores de
alta qualidade sem alinhar todos os três tipos de incentivos: recompensa profissional,
pressões de responsabilidade e recompensa financeira” (p. 45). Aponta diversas
estratégias para recompensas financeiras como a implementação de reformasno
plano de carreira e pagamento de bonificações. Tais reformas preveem: “promoções
permanentes de acordo com as competências e o desempenho dos professores e
não com base na antiguidade”(p. 43).
Já a forma de pagamento bonificado destaca o Brasil como país que tem
proliferado esta modalidade “Os programas de bonificações normalmente oferecem
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uma única recompensa para professores (ou escolas) por resultados específicos
obtidos durante o ano letivo anterior” (p. 44). As pressões por responsabilidade são
especialmente aquelas atreladas à redução das taxas de absenteísmo, concluiu que:
[...] os professores em geral são mal preparados para usar o tempo da aula
de forma eficaz são evidências de que as pressões que eles sofrem para
desempenhar suas funções de forma responsável geralmente são deficientes.
As estratégias para fortalecer a responsabilidade incluem medidas para
reduzir ou eliminar a estabilidade no emprego, aumentar a supervisão e
capacitar os clientes (pais e alunos) a monitorar ou avaliar os professores.
(Grifos no original, p. 42)

Outro item importante presente no documento são as orientações para
o investimento em formação continuada ou capacitação em serviço, sugerem
acompanhamento do professor nos primeiros anos de sua carreira; destacam a
necessidade de um modelo de avaliação rigoroso sobre o trabalho do docente, para
servir de suporte para a realização de cursos de capacitação; além da estimulação
de práticas de compartilhamento de experiências entre os docentes.
É relevante destacar ainda que não há no estudo qualquer relação entre
as condições de trabalho, ou mesmo busca entender os motivos pelos quais os
professores faltam seu trabalho. No que diz respeito às condições de trabalho docente
e sua relação com a saúde, corrobora com esta assertiva, a tese de doutoramento
de Reis (2014)ao estudar o processo de adoecimento dos trabalhadores da rede
pública municipal de Belém (PA), constata que:
a) às condições de trabalho em seu sentido lato, indicando a existência de
processos de intensificação e de precarização do trabalho docente; b) às
políticas de formação continuada com acentuados graus de exigências das
avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB; c) à
existência de mal-estar docente, corroborando com os desgastes e pouca
satisfação com o trabalho são em virtude da intensificação do trabalho. (p. 08)

A aplicação de exames em larga escala tem sido utilizada como o único
mecanismo para medir a qualidade da educação básica, conforme a autora. Neste
sentido, os professores de disciplinas chaves nesse processo – os de língua portuguesa
e de matemática, e os demais professores da escola, têm sido convencidos de que
a qualidade do ensino depende do alcance de metas pré-determinadas a serem
atingidas através da aplicação de testes em larga escala como a Prova Brasil.
Desconsidera-se, portanto todas as demais determinantes que poderiam influenciar
na qualidade da educação, como melhorias nas estruturas materiais das instituições
escolares, instituição dos planos de cargo e carreira para os professores etc.
No item gerenciamento das políticas da reforma do magistério, ao constatar o
poder dos sindicatos enquanto instituições representativas de classe e, ao mesmo
tempo afirmando que as metas dos trabalhadores da educação não estão em
conformidade com as metas das políticas educacionais ou mesmo dos beneficiários
do sistema educacional, propõe uma aliança entre os sindicatos dos professores e o
governo:
Unir de forma bem sucedida dois lados do triângulo de interessados (sociedade
civil e governo) em um diálogo com o terceiro (professores organizados)
pode criar espaço político para a adoção de reformas, incluindo três delas
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que desafiam os interesses dos sindicatos (avaliação de desempenho
individual do professor, pagamento diferenciado por desempenho e perda da
estabilidade no emprego). (p. 49).

O processo de intensificação do trabalho, conforme foi discutido o processo
de transformações no mundo do trabalho no modelo toyotista, no qual Alves
(2011) e Dal Rosso (2008) já apontavam como consequências deste processo o
adoecimento do trabalhador, especificamente no que tange a intensificação e
cobranças por resultados. Tal cobrança está diretamente atrelada ao alcance de
metas pré-determinadas que é atingir uma nota mínima no IDEB. Há neste caso,
uma bonificação aos professores e a escola que consegue alcançar alcançá-las,
porém há casos em que tal situação não ocorre, por exemplo, no Estado do Pará,
em que há um processo intenso de fechamento de escolas3.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que neste processo, aplica-se nas escolas um modelo gerencial
semelhante ao modelo empresarial, cujo objetivo central é atingir metas préestabelecidas pelos organismos internacionais como BM, concretizadas por meio
da aplicação de avaliações em larga escala nas diferentes esferas educacionais. A
bonificação as escolas e aos professores que conseguem atingir tais metas nem
sempre ocorre, no entanto todas estas mudanças promovem a intensificação e
precarização do trabalho docente, que por sua vez contribui para o adoecimento
deste profissional da educação (REIS, 2014).
Coadunam, portanto, com as novas formas de adequação da produção, marcada
pela desregulamentação do mundo do trabalho, flexibilidade nos processos de
trabalho, dos produtos e padrões de consumo, as quais necessitam impor maior
controle da força de trabalho, desespecialização, polivalência e retrocesso da
ação sindical. O Brasil tem adotado medidas que cada vez mais contribuem para
a precarização e intensificação do trabalho docente, tais como a aprovação da
Reforma do Ensino Médio/ Medida Provisória nº 746/20164, dentre suas medidas
retira do currículo obrigatório Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia, que
poderão ou não compor o conteúdo das obrigatórias.
A Educação Física, por exemplo, faz parte da área da linguagem, porém, seu
conteúdo é secundazidado, uma vez que há uma clara hierarquia entre as disciplinas,
colocando a Língua Portuguesa no topo das demais, posto que é cobrada nas
avaliações em larga escala. Consideramos que a retirada do currículo é pelo fato
de colocarem em xeque o projeto hegemônico neoliberal, já que possibilitam a
possibilidade de pensar criticamente e expressa por meio da linguagem corporal
e artística. Portanto, são consideradas uma ameaça ao modelo formativo que
forçosamente se tem implementado, que é a formação acelerada de homens e
mulheres para atuação no mercado de trabalho.
Mediante a todo este processo, aponta como possíveis caminhos para a superação
desta exploração do trabalho docente a sua organização enquanto trabalhadores, a
3 Diário on line/ DOL. Disponível em http://www.diarioonline.com.br/noticias-interna.php?nIdNoticia
=391858&idrand=144. Acesso: 11/03/2017.
4 Ver: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992 . Acesso: 11/03/2017.
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qual poderá promover transformações e superação desta precarização, superando
a lógica flexível e a própria sociedade do capital. Isto remete a importância da
ampliação de pesquisas que vinculem as mudanças no mundo do trabalho e
suas repercussões no trabalho docente, sobretudo as que analisem as diferentes
determinantes que de fato busquem a melhoria da qualidade da educação. Assim,
resistência coletiva via organização sindical, assim como formação política, podem
ser formas de superação.
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MUNDO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO ESCOLAR:
UM ESTUDO A PARTIR DOS TRABALHADORES DA
CAPOEIRA1
Adriane Silva Tomaz2
Flaviana Alves Toledo3
Leonardo Docena Pina4
Mônica Rodrigues Maia de Andrade5
Thiago Barreto Maciel6
RESUMO
O trabalho se debruça sobre a especificidade da educação frente à atual conjuntura política. A partir
do materialismo histórico, faz a análise documental de duas legislações recentes. Uma Federal,
que trata da reforma do ensino médio e, outra, estadual (MS), sobre a inserção da capoeira e dos
mestres e profissionais de capoeira nas escolas. A conclusão aponta que as referidas leis tendem
ao rebaixamento do acesso ao saber sistematizado pela classe trabalhadora e à agudização da
precarização do trabalho do professor.
PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia Histórico-Crítica; Capoeira; Mundo do Trabalho.

1 INTRODUÇÃO
O trabalho parte das inquietações geradas frente à atual conjuntura políticoeconômica nacional, aberta após o impeachment de Dilma Rousseff, fato que
acelerou a retirada de direitos da classe trabalhadora. Fazemos o recorte do trabalho
sobre o campo da educação básica, em duas frentes: as disputas acerca do projeto
de formação humana e a agudização da precarização do trabalho docente.
Nossa fonte de análise se deu sobre a Lei n° 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, a
qual, entre outras atribuições, altera a lei “(...) 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (...)” e “(...) institui a Política
de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.”
(BRASIL, 2017, p.1). E sobre a lei estadual (MS) n° 4.968, de 29 de dezembro de 2016,
que “Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em
suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para
o seu ensino nas unidades educacionais, públicas e privadas, da Educação Básica,
em Mato Grosso do Sul.” (MATO GROSSO DO SUL, 2016, p.4).
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, adrianestjoaoxxiii@gmail.com
3 IF Sudeste MG – Campus Barbacena, flaviana.toledo@ifsudestemg.edu.br
4 IFMG – Campus Avançado Conselheiro Lafaiete, leodocena@yahoo.com.br
5 Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, monicarmdeandrade@hotmail.com
6 Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, tbarretomaciel@gmail.com
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A pesquisa imerge na relação entre os dois documentos e os seus possíveis
desdobramentos para o campo educacional. Será que eles representam uma
conquista de direitos para as manifestações populares e o conjunto da classe
trabalhadora?
2 METODOLOGIA
O trabalho se fundamenta no materialismo histórico. No campo educacional
esse método se expressa na Pedagogia Histórico-Crítica, a qual considera que
(...) a escola tem uma função específica educativa, propriamente pedagógica,
ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a importância da
escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta problema do
saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação
escolar. (SAVIANI, 1997, p.114)

A partir dessa premissa, adotamos a análise documental, selecionando dois
documentos oficiais: a) a lei federal n° 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e b) a lei n°
4.968, de 29 de dezembro de 2016 do governo do estado de Mato Grosso do Sul.
Compreendemos que o termo documento abarca “(...) qualquer informação sob a
forma de textos, imagens, sons, sinais, etc., contida em um suporte material (papel,
madeira, tecido, pedra), fixados por técnicas especiais como impressão, gravação,
pintura, incrustração etc.”. (CHIZZOTTI, 2006, p. 109).
3 ANÁLISE E RESULTADOS
Os documentos analisados intensificam duas tendências: a apropriação privada
do saber sistematizado e a precarização do trabalho docente.
Consideramos que a instituição escolar possui uma especificidade quanto ao
saber que lhe cabe socializar.
Se as escolas se limitarem a reiterar a cultura popular, qual será sua função?
Para desenvolver cultura popular, essa cultura assistemática e espontânea,
o povo não precisa da escola. Ele a desenvolve por obra de suas próprias
lutas, relações e práticas. O povo precisa de escola para ter acesso ao saber
erudito, ao saber sistematizado e, em consequência, para expressar de forma
elaborada os conteúdos da cultura popular que correspondem aos seus
interesses. (SAVIANI, 1997, p.94)

A citação acima defende a especificidade do papel da escola sem descartar a
importância do saber popular. Não se trata de entender como polos opostos o saber
popular e o saber erudito. Se assim o fizéssemos incorreríamos em um simplismo
intelectual, levando a distinguir mensuração de valores entre esses saberes. Tratase, portanto, de compreender a dialética do movimento e as relações entre ambos.
A instituição escolar pode (e deve) ser lócus aberto para as diversas
manifestações que enriquecem a cultura dos trabalhadores, como é o caso da própria
capoeira. A lei estadual selecionada reconhece, acertadamente, em seu artigo 1° “(...)
o caráter educacional e formativo da atividade de capoeira em suas manifestações
culturais e esportivas (...)”, no entanto, abre margem para que essa inserção de “(...)
mestres e demais profissionais de capoeira (...)” possa ser “(...) integrado à proposta
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pedagógica das escolas...” e, ainda, a partir do acompanhamento da coordenação
pedagógica, sejam adequadas as “(...) atividades aos conteúdos escolares.” (MATO
GROSSO DO SUL, 2016, p.4). A capoeira, de cunho extracurricular, ministrada por
mestres e profissionais de capoeira, é importante e deve acontecer no campo escolar,
mas não pode substituir o espaço-tempo destinado às aulas dos componentes
curriculares.
A análise evidencia que as intepretações do texto podem levar à inserção da
capoeira na matriz curricular como uma disciplina autônoma e de caráter técnicoinstrumental. A relação entre as manifestações populares e a escola pode e deve
ser estimulada para enriquecimento cultural dos alunos, mas não pode substituir
o papel da própria escola, que é o de garantir à classe trabalhadora o acesso ao
saber sistematizado, possibilitando através dele a manifestação da própria cultura
popular de forma mais elaborada.
Essa lei gera interpretações da seguinte matiz:
A Lei 4.968 é o início de uma reparação histórica em prol da capoeira,
perseguida há séculos pelos governantes, desde 1889, na era joanina, saindo
do código penal como atividade criminosa somente em 1932, no Governo
Getúlio Vargas, porém marginalizada infelizmente até os dias de hoje.7

Ainda que a interpretação dessa lei possa ser percebida por alguns de forma
positiva, sob a retórica da reparação histórica de injustiças do negro no Brasil, tal
iniciativa pode tomar o efeito inverso na medida em que contribui para a inserção
da capoeira como uma disciplina autônoma que disputa espaço com os outros
componentes curriculares. Acabará, assim, por negar o acesso do saber sistematizado
aos filhos da classe trabalhadora, em sua maioria, negros e de periferia.
Isso significa que a capoeira (e outras manifestações populares) não devem ser
tratadas pelas disciplinas curriculares clássicas? Pelo contrário. A capoeira precisa
ser problematizada nas suas diferentes dimensões (científica, filosófica, econômica,
técnica, histórica, dentre outras) pelas diferentes disciplinas. Não significa que
as disciplinas escolares formarão capoeiristas. Retomando Saviani: “O povo
precisa de escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber sistematizado e, em
consequência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura popular
que correspondem aos seus interesses.” (1997, p.94).
Há, portanto, distinção entre o lugar dos códigos formativos e normativos
próprios da capoeira (nascidos, criados e desenvolvidos independentemente da
escola) e a importância do saber sistematizado. Precisamos compreender o lugar e
a especificidade de cada um.
Além do mais, todo esse debate remonta ao que a reforma do ensino médio
preconiza como “notório saber”, ainda que em princípio se volte para o inciso V do
artigo 36 da LDB, que trata da “formação técnica e profissional”. Assim consta na lei:
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência
profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em
7 Palavras de Lucimar Espíndola (Mestre Caiduro), coordenador-geral do Fórum da capoeira de Mato
Grosso do Sul. Disponível em: http://www.agorams.com.br/jornal/2017/01/para-capoeiristas-de-msaprovacao-da-lei-4-968-representa-inicio-de-reparacao-historica/. Acesso em 10 de abril de 2017
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1739

unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações
privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do
caput do art. 36. (BRASIL, 2017, p.2)

Ainda que se refira à “Formação técnica e profissional”, abre brecha para
futuros precedentes de universalização dessa política para as demais disciplinas,
mesmo as de cunho propedêutico.
Essa análise se soma à lei estadual quando prevê que “No exercício de sua
atividade, o profissional de capoeira será acompanhado pela Coordenação Pedagógica
vinculada à unidade educacional, que se responsabilizarão pela adequação das
atividades aos conteúdos curriculares”. (MATO GROSSO DO SUL, 2016, p.4).
Longe de ser uma análise corporativista, avaliamos que a abertura para
profissionais não licenciados e não formados – necessariamente – pelas cadeiras
acadêmicas para lecionar na educação básica, confere uma agudização da
precarização do trabalho do professor, reforçando o que Costa; Fernandes Neto;
Souza (2009), dentre outros, consideram a proletarização do professor.
A tendência à agudização da precarização do trabalho docente se expressa
pela compreensão de que a força de trabalho é uma mercadoria e, assim, também
está regida pela teoria marxiana do valor. Logo, aquilo que já expressa baixas médias
salariais para os professores tende a uma queda tendencial ainda maior, tendo em
vista a abertura de menor tempo médio necessário à formação de quem leciona.
Nossa compreensão se distingue da defesa privatista e corporativista feita
pelo Conselho Federal de Educação Física e os seus Conselhos Regionais (Sistema
CONFEF/CREF). Somos contrários à regulamentação do profissional de educação
física e todos os seus desdobramentos e ingerências sobre outras manifestações
da cultura corporal. A solução para o desemprego e rebaixamento das condições
de trabalho não se encontra na reserva de mercado. Nozaki (2004) expõe todo o
dinamismo do conselho profissional e a sua atuação na contramão dos interesses
históricos da classe trabalhadora.
Assim, concluímos que as leis analisadas ampliam a retirada de direitos e
bandeiras históricas da classe trabalhadora. Diante disso, consideramos necessária a
organização, cada vez maior, dos trabalhadores na luta contra as ofensivas da classe
dominante.
EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN ESCOLAR: UN ESTUDIO DESDE
TRABAJADORES DE LA CAPOEIRA
RESUMEN: El trabajo se centra en la especificidad de la educación en el contexto político actual.
Desde el materialismo histórico, que hace que el análisis documental de dos legislaciones recientes.
Una Federal, que se ocupa de la reforma de la escuela secundaria y otro de un estado (MS), en la
inserción de la capoeira y maestros y profesionales de la capoeira en las escuelas. Los puntos de
conclusión, directa que estas leyes tienden a disminuir el acceso al conocimiento sistematizado por
la clase obrera y a la exacerbación de la precariedad del trabajo del profesor.
PALABRAS CLAVE: La pedagogía histórico-crítico; Capoeira; Mundo del trabajo.

WORLD OF WORK AND SCHOOL EDUCATION: A STUDY FROM CAPOEIRA
WORKERS
ABSTRACT: The work focuses on the specificity of education in the current political context. From
the historical materialism, it makes the documentary analysis of two recent legislations. One Federal,
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which deals with the reform of high school and another from a state (MS), on the insertion of capoeira
and masters and professionals of capoeira in schools. The conclusion points out that these laws tend
to lower access to systematized knowledge by the working class and to the exacerbation of the
precariousness of the teacher’s work.
KEYWORDS: Historical-Critical Pedagogy; Capoeira; World of Work.
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A PRECARIZAÇÃO DO LAZER DOCENTE FRENTE ÀS
DEMANDAS DO MUNDO DO TRABALHO
Adrielle Lopes de Souza1
Cláudia Aleixo Alves2
Zenolia Christina Campos Figueiredo3
RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar a sobrecarga do trabalho docente, frente às demandas do mundo
do trabalho. Foram realizadas narrativas autobiográficas com cinco docentes universitários do
curso de Educação Física de uma instituição pública. Emergiua precarização do lazer docente, em
decorrência da sobrecarga de trabalho, diante das demandas da carreira universitária. Portanto, é
urgente garantir o lazer dos docentes universitários,a fim de que se tornem melhores professores e
seres humanos.
PALAVRAS-CHAVE: Docência; Lazer; Formação profissional.

1 INTRODUÇÃO
As condições em que os docentes universitários estão inseridos são marcadas
pela intensificação do trabalho docente diante das inúmeras demandas exigidas pela
docência universitária. Consequentemente, nota-se que os docentes universitários
relatam que frequentemente têm menos tempo destinado ao lazer. Ao refletir sobre
essas demandas da carreira docente na universidade contemporânea, pode-se
inferir que o cotidiano multitarefado do docente universitário interfere diretamente
no seu tempo de lazer, tornando-o precário e cada vez mais escasso. Com isso, o
processo de desenvolvimento profissional do docente universitário fica dependente
das exigências e demandas impostas pelas instituições de fomento à pesquisa, pelos
órgãos que regem a universidade e pelas próprias instituições de ensino superior.
Deste modo, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a sobrecarga do trabalho
docente, frente às demandas da docência universitária que impedem o docente de
desfrutar com qualidade do seu tempo de lazer.
2 METODOLOGIA
Este estudo é de natureza qualitativa, com a perspectiva de trabalhar com
narrativas biográficas, que podem ser relatos orais ou escritos de professores, acerca
de suas experiências formativas vivenciadas ao longo da vida, tanto no contexto
de escolarização, quanto da prática profissional. Constituem-se como técnica e
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), adrielle.lopes@gmail.com
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), cacaualeixo@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), zenoliavix@gmail.com
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metodologia de produção de dados, auxiliando o delineamento da formação e do
trabalho docente em seus múltiplos aspectos.
A narrativa biográfica envolve uma maneira singular de recordar e contar a
própria história de vida, na interconexão com o eu, o outro e o mundo, apresentandose como um momento propício para a realização de reflexões acerca do
autoconhecimento, inclusive da socialização da experiência vivida (JOSSO, 2002).
Dessa forma, as narrativas biográficas constituem-se em recordações
referenciais e registram-se como lembranças de episódios, fatos, circunstâncias e
momentos que assinalaram os itinerários formativos do docente.
A história de vida se legitima tanto como método quanto como técnica
de investigação e simultaneamente de formação, uma vez que a metodologia
autobiográfica, conforme ressalva Josso (2002), oferece legitimidade à mobilização
da subjetividade como um modo de produção do conhecimento e à intersubjetividade
como sustentáculo para o trabalho interpretativo e de construção de sentido para
as narrativas.
Assim, foram realizadas narrativas autobiográficas com cinco docentes
universitários do curso de Educação Física de uma instituição de ensino superior
pública, na qual eles relataram suas dificuldades de vivenciar o lazer devido a um
forte movimento de intensificação do trabalho docente.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Ao analisar as narrativas dos professores universitários, verificou-se que os
docentes universitários estão demasiadamente sobrecarregados com a carreira
da docência universitária, uma vez que precisam ministrar aulas, se responsabilizar
com projetos de extensão e manter elevado seu número de produção científica para
atender todas as demandas do mundo do trabalho. Com isso, eles usam todos os
tempos para dedicar-se a cumprir com essas exigências, comprometendo inclusive,
o tempo que deveria ser destinado ao lazer.
A falta de compreensão sobre os limites necessários que devem ser estabelecidos
entre labor e não-labor (FIDALGO, 2010) trazem graves consequências para a saúde
e bem estar desses professores. Por conseguinte, a intensificação do trabalho
docente acarreta na diminuição do tempo que deveria ser destinado às atividades
culturais, esportivas e hobbies, sendo consumidos pela necessidade de produtividade
científica (CHAUÍ, 2003) mesmo em seu tempo de lazer. Assim, o tempo livre dos
docentes é suprimido pelas inúmeras atividades acadêmicas (CUNHA, 2005).
Tempo livre não é tempo liberado do trabalho. Sendo assim, não significa
lazer simplesmente, em oposição ao trabalho. A liberdade no tempo do nãotrabalho pressupõe também a liberdade no trabalho. Portanto, a busca pelo
tempo livre supera a luta pelo direito ao lazer. Significa a luta pela liberdade
e emancipação humana no trabalho e no não-trabalho (SILVA, p. 90, 2005)

Nesta perspectiva, o tempo livre dos docentes universitários não está relacionado
com o lazer, uma vez que no tempo do não trabalho eles se utilizam para realizações
de tarefas e atividades ligadas ao exercício da profissão de professor. Dessa forma,
ao exercer a docência no ensino superior, em uma instituição pública, os docentes
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universitários precisam submeter-se, em certa medida, a uma intensificação do
trabalho docente, atendendo as exigências das fundações de amparo à pesquisa,
como também dos órgãos que regem a universidade pública federal.
Com toda esta demanda exigida aos docentes universitários, nota-se que há
uma intensificação do trabalho docente, uma vez que, conforme aponta Fidalgo
(2010), ele está mais atrelado aos novos padrões de regulação social.
[...] é cada vez mais comum levar trabalho, e muito trabalho para casa, quer
seja através de planejamento de aula, de reunião, de orientação de pósgraduação, de relatórios administrativos, relatórios acadêmicos, relatórios
de produtividade, CAPES, Lattes, relatórios internos dos departamentos, dos
programas de pós-graduações das faculdades, das universidades, dos projetos
de pesquisas sem os quais os professores não conseguem produtividade
suficiente para se manterem exemplares para serem parte da pós-graduação,
entre outros fatores (FIDALGO, 2010, p. 37).

No que tange às dificuldades apresentadas pelos professores4 em desfrutar do
tempo para o lazer, eles relataram em suas narrativas que:
“A gente é professor universitário tem uma sobrecarga de trabalho muito
grande, né, agora com o doutorado eu vou tá com os meus finais de semana,
não estarão tão livres”. (Clara).
“A gente acaba sendo consumido pelas diversas atividades que o professor
tem que realizar, mas eu tenho procurado fazer com que o meu tempo livre
ele também aconteça”. (David).
“Você fica preso na lógica né, você trabalha, tudo que você trabalha na
universidade aí você publica então aí vai mais uma carga horária que nunca é
contabilizada e aí não é só isso também né,porque tem casa, tem família né,
e aí tem outras responsabilidades, aí você vai somando tudo isso e se perde
e eu digo que eu durmo pouco por causa disso”. (Fábio).
“De uns dois anos para cá eu não tenho conseguido fazer de repente tudo o
que eu gostaria”. (Pedro).
“Ah, quem me dera que eu tivesse tempo livre! A gente quando entra na
universidade a gente entra por quê? Porque você quer ser funcionário público
e na cabeça da gente o funcionário público ele é uma pessoa que vai ter
tempo para fazer as coisas, mas é totalmente ao contrário. Porque quando eu
tava lá e isso é uma reclamação, quando eu trabalhava na faculdade particular
eu tinha os dias que eu ia para a faculdade particular e os outros dias eram
meus, entendeu? Na universidade você tem todos os dias que você está na
universidade, e esses dias nunca são seus”. (Ana).

Conforme aponta Cunha (2010) a profissão do docente universitário está
seguindo uma lógica de mercado que não deveria se embasar uma vez que a
docência envolve formação humana. Deste modo, o aumento insano de horas/aula,
bem como a diminuição do tempo para a realização de mestrados e doutorados, além
da constante avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos,
a multiplicação de comissões e relatórios, dentre outras exigências do mundo do
trabalho fazem com que a docência seja compreendida como transmissão rápida de
conhecimentos, consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes (CHAUÍ,
2003, p. 7). Esquece-se assim que o docente universitário precisa ter momentos
para vivenciar o seu tempo de lazer de forma realmente livre (Silva, 2005).
É preciso ressaltar que a qualificação docente está intrinsecamente
relacionada com a própria valorização profissional, e que, portanto, a necessidade
4 Nomes dos professores fictícios para resguardar e garantir o direito de imagem.
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de se criar melhores condições de trabalho influenciam diretamente na sociedade
contemporânea (SONNEVILLE; JESUS, 2009).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, é importante investir na carreira universitária a fim de que os docentes
não sejam sobrecarregados pela intensificação do trabalho docente, tendo que
usar seu tempo livre para realizar todas essas demandas impostas pelo mundo do
trabalho. Ao investir na carreira docente, é preciso considerar que os professores,
como os demais trabalhadores, precisam desfrutar do tempo livre para que além de
melhores docentes, os professores se tornem também melhores seres humanos em
toda a sua amplitude e com todos os seus direitos – inclusive ao lazer – resguardados,
afinal o lazer também é um tempo e espaço de formação humana.
LA PRECARISACIÓN DE LO OCIO DE LOS MAESTROS HACIA LAS DEMANDAS
DEL TRABAJO
RESUMEN: El objetivo de este estudio es analizar la carga de la enseñanza, satisfacer las demandas del
mundo del trabajo. narrativas autobiográficas se llevaron a cabo con cinco profesores universitarios
del curso de Educación Física de una institución pública. Surgido la precariedad de la enseñanza de
ocio, debido a la carga de trabajo, teniendo en cuenta las demandas de la carrera universitaria. Por
lo tanto, es urgente para garantizar la recreación de los profesores universitarios con el fin de ser
mejores maestros y los seres humanos.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza; Ocio; Formación profesional.

THE PRECARISATION OF TEACHER LEISURE TOWARD THE WORKPLACE’S
DEMANDS
ABSTRACT: The objective of this study is to analyze the overload of teaching work, in front of the
demands of the world of work. Autobiographical narratives were carried out with five university
teachers from the Physical Education course of a public institution. The precariousness of teacher
leisure arose due to the overload of work, faced with the demands of the university career. Therefore,
it is urgent to ensure the leisure of university teachers, so that they become better teachers and
human beings.
KEYWORDS: Teaching;Leisure; Professional qualification.
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OS PERIGOS DA CONFUSÃO DE FRONTEIRAS
EPISTEMOLÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR.
Mário Luiz Ferrari Nunes1
RESUMO
Tencionamos analisar como as concepções de professores e alunos de graduação acerca da prática
pedagógica permitem a compreensão superficial do objeto de conhecimento e objetivos educacionais
da Educação Física escolar. Os resultados obtidos a partir de entrevistas focalizadas indicam que
as disciplinas da graduação que tratam do ensino das práticas corporais favorecem a confusão de
fronteiras epistemológicas do componente e potencializam a hegemonia da racionalidade neoliberal.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo;Educação Superior;Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O debate atual a respeito da formação do professor de Educação Física (EF)
coloca o currículo da graduação em xeque. O enfoque central recai na dicotomia
licenciatura e bacharelado e, com isso, indaga-se qual a identidade docente projetada.
Questiona-se o fato da formação inicial ser dominada pelo ensino de conceitos
relacionados ao domínio do corpo e das técnicas necessárias para o ensino das
práticas corporais. O saber-fazer do professor também é problematizado. Neste caso,
debate-se se o currículo apresenta excesso/ausência de teoria ou excesso/ausência
de prática Avalia-se, ainda, se a formação docente projetada está comprometida
com as lutas contras as desigualdades sociais ou favorece a mercantilização de
saberes e das práticas corporais,como quer o mercado produtivo.
De modo geral, os debates corroboram a afirmação de Tardiff (2002), que
indica que os cursos de formação de professores são formulados segundo uma
lógica disciplinar, altamente fragmentada e especializada, as disciplinas são de curta
duração e não têm relação entre si. O resultado tem sido a atribuição de um aspecto
genérico ao conhecimento, que pouco contribui para a ação do egresso.
Essa generalização encontra ecos nos estudos de Nunes (2016). Para o autor
os modos de subjetivação presentes no currículo da formação inicial produzem
confusões de fronteiras epistemológicas, que implicam uma prática pedagógica na
escola sem nexo e despolitizada, porém permeada por discursos que reiteram as
promessas modernas de emancipação e autonomia. Para o autor, o efeito disso
pode ser a capitulação do professor, da EF escolar e da escola pela racionalidade
neoliberal e sua lógica mercantil.
1 Faculdade de Educação Física da Unicamp (FEF/Unicamp), mario.nunes@fef.unicamp.br
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A fim de contribuir com esse debate, esta pesquisa tencionou compreender
como os professores da educação básica e alunos em formação concebem a
prática pedagógica para a EF escolar e como suas concepções, em alguma medida,
favorecem a compreensão superficial do seu objeto de conhecimento e objetivos
educacionais, potencializando as forças neoliberais.
2 METODOLOGIA
Foram entrevistados 25 participantes, sendo 10 professores e 15 alunos. Os
professores frequentam um curso de especialização em EF escolar, atuam nas redes
públicas e particulares de ensino de várias cidades e formaram-se no período entre
2008 e 2015. Os alunos provieram da disciplina de estágio supervisionado de um
curso de Licenciatura em EF em uma Unipública.
A fim de facilitar o estudo de pontos de vistas subjetivos em diferentes
grupos sociais,aplicou-se uma entrevista focalizada por meio de perguntas semiestruturadas(FLICK, 2009).Questionou-se: a) o que a EF deve ensinar? b) o que
os alunos devem aprender?c) quais são as atividades de ensino empregadas, bem
como os critérios da sua organização, para alcançar o que se pretende?
Os dados produzidos foram apresentados aos participantes, a fim de atender
ao esquema de múltiplas vozes, proposto por Gergen e Gergen (2006). De acordo
com os autores, o esquema é potencialmente promissor em sua capacidade de
reconhecer os problemas da validade da análise, assim como permite um leque
maior de interpretações.Não houve a intenção de quantificá-los. O objetivo central
foi identificar, analisar e problematizar em conjunto as respostas.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
As respostas da primeira questão variaram entre conteúdos pertinentes a temas
como aptidão física, habilidades motoras, consciência corporal, esportes e suas
regras, sendo que este último item não foi citado pelos discentes. Todos citaram
cultura corporal. Em relação ao que o aluno deve aprender,indicaram o saber-fazer
do gesto técnico dos esportes hegemônicos, o domínio de algumas habilidades
motoras fundamentais e a aquisição do hábito de praticar atividade física por toda
a vida. Todos os professores afirmaram que a EF deve ensinar comportamentos
e modos de socialização. Os discentes não fizeram menção a esses conteúdos.
Quanto aos modos de ensinar, assinalaram a exposição de conceitos e fatos, o uso
de jogos educativos e atividades adaptadas das práticas corporais, selecionadas e
organizadas a partir das necessidades e faixa etária dos alunos.
A partir da leitura coletiva dos dados, algumas problematizações foram
suscitadas: a) por que os professores em atuação destacam a aprendizagem de
comportamentos sociais e os discentes não? b) por que a seleção dos conteúdos e a
organização das atividades de ensino são semelhantes?c) com base nos conteúdos
e atividades de ensino propostos, qual concepção de currículo está em questão e
quais são as identidades projetadas?d) por que a noção de cultura corporal emergiu
em todas as respostas?
Os professores advogam que os conflitos e a falta de respeito por parte dos
alunos “de hoje” são os maiores problemas da escolarização básica e que estes
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decorrem de problemas familiares. Ressaltam ainda a exigência hierárquica para
com o controle dos alunos. Defendem que para garantir a disciplina, o ensino tem
que estar centrado no docente. Para os alunos, o tema do comportamento não
emergiu. Ambos assinalam que isso não é tratado na formação inicial. Respostas
que reforçam que a aprendizagem a respeito da função da escolarização como
dispositivo de governo das populações (VARELA; URIA, 1992) se dá in locu (NUNES,
2016).
Essa resposta foi articulada com a segunda questão e problematizada por todos
os participantes da pesquisa ao analisarem o modo como aprendem na faculdade
métodos para ensinar as práticas corporais. Enfatizam que o foco dessas aulas é a
garantia da aprendizagem de todos, que os processos de ensino são transmitidos
pelos especialistas e que esses e outros métodos estão presentes em publicações
da área. Enquanto sujeitos dessas aulas, o que produzem tem apenas finalidade
avaliativa. Ou seja, assim como na escola, o ensino superior é majoritariamente
centrado no professor.
Essas afirmações confirmam os estudos de Cuban (1992). Ele demonstra que
teorias curriculares influenciam vocabulários e ideologias dos professores, conteúdos
de livros didáticos e programas de ensino, mas não impactam em mudanças
significativas na prática docente. O que os entrevistados anunciam são pequenas
variações ou uma mistura entre o ensino centrado no professor e o centrado no
aluno, com maior dominância de atividades pautadas no primeiro modelo.
Informam os participantes, que os modelos que acessam a respeito das formas
de planejar e executar a prática de ensino na sua formação não consideram o modo
como os professores as operam em contextos reais. Predominam aulas nas quais
praticam a modalidade, vivenciam seus processos pedagógicos ou os aplicam
para os colegas, que não manifestam resistências. Quando ocorrem, o professor
responsável é quem atua e, muitas vezes, mediante coação por nota.
Além disso, os métodos se ancoram em teorias psicológicas da aprendizagem,
que ocupam parcela significativa da carga horária da formação docente desde os
anos 1990. Como defende Silva (1992), a psicologização da educação tem como
efeito a sua despolitização, pois se reduz o problema de aquisição do conhecimento
à questão de método e, com isso, isolam-se as questões política, social e cultural
que atravessam a escola. Reforça que a escola é uma instituição inserida numa teia
de poder e controle, na qual, muitas vezes, a aprendizagem de conceitos é menos
importante do que a de comportamentos. Como idealizou Tyler (1974), a aquisição
de conteúdos deve objetivar a mudança de comportamento e, para isso ocorrer, é o
especialista quem deve selecionar e organizar as atividades de ensino. Suas ideias
tecnicistas parecem permanecer imutáveis.
Em relação à terceira questão, os professores indicaram pouca compreensão tanto
sobre o campo do currículo como a respeito do debate da produção de identidades.
Sem exceção, explanaram que esses temas não compuseram a sua formação. Disseram
que as aulas que realizam podem ser enquadradas em duas ou três abordagens de
ensino, aproveitando o que há de melhor em cada uma, anunciado a confusão de
fronteiras. Em relação às identidades, as falas indicaram a despolitização da formação
docente, naturalizando a educação para a cidadania e autonomia.
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Os alunos perceberam que as respostas dadas tanto em relação ao que se quer
ensinar como ao que se pode aprender foram compostas por concepções diversas
de EF. Diante disso, assinalam que fica difícil especificar tanto uma concepção de
currículo como a projeção de identidades. No entanto, não percebem problemas
em ensinar de tudo um pouco, reforçando a confusão de fronteiras.
A resposta para a quarta ganhou aspectos evolutivos. Assinalam que o ensino
da cultura corporal indica uma superação natural da área quanto aos aspectos
seletivos do ensino do esporte. Desconsideram o currículo como um campo de luta
por significados (SILVA, 1999). Explicam o conceito de cultura corporal de modo
genérico e não conseguem especificar como e o quê se aprende nas aulas de EF que
a tratam como objeto de conhecimento. Questionados, todos disseram saber que
a EF escolar está na área de códigos e linguagens, mas não sabem o porquê disso.
Sublinharam que não há disciplina na formação que trate especificamente da área
da linguagem. Reforçaram aspectos relativos ao saber fazer as práticas corporais
hegemônicas, acrescidos de elementos tomados como críticos bastante superficiais,
como conhecer os aspectos históricos de cada prática corporal abordada.
Questionados em relação ao tema do currículo e da identidade, enfatizaram
que nas disciplinas específicas relativas ao ensinar a aprender, os docentes
responsáveis não localizam as bases epistemológicas que as sustentam. Tampouco
se referem ao contexto da sua produção, as forças que a fizeram emergir, nem a qual
concepção de sujeito e sociedade visam produzir. Quando o fazem, tudo parece
natural e decorrente do progresso evolutivo da humanidade e da EF. Por apresentar
uma pedagogia asséptica, fazem crer que o método que a todos inclui garante a
coesão das aulas, a cooperação e a aprendizagem. Caso isso não ocorra, a culpa é
do professor. Em relação às aulas que tratam das teorias do conhecimento e da EF,
indicam que são superficiais e genéricas. O que impede uma compreensão crítica do
objeto de conhecimento de cada uma e dos objetivos das pedagogias decorrentes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral, as respostas produzidas reforçam o distanciamento da
formação inicial em relação às questões da escola. As aulas citadas não capacitam
os professores a enfrentarem os problemas da heterogeneidade do público escolar,
por não abordar as relações de poder que permeiam as aulas, as práticas corporais,
as bases epistemológicas que as sustentam, o currículo e a escolarização.
A noção de aprendizagem em questão indica a força do conceito produzido
pela psicologia no final do século XIX e a sua revitalização na atual sociedade da
aprendizagem. Mais! Por reforçar as questões de método, as aulas em que se aprende
a ensinar não mencionam que os aspectos de controle e regulação presentes na
escola podem decorrer dos modos como se produzem e são tratadas as diferenças,
tanto nas aulas da faculdade como na escola. O resultado é a busca perene por
novas estratégias de ensino, divulgadas em cursos extras (ou livros com aulas
prontas). Indicadores que colocam discentes e docentes como eternos aprendizes
e o conhecimento como produto a ser mercadizado.
Pode-se dizer também que por tratar a aprendizagem de forma neutra e
desconectada das relações saber-poder que a produziram, as aulas abordadas
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1750

favorecem a confusão de fronteiras epistemológicas da EF. Como resultado,
contribuem para espraiar a crença que se pode aproveitar o que há de melhor em
cada teoria de currículo. Reforçam também que o cidadão crítico, autônomo e
participativo é um projeto universal. Não por menos, para os docentes em atuação
o comportamento social é o objeto da EF escolar.Vê-se por essas lentes mais um
atalho para o neoliberalismo capitular a educação, educadores e educandos.
Entendemos que,por possibilitar a compreensão superficial do objeto de
conhecimento e objetivos educacionais da EF escolar, o modelo de aula aqui exposto
torna-se um risco que potencializa a hegemonia da racionalidade neoliberal nos
processos de escolarização. Realçamos que elas precisam ser problematizadas nos
debates a respeito da formação docente.
LOS PERIGOS DE LA CONFUSIÓN DE LAS FRONTERAS EPISTEMOLÓGICAS
PARA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Nos proponemos analizar las concepciones de los profesores y estudiantes graduados
sobre la enseñanza de la práctica permitirá comprensión superficial de los conocimientos y las
metas educativas del objeto de Educación Física. Los resultados obtenidos de entrevistas focales
indican que las disciplinas de graduación que se ocupan de la enseñanza de las prácticas corporales
favorecen la confusión de los límites epistemológicos del componente y mejorar la hegemonía de la
racionalidad neoliberal.
PALABRAS CLAVE: Currículo;Educación Superior; Educación Física

THE DANGERS OF EPISTEMOLOGICAL BORDERS’ CONFUSION FOR PHYSICAL
EDUCATION.
ABSTRACT: We intend to analyze how the conceptions of teachers and undergraduate students about
pedagogical practice allow the superficial understanding of the object of knowledge and educational
objectives of the School Physical Education. The results obtained from focused interviews indicate
undergraduate disciplines dealing with the teaching of corporal practices favor the confusion of the
epistemological borders of the component and potentiate the hegemony of the neoliberal rationality.
KEYWORDS: Curriculum, Higher Educacion, Phisical Education
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EDUCAÇÃO FÍSICA, AVALIAÇÃO E ÁREA DAS
LINGUAGENS: DEMANDAS E POSSIBILIDADES

1

Denise Grosso da Fonseca2
Roseli Belmonte Machado3
Natacha da Silva Tavares4
Leonardo Silva de Lima5
RESUMO
Este estudo, qualitativo e situado numa perspectiva pós-estruturalista, buscou compreender as
demandas e possibilidades avaliativas na Educação Física a partir da sua inserção na Área das
Linguagens. Compreendemos que as demandas avaliativas envolvem outras demandas colaterais
relacionadas à organização e à reflexão. Entendemos que, apesar de algumas relutâncias, estas
demandas criam e apresentam possibilidades de transformação do trabalho pedagógico desta
disciplina no cenário escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Avaliação; Área das Linguagens.

QUESTÕES INICIAIS
A concepção de área nasce da ideia de que o todo é maior que a soma das
partes, sendo a área mais que uma simples reunião de especialidades, ela resulta
de um arranjo estrutural que respeita a diversidade de cada disciplina, tratando
a aprendizagem dos conceitos de cada uma de forma convergente e integrada
(BRASIL, 2002; FONSECA 2015). Em trabalhos anteriores (xxxx6) identificamos
que a inserção da EF na Área das Linguagens pode provocar deslocamentos nos
currículos e no trabalho docente. Desse modo, neste texto, nos propomos a observar
e compreender especificamente estes deslocamentos, demandas e possibilidades,
no terreno da avaliação.
A avaliação costuma ser uma temática bastante tensa e polêmica tanto na
formação quanto na atuação docente e tem se modificado no decorrer dos anos
em função das mudanças estruturais na sociedade (BRATIFISCHE, 2003). Autores
(BRATIFISCHE, 2003; LUÍS, 2010) sugerem que as práticas avaliativas têm se localizado
em duas concepções, uma formativa (qualitativa, processual, subjetiva, dinâmica) e
outra tradicional (quantitativa, padronizada, classificatória, estanque). Ampliando
essas visões, Saul (1998) discute a perspectiva emancipatória, entendida como
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dgf.ez@terra.com.br
3 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), robelmont@yahoo.com.br
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), natacha_760@hotmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), leo.lm@hotmail.com
6 Informação suprimida para fins de avaliação.
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uma prática democrática que abrange um olhar crítico-transformador da realidade.
Diferentes elementos podem interferir na forma como a avaliação é realizada, como os
aspectos organizacionais de cada instituição, as concepções de ensino e de Educação
Física, bem como as propostas e diretrizes educacionais que sustentam e regem o
sistema de ensino (CHUEIRI, 2008). Assim, a avaliação não pode ser entendida como
algo isolado, mas sim conectada ao contexto mais amplo em que se insere.
2 APONTAMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo surge de uma pesquisa que teve como objetivo analisar as
transformações/deslocamentos da Educação Física na Educação Básica a partir da
inserção desse componente na Área das Linguagens. A coleta de informações foi
realizada com base em discursos obtidos através de entrevistas semiestruturadas,
realizadas entre nos anos de 2015 e 2016, com professores de Educação Física
e supervisores de 03 escolas estaduais da cidade de Porto Alegre. A pesquisa
também contou com a análise das Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013)
e da Proposta Pedagógica para o Ensino Médio Politécnico e Educação Profissional
Integrada ao Ensino Médio do RS, implementada de 2011 a 2014 nas escolas públicas
do RS (RIO GRANDE DO SUL, 2012).
Este texto, pontualmente, trata de abordar o objetivo específico de compreender
as demandas e possibilidades avaliativas na Educação Física a partir da sua
inserção na Área das Linguagens. Trata-se de um estudo qualitativo e situado numa
perspectiva pós-estruturalista de compreender a educação.
3 SOBRE ALGUMAS DEMANDAS
Após a análise das entrevistas, percebemos que a inserção da Educação Física
na Área das Linguagens trouxe mudanças na avaliação. Compreendemos que
algumas demandas advindas da mudança no formato curricular e na perspectiva
de avaliação acarretaram outras necessidades relacionadas a dois aspectos: de
organização e de reflexão.
Sobre as demandas organizacionais, consideramos as mesmas como associadas
ao trabalho coletivo e à reconfiguração de tempo e espaço. Um exemplo seriam as reuniões
de área para planejamento e avaliações interdisciplinares. Segundo os docentes:
“A nossa escola sempre procura fazer reuniões dentro do possível.
Primeiramente, quando surge qualquer proposta nova. Depois procura reunir
por área de conhecimento. [...] a gente consegue fazer um diálogo legal com
os colegas” (Re, Profª EF)
“As reuniões eram semanais, nem sempre todos vinham e isso é um problema.
Então é uma coisa que a gente tá buscando conseguir realmente fazer um
trabalho interessante, que funcione [...]” (Ad, Profª EF).

Neste sentido, a partir da necessidade de se realizar um trabalho coletivo há
uma grande demanda de tempo para reuniões em que os docentes possam planejar
e avaliar coletivamente, o que implica na necessidade de rearranjos de horários
e de espaços disponíveis. No entanto, pudemos notar que a disponibilidade para
as reuniões por área não é uma realidade de todas as escolas, podendo trazer
implicações para o trabalho pedagógico.
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Além disso, no caso específico da EF entendemos que existe uma demanda
relacionada à busca por encontrar um lugar e uma identidade.
“eu noto que a EF talvez seja considerada um componente curricular. Mas,
tá aqui por estar, a gente normalmente é inserido dentro dos trabalhos e
alguns professores tratam a EF, digamos, menos importante do que outros
componentes [...] quando eu fui apresentado ao trabalho por área começou
a se levantar uma questão de com o que a EF contribui para a área das
Linguagens.” (Na, Prof., EF)
“tem que trabalhar com o professor, fazer ele se perceber dentro da área,
porque muitas vezes, aconteceu de nós criarmos uma oficina e a disciplina de
EF não se sentir integrada naquela discussão, se sentir algo a parte né.” (Si,
Supervisora)

As manifestações abordam o sentimento de distanciamento, de um quase não
pertencimento ao grupo, à área, sugerindo a realização das atividades avaliativas
como um dilema e uma dificuldade. Os significados atribuídos aos componentes
curriculares num currículo organizado por áreas podem indicar potenciais
hierarquizações explicitadas, por exemplo, na visão de disciplinas que podem
“contribuir com”, sugerindo uma identidade subalterna. Compreendemos que o
fato de os próprios professores de EF não se sentirem pertencentes à área dificulta
que a disciplina seja reconhecida e que tenha mérito no processo avaliativo. Assim,
a busca por encontrar seu lugar e estabelecer uma conexão com a área parece uma
demanda bastante presente neste cenário.
Apesar das demandas organizacionais endereçarem novas atribuições, dilemas
e, de certa forma, ampliarem e intensificarem o trabalho de docentes e de gestores
escolares, entendemos que permitem e apresentam possibilidades transformadoras
para o ensino e para a EF. Isso nos leva a discutir o que chamamos de demanda reflexiva.
Fazer parte da área das linguagens nos convida a outro olhar, nos desafiando a um
deslocamento, de uma identidade determinada pela dimensão física, ancorada em
um discurso biologicamente fundamentado, para uma identidade que compreende
as práticas corporais como construções culturais carregadas de significado, pois
Quando brincam, lutam dançam, fazem ginástica ou praticam esportes, homens
e mulheres expressam emoções, desejos e intenções segundo o grupo social
ao qual pertencem [...] É justamente seu amplo potencial comunicativo que
transforma as práticas corporais em textos culturais, textos estes passíveis de
leitura, interpretação e ressignificação (ESCUDEIRO; NEIRA, 2011, p.291)

Para os autores a EF se desloca das Ciências Biológicas para as Ciências
Humanas se inserindo na Área das Linguagens através de seus códigos, os gestos
que constituem cada modalidade da cultura corporal, como parte de uma cultura
mais ampla. Observamos que alguns professores apresentam certa resistência e
desacordo com a inserção da EF na área das linguagens e a consequente necessidade
de avaliar coletivamente dentro desta área, como apresentamos nas falas a seguir:
“sempre vi muito distante a EF dos demais [...] Na hora do conselho dava seu
conceito, mas não entrava em nenhuma proposta” (Re, Supervisora).

Notamos então que a dificuldade em se perceber parte de um todo parece
implicar na prática avaliativa, nos diferentes momentos e situações em que ocorre.
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Ainda assim, compreendemos que a avaliação por área e a necessidade de se inserir
na mesma se apresentam como desafios potentes para repensar e reconfigurar o
trabalho com a EF na escola, como ilustram as falas a seguir:
“Quando se pensa em EF e área da linguagens, parece que a EF só tem a
expressão corporal[...]Mas a gente é desafiado sempre nos trabalhos por
área” (An, Prof.EF).
“O professor tava muito engavetado. [...] acho que hoje o professor
trabalhando por área, consegue ter uma concepção de educação muito
mais ampla, quando tu senta com teus afins pra fazer discussões da questão
da aprendizagem sobre o processo avaliativo o debate se amplia [...]é algo
que de certa forma conseguiu qualificar muito o processo avaliativo” (Si,
supervisora).

A ideia de que a EF parece só ter a “expressão corporal” como vínculo com
as linguagens, sugere uma visão ancorada numa perspectiva de comunicação
não-verbal, restrita à dimensão corporal da linguagem desafiando potenciais
deslocamentos (ESCUDEIRO; NEIRA, 2011). Nesse sentido, as trocas e discussões
que têm sido realizadas já enunciam processos que podem indicar deslocamentos
dessa visão e, ao mesmo tempo, ampliam a reflexão sobre a avaliação.
Além disso, destaca-se que alguns movimentos vêm evidenciando a busca
pela inclusão da EF na área, através da participação na organização, na execução e
na avaliação de projetos e atividades.
“temos dois professores de EF que têm uma boa participação nos debates
dentro do conjunto das linguagens. É uma coisa que enriqueceu muito o
grupo [...] existe um equilíbrio entre as partes [...] No projeto das brasilidades
a EF teve uma participação bem interessante[...]” (Si, supervisora).
“A gente tentava fazer! Vamos englobar todas as partes tendo alguma coisa
a ver com cada disciplina, então a gente iniciou o trabalho meio confuso no
início e depois foi clareando. [...] Não é uma coisa assim conteudista [...]” (Ad,
Profª EF).
“[...]Vão existir duas questões sobre cada componente e os conteúdos que
foram trabalhados no trimestre e uma questão final que vai tentar englobar
todos os componentes em uma questão só” (An, Prof. EF).

4 PENSANDO POSSIBILIDADES
Compreendemos que, embora alguns docentes expressem certa inquietação
quanto à inclusão e o pertencimento da EF à Área das Linguagens, os relatos
indicam que já há um deslocamento que permite uma reflexão acerca do lugar
dessa disciplina na escola. Seus formatos e finalidades na escola estão em plena
construção de seus caminhos.
Nesse sentido, esta experiência investigativa nos ajuda a perceber que,
mesmo com algumas dificuldades, se iniciam ensaios materializados em projetos
e avaliações coletivas dentro da Área das Linguagens. Tais movimentos colaboram
para um protagonismo da Educação Física. Desse modo, essas constatações nos
convidam a continuar refletindo sobre demandas e possibilidades que envolvem a
caminhada, acreditando como Escudeiro e Neira (2011) que “o ato e o produto do
conhecimento integram-se em um só movimento”.
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EDUCACIÓN FÍSICA, EVALUACIÓN Y ÁREA DE LAS LENGUAJES: DEMANDAS Y
POSIBILIDADES
RESUMEN: Este estudio, cualitativo y ubicado en perspectiva postestructuralista, ha buscado
comprender las posibilidades de demandas de evaluación de La Educación Física em El área de
lãs lenguajes. Entendemos que las demandas de la evaluación derivan en otras relacionados con la
organización y la reflexión. Entendemos que, a pesar de algunas reticencias, estos requisitos crean
posibilidades de tranformación del trabajo para educativo de esta disciplinarias en las escuelas.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Evaluación; Area de las Lenguajes;

PHYSICAL EDUCATION, EVALUATION AND AREA OF LANGUAGES: DEMANDS
AND POSSIBILITIES
ABSTRACT: This study, qualitative and located in post-structuralist perspective, sought understanding
demands and possibilities of evaluation in Physical Education in the Area of Language. We understand
that the demands of evaluation involve other secondary demands related wtih organization and
reflection. We understand that, despite some reticence, these requirements created possibilities to
transform the pedagogical work with this discipline at school.
KEYWORDS: Physical Education; Evaluation; Area of Languages;
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EXPERIÊNCIAS DOCENTES E A CONSTRUÇÃO DE
SABERES EM EDUCAÇÃO FÍSICA1
Fabrício João Milan2
Marcos Paulo Vaz de Campo Pereira3
Lilian Beatriz Schwinn Rodrigues4
RESUMO
O objetivo é refletir acerca do processo de construção de saberes em Educação Física a partir da
atuação docente em dois cenários distintos. Participaram 05 docentes que atuam no ensino superior
e também na educação básica. Utilizou-se uma entrevista semiestruturada, cujos dados foram
analisados qualitativamente. Para os docentes, atuar em dois níveis de ensino possibilita trocas e
interações reflexivas que transformam saberes teórico-práticos em habilidades de saber fazer e
saber ser docente.
PALAVRAS-CHAVE: experiências docentes; construção de saberes; educação física.

INTRODUÇÃO
A atuação docente está impregnada de intencionalidades políticas e
pedagógicas que se materializam no ato de mediar a construção de conhecimentos.
Tal processo exige a mobilização de diferentes saberes que ocorrem e precisam
ser compreendidos a partir do próprio ato do trabalho docente, permitindo a
construção de princípios capazes de enfrentar e solucionar problemas da vida
cotidiana (TARDIF, 2014).
De acordo com Farias e Nascimento (2012); Pimenta (2009), é neste percurso
que o docente desenvolve uma identidade e um conhecimento profissional que
serão inerentes a sua atuação e, por consequência, irão moldar a maneira como este
decidirá atuar nos contextos nos quais estiver inserido.
Desta maneira, discorrer a partir da atuação docente é uma forma de
compreender e agir no e com o mundo. Na relação entre sujeitos, saberes e contextos,
o destaque está no docente, que promove um saber prático aplicável a este cenário.
Na atuação e conhecimento de seu meio (TARDIF, 2014), o docente inscreve no
próprio cerne do saber a relação com o coletivo e dela faz brotar experiências
validadas no processo de formação de pessoas.
Esta experiência, um dos saberes essenciais à função docente, revela a
importância de perceber que o saber dos docentes não está limitado a uma fonte
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), fabricio.milan@posgrad.ufsc.br
3 Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), marcos.pereira@fca.unicamp.br
4 Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), schwinn@unochapeco.edu.br
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única, mas provém de várias fontes, em distintos momentos da história de vida, bem
como, da carreira profissional (TARDIF, 2014). Assim, o presente estudo buscou
investigar qual a contribuição proveniente da atuação profissional docente em
dois contextos distintos, Educação Básica e Ensino Superior, para a construção de
saberes em Educação Física (EF).
CAMINHOS METODOLÓGICOS
A pesquisa, de natureza qualitativa, pautou-se pela abordagem etnográfica. Por
pesquisa qualitativa entende-se que, ao se produzir conhecimentos sobre fenômenos
humanos e sociais, é importante interpretar e compreender estes conhecimentos.
Já o estudo etnográfico se preocupa descrever e analisar os significados de um
fenômeno educativo (TOZONI-REIS, 2009).
Participaram do estudo 05 docentes do curso de Licenciatura em EF de uma
Instituição de Ensino Superior (IES) privada do Oeste de Santa Catarina, atuantes
também no Ensino Básico da região. Ao longo do trabalho os docentes serão
denominados pela letra D seguida por um número: D1, D2, D3, D4 e D5. Para a coleta
de dados utilizou-se uma entrevista semiestruturada.
Após autorização institucional, os docentes foram convidados a participar e,
mediante aceite, assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Com agendamento prévio, as entrevistas foram realizadas individualmente
nas dependências da IES e transcritas na íntegra. Os dados foram analisados
qualitativamente, com base na proposta de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O fazer docente passa por uma complexa rede de acontecimentos que resultam
na construção de diferentes saberes. Os saberes docentes emergem da conjugação
de quatro grandes saberes segundo Tardif (2014): disciplinares, curriculares,
pedagógicos e experienciais. Com as transformações contínuas nos espaços de
ensino, estes saberes são cada vez mais efetivos, especialmente nas relações com
as experiências adquiridas (FENSTERSEIFER, 2009).
Centralizando o debate para a EF, Rezer e Fensterseifer (2008) relatam ser
necessário ampliar o processo de discussão e reflexão no que concerne à prática
pedagógica nas instituições de ensino. Para eles, o exercício da docência em EF tem
no esforço pedagógico o seu ponto de partida, dada a necessidade de se reunir
diferentes conhecimentos em busca de compor o processo de intervenção.
Diante disso, é impossível compreender a natureza da construção de saberes
sem perceber a proximidade dos saberes oriundos do espaço de ensino em relação às
suas identidades e experiências profissionais (TARDIF, 2014). Revela-se importante,
por exemplo, considerar as dimensões da atuação profissional docente em cenários
distintos, no caso deste estudo, o Ensino Básico e o Ensino Superior.
Segundo Charlot (2000), a ação do docente na sala de aula deve compreender
as relações que se dão nesse ambiente, bem como a capacidade de gestão das
mesmas. Neste sentido, a relação com o saber perpassa três dimensões: a epistêmica,
a pessoal e a social. Na mediação do docente em contexto de aula, tem-se ainda
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as seguintes relações: docente e saber; docente e estudante; estudante e saber
(CHEVALLARD, 2005).
Pensando nestas possíveis experiências oriundas da atuação concomitante no
Ensino Superior e no Ensino Básico, os docentes alegam existir contribuição de um
cenário para o outro. O sujeito D1, revela que “a contribuição é no sentido de que
tenho bases reais e concretas para falar do ensino, pois, vivencio diariamente as
realidades em questão”, ou então, “quanto maiores às experiências nos segmentos
da educação, mais as capacidades do professor serão ampliadas”, comenta o sujeito
D3.
Além da potencialização da ação docente em EF pelo processo de ensinar/
aprender, os dizeres dos docentes inclinam para uma das essências dos saberes de
experiência, a capacidade do docente de produzir (ou tentar produzir) saberes dos
quais ele domina e compreende, atribuindo segurança à sua prática (TARDIF, 2014).
Esta segurança, enraizada e conduzida como fundamento de competências
que o docente é capaz de dominar, denota outra característica importante para a
construção dos saberes nas aulas, denominada por Tardif (2014) de condicionantes
diversos para a atuação do docente. Pelos dizeres, entende-se como exemplo destes
condicionantes, a anamnese realizada com as turmas para comparar aspectos sociais,
culturais e físicos; a possibilidade e a capacidade de comparar o ensino construído
em cada contexto; a articulação dos saberes teórico-práticos e; o desenvolvimento
dos estudantes nestes cenários.
A conexão entre o âmbito formativo (Ensino Superior) e o âmbito da prática
(Ensino Básico) é então, segundo os docentes, o fator determinante na aquisição
destes condicionantes. Para o sujeito D1, os dois contextos possibilitam subsídios
que impactam a ambos e destaque que seu “trabalho é melhor no ensino superior
em função das minhas experiências da realidade escolar”.
O sujeito D4 destaca as diferentes metodologias de ensino, pois “em ambas
as situações o professor precisa fazer a mediação do processo de construção do
conhecimento”. Ou seja, quanto maior for o direcionamento das experiências dos
docentes para uma prática que associe os condicionantes de um contexto para com
o outro, mais ampliados e qualificados serão os saberes.
Os dizeres descrevem a priori uma atuação docente preocupada com a
construção de sentidos nas relações com o saber em EF (CANÁRIO, 1998), que
no caso dos professores participantes do estudo, diz respeito ao atendimento
às demandas políticas e pedagógicas de dois projetos que, embora distintos,
possibilitam experiências do mesmo acontecimento, o agir pedagógico. É pensando
nisto que “é preciso muito conhecimento didático, caso contrário, não saberá o que
fazer e como construir conhecimentos com seus alunos”, revela o sujeito D1.
Está insegurança orienta estes docentes para uma ação de condução e
harmonização dos saberes oriundos do espaço escolar, dos saberes provenientes
dos alunos e dos próprios saberes enquanto docente, na intenção de construir
relações de aprendizagem (CHARLOT, 2000; TARDIF, 2014).
Nesta perspectiva, pode-se dizer que a construção de saberes a partir
da experiência destes contextos, está reafirmada no cotidiano do docente. Ao
experienciar dois cenários distintos, os docentes criam uma dimensão de docência
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que versa para uma “maior capacidade de leitura da realidade” (D4), “utilização de
metodologias de um contexto para o outro” (D5) e “maior suporte teórico-prático
eficiente, justificando a importância de nosso trabalho nesses locais” (D1).
Atuar em dois cenários distintos é para os docentes entrevistados a oportunidade
de resgatar a complexidade da docência, de “perceber as dificuldades do dia a
dia na formação acadêmica e neste sentido, procurar sanar algumas deficiências
existentes no processo da formação” (D4), a partir das experiências na educação
básica. Pode-se citar como exemplo, a ampliação da capacidade de compreender os
fenômenos intrínsecos ao próprio fazer docente (REZER; FENSTERSEIFER, 2008).
Desta forma, a construção de saberes a partir da realidade, objetiva amalgamar
conhecimentos distintos (REZER; FENSTERSEIFER, 2008). Importa também compor
um processo de intervenção que segundo Tardif (2014); Charlot (2000) não limite
as capacidades pedagógicas do docente, evitando o choque de realidade entre os
saberes e a aula, e conduzindo as relações de saberes para um eixo temporal, que
jamais se findará.
CONCLUSÃO
A atuação docente em dois níveis distintos de ensino colabora com uma nova
contextualização das necessidades pedagógicas. As possibilidades de troca, ação e
consequente interação reflexiva, subscrevem o docente na busca pela mobilização
de saberes complexos, que se traduzem na minimização de dificuldades (KUNZ,
2004).
O saber da experiência, eixo nesta dimensão de atuação, torna-se, conforme
Tardif (2014), um instrumento essencial na atuação docente, sendo fundamento das
competências desta ação. Ao criar este habitus, preconizado por Bourdieu (2003)
como uma tentativa de pensar a mediação entre os condicionantes exteriores e a
subjetividade dos sujeitos nos espaços de intervenção, cria-se também um cenário
de formação da profissão. O docente amplia perspectivas de observar o próprio
campo em seu núcleo, transformando os saberes práticos em habilidades de saberfazer e saber-ser.
TEACHING EXPERIENCES AND THE CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE IN
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The objective is to reflect on process of knowledge construction in physical education
from the teaching performance in two different scenarios. The participants were 05 teachers who
work in higher education and also in basic education. A semi-structured interview was used, in which
the data were analyzed qualitatively. For teachers, working at two levels of teaching enables reflective
interactions that transform theoretical-practical knowledge into know-how skills and know how to be
a teacher.
KEYWORDS: teaching experiences; construction of knowledge; physical education;

EXPERIENCIAS FACULTAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El objeto es reflejar al proceso de construcción de conocimientos en Educación Física a
partir de la actuación docente en dos distintos escenarios. Participado 05 docentes que actúan en la
enseñanza superior y en la básica. Se utilizó una entrevista semiestructurada, cuyos datos analizados
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cualitativamente. Para los docentes, actuar en dos niveles de enseñanza posibilita interacciones
reflexivas que transforman conocimientos teórico-prácticos en habilidades de saber hacer y saber
ser docente.
PALABRAS CLAVES: experiencias de enseñanza; construcción del conocimiento; educación física;
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA:CARTOGRAFIA COMO POTENCIALIDADE
DIDÁTICA1
Leopoldo Ortega da Silva2
Nara Rejane Cruz de Oliveira3
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo avaliar uma intervenção pedagógica como potencialidade didática,
na formação de professores de Educação Física. A Cartografia destaca-se como referencial teóricometodológico, considerando sua perspectiva de análise a partir da produção de ações/intervenções
centradas nos processos e significações. Os resultados indicam que as atividades formativas sob
essa perspectiva tendem a contribuir para a compreensão da complexidade e diversidade da atuação
profissional.
PALAVRAS-CHAVE:–Educação, Ensino, Educação Física

1 INTRODUÇÃO
A prática docente contemporânea tem instituído inúmeros desafios. Por um
lado, à formação inicial de professores compete, dentre outras demandas, tratar
os múltiplos saberes considerando a relação teoria e prática em uma perspectiva
dinâmica, reconhecendo a diversidade e pluralidade (BRASIL, 2013). Por outro, há
muito se problematiza o descompasso entre os saberes adquiridos na academia e
aqueles requeridos na prática profissional cotidiana.
Tardiff (2002) evidencia que vários elementos contribuem para a formação
professor, dentre eles suas concepções, identidade e experiência de vida.
Entretanto, a vivência acadêmica é uma instância privilegiada de análise e discussão
da constituição da identidade profissional (GOMES et al, 2013). Neste sentido, tal
vivência precisa considerar nos diferentes contextos de formação, potencialidades
didático-pedagógicas que dialoguem com as demandas da realidade profissional.
Destaca-se neste trabalho, a intervenção pedagógica de caráter cartográfico.
A cartografia como enfoque metodológico é oriunda das ciências humanas e está
relacionada aos processos de produção de sentidos, subjetividades, significações,
tendo como referencial central Gilles Deleuze e Felix Guattari (OLIVEIRA; PARAÍSO,
2012). Como tal, tem a ação/intervenção como prática privilegiada para análise, em
uma abordagem qualitativa.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES)
2 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), leopoldo.ortega@yahoo.com.br
3 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), nara.rejane@unifesp.br
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Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é avaliar uma intervenção
pedagógica como potencialidade didática, na formação de professores de Educação
Física.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Os fundamentos do método
cartográfico direcionaram uma intervenção didático-pedagógica, piloto de um
estudo mais amplo.A cartografia não busca fornecer um modelo de investigação,
mas produzir pistas a partir de estratégias, experiências e procedimentos
concretos, acompanhando o movimento das subjetividades produzidas nos
territórios investigados (KASTRUP; BARROS, 2015). Por estas características
dialoga diretamente com a pesquisa ação/intervenção. Segundo Thiollent e Colette
(2014), este tipo de pesquisa é potencialmente profícuo no contexto da formação
de professores, pois destaca a diversidade, a complexidade e a autonomia dos
envolvidos na produção do conhecimento.
A intervenção se deu por meio de uma oficina de construção de “bonecas de
nó” (elaboradas a partir de amarração de tecidos), oferecida e coordenada pelo
autor principal deste texto a estudantes de Licenciatura em Educação Física, de
uma instituição de ensino superior no Estado de São Paulo. Conforme Soares e
Madureira (2005), a arte como experiência humana é expressão do corpo. Neste
sentido, o diálogo entre as práticas artísticas e a Educação Física se apresenta
como possibilidade concreta de apropriação simbólica de dados da realidade e da
diversidade que a compõe, motivo pelo qual se deu a escolha do tipo de atividade
da oficina. O eixo temático da oficina foi diversidade e pluralidade, abordado
na disciplina de Educação Física para portadores de necessidades especiais.
Participaram da oficina 27 estudantes, ao longo de três encontros que totalizaram
12 horas-aula. O quadro a seguir apresenta a sequência do desenvolvimento do
trabalho, subdividido em cinco etapas.
1

Leitura do texto “Os desafios da diversidade na escola” (GUSMÃO, 2010), problematizando a questão
da diversidade na escola, sendo este o embasamento teórico para as reflexões da oficina.

2

Confecção de bonecas de nó - foram apresentados aos participantes tecidos com cinco tonalidades,
partindo de um tom mais escuro (preto), marron, marron claro, bege e branco, para que escolhessem
livremente, considerando as possibilidades de impressão do autoconceito em suas escolhas.

3

Criar e redigir uma estória referentes à boneca confeccionada, para que este personagem ganhasse
“vida” a partir da criação, considerando o eixo temático.

4

Compartilhar as estórias das bonecas-personagens com o grupo.

5

Roda de conversa, cujo foco foi a avaliação da atividade realizada, os desdobramentos das estórias
das personagens no contexto do tema proposto, as relações com o cotidiano escolar e os desafios da
formação de professores neste contexto.

Quadro 1 – Roteiro da Oficina

A análise desta intervenção foi construída considerando subtemas que emergiram
da prática, considerando o referencial metodológico adotado e o eixo temático.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando o objetivo deste trabalho, centrado na avaliação de uma
intervenção pedagógica como potencialidade didática na formação de professores
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de Educação Física, destaca-se como principal resultado a exteriorização de
questões (subtemas) em sintonia com as demandas atuais do território de atuação
docente. Conforme Thiollent e Colette (2014), é necessário que as práticas de
formação possibilitem a reflexão sobre a diversidade de situações socioculturais
em que os estudantes se encontram.
Por outro lado, a oficina de confecção das bonecas se apresentou também
como um momento de descoberta e reconhecimento de habilidades até então
não percebidas, estabelecendo elos como boneca-aluno, boneca-corpo, bonecamovimento, boneca-família, boneca-professor, boneca-religião, boneca-estética,
boneca-amigos, além de outros; em torno da formação docente, do trato pedagógico,
reconhecimento corporal, autoestima e imagem corporal.
As vivências promoveram também diferentes momentos de aprendizagem:
leitura, a confecção das bonecas, apresentação individual, roda de conversa, diálogos
sobre o texto base e experiências individuais.Segundo Barros e Kastrup (2015), a
produção de dados de uma pesquisa transporta afetos – próprios de um território,
de um projeto, de um modo de fazer. Assim, a produção de relatos se ancora na
experiência, performatizando os acontecimentos. Sob esta ótica, do processo de
produção de relatos emergiram subtemas relacionados à temática diversidade e
pluralidade, apresentados no quadro 2.
Tema
Diversidade
e
Pluralidade

Subtemas
Gênero
Culto ao corpo
Etnia
Dificuldades em sala de aula
Possibilidades didáticas no trato com o conhecimento

Quadro 2 – Temas e sentenças que emergiram a partir da intervenção didático pedagógica.

Os subtemas acima se fazem presente na prática docente cotidiana e nem
sempre é possível tratá-los com propriedade em processos formativos tradicionais.
Para Thiollent e Colette (2014), uma formação adequada requer o conhecimento de
situações sociais concretas do cotidiano docente. Sob este prisma, os subtemas que
emergiram da oficina refletem ao menos parte dessas situações e potencialmente
contribuem para o reconhecimento dos desafios da prática docente, no que se
refere à inclusão escolar, práticas democráticas, formação crítica e desenvolvimento
da autonomia, bem como o desenvolvimento dos temas transversais inerentes ao
currículo escolar.
Neira (2016) destaca que, um currículo de formação em Educação Física
comprometido com transformações, valoriza experiências de reflexão crítica
relacionadas às práticas corporais no universo “vivencial”. Nesta perspectiva,
compreende-se que estratégias didáticas centradas na intervenção podem favorecer
o desenvolvimento do vínculo teoria-prática, fomentando ainda processos inventivos
e produção de subjetividades conectadas à realidade social e desafios da profissão.
Os subtemas em destaque no Quadro 2 foram percebidos em todos os
momentos da Oficina (Quadro 1), porém, mais enfatizados a partir da criação e
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compartilhamento da estória do personagem (boneca), bem como na roda
de conversa. Na roda de conversa os participantes evidenciam entendimento
ampliado das questões referentes à diversidade e pluralidade, contextualizadas
ao conteúdo da disciplina Educação Física para portadores de necessidades
especiais, na qual a oficina foi desenvolvida. Demonstraram ainda habilidades para
avaliar, relatar e descrever situações opressoras, excludentes e de desigualdade,
considerando culturas diversas. Destaca-se também o exercício da produção de
conhecimento interdisciplinar, ao se experienciar também a produção artística no
processo de construção das bonecas. Fazenda (2105) destaca que o exercício da
interdisciplinaridade, onde teoria e prática se entrelaçam precisa ocorrer no contexto
de um olhar introspectivo e interativo sobre o conhecimento. Fleuri (2003) destaca
que ao educador cabe à tarefa de promover um ambiente criativo para a disseminação
de informações, interagindo e promovendo a interação com os demais sujeitos, de
modo a contribuir para explicação e elaboração dos sentidos na perspectiva de que
percebam, criem e recriem significados tomando direcionamentos próprios.
Os participantes reconheceram a intervenção pedagógica como estratégia
didática relevante ao processo de formação de professores, destacando a perspectiva
de ampliação de sua visão quanto a prática docente e suas nuances. Avalia-se que
estratégias pedagógicas centradas nos princípios da cartografia e pesquisa ação/
intervenção podem ser consideradas potencialidades didáticas na formação de
professores de Educação Física, merecendo ser mais exploradas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fundamentos da cartografia se apresentam como potenciais na formação
de professores, considerando suas potencialidades inventivas na produção de
reflexões sobre os fazeres profissionais, ao longo da formação na universidade.
Somado à outros referenciais qualitativos, pode promover um olhar ampliado sobre
os conteúdos e exercícios de intervenção durante a formação docente. Entretanto,
é um método ainda pouco explorado na área de Educação Física, merecendo pois
ser melhor investigado e experienciado.
TEACHER TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION: CARTOGRAPHY AS A DIDATIC
POTENTIALITY
ABSTRACT: This work aims to evaluate a pedagogical intervention as didactic potentiality in the
teacher training of physical education. Cartography stands out as a theoretical-methodological
reference point, considering its perspective of analysis from the production of actions / interventions
centered on processes and meanings. The results show that the formative activities about this
perspective tend to contribute to the understanding of the complexity and diversity of professional
performance.
KEYWORDS: Education; Teaching; Physical Education.

FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: LA CARTOGRAFIA
COMO POTENCIAL DIDÁCTICO
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo evaluar una intervención educativa como potencial
didáctico, formación de profesores de educación física. La cartografía se destaca como un marco
teórico y metodológico, teniendo encuenta su perspectiva de análisis de La producción de lasacciones/
intervenciones se centraronen los procesos y significados. Los resultados indican que lãs actividades
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de aprendizaje desde este punto de vista tienden a contribuir a La comprensión de La complejidad y
diversidad de lapráctica profesional.
PALABRAS CLAVES: Educación; Ensañanza; Educación Física.
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CONSTITUIR-SE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
REPERCUSSÕES DA FORMAÇÃO INICIAL NAS
PERSPECTIVAS DOS ESTUDANTES
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RESUMO
Este trabalho buscou compreender as repercussões da formação inicial nas perspectivas de estudantes
de Educação Física da ESEF/UFRGS. As informações analisadas advêm de questionários, entrevistas
semiestruturadas e grupo de discussão. Compreendemos que as experiências vividas na formação
inicial permitiram que os estudantes reforçassem alguns saberes, representações e expectativas, mas
também permitiram reformulações e reconstruções acerca da futura profissão.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial; Educação Física; Estudo longitudinal.

INTRODUÇÕES
Este trabalho surge de uma pesquisa qualitativa longitudinal que busca
compreender a construção da identidade docente de estudantes do curso de
Educação Física (EF) da ESEFID/UFRGS que ingressaram no ano de 2012 até a
conclusão (2017). Nossas análises, neste texto, estão focadas no objetivo específico
de compreender as repercussões da formação inicial nas perspectivas de estudantes
de EF da UFRGS.
O curso passou por várias reformas curriculares para atender aos
endereçamentos das políticas educacionais, nas dimensões de ensino, pesquisa e
extensão e de modo a promover a atuação nas redes pública e privada (REPPOLD
FILHO; et al, 2010). Nesse sentido, compreender as repercussões dessa formação
nas perspectivas dos estudantes pode oferecer elementos para pensar as propostas
de formação de professores de EF, algumas lacunas e possibilidades.
A pesquisa teve início na matrícula do primeiro semestre de 2012 por meio de
um questionário com os 80 estudantes ingressantes. Elegemos 8 para participarem
da segunda etapa da pesquisa - a partir do critério de representatividade tipológica
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro de bolsa de iniciação científica (CNPQ) para sua
realização
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), jengeroff@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), natacha_760@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elisandro.wittizorecki@ufrgs.br
5 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vicente.neto@ufrgs.br
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- através de entrevistas semiestruturadas (WOODS, 1995), no 1º e 2º semestre de
2012. Na terceira etapa (novembro de 2014), utilizamos a estratégia do grupo de
discussão (WELLER, 2006), que foi composto por 7 participantes, sendo que 3
desses haviam participado também das entrevistas. Para leitura das informações
empregamos a análise de conteúdo, através dos processos de categorização,
inferência, descrição e interpretação.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
COLISÕES E DESENCONTROS
Entendemos que as expectativas e perspectivas dos estudantes de EF no início
do curso ainda estão prioritariamente permeadas pelas suas vivências anteriores
ao ingresso na graduação. Sendo assim, parece haver muito pouco impacto da
formação inicial nas suas pretensões e compreensões sobre a futura profissão. É
possível identificar algumas representações construídas sobre a EF e sobre o perfil
ideal de professor de EF decorrentes de suas experiências discentes no Ensino
Básico.
Em função dessas experiências, os estudantes parecem sofrer uma espécie
de choque no início do curso, ao se depararem com disciplinas e saberes que
lhes parecem não pertencer à formação em EF, pois, no seu entendimento, não
seriam demandas da futura profissão. Esta perspectiva é identificada pelos próprios
estudantes ao repensarem sua caminhada.
“a gente entra pensando em biológico e saúde e se dá de cara com várias
cadeiras humanas e isso te dá um certo susto” (Carlos, 2012)
“quando me deparei com esse currículo novo eu fiquei muito indignado, não
tinha noção de como ia ser” (Marcos, 2014)
“Tem muitas cadeiras completamente inúteis, principalmente as da FACED
[...] Só falam de política e não te dão nenhuma solução” (Paola, 2012)

Saberes relacionados aos aspectos motores e fisiológicos parecem integrar
mais as expectativas dos estudantes para a formação. Também parecem entender
que o curso teria a finalidade de lhes oferecer técnicas e manuais de como ensinar,
e não um entendimento de que devam construir as competências necessárias para
que eles próprios elaborem aulas/treinos para cada turma/aluno.
É possível, como pondera Figueiredo (2004), que estas expectativas e
posicionamentos se justifiquem pela vinculação cultural e historicamente construída
entre EF e saúde e EF e esporte. Segundo a autora esta costuma ser a principal
referência dos estudantes ingressantes nos cursos de EF. Para estes estudantes,
as expectativas de saberes e conteúdos estão direcionadas para os aspectos
biológicos, fisiológicos e biomecânicos e não para os aspectos sociais, culturais,
políticos e pedagógicos.
Compreendemos que as disciplinas mais valorizadas e aproveitadas pelos
estudantes no início do curso são aquelas que estabelecem conexão com suas
representações de EF construídas anteriormente à graduação. Dessa forma, as
aprendizagens que vão de encontro às suas expectativas ocasionam certa resistência
para com o currículo, pois, neste momento, estes não parecem apresentar disposição
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ou abertura para reconstruir seus entendimentos sobre a profissão, corroborando
com Caldeira (2001) ao dizer que as experiências anteriores à graduação acabam se
tornando um obstáculo para a formação inicial e continuada, uma vez que elas são
naturalizadas e tomadas como verdades.
PERMITINDO PERMEABILIDADES
Identificamos que mais ao fim do curso os estudantes ainda mantêm algumas
de suas premissas do início. Além disso, eles também explicitam a necessidade de
aprofundamento de alguns conhecimentos, quase como se a formação pudesse
oferecer algum tipo de especialização, principalmente na área da biodinâmica.
“em outros tempos a ESEF era mais voltada pra esportivização [...] eu acho
que se perdeu nesse aspecto [...]” (Júlio, 2014)
“pra tratar de alunos que tenham dificuldades específicas, diabéticos,
cardiopatas” (Júlio, 2014).

Assim, em desacordo ao alerta de Caldeira (2001), de que o processo de
formação de professores não se esgota na formação inicial, os colaboradores
parecem analisar o currículo a partir de uma expectativa de completude, como se a
formação inicial pudesse lhes preparar definitivamente para o mercado de trabalho.
Todavia, as experiências vividas durante a formação inicial também parecem ter
possibilitado reconfigurações e reconstruções nas representações e expectativas
dos estudantes.
“contribuiu como pessoa, e minha concepção de EF, EF escolar [...]vejo que
isso vai permear toda a minha atuação” (Marcos, 2014)
“vou sair daqui professor de EF e não professor de vôlei, de natação, de
futebol” (Júlio, 2014)
“quando fiz o vestibular pensei no bacharelado, mas acho extremamente
importante porque mesmo sendo do bacharelado, tu dando aula em academia,
clube, qualquer coisa, tu é professor” (Fábio, 2014).

Possivelmente o currículo, ao oferecer e submeter os estudantes a experiências
e aprendizagens às quais apresentam oposição, pode propiciar que os mesmos se
tornem mais abertos a novos olhares.
“sou bolsista do PET e a gente consegue ver as outras linhas, que a gente não
consegue olhar sendo só aluno sabe?” (Vera, 2014)
“agora eu me vejo lá fazendo estágio com o professor X, me vejo com as
crianças, a gente começa a gostar mesmo de ter outra visão” (Vera, 2014)
“agora no XXX (Projeto de extensão) [...] trabalhar com idosos pra mim não
era, eu não via a EF nesse âmbito assim, e é muito bom” (Maitê, 2014)
“também quero mais prática docente, através de estágios [...] quando eu entrei
na faculdade meu objetivo era a esportivização e eu vi que a universidade
ampliou meus horizontes, abriu a minha visão” (Júlio, 2014)

As falas explicitam a contribuição das experiências práticas ao longo da
graduação, como a prática docente nos programas de docência, de extensão ou
pesquisa, proporcionando que estes estudantes vivenciem diferentes contextos de
atuação, construam sua prática e reflitam sobre a mesma. Tal aspecto se aproxima
das formulações de Caldeira (2001) e Krug (1996) que entendem que a formação
inicial deve apresentar uma proposta curricular que permita que os estudantes
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aprendam e reflitam sobre seu processo de aprendizagem e possam construir e
analisar práticas concretas.
Entendemos que a partir das experiências proporcionadas pela formação inicial,
pela ampliação do leque de possibilidades de atuação profissional, os estudantes
modificaram e/ou ampliaram suas pretensões futuras.
“chegou um momento que eu me senti perdido, não quero mais trabalhar
com musculação, até que eu tive a disciplina de prevenção e promoção da
saúde, e hoje eu to apostando na saúde coletiva” (Marcos, 2014)
“eu pretendo trabalhar com volei no futuro né? só que esse semestre está um
dilema, que eu pretendo fazer pós-graduação e mestrado, mas ainda não sei
aonde” (Vera, 2014)

Compreendemos que essa possível reconfiguração de perspectivas pode estar
relacionada à ideia de permeabilidade, ou seja, o currículo e suas experiências
podem repercutir nos estudantes de maneiras diferentes em função do quanto
estes apresentam permeabilidade para tal. Esse conceito se aproxima da noção de
“filtros” proposta por Figueiredo (2004), uma vez que os estudantes ao longo do
curso parecem selecionar que saberes e experiências priorizar.
“é isso que eu vejo, é muita intenção do aluno, nas disciplinas de saúde, aluno
vê assim ‘ah eu não vou atuar na saúde coletiva então eu não vou dar a mínima
importância’” (Marcos, 2014)

Conforme Hernandez (2010), a construção de aprendizagens e conhecimentos
depende da disponibilidade dos sujeitos frente a estes saberes. Não se trata de
esperar que o currículo faça com que os estudantes mudem suas ideias ou forme
um professor de EF idealizado, mas sim de entender o quanto o currículo está se
conectando com os estudantes; entender o lugar da formação inicial na futura
atuação profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos que o curso de formação inicial mobiliza os estudantes de
forma distinta em diferentes momentos do curso. Durante as primeiras etapas o
curso mobiliza mais a resistência e a oposição dos estudantes. Por volta da metade
do curso a formação parece tocar os estudantes de forma a provocar algumas
crises nas suas “certezas” e convicções, indicando certa abertura para novos
horizontes. Próximo à finalização do curso os estudantes parecem ter reorganizado
seus entendimentos e planejamentos com base em um panorama mais amplo da
formação. Algumas certezas parecem ter sido reforçadas e outras se desconstruído
e possibilitado mudanças de perspectivas.
Entendemos que a abertura e a possibilidade de reconstrução são possíveis
pela permeabilidade dos sujeitos frente às aprendizagens. Desse modo, a questão a
se pensar seria de que forma o currículo da formação inicial pode criar estratégias
para flexibilizar esses filtros e mexer com a permeabilidade dos sujeitos. Assim,
pudemos identificar alguns elementos que parecem ter se conectado com os
estudantes de forma a mobilizar seus interesses e permitir que esses se tornassem
mais permeáveis aos conhecimentos propostos, como as atividades extraclasses, a
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oferta de aprendizagens e experiências às quais os estudantes tenham resistência,
a aproximação do mundo do trabalho através de extensão, pesquisa, estágios e
práticas de ensino.
BECAME A PHISICAL EDUCATION TEACHER: REPERCUSSIONS OF INITIAL
TRAINING IN STUDENTS’ PERSPECTIVES
ABSTRACT: This work sought to understand the repercussions of initial training in the perspectives of
Physical Education students of the ESEF/UFRGS. The information analyzed comes from questionnaires,
semi-structured interviews and a discussion group. We understand that the experiences of initial
formation allowed the students to reinforce some knowledge, representations and expectations, but
also allowed for reformulations and reconstructions about the future profession too.
KEYWORDS: Initial formation; Physical education; Longitudinal study.

CONVERTIRSE EN UN MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA: REPERCUSIÓN DE LA
FORMACIÓN INICIAL SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIANTES
RESUMEN: Este trabajo ha buscado comprender las repercusiones de la formación inicial en las
perspectivas de los estudiantes de educación física en ESEF/UFRGS. La información proviene de
cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y grupo de discusión. Entendemos que las experiencias
de formación inicial han permitido a los estudiantes reforzar algunos conocimientos, representaciones
y expectativas, pero también haceren reformulaciones y reconstrucciones sobre la profesión.
PALABRAS CLAVES: Formación Inicial; Educación Física; Estudio Longitudinal;
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NARRATIVAS DE PRÁTICAS AVALIATIVAS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: (RE)SIGNICAÇÕES NA
FORMAÇÃO INICIAL1
Sayonara Cunha de Paula2
Aline de Oliveira Vieira3
Wagner dos Santos4
RESUMO
Analisa, por meio das narrativas memorialísticas de alunos do curso de Educação Física (EF) as
experiências avaliativas vivenciadas na educação básica (EB) e suas possíveis (re)significações
na formação inicial (FI). Caracteriza-se como pesquisa narrativa (CERTEAU, 1994). Os resultados
visibilizam que a rememoração da EB é marcada pela tríade avaliação, rendimento e nota. Ao
projetarem sua prática avaliativa estas questões perdem força diante das novas perspectivas tecidas
na FI.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Narrativas; Formação Inicial.

1 INTRODUÇÃO
Em levantamento recente em quatorze periódicos da EF, no período temporal
de 1932 a 2014, Frossard (2015) identificou e mapeou 56 artigos sobre avaliação
educacional. Dezoito deles assumem como nível de ensino a FI. Apesar do
investimento no tema, não encontramos pesquisas que se dedicam a dialogar com
um universo variado de universidades de diferentes regiões do País.
Dentre os estudos que se aproximam da nossa proposta está o de Santos e
Maximiano (2013), que abordaram como os discentes, no termino da FI do curso
de Licenciatura em EF da Ufes, significam suas experiências com a avaliação na EB.
Dentre as diferentes questões, destaque foi dado ao entendimento da avaliação
como sinônimo de nota. Além disso, a leitura que produzem sobre suas experiências
avaliativas, mesmo ao final do curso, se fundamenta em instrumentos avaliativos,
não dialogando com as concepções que lhe oferecem suporte.
No contexto das Licenciaturas, Souza (2006) sinaliza a importância de colocar
o aluno no papel de professor aprendente, ou seja, na ação de pesquisar sua própria
prática. Ao dialogar com o conceito de projetos de formação, o autor aponta a
necessidade de pesquisas que analisem as trajetórias discentes, identificando como
o aluno, ao narrar suas experiências com a escola antes da entrada na Universidade,
1A pesquisa possui financiamento do MCTI/CNPq, nº: 481424/2013-0.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sayocpaula@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ninna.maguinhos@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), wagnercefd@gmail.com
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produz diferentes leituras sobre o praticado, as resignificando, e com isso, projetando
novas possibilidades para sua futura atuação profissional (SOUZA, 2006).
Diante disso, pretendemos analisar, por meio das narrativas memorialísticas
de alunos do curso de FI em EF, as experiências de avaliação vivenciadas nas aulas
de EF na EB, e discutirmos em que medida a FI contribui para as (re)significações
dessas experiências.
2 METODOLOGIA
Assumimos, no diálogo com Certeau (1994), a noção de narrativa como relatos
de espaço, os modos que os discentes colaboradores organizam suas falas, que
puxam da memória, suas práticas com avaliação em EF.
A delimitação das instituições participantes seguiu os critérios: a) ser uma
Universidade federal; b) ter em seu currículo uma disciplina específica obrigatória
que trata da avaliação em EF escolar e; c) ter o curso de Licenciatura em EF na
modalidade presencial.
De um total de 63 Universidades, 43 ofertam o curso. Destas, 9 atendem aos
critérios, sendo elas: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Piauí
(UFPI), de Alagoas (UFAL), de Pernambuco (UFPE), rural de Pernambuco (UFRPE),
Ceará (UFC), de Ouro Preto (UFOP), de São Carlos (UFSCAR) e Fluminense (UFF).5
Para a produção das fontes visitamos as instituições nos meses de outubro e
novembro de 2014, e abril e junho de 2015.Em diálogo com 45 alunos operamos
com a produção de fontes por meio de questionário e entrevista semi-estruturada
em grupo e individual. O questionário dividia-se em: 1) identidade dos estudantes;
2) experiências avaliativas com a EF na EB; 3) atuação docente na EB, com foco nas
práticas avaliativas.
A entrevista em grupo contou com a participação de 6 a 9 estudantes por
Universidade. Objetivou ser um momento de rememoração individual e coletivo.
Tendo como tema a avaliação, suas experiências na EB, na formação e nos momentos
de prática docente. A entrevista individual foi realizada com dois alunos de cada
universidade e objetivou aprofundar as narrativas.
3 AVALIAÇÃO: DA REMEMORAÇÃO À POSSÍVEIS (RE)SIGNIFICAÇÕES
A análise narrativa possibilitou-nos criar dois eixos: 1) Experiências com
avaliação na EB; e 2) Releitura das experiências na graduação.
Apesar de estarmos dialogando com alunos de diferentes instituições, as
narrativas se aproximam ao relatarem o modo como foram avaliados.No Gráfico
1visualizamos os instrumentos e critérios avaliativos mais indicados pelos alunos
na EB. Para sua elaboração, utilizamos as respostas obtidas na questão 3 do
questionário (Vocês tiveram algum tipo de avaliação na EF na EB? Se sim, quais os
instrumentos?).

5 UFPE e UFC ainda não apresentavam alunos finalistas, sendo assim, não participaram da pesquisa.
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Gráfico 1 - Instrumentos avaliativos presentes no rememorado com a EB
Fonte: os autores.

A prova foi o instrumento mais citado, geralmente referiam-se a prova escrita
e/ou prática. Chamamos atenção para as maneiras como foram utilizadas, em que
sua valorização recaia, na maioria das vezes, apenas na aptidão física, como relata
Beatriz:
[...] No ensino fundamental II, tinha uma aula especificamente física, que
era polichinelo, abdominal, flexão e os alunos que aguentassem mais tempo
ganhavam a nota maior (Beatriz, UFF, 2014).

Tomando como referência o processo de formação de professores no Brasil,
Palafox e Terra (1998) salientam que a avaliação se limitou durante muito tempo, a
verificar se o aluno aprendeu ou não o que foi passado para ele, por meio de julgamento
de valor, fundamentados em padrões preestabelecidos. No que diz respeito à EF,
os autores apontam que a prática dos professores esteve frequentemente ligada
à reprodução dos modelos de ensino vinculados a aptidão física e habilidades
desportivas.
Ao se remeter ao processo de escolarização e a inserção da EF nesse ambiente,
percebe-se que as práticas corporais adentraram tardiamente na escola e com uma
natureza diferente dos saberes considerados elementares para esse espaço. Pela
sua especificidade o saber ensinado na EF privilegia os saberes concretizados por
meio do fazer com uma atividade (SCHNEIDER; BUENO, 2005), ou seja, passa pela
vivência com os conteúdos, como lutas, futebol, brincadeiras e os jogos, por meio
de diferentes formas de aprendê-los, em vários contextos. Isso não significa que
avaliar nessa disciplina seja apenas centralizar os aspectos motores, mas entendê-la
como forma de saber dentre outras possíveis, que também precisam ser visibilizadas
(SANTOS et al, 2016). Nesse sentido, compreendemos que a diversificação da
materialização da prática avaliativa, oferece maiores indícios a professores e alunos,
de como os saberes estão sendo mobilizados, e o processo de aprendizagem
consolidado.
Outro critério que os discentes evidenciam refere-se à avaliação pautada em
aspectos comportamentais, como a participação, conforme pode ser observado
abaixo:
[...] ele avaliava se participava se procurava aprender o que o professor
estava passando, mesmo sem ter tanta habilidade em determinada atividade
ou mesmo só de não atrapalhar, coisa que acontece muito em EF (Renan,
UFOP, 2014).
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Santos e Maximiano (2013) ao analisarem as experiências de avaliação de
alunos do curso de FI do CEFD/UFES, nas aulas de EF da EB encontram resultado
semelhante e chamam atenção para o uso da avaliação como mecanismo de controle.
Para os autores participar da aula é condição para que ela aconteça. Contudo, a
utilização dessa atitude como critério avaliativo, que tem suas implicações em
uma nota, é uma forma utilizada pelo professor para que o aluno faça aula. Além
disso, a centralização nesses atributos, em detrimento das demais dimensões
do conhecimento, não fornece aos alunos dados mais amplos para visualizar a
diversidade e complexidade das práticas pedagógicas.
Para além dos discentes que foram avaliados e citam os instrumentos e critérios
utilizados, há aqueles que relatam que não foram avaliados na EB, como discorrem
a seguir:
No meu ensino médio, não existia uma avaliação, todo mundo acabava
passando com dez participando ou não da aula (Beatriz, UFF, 2014).
Eu já falei que não tive avaliação. [...] Ela não ensinou nada e nunca cobrou
nada, eu nem sei como ela avaliava! (Katiane, UFMS, 2015).

Apesar dos discentes terem narrado que não foram avaliados, as narrativas
indicam a presença da avaliação. Ao fazerem esse movimento os alunos evidenciam
suas críticas sobre o modo como seus professores lidavam com a avaliação na EF
escolar.Ao compreendermos esses e outros apontamentos presentes nas narrativas
é importante ressaltar que, assim como as experiências avaliativas anteriores, a
maneira como o curso anuncia sua concepção de formação influencia na perspectiva
e maneira de avaliar do aluno.
Por meio disso vê-se a importância de problematizar a temática avaliação no
curso de FI. Nas narrativas abaixo vemos a influencia da FI no modo como as alunas
rememoram e projetam o avaliar:
Eu achava que minha escola de ensino fundamental II e o ensino médio era a
melhor escola no quesito EF, tinha o quarteto fantástico mais o atletismo [...]
Depois eu entrei na faculdade e vi muitas outras opções. [...] Chega uma hora
que você vê que é algo muito além daquilo. (Gabriela, UFSCAR, 2014).
[...]Eu gostaria de introduzir os PCNs, dá respaldo para introduzir os temas
transversais, trabalhar alguma coisa da visão dos alunos com relação à
atualidade, com os problemas que apresentam (Taissa, UFMS, 2015).

Gabriela narra como a FI impactou na maneira como ela enxergava a EF quando
aluna da EB e a nova perspectiva construída agora prestes a se tornar docente, a
amplitude e as possibilidades existentes no campo, para além das práticas vivenciadas
por ela.Já Tassia pretende por em prática aquilo que aprendeu na FI.Nessa direção
Mendes, Nascimento e Mendes (2007), destacam a importância de as diferentes
disciplinas que constituem o currículo da FI se dedicaram às discussões sobre a
avaliação. Isso pode ser uma possibilidade de melhorar/ampliar o debate sobre essa
temática, assim como a formação profissional para lidar com práticas avaliativas
mais qualitativas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de dialogarmos com discentes de instituições distintas, as narrativas
se aproximam quando analisamos suas respostas sobre as experiências avaliativas
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no rememorado com a EB. Os principais critérios avaliativos vivenciados por eles
foram: provas, participação e presença. Chama a atenção o uso da prova prática
com ênfase no rendimento e; o uso da participação e presença como mecanismo
de controle.Encontramos ainda aqueles que não reconhecem terem sido avaliados
na EB, porém suas narrativa sindicam avaliação. Na verdade, ao fazerem esse
movimento os alunos evidenciam suas críticas sobre o modo como seus professores
lidavam com a avaliação na EF escolar.
Apesar de a rememoração da EB ser marcada pela tríade avaliação, rendimento
e nota,ao projetarem sua prática avaliativa estas questões perdem força diante
das novas perspectivas tecidas nos meios formativos, num movimento de (des)
construção da visão de EF que adquiriram quando alunos para assim dar sentido a
sua prática avaliativa após entrar no curso de FI.
NARRATIVAS DE PRÁTICAS EVALUATIVAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
(RE)SIGNIFICACIONES NA FORMACIÓN INICIAL
RESUMEN: Analisa, a través de narrativas memorialísticas de los estudiantes de último año de
Educación Física (EF) las experiencias de evaluación de la educación básica (EB) y sus posibles
(re)sigificaciones en la formación inicial (FI). Se caracteriza como investigación narrativa (Certeau,
1994). Los resultados visibilizam que la EB se caracteriza por la tríada evaluación, rendimiento y
nota. Al diseñar su práctica de la evaluación estas cuestiones pierden fuerza en la cara de las nuevas
perspectivas tejidas en la FI.
PALABRAS CLAVE: Evaluación; Narrativas; Formación inicial.

NARRATIVES OF EVALUATION PRACTICES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
(RE)SIGNIFICATIONS INITIAL FORMATION
ABSTRACT: It analyzes, through the memorialistic narratives of finalist students of the Physical
Education (EF) course the evaluative experiences of basic education (EB) and their possible (re)
significations in initial formation (FI). It is characterized as narrative research (Certeau, 1994). The
results show that in the EB is marked by the triad evaluation, performance and note. In designing their
evaluation practice, these issues lose strength in the face of the new perspectives of the FI.
KEYWORDS: Evaluation; Narratives; Initial formation.
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OCUPAR, RESISTIR E FORMAR-SE: NARRATIVAS
AUTOBIOGRÁFICAS DE ESTUDANTES DE UM CURSO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Admir Soares de Almeida Junior2
Thátilla Freire Silva3
Marcella Ottoni Guedes Oliveira4
Bárbara Andrade de Santana5
Raquel Rocha Nunes6
Leandro Alvarenga Oliveira7
RESUMO
O texto apresenta interpretações iniciais de uma pesquisa que buscou compreender, por meio de
narrativas autobiográficas,as aprendizagens produzidas por acadêmicos de um curso de Educação
Física no contexto de ocupação. Para tanto, foi realizado o procedimento metodológico denominado
Ateliê Biográfico. As narrativas evidenciam aprendizagens produzidas no interior da ocupação
dentre as quais destacamos: práticas curriculares, trabalho coletivo e reconhecimento do “outro” nas
relações cotidianas.
PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional; Narrativas Autobiográficas; Movimentos Sociais.

1 INTRODUÇÃO
No segundo semestre de 2016, a partir da divulgação do governo federal da
medida provisória (MP) nº 746, bem como a tramitação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) nº 241, vimos ocorrer em nível nacional um movimento de
mobilização, sobretudo de estudantes secundaristas e universitários, que utilizou
como umas das principais estratégias as ocupações de escolas publicas de ensino
médio e unidades acadêmicas de universidades. Este trabalho apresenta algumas
reflexões iniciais advindas de uma pesquisa que buscou registrar e sistematizar
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), admir.
almeidajunior@gmail.com
3 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), thatillafsilva@
gmail.com
4 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), marcella.ed.fis@
gmail.com
5 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), babi.santana@
yahoo.com.br
6 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), raquelrochan@
gmail.com
7 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), leandro.edf@
outlook.com
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experiências individuais e coletivas relacionadas ao processo de ocupação da Escola
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de narrativas autobiográficas, com
ênfase aos desdobramentos da ocupação no processo de formação profissional dos
estudantes participantes. Para tanto, lançamos mão, inicialmente, de um diálogo
com pressupostos teóricos dos campos da Pesquisa Narrativa e da formação de
professores.
2 NARRATIVA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Narrar é uma dimensão fundamental da condição humana e de atribuição de
significado ao mundo. Para Larossa Bondía (2004),
El ser humano es um ser que se interpreta y, para esa autointerpretación, utiliza
fundamentalmente formas narrativas. (...) y ese particular y casi omnipresente
género discursivo que es la narrativa. De hecho, el sentido de lo que somos o,
mejoraún, el sentido de quién somos, tanto para nosotrosmismos como para los
otros, depende de las historias que contamos y que nos contamos y, em particular,
de aquellas construcciones narrativas em lãs que cada uno de nosotros es, a la
vez, el autor, el narrador y el carácter principal, es decir, de las autobiografias,
autonarraciones o historias personales (LAROSSA BONDÍA, 2004, p.12-13).

O autor faz um convite para considerarmos a narrativa como uma ação humana
espontânea. Para construir sentido e significado para nossa presença no mundo
estamos constantemente a nos autobiografar. Dessa forma, a narrativa permite a
(re)construção de nossas imagens e (auto) imagens, no monólogo interior e no
diálogo com o outro.
Conhecer, discutir e refletir sobre e com as histórias de vida, memórias e
narrativas dos sujeitos, considerando as mesmas como produção de conhecimento,
não é algo novo no campo da educação. Entretanto, a pesquisa produzida no
campo da formação docente em educação física, até o momento, tem produzido
aproximações tímidas com essa perspectiva.
Neste texto,partimos da premissa de que narrativas autobiográficas elaboradas
por estudantes de Educação Física, no contexto específico do processo de
ocupação de uma unidade acadêmica, podem evidenciar diferentes aprendizagens
relacionadas ao campo da formação profissional.
Além da pesquisa narrativa, também dialogamos com autores no campo da
formação docente. Compartilhados com Souza (2010) a compreensão de que a
formação (docente) é
(...) um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da
aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências
e praticas. A formação integra a construção da identidade social, pessoal
e profissional, que se inter-relacionam e demarcam a autoconsciência, o
sentimento de pertença (SOUZA, 2010, p.158).

Portanto, assumimos a compreensão de que o processo de formação docente
resulta de uma interação dialética entre o espaço social e o espaço pessoal (PASSEGGI,
2010), sendo fruto das relações que tecemos entre o outro e eu, o objetivo e o
subjetivo, demarcando a definição de si e a percepção interior (SOUZA,2010, p.159).
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3 ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO DE DADOS: OS ATELIÊS BIOGRÁFICOS
A abordagem metodológica escolhida foi da pesquisa-formação, em que os
participantes são, ao mesmo tempo, sujeitos da pesquisa e se formam com/nela
(JOSSO, 2004).
Nesse sentido, apresentamos aos os acadêmicos de Educação Física a
proposta de elaboração de textos autobiográficos, por meio da realização de Ateliês
Biográficos (DELORY-MOMBERGER, 2008).
Os ateliês biográficos se configuram como um procedimento de formação
ligado a “dimensão do relato como construção da experiência do sujeito e da
história de vida como espaço de formabilité aberto ao projeto de si” (DELORYMOMBERGER, 2006, p. 366).
Para efeito dessa pesquisa, foram seguidos os seguintes passos: num primeiro
momento os estudantes participantes da ocupação foram convidados a para
uma reunião em que foram apresentadas informações sobre o procedimento e os
objetivos do ateliê. A partir daí, contamos com a participação de 12 estudantes que,
ainda nesse momento, comprometeram-se na elaboração de narrativas por meio da
ratificação coletiva do contrato biográfico.
Na semana seguinte os estudantes e docentes se reuniram para realização do
ateliê que seguiu a seguinte dinâmica: um momento inicial dedicado à elaboração
individual das narrativas autobiográfica escritas. Nesse momento os estudantes
foram orientados a tomar como referência dois eixos: a) A experiência de ocupação
no contexto dos movimentos sociais e b) As relações da experiência de ocupação
com o processo de formação profissional (notadamente a docência em Educação
Física). Em seguida, os estudantes foram divididos em tríades e socializaram as
narrativas. Nesse momento os participantes assumiram, alternadamente no interior
dos trios, os papeis de narrador, escriba e ouvinte. O último momento do ateliê foi
dedicado ao processo de ampliação das narrativas individuais após a socialização
e discussão das mesmas.
Por fim, as narrativas foram disponibilizadas aos participantes que realizaram o
processo de análise das mesmas, tendo como referência o paradigma indiciário de
Ginzburg (1992).
4 INDÍCIOS DE APRENDIZAGENS PRODUZIDAS NA OCUPAÇÃO
“Ocupar o meu próprio espaço de formação me fez entender que a minha
formação ultrapassava as salas de aula. Os aulões no xadrez, em círculo, me
davam liberdade e tranquilidade para dialogar com os professores, expor
os meus questionamentos e interagir com o meu colega, situação que
pouquíssimas vezes conseguíamos fazer em sala de aula onde as carteiras
posicionadas uma atrás da outra me davam a ideia de uma organização com
o intuito de me calar, de não conseguir ver nada além de um quadro e a figura
de um professor a minha frente.” Thatilla
“Desse dia para frente a ocupação foi ganhando uma rotina: rondas, fazer café
da manhã, almoço e janta, aulões, atividades de lazer, conversas no corredor,
reuniões internas e externas, assembleias... Os aulões foram uma das coisas
que mais me marcaram ao longo desse período, pois neles sentia que aprendia
coisas que não nos ensinaram na escola e nem nos ensinavam na universidade,
pois aquelas coisas eram de ordem da formação de um sujeito político e
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social e isto, muitas vezes, tem sido ignorado nos currículos de formação dos
cursos superiores. Poucas vezes tive discussões tão profundas sobre o meu
papel na sociedade quanto tive nos aulões nos quais eu frequentei.”Marcella
“A ocupação, me ensinou coisas que hoje, dentro da escola, já como professora,
tento sempre ficar atenta e não esquecer: ouvir mais, que todo trabalho se
constrói coletivamente de forma horizontal e que todas e todos tem muito a
contribuir. Ensinou-me a perceber o meu lugar de fala, me empoderou ainda
mais como mulher, ensinou-me a não me calar e me fez reafirmar que sem
luta, nada muda. Nem mesmo nós.” Laura

As narrativas evidenciam aprendizagens significativas que podem se
relacionadas com o processo de formação profissional. Tendo como referência
os extratos de narrativas acima, destacaremos as aprendizagens relacionadas às
dimensões do currículo, trabalho coletivo e reconhecimento do “outro” nas relações
cotidianas.
No tocante à dimensão curricular a realização dos “aulões” possibilitou
experiências relevantes para os estudantes. É possível identificar um duplo
movimento formativo nessa atividade. O primeiro está relacionado ao aspecto da
forma de organização dos “aulões” que possibilitou uma relação menos hierárquica
e mais dialógica entre os participantes. O segundo aspecto está relacionado ao
conteúdo dos “aulões”. Os temas discutidos se relacionavam diretamente com o
contexto social vivido no país. Além disso, as pautas eram escolhidas de forma coletiva
pelos ocupantes e contemplavam temáticas de:relações de gênero, saúde coletiva,
direitos civis, escola sem partido e desobediência civil. Dessa forma, destacamos o
modo como os “aulões” tensionaram práticas de sala de aula presentes no currículo
de formação profissional.
Em relação às dimensões de trabalho coletivo e reconhecimento do “outro” a
ocupação demandou a criação de comissões que apontassem uma nova dinâmica
de ações dentro e fora do prédio, possibilitando a criação de redes de sociabilidade
intra e interocupações da UFMG e forjando novas subjetividades no movimento.
Todas as demandas eram tratadas coletivamente em assembleias diárias, em que as
relações entre os ocupantes prezavam pelo princípio da horizontalidade, buscandose afastar de hierarquias e papéis socialmente definidos, tais como professor-aluno
e homem-mulher.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que as aprendizagens vividas na ocupação constituem uma
experiência totalizante que se opõe a uma racionalidade linear e hierárquica de
produção de conhecimento ainda bastante presente nos cursos de graduação
em Educação Física. Arroyo (2003) afirma que tais vivências revelam e repõem
dimensões perdidas na pesquisa, reflexão e ação pedagógica, centradas em formar
o sujeito parcelado e instrumental.
Nesse sentido, as aprendizagens produzidas na ocupação nos desafiam a
repensarmos a formação profissional no contexto da universidade pública por meio
de uma “pedagogia das Ocupações”.
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OCUPPY, RESIST AND EDUCATE YOURSELF: AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVES
OF STUDENTS OF A PHYSICAL EDUCATION COURSE
ABSTRACT: This paper presents, through autobiographic narratives, initial interpretations of research
that attempts to understand the lessons learned by scholars of Physical Education in the context
of the occupation. To achieve that end, the methodological procedure, Biographical Workshop,
was performed. The narratives highlight lessons learned within the occupation such as: curricular
practices, collective work and recognition of the “other” in daily life.
KEYWORDS: Professional Education; Autobiographical Narratives; Social Movements.

OCUPAR, RESISTIR Y FORMARSE:NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE
ESTUDIANTES DE UN CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El artículo presenta interpretacionesiniciales de unestudio que trató de comprender, a
través de narrativas autobiográficas, elaprendizajeproducido por académicos de un curso de educación
física enel contexto de La ocupación. Por tanto, se llevó a cabo el procedimiento metodológico
denominado taller biográfico. Los relatos muestran el aprendizaje producido dentro de La ocupación
entre las que destacamos: lasprácticas curriculares, trabajo colectivo y el reconocimiento del “otro”
enlas relaciones cotidianas.
PALABRAS CLAVE: La formación profesional; Narrativa autobiográfica; Los movimientos sociales.
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EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA FACED/UFBA

1

Celi Nelza Zulke Taffarel2
Jaildo Calda dos Santos Vilas Bôas Júnior3
Márcia Morschbacher4
Sicleide Gonçalves Queiroz5
RESUMO
Este trabalho analisa uma possibilidade de trato com o conhecimento referente ao trabalho científico
no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal da Bahia. Trata-se de uma
pesquisa documental fundamentada no materialismo histórico-dialético. Conclui que o Eixo Trabalho
Científico e o trato com o conhecimento realizado expressam uma proposição superadora da
formação de professores para o trabalho científico.
PALAVRAS-CHAVE: formação profissional; educação física; ensino.

INTRODUÇÃO
Este trabalho analisa uma possibilidade de trato com o conhecimento
referente ao trabalho científico na formação dos professores de Educação Física na
perspectiva da elevação do seu pensamento teórico. Nosso lócus de investigação
é o Curso de Licenciatura em Educação Física, de caráter ampliado, da Faculdade
de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Nossa base de
análise é a disciplina Abordagens, Métodos e Técnicas de Pesquisa I, componente
do Eixo Trabalho Científico, ofertada no primeiro semestre de curso. Trata-se de
uma pesquisa documental fundamentada no materialismo histórico-dialético.
Problematizamos as atuais tendências da formação de professores e analisamos
a proposta de trato com o conhecimento desenvolvida na disciplina referida como
expressão da concepção de formação humana que alicerça a Licenciatura Ampliada.
ATUAIS TENDÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Martins (2010) destaca, na formação dos professores, a tendência do
rebaixamento da formação6, expressa no esvaziamento teórico dos currículos, na
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), taffarel@ufba.br
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), vilasboasjr1@gmail.com
4 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mm.edufisica@yahoo.com.br
5 Universidade Federal da Bahia (UFBA), siqueiroz@yahoo.com.br
6 Esta é, também, uma tendência da formação dos trabalhadores em geral.
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desqualificação dos conhecimentos clássicos e da ciência, em concepções negativas
sobre o ensino e na valorização das “pedagogias do aprender”7.
Esta tendência rebaixa o valor da força de trabalho e tem como consequências a
limitação do desenvolvimento do pensamento teórico e da capacidade de explicação
e de intervenção no real, projetando de modo consciente e fundamentado a ação
prática dos seres humanos (imediata, mediata e histórica). Uma formação rebaixada
teoricamente, combinada com os problemas educacionais em um país dependente
como o Brasil, limita o trabalho pedagógico do professor e incide sobre a formação
das novas gerações.
Na formação dos professores de Educação Física, temos ainda a divisão entre
licenciatura e bacharelado como ingrediente do rebaixamento, dado que esta
avigora a negação de conhecimentos na formação (TAFFAREL, 2012).
PARÂMETROS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA LICENCIATURA AMPLIADA
Os seres humanos tornam-se humanos pelo processo intencional de produzir e
reproduzir a vida pelo trabalho (MARX; ENGELS, 2007). A humanização é operada,
no atual grau de desenvolvimento das forças produtivas, pelo trabalho educativo
(que é a especificidade da educação escolar e do trabalho dos professores8). A
educação escolar deve identificar as formas mais desenvolvidas do conhecimento
objetivo, convertê-lo em “saber escolar” e assegurar os meios e condições para sua
transmissão (SAVIANI, 2012).
A ciência, expressão mais desenvolvida da capacidade humana de conhecer
a realidade, converte-se em conteúdo para a humanização operada pelo trabalho
educativo. A apropriação do conhecimento científico e dos processos de sua
produção potencializam a atividade humana de transformação material da realidade.
O modo de produção capitalista em seu estágio imperialista é marcado pela
agudização das suas contradições inerentes (ARRIZABALO MONTORO, 2014) e o
rebaixamento da formação dos trabalhadores é uma das medidas para reduzir o
valor da força de trabalho e tentar recuperar o nível de acumulação de capital.
Entretanto, projetos antagônicos disputam esta formação (também a formação
dos professores). O projeto que se opõe ao rebaixamento baseia-se no acesso
ao conhecimento nas suas formas mais elaboradas visando uma consistente base
teórica que permita aos seres humanos apropriarem-se da realidade, explicá-la e
intervir – o que inclui o reconhecimento da sua condição histórica no capitalismo e
a busca da sua superação.
A Licenciatura Ampliada é uma possibilidade concreta para fazer frente ao
rebaixamento e à divisão da formação dos professores de Educação Física. Visa
assegurar uma consistente formação teórica para o trabalho pedagógico com a
cultura corporal nos campos de trabalho e o domínio das ferramentas de pensamento
e de pesquisa. Para tanto, funda-se na concepção de formação humana omnilateral,
no materialismo histórico-dialético, na psicologia histórico-cultural, na pedagogia
7 Cf. Duarte (2003).
8 A especificidade do trabalho do professor de Educação Física é o trabalho educativo com a cultura
corporal – na escola, este assume a forma da educação escolar; nos outros campos de intervenção,
é contextualizado a partir de cada campo.
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histórico-crítica, na metodologia crítico-superadora e no projeto histórico superador
da sociedade de classes – o que coloca a história como matriz científica como pilar
teórico-metodológico para o trato com o conhecimento.
A formação em um curso único materializa a formação generalista, em que se
trata de garantir aos estudantes a apropriação do conhecimento relativo aos macro
conceitos da área, aos fundamentos para o trato com o conhecimento e à organização
do trabalho pedagógico, às teorias pedagógicas e às metodologias específicas
(SANTOS JÚNIOR, 2005). Defendemos que este conjunto de conhecimentos
instrumentaliza os estudantes para o trabalho pedagógico com a cultura corporal
com consistência teórica.
A COMPETÊNCIA GLOBAL REFERENTE AO DOMÍNIO DOS MEIOS DE
PRODUÇÃO DA CIÊNCIA
O Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Física da
Faced/Ufba estabelece algumas “competências globais”:
• Cultura científica com base nas Ciências Humanas, da Terra, Exatas, Sociais
e Biológicas;
• Domínio dos meios de produção do conhecimento e dos conhecimentos
clássicos e essenciais relativos à cultura geral e à formação específica que são
objeto das atividades humanas e profissionais, adequando-os às necessidades
de emancipação dos seres humanos;
• Atitude crítica sobre os resultados de pesquisa visando a adequação e o
aprimoramento das ações humanas e profissionais em prol dos objetivos
específicos de sua ação profissional e de formação sociocultural;
• Capacidade de tratar de forma crítica e autônoma com a literatura pertinente
e atualizada e os diversos tipos de produção do conhecimento;
• Capacidade de balizar sua ação profissional com base na crítica às teorias
produzidas a partir dos campos de conhecimento específicos e afins;
• Atitude científica no exercício do magistério em diferentes graus, níveis e
locais de ensino.
O Eixo Trabalho Científico volta-se, principalmente, para o domínio dos meios
de produção do conhecimento e dos conhecimentos clássicos referentes à cultura
geral e à formação específica. O conteúdo central a ser tratado refere-se a “o que
é e como se produz o conhecimento científico” (UFBA, 2012a, p. 1). Quatro são os
seus componentes curriculares: Abordagens, Métodos e Técnicas de Pesquisa em
Educação Física I, II e III e Monografia.
Ao analisarmos este Eixo, identificamos quatro blocos de conhecimentos:
problemática filosófica; história da ciência; debate epistemológico da área;
metodologia da pesquisa.
O TRATO COM O CONHECIMENTO EM ABORDAGENS I
Para analisar as possibilidades de trato com o conhecimento neste componente
curricular, utilizamos o programa desta disciplina dos semestres de 2015.2 e 2016.2.
A sua ementa refere-se a: “Estudos sobre as abordagens para o ensino e a pesquisa
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na Educação Física, Esporte e Lazer com ênfase na proposta materialista histórica
e dialética: fundamentos, métodos e técnicas” (UFBA, 2015; 2016). Em análise aos
seus objetivos e cronograma de conteúdos, em ambas as edições da disciplina,
estão contemplados os quatro blocos de conteúdos mencionados.
O conteúdo da história da ciência associa-se aos fundamentos das teorias
do conhecimento materialistas e idealistas e à identificação das características
do pensamento científico e da pesquisa. Esta condição reflete o enfoque da
disciplina em tratar as teorias, o pensamento científico, a pesquisa e a produção do
conhecimento da área na sua conexão com as condições materiais de sua produção,
tendo o “modo de produção” como principal categoria.
O enfoque conferido a este conteúdo não é o da ciência como instância
autônoma ou em uma visão determinista. Trata-se de um enfoque que considera
o seu movimento real na conexão com o modo de produção. Assim, perguntar
pela ciência nos diferentes períodos históricos demanda perguntar pelo modo
de produção e as relações que se produzem em seu interior. As problemáticas
significativas da teoria do conhecimento materialista e idealista (como a definição
de materialismo e idealismo e suas expressões nas diferentes teorias científicas) são
abordadas de forma articulada à história da ciência.
O debate epistemológico da Educação Física é contemplado no estudo das
“modalidades de trabalhos científicos na Educação Física” e das “Problemáticas
significativas da produção de pesquisas em Educação Física no Brasil e no Nordeste
Brasileiro” (UFBA, 2016, p. 8). A abordagem conferida a estes temas contempla a
instrumentalização para a elaboração dos “pré-projetos de pesquisa em Educação
Física”. Os conteúdos anteriores fornecem elementos para a identificação das
problemáticas significativas, a delimitações de objetos de estudos e o planejamento
da pesquisa considerando os métodos, técnicas e instrumentos de pesquisa
acessados. Estes pré-projetos materializam um dado patamar de compreensão dos
estudantes sobre o trabalho científico, a ser ampliado e aprofundado nos demais
componentes curriculares do Eixo Trabalho Científico.
CONCLUSÕES
Está na base do Eixo Trabalho Científico e do trato com o conhecimento
realizado em Abordagens I uma proposição superadora para a formação para o
trabalho científico. Esta busca superar a sua restrição ao domínio dos conteúdos
relativos à metodologia da pesquisa e a cisão entre a formação epistemológica e a
formação relativa à metodologia da pesquisa.
Destacamos, ainda, a) a base teórica que sustenta esta proposição e que permite
enfrentar a tendência ao rebaixamento teórico do currículo e a desqualificação da
formação e; b) a abordagem dos conteúdos na conexão objetiva que há entre eles
e em perspectiva histórica (a história como matriz científica).
THE THREATMENT WITH THE KNOWLEDGE RELATED TO SCIENTIFIC WORK IN
THE FACED/UFBA PHYSICAL EDUCATION LICENTIATE COURSE
ABSTRACT: This paper analyzes a possibility of threatment with the knowledge related to scientific
work in the Licentiate course in Physical Education of the Federal University of Bahia. It is a
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documentary research based on historical-dialectical materialism. It concludes that the Scientific
Work Axis and the threatment with the realized knowledge express a propositionovercoming the
formation of teachers for the scientific work.
KEYWORDS: professional qualification; physical education; teaching.

EL TRATO CON CONOCIMIENTO SOBRE EL TRABAJO CIENTÍFICO EN EL CURSO
DE GRADO EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA FACED/UFBA
RESUMEN: En este trabajo se analiza una posibilidad de trato con conocimiento sobre el trabajo
científico en el curso de grado en Educación Física de la FACED/UFBA. Esta es una investigación
documental basado en el materialismo histórico y dialéctico. Se llega a la conclusión de que el eje
de Trabajo Científico y el trato con conocimiento que se llevó a cabo expresan una proposición de
superación la formación del profesorado para el trabajo científico.
PALABRAS CLAVES: formación del profesorado; educación física; enseñanza.
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IDENTIDADE CURRICULAR E O CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Ângela Celeste Barreto de Azevedo1
André Malina2
Leon Ramyssés Vieira Dias3
RESUMO
No presente estudo, pesquisamos 19Universidades Públicas de duas regiões do Brasil,com intuito de
obter dados para verificar identidades próprias para os cursos de licenciatura e bacharelado em EF.
Os dados demonstram alto percentual de equivalência ou igualdade nas disciplinas oferecidas pelas
Universidades que ofertam as duas formações, não se justificando terem formações distintas.
PALAVRAS-CHAVE:Educação Física; Currículo; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
No ano de 2017, o curso de Educação Física (EF) - dividido na formação de
licenciatura e graduação(bacharelado) - aguarda por novas diretrizes curriculares
nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). De outubro de 2015
até o primeiro semestre de 2016 foram realizadas audiências públicas e diversos
encontros em algumas cidades do Brasil reunindo Conselheiro (s) do CNE com
professores e estudantes de EF; representantes de entidades, instituições públicas
e privadas etc. Nos debates, discutia-se a possibilidade de unificação do currículo
do curso de EF. O assunto divide opiniões entre os que defendem a permanência
da formação dividida em licenciatura e bacharelado e os que defendem a formação
unificada.
Ao consultar a literatura nesse tema, vê-se que ao longo dos últimos anos tem
crescido a produção acadêmico-científica. Há, no entanto, questionamentos se os
currículos possuem eixos norteadores que apontem uma identidade própria aos
cursos(SANTOS e NEIRA, 2015; PIZANI e BARBOSA-RINALDI, 2014).Diante de tais
questionamentos e do contexto de análise de mudanças curriculares para o curso
de EF no Brasil, realizou-se a presente pesquisa para verificar qual a identidade
curricular da formação conhecida como bacharelado e da formação de licenciatura
em EF apresentada atualmente. O objetivo é apontar as diferenças e aproximações
entre os currículos dessas formações em EF, bem como fornecer subsídios que
justifiquem pela proposta curricular da formação em EF dividida ou pela proposta
de formação unificada; independentemente do desfecho que será dado pelo CNE.
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), angelaestagio@yahoo.com.br
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andremalina@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), leondias@ufrj.br
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A divisão do curso de EF em licenciatura e bacharelado ocorreu com a
Resolução 03/87. Desde então, essa divisão não foi consenso entre os profissionais
e estudiosos da área. Vários autores se balizam na Resolução de 03/87 para a
construção de suas produções acadêmicas. Autores como Alves e Figueiredo
(2015), Santos e Neira (2015), Wansun (2014), entre outros, discutem a questão
curricular na EF e como a divisão do curso vem repercutindo na área de formação
profissional. Já autores como Cunha; Moretti e Silveira (2015), Freitas e Scherer
(2014) e Veronez et al (2013) entendem que a atual conjuntura em que se encontra
a formação profissional em EF serve para suprir as necessidades do mundo do
trabalho na sociedade atual. Entretanto, tal como foi dito anteriormente, Santos e
Neira (2015) e Pizani e Barbosa-Rinaldi (2014) questionam sobre eixos norteadores
que definem identidades próprias para os currículos de licenciatura e bacharelado
em EF.
Em contrapartida, Ventura (2011) e Azevedo (2013) confirmam que a divisão
do currículo fragmentou o curso de EF e os conhecimentos que a licenciatura se
apropriava; reforçando a prática curricular em EF fragmentada e aligeirada dos dias
atuais.
Nos anos 2000, a Resolução 01/2002 modificou o cenário para a oferta dos
cursos de graduação em EF de Licenciatura e Bacharelado instituindo que as
Licenciaturas deveriam ter identidade própria, de forma a não se confundirem com
o Bacharelado ou a formação 3+1, na qual se cursava três anos de bacharelado e
um de licenciatura. Desse modo, os cursos de graduação em EF de licenciatura e
bacharelado passaram a ter projetos curriculares de curso distintos.
Para Veronez (2013), esse processo de sucessivas reformas curriculares no âmbito
da EF é consequência da reforma do Estado e da reestruturação da organização
do trabalho, iniciada em meados dos anos 1990. No contexto de reordenação do
modo de produção capitalista, emergiram preceitos neoliberais na educação. O
objetivo foi preparar os trabalhadores, para torná-los aptos às demandas mundiais
do capital e do processo de globalização, submetendo a formação profissional a
organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BIRD).
Outro fato de época influenciador dos rumos da EF brasileira foi a criação
do sistema CONFEF/CREF em 1998que promoveu a divisão entre trabalhadores
da EF na área escolar, denominados como professores e os que trabalham em
espaços não escolares, denominados de “profissionais de educação física”. Nesse
contexto, parece que a divisão do curso de EF em licenciatura e bacharelado
atendeu as demandas de mercado impostas pelo sistema econômico (ARANHA,
2011; NOZAKI, 2004).
METODOLOGIA
A pesquisa consistiu em analisar os currículos de formação de EF a partir dos
Projetos de Curso ou da Matriz Curricular proposta, à luz de referências da teoria de
currículo, principalmente demarcadas por Silva (2005). Realizamos a coleta destes
dados por região do Brasil e optamos por selecionar as Universidades Públicas
Federais com cursos de EF, existentes nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, para
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iniciar a investigação. Os dados coletados estavam disponibilizados online ou foram
enviados via e-mail por solicitação aos coordenadores dos cursos de EF. O período
dessa coleta de dados foi de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Não foram
consideradas as disciplinas de Estágio Supervisionado, de Monografia e de Prática
de Ensino ou equivalências para efeitos de análise dos dados.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Foram consultadas para o presente estudo 19 universidades, sendo 13 na
região sudeste e 6 na região centro-oeste.O chamado bacharelado é oferecido
em 8universidades, sendo 6 na Região Sudeste e 2 na Centro-Oeste. Em todas as
universidades consultadas que oferecem tais cursos, concomitantemente, há uma
igualdade ou equivalência superior a 50%, sendo que em 3 delas o percentual é
superior a 80%.
Especificamente na região sudeste, há uma confluência das disciplinas por
igualdade ou equivalência na ementa e/ou carga horária e/ou nomenclatura nos
primeiros períodos do curso. 5 universidades das 6 que ofertam os dois tipos de
curso têm confluência até o quarto período do curso. Em duas delas, as disciplinas
iguais ou equivalentes são oferecidas até o terceiro período.
Dessa forma, cabe afirmar, preliminarmente, que diante de características do
Curso de EF atualmente, os dados levantados são indicativos de que nas regiões
sudeste e centro-oeste:
• as propostas de formação em licenciatura e bacharelado ofertadas nas
Instituições de Ensino Superior (IES) consultadas, embora possuam entradas
distintas, possuem similaridade proposital para finalização das respectivas
formações visando abreviá-las, tornando-as, mais do que similares,
relativamente equivalentes;
• a igualdade e/ou equivalência nas disciplinas ocorre nos quatro primeiros
períodos das duas formações de licenciatura e bacharelado, com a mesma
matriz curricular nesses períodos.
• mais de 50% das disciplinas que constituem o bacharelado correspondem às
disciplinas da licenciatura.
Nesses termos, atualmente está dado um projeto de formação profissional em
EF que visa atender a demanda de mercado, formando trabalhadores que sejam
capazes de se ajustar ao sistema. Esses trabalhadores poderão executar suas funções
pela racionalização técnica curricular. Como forma de superação desse projeto de
formação de trabalhadores, espera-se uma formação omnilateral de trabalhadores
que entendam a educação como um espaço de formação humana, um espaço que
consiga promover a apropriação dos saberes em múltiplas dimensões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De forma retrospectiva, cabe salientar que atualmente os cursos de licenciatura
em geral, bem como o curso de Licenciatura em EF, estão orientados pela Resolução
CNE/CP 02/2002, que foi reformulada em julho de 2015 e estabelece prazo para
todos os cursos de licenciatura se enquadrar até julho de 2017.
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O currículo do curso conhecido como bacharelado em EF é pautado na
Resolução CNE/CES 07/2004, que institui Diretrizes Curriculares próprias aos
cursos de graduação em EF e recomenda a apreciação da Resolução 02/2002 no
caso dos cursos de licenciatura em EF. Esta Resolução define que os currículos
devam atender as demandas da formação ampliada e específica, trazendo ainda
as dimensões do conhecimento que as disciplinas dos currículos devem atender,
podendo ser classificadas em: 1- Formação Ampliada a) Relação ser humanosociedade; b) Biológica do corpo humano; c) Produção do conhecimento científico
e tecnológico; 2- Formação Específica d) Culturais do movimento humano; d)
Técnico-instrumental; e) Didático-pedagógico.
A Resolução CNE/CES 04/2009 instituída no ano de 2009, buscou garantir a
efetivação dessas dimensões do conhecimento que constam na Resolução CNE/
CES 07/2004 e exigiu uma carga horária mínima de 3200 horas para os cursos
de bacharelado. Tais exigências aproximam muito às exigências estabelecidas
pela Resolução dos cursos de licenciatura, possibilitando a prática de prescrições
curriculares para os cursos de licenciatura e bacharelado em EF muito similares,
embora em projetos distintos.
Assim, nos termos citados ao longo do trabalho, pode-se concluir que o alunado
pode até esperar receber formações distintas, mas, na verdade, parece ocorrer
uma formação única com precárias distinções que não justificam a existência da
licenciatura e do chamado bacharelado separadamente.
IDENTIDAD CURRICULAR Y ELCURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: En el presente estudio, encuestamos a 19 Universidades Públicas en dos regiones de
Brasil, con el fin de obtener datos para verificar las identidades propias delpregrado y la licenciatura
en Educación Física. Los datos demuestran alto porcentaje de equivalencia o igualdad en los cursos
ofrecidos por las Universidades que tienen las dos formaciones,por lo que parece no justificase que
sean dos programas diferentes.
PALABVRAS CLAVE: Educación Física; Plan de Estudios; Formación Profesional

CURRICULAR IDENTITY AND THE PHYSICAL EDUCATION COURSE
ABSTRACT: In this study, we investigated 19 Public Universities from two regions of Brazil, in order to
obtain data to verify their own identities for graduate and bachelor’s degree in Physical Education.
The data shows a high percentage of equivalence or equality in disciplines affforded by Universities
that offer the two formations, not justifying different formations.
KEYWORDS: Physical Education; Curriculum; Professional Qualification
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EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR Y FORMACIÓN
DOCENTE EN ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO Y
VENEZUELA1
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RESUMEN
Objetivamos investigar la formación docente de los profesores de Educación Física en Argentina,
Brasil, México y Venezuela. Basada en fuentes documentales, legislaciones y proyectos curriculares,
los datos indican que la asignatura Educación Física es obligatoria en los cuatro países. Los datos
indican que la formación de los docentes ocurre en nivel pos-secundario o superior universitario con
una tendencia histórica para este último, desarrollada en cuatro o cinco años con énfasis para actuar
con la educación del cuerpo aún de aspectos positivistas, más que avanzan en torno de la cultura y
de la formación humana integral.
PALAVRAS-CHAVE: Educación Física; Escuela; Formación Docente.

1 INTRODUCCIÓN
Nuestro objetivo general fue analizar la formación profesional en el campo
de la Educación Física para el trabajo docente en las escuelas. Como objetivos
específicos, buscamos identificar la existencia o no de la enseñanza obligatoria
de Educación Física en la Educación Básica en las leyes educativas de los países
estudiados; como así también los niveles de la educación, la duración y la carga
horaria de los cursos de formación profesional indicados por la legislación para
formar el maestro / profesor de Educación Física.
1 Apoyo financeiro del Ministério do Esporte/CNPq y FAPEG.
2 Universidad Nacional de La Plata (Argentina),val_emiliozzi@hotmail.com
3 Universidad Nacional de La Plata (Argentina),gustavocarnevalechaco@gmail.com
4 Universidad de Guadalajara (México),martinv@cucs.udg.mx
5 Universidad de Guadalajara (México),fdestrada@hotmail.com
6 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela),gguerrerogladys@gmail.com
7 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela),grisellbolivar@gmail.com
8 Universidade Federal de Goiás (Brasil), michelle.flausino@gmail.com
9 Universidade Federal de Goiás (Brasil), amarciasi@gmail.com
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2 METODOLOGÍA
Nuestros materiales empíricos fueran las leyes educativas de los cuatro países
que han participado de esta investigación temática, y los proyectos y programas
de estudio de cursos de formación profesional de estos países. Como metodología
utilizamos el método de análisis de contenido (BARDIN, 1977)con apoyo del software
Nvivo®, versión 11. La cantidad de documentos analizados por país está indicada en
la tabla abajo, así como la cantidad de cursos de formación profesional analizados
en cada país y que estaban disponibles on- line, excepto de Brasil que ha seguido
una muestra de 10% por región.
País

Nº Documentos

Nº Cursos

Argentina

71

71

Brasil

75

73

México

14

13

Venezuela

07

07

Fuente: Banco de datos de los autores.

3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
La investigación sobre las legislaciones educativas en los países analizados nos
indica el siguiente: En el caso argentino, el documento legal en vigencia es la Ley
Nacional de Educación 26.206 que establece los lineamientos del sistema Educativo
Argentino, y determina cuatro niveles educativos, en su artículo 17 – la Educación
Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior - y
ocho modalidades.
En el caso de Brasil, la organización de la educación está prevista en Lei nº
9394/1996, conocida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que indica
cuatro niveles de la Educación, la educação infantil, el ensino fundamental y ensino
médio. Estos primeros tres niveles constituyen la Educación Básica y el último - el
ensino superior o universitario- es el responsable de llevar a cabo toda la formación
de los docentes, incluso de la Educación Física.
Venezuela se encuentra ante cambios recientes en la educación que
comenzaron con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),
específicamente, la formulación de la Ley Orgánica de Educación (2009) que
establece que la Educación Universitaria constituye el cuarto nivel del sistema
educativo nacional y hace la formación de todos los profesores y tiene como base
a los niveles precedentes que componen el subsistema de Educación Básica (nivel
inicial, nivel primario, nivel secundario).
En México, la organización del sistema de educación se rige por medio de
la Ley General de Educación (2015) que establece en su Artículo 4° que: “Todos
los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la
secundaria”. Con respecto a la educación superior que ofrecen las universidades se
rige por las leyes de estas mismas instituciones, y en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que hace la formación docente, así como los institutos
no universitarios.
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Luego de identificar los modos de institucionalización del sistema educativo
comparando con investigaciones anteriores (SILVA; MOLINA, 2015), buscamos
la cuestión de la obligatoriedad de la asignatura Educación Física dentro de la
Educación Básica. Sobre la obligatoriedad en los tres niveles que componen este
subsistema educativo se puede identificar que, en Venezuela, la Educación Física
se refleja en el currículo como asignatura obligatoria. En Argentina la Educación
Física es considerada una materia obligatoria, ya sea por su presencia en el texto
de la Ley Nacional de Educación 26.206, que la presenta como uno de los fines
de la educación en los niveles inicial, primaria y secundaria.Hasta el año 1898
en la Educación Secundaria los ejercicios de gimnasia aparecían en carácter de
obligatorios solo en los primeros años. A partir de 1900 comienza a establecerse
tímidamente en el currículo, a veces con indicaciones de cantidad de horas, otras
con carácter obligatorio y computo de asistencia (AISENSTEIN, 2006).
En el caso de Brasil, la escuela en 1937 con la promulgación de la Constitución
Federal, pero antes también era observada en el currículum de varias escuelas de
ciudades brasileñas desde el fin del siglo XIX (VAGO, 1999). A pesar de la presencia
constitucional en décadas siguientes la Educación Física ha permanecido con un
status inferior a las demás asignaturas, proceso que ocurría también con la educación
artística y religiosa como una mera actividad, hasta el 1996 cuando fue cambiada en
1996 la LDB asumiendo el carácter de disciplina obligatoria en el ensino fundamental
e medio. En México, la Educación Física como asignatura escolar es obligatoria en la
educación primaria y en la educación secundaria.
Acerca de las características generales de los cursos de formación de docentes
de Educación Física, identificase en Argentina, los Institutos de Educación Superior
no universitarios son destinados a la formación y capacitación para el ejercicio
de la docencia y a la formación superior de carácter instrumental en las áreas
humanísticas, sociales, artísticas de formación Técnico Profesional (Ley 26.058,
2005). Las Universidades e institutos universitarios tienen por finalidad la formación
y capacitación en distintas áreas del conocimiento y la promoción, desarrollo y
difusión de la investigación científica y tecnológica. Brindan carreras de grados
académicos y de postgrados (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa, Ley 26.206, 2011, p. 10).
En el caso de Brasil, investigaciones más recientes (Baptista et al, 2015) indicaba
la existencia de 1452 cursos de grado, de los cuales 826 formaban licenciadosen
Educação Física; es decir formaban profesores con titulación para actuar como
docentes en todos los niveles da la educación. Los demás cursos expedían diplomas
de Bacharel o tecnólogo que solo tienen autorización legal para actuar en otros
sectores del mundo del trabajo.
La formación de los profesionales de la Educación Física en Venezuela se
lleva a cabo en el Subsistema de Educación Universitaria y el Consejo Nacional
de Universidades (2001) designa la formación del Profesor de Educación Física
o Licenciado en Educación mención Educación Física, Deportes y Recreación. El
profesional de la Educación Física una vez egresado de la universidad con título
de Licenciado o Profesor, está facultado para desempeñarse en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, así como en otros centros comunitarios (ORTIZ
y RAMÍREZ, 2012).
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Actualmente en México, el sistema de formación de profesores de educación
física es caracterizado por su heterogeneidad respecto al tipo y a la naturaleza de
las dependencias formadoras, ya sea por los programas educativos con nombres
diferentes, las finalidades formativas, las organizaciones y las tareas profesionales,
entre otros aspectos. Observase que en la formación inicial de los profesores de
educación básica pasó a formar parte de las escuelas o facultades universitarias,pero
permanecen siendo impartidas en las escuelas normales, como era la tradición
(SAVÍN, 2003). Este cambio en el discurso tiene varias razones, pero hay algunos
factores que contribuyeron hacia la transición de la ciencia en los programas
formativos universitarios en Educación Física (RIVERO, 2007).
Más allá de las diferentes modalidades, formas de conceptualizar el campo, se
evidencia una manera de entender la Educación del cuerpo de sesgo positivista,
como el caso mexicano de la fuerza científica o las corrientes humanistas que se
van desprendiendo de los modos de organización, aún que en los otros países no es
muy distinto. Argentina y Brasil observase algunas otras indicaciones de contenido
y método, indicando un trabajo más vinculada a la cultura y a la educación integral
del ser humano, lo que se debería investigar más allá de los documentos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A modo de conclusión podemos agrupar las reflexiones en cuatro categorías
que resultan comunes en los análisis de los diferentes países, aunque en cada una
de ellas puedan observarse diferentes matices. Se evidencian ciertos enunciados, un
conjunto de reglas históricas, sociales y políticas que determinan las condiciones de
ejercicio para la función del dispositivo escolar, los cuales nos permiten identificar
categorías emergentes: La obligatoriedad de la Educación Física en la escuela a través
de diferentes procesos histórico-sociales; las reformas educativas en cada país y su
relación como estructuradoras del campo y de la formación; la significación central,
organizadora, constructora y determinante de prácticas que adquiere el contexto
donde el profesor de Educación Física desarrollará sus prácticas; y los saberes
pensados como necesarios y casi exclusivos a ser transmitidos en la formación para
mejorar el trabajo docente.
Justamente los interrogantes planteados los modos de institucionalización y
formación con respecto a la Educación Física escolar, nos permite dejar abierta la
puerta para comenzar a interrogar el juego, las reglas y los sentidos que conforman
la política de la formación docente y de la Educación Física escolar.
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE NA ARGENTINA,
BRASIL, MÉXICO E VENEZUELA
RESUMO: Objetivamos investigar a formação docente dos professores de Educação Física em
Argentina, Brasil, México e Venezuela. Com base em fontes documentais, legislações e projetos
curriculares, os dados indicam que a disciplina Educação Física é obrigatória nos quatro países. Os
dados indicam que a formação docente ocorre em nível pós-secundário ou superior universitário
com uma tendência histórica para este último, desenvolvida em quatro ou cinco anos com ênfase
para atuar com a educação do corpo ainda de aspectos positivistas, mas que avançam em torno da
cultura e da formação humana integral.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Formação Docente.
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SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND THE TEACHER TRAINING IN ARGENTINA,
BRASIL, MEXICO AND VENEZUELA
ABSTRACT: We target to investigate the teacher training in Physical Education in Argentina, Brasil,
México and Venezuela. Based in documented sources, laws and curricular projects, the data points
that it is mandatory in basic education of the four countries. That the training occurs on a postsecondary or college level, with emphasis to act with body education still from positivist’s qualities,
but that advance around culture and complete human training.
KEYWORDS: Physical Education, School, Teacher Training.
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FORMAÇÃO POLÍTICA DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: PERCEPÇÕES E SIGNIFICAÇÕES1
Alessa de Fátima Machay Mello2
Alice Mary Monteiro Mayer3
RESUMO
O presente estudo visou identificar percepções e significações sobre a formação política dos
graduandos dos Cursos de Educação Física, da UFJF. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e
baseada nos “Estudos Culturais”. Foi utilizada uma triangulação de instrumentos de coleta de dados.
Para a interpretação dos dados, foi desenvolvida a “Análise de Conteúdo”. Segundo os docentes a
percepção e significação da formação política é substanciada e circunscrita.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física 1; Formação 2; Formação Política 3.

1 OBJETIVO
O presente estudo visou identificar percepções e significações sobre a
formação política de graduandos, segundo os docentes dos Cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Educação Física presencial e a distância da Faculdade de Educação
Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora.
2 METODOLOGIA
O presente trabalho baseia-se nos “Estudos Culturais” que, segundo Silva
(2008), podem ser considerados como um acordo entre vastas disposições teóricas
e políticas, em que suas divergências não importam, visto que seu objetivo é em
relação à pesquisa de práticas culturais no que tange ao envolvimento com, e na
essência de relações de poder.
O interesse em fazer uma pesquisa utilizando a abordagem qualitativa está em
“[...] entender, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais [...]” que ocorrem
(FLICK, 2009, p. 8). Os sujeitos desta pesquisa foram os professores do Curso de
Bacharelado em Educação Física da Faculdade de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.
O presente estudo trabalhou com a triangulação de instrumentos de coleta
de dados, sendo constituída pelos instrumentos “método projetivo”, entrevista
semiestruturada e análise de documentos curriculares e pedagógicos.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Graduanda em Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora. Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), alessa.machay@gmail.com
3 Professora na Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), alice.mayer@ufjf.edu.br
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As entrevistas foram realizadas com os chefes dos departamentos que
oferecem disciplinas para os Cursos de Graduação em Educação Física- Bacharelado
e Licenciatura (Modalidade Presencial) e Licenciatura (Modalidade a Distância)
e, igualmente, com as respectivas coordenações dos cursos, a fim de abranger a
formação de um modo geral.
O método projetivo foi utilizado sob a forma de observação de fotografias
selecionadas pela pesquisadora que, segundo sua perspectiva, tenha relação com
a temática sobre formação política na graduação, cumprindo o objetivo de fazer
emergir ideias relacionadas ao tema. Os entrevistados foram indagados com a
seguinte questão: “Como o (a) senhor(a) percebe e significa a formação política do
graduando em Educação Física/UFJF? ”
Como instrumento teórico-metodológico para interpretar os dados coletados,
foi aplicada a Análise de Conteúdo que, segundo Lankshear e Knobel (2008) é um
procedimento utilizado para perceber no texto inferências que correspondam ao
estudo realizado.
3 DESCRIÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados os Projetos Pedagógicos (PP) dos Cursos de Bacharelado
e Licenciatura modalidade Presencial e do Curso de Licenciatura modalidade a
Distância, assim como suas respectivas Matrizes Curriculares.
As entrevistas foram propostas aos chefes dos seguintes departamentos:
Desportos, Ginástica e Arte Corporal, Fundamentos da Educação Física, Anatomia,
Bioquímica, Biologia, Estatística, Educação e Fisiologia.
A partir da análise dos documentos foram construídas e organizadas duas
categorias. A categoria 1 é referente a percepção que o Projeto Pedagógico (PP) e
as ementas anunciam em relação a formação política dos graduandos de Educação
Física. A categoria 2 refere-se à significação da formação política que esses mesmos
documentos apresentam.
A partir das análises é possível destacar, que os cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física da UFJF percebem que essas graduações devem
oferecer subsídios para a formação cidadã a fim de tornar hábil aquele que vai atuar
na formação cidadã dos educandos. Reis et al (2013, p. 33) percebem a formação
de um cidadão afirmando que há uma relação dialética entre formação política e
cidadã pois, é somente a partir da percepção de si que o sujeito se integra à “[...]
vida social [...]” e constrói o “[...] pertencimento político” que se manifesta nas
suas ações enquanto cidadão. Porém, é possível observar que a preocupação em
formar um cidadão está mais relacionada com a formação que este profissional vai
oferecer no exercício da profissão do que na qualidade da sua percepção enquanto
classe.
O PP e as ementas significam a formação política quando anunciam oferecer
subsídios aos alunos a fim de despertar o compromisso político em relação à Educação
Física na atuação profissional. A partir disso, Nunes e Rúbio (2008) e Apple (1989)
percebem que a educação, materializada no currículo, ao oferecer subsídios para
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que o sujeito4 compreenda as relações de poder existentes e se perceba dentro da
relação sócio- histórica, contribui para a formação de um cidadão.
Destaca-se que mesmo o PP dos cursos percebendo a qualidade da formação
política para a Educação Física citam em poucas ementas essa formação, quando
comparadas a quantidade de disciplinas oferecidas. Apple (1989, p. 184) afirma que
os modos de “[...] exploração e dominação [...]” se dão nas “[...] práticas e discursos
cotidianos [...]” e por isso, é tão importante que a formação política aconteça de
maneira organizada em diferentes espaços, principalmente dentro da sala de aula.
A partir da análise das entrevistas, foram organizadas seis categorias. Então,
a categoria 1, 2 e 3 são relacionadas, respectivamente, à “percepção da formação
política do graduando de Educação Física”, à “significação da formação política
do graduando de Educação Física” e à “formação política do entrevistado”. As
categorias 4 e 5 foram construídas baseadas na “formação política do graduando
pelo movimento estudantil” e “formação política fora da sala de aula na graduação”,
respectivamente. A categoria 5 foi denominada como “formação política dentro da
sala de aula na graduação”. A “formação política na educação básica” constitui a
sexta categoria.
A partir das respostas dos professores entrevistados, é possível afirmar que
eles percebem a formação política dos graduandos de Educação Física com sérias
debilidades. E ainda, que os alunos estão mais preocupados e, por isso, vinculados
aos direitos e às ações individuais do que aos deveres e à ação coletiva. Dessa forma,
segundo os professores a má formação política dos alunos pode ser percebida
dentro da sala de aula e nas representações estudantis dentro da Faculdade e
da Universidade. Para Apple (1989) a formação política deve buscar exatamente
enunciar a preocupação com a natureza humana a fim de que o sujeito se aproprie do
conhecimento para então, transformá-lo e tenha, consequentemente, compreensão
de seus direitos.
Os professores significam a formação política como parte da construção de
um cidadão e correlacionam com a formação profissional e na atuação no campo
de trabalho. Reis et al (2013), ao tratar da cidadania, afirma que a atuação política
está diretamente ligada ao exercício da cidadania. Então, por isso, os professores
compreendem que a participação em movimentos sociais, o reconhecimento
enquanto classe, o entendimento dos direitos, dos deveres, da percepção e
significação dos sujeitos é o que qualifica a formação política dos graduandos.
Os professores expuseram experiências vividas, que na percepção deles, é de
formação política. Dentre os relatos, os entrevistados significaram a participação em
movimentos estudantis, a formação política através da mídia e o fato de que essa
formação não deve acontecer em sala de aula. Importante destacar que mesmo os
professores que declararam não ter participado de movimentos estudantis enquanto
estudantes, percebem que esses movimentos contribuíram e contribuem para a
formação política dos alunos e para a construção dos novos quadros em outras
categorias. Porém, para alguns professores, esses espaços manipulam os alunos a
uma determinada ideologia política. Apple (1989), entende que a participação em
4 Para Reis et al (2013), sujeito é aquele capaz de ter um olhar crítico sobre a realidade e poder de
transformá-la.
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grupos políticos é completar e fundamental para construir uma frente unida prol dos
direitos dos trabalhadores. O autor adverte ainda que o estado e a economia atuam
mercantilizando a cultura a seus interesses (APPLE 1989, p. 185). Por isso, é perigoso
fazer uma análise de conjuntura tendo como base somente aquela informação que
a mídia subsidia. No entendimento de Apple (1989), é necessária uma disciplina
que aborde de maneira crítica as relações de dominação impostas socialmente.
Por isso, oferecer formação política dentro da sala de aula não significa manipular
o conhecimento, mas sim dar condições de que, efetivamente, essa formação
aconteça de maneira mais ampla.
Alguns professores citaram a construção da formação política na Educação
Básica. Para eles o aluno deveria chegar à graduação com uma percepção política
crítica. Os professores justificam ainda, que o desinteresse dos alunos por questões
políticas durante a graduação está relacionado com o fato da Educação Básica não
ter oferecido subsídios ideais para possibilitar essa formação. Nunes e Rúbio (2008,
p. 57) percebem que a escola constrói representações “[...] de quem somos e de
quem não é desejado ser”. Por isso, também é possível relacionar essa debilidade
na formação ao currículo que se presta às demandas da ordem hegemônica e logo,
não se interessa em formar cidadãos (NUNES; RÚBIO, 2008).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseado em Apple (1989), Reis et al (2013) e Nunes e Rúbio (2008) a formação
política deve acontecer a fim de oferecer condições de que o indivíduo se torne
sujeito, se perceba enquanto cidadão e lute contra a ordem hegemônica.
Estabelecendo relação entre o entendimento de que o currículo é formador de
identidades (NUNES; RÚBIO, 2008) e os resultados das análises dos documentos,
é possível concluir que a percepção e significação da formação política enunciada
é substanciada e circunscrita. Isso expõe uma lacuna no que tange à percepção
enquanto cidadãos e classe, interferindo na reflexão e na ação crítica para melhoria
da condição de trabalho e da qualidade de vida.
Então, os professores percebendo que a formação política é substanciada,
significaram a alienação dos alunos como desqualificadora da formação integral e
humana. Essa lacuna reflete, diante da percepção dos professores, na ausência de
uma atuação profissional responsável, afinada com a luta dos trabalhadores e na
organização enquanto classe.
Apple (1989, p. 181), percebe que “[...] as esferas cultural, política e econômica
[...]” são a base da formação de um indivíduo. Contudo, o autor (1989) reitera, que
essas esferas também recebem influência da educação, qualificando a oferta de
formação política em instituições de ensino. Para Apple (1989, p. 190) “não é apenas
uma ação política ou educacional que é importante. Precisamos de um trabalho
teórico e de pesquisa numa série de áreas vitais” a fim de gerar conhecimento
acessível para a formação política. É importante destacar a data de publicação
desta frase. Foram passados mais de vinte e cinco anos e o alerta ainda é atual.
Diante disso e dos resultados dessa pesquisa, é possível perceber que há um longo
caminho a ser estudado sobre a formação política dos graduandos de Educação
Física.
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POLITICAL TRAINING OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER: PERCEPTIONS
AND SIGNIFICATIONS
ABSTRACT: The present study aimed to identify perceptions and meanings about the political
formation of under graduate students of Physical Education Courses, UFJF. This research is
qualitative and basedon “Cultural Studies”. A triangulation of data collection instruments was used.
For the interpretation of the data, the “Content Analysis” was developed. According to the teachers,
theperceptionandsignificanceofpoliticalformationissubstantiatedandcircumscribed.
KEYWORDS: physical education 1; formation 2; political training 3;

POLÍTICA DE EDUCACIÓNPROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA: LAS
PERCEPCIONES Y SIGNIFICADOS
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo identificar las percepciones y significados em la
educación política de los estudiantes de cursos de educación física, UFJF. Esta investigación es
un enfoque cualitativo y basado en “estudios culturales”. Se han usado una triangulación de los
instrumentos de recolección de datos. Para lainterpretación de los datos, se desarrolló “análisis de
contenido”. De acuerdo con la percepción de los profesores y la importancia de laformación política
está fundamentada y circunscrita.
PALABRAS CLAVES: Educación Física 1; formación 2; formación política 3;
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: REFLEXÕES
A PARTIR DAS INTERFACES ENTRE PRAGMATISMO E
RAZÃO INSTRUMENTAL1
Lílian Brandão Bandeira2
RESUMO
Este trabalho objetiva compreender como se constroem as relações entre pragmatismo, razão
instrumental e as concepções de formação de professores de Educação Física em suas interfaces
com o estágio supervisionado curricular obrigatório. Já o universo empírico desta pesquisa são
as produções científicas da pós-graduação stricto sensu. Conclui-se assim que a concepção da
epistemologia da prática e seus fundamentos teóricos, políticos e filosóficos são predominantes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação de Professores; Estágio Curricular.

INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta elementos analíticos parciais oriundos de uma pesquisa
de doutorado realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGE-FE-UFG) e representa
os anseios de se compreender o processo de empobrecimento formativo das
licenciaturas de Educação Física a partir dos estágios supervisionados curriculares.
A redução do papel formativo da universidade é respaldada, principalmente, pelo
recuo da teoria e pela lógica da resolução imediata dos problemas da prática. Assim,
busca-se, com este estudo, investigar a lógica racional norteadora das concepções
hegemônicas no campo da formação de professores a partir das contribuições
teóricas da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt.
O recuo da teoria é componente político e ideológico da formação de
professores e possui nexos com as propostas de Estágio Supervisionado. Segundo
Martins (2010), o descarte da teoria, da objetividade e da racionalidade se
constitui em princípios que têm norteado a formação de professores no sentido de
desqualificar os conhecimentos clássicos e o ato de ensinar. Nessa perspectiva, a
teoria, sobretudo a sua relação com a prática, é pertinente na medida em que atende
a uma resolução imediata de problemas oriundos do cotidiano. Há um processo de
1 O presente trabalho contou com o apoio financeiro da FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás) para sua realização.
2 Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás (ESEFFEGO-UEG) e Programa de pósgraduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGE-FEUFG), lilian.bbandeira@gmail.com
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“assepsia” nas universidades que se caracteriza, dentre outros fatores, pela recusa
da teoria (SHIROMA, 2003). Esse empobrecimento da formação na universidade e a
consequente adaptação letárgica, segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2003),
atendem aos imperativos econômicos, principalmente internacionais, que impõem
a meta da conquista da eficiência, da qualidade e da equidade pensada sob a ótica
do desenvolvimento econômico.
Articulados a esse contexto de empobrecimento formativo, os professores têm
se alienado cada vez mais de uma perspectiva emancipatória de conhecimento e de
pesquisa. O recuo e a recusa da teoria, sob a égide do discurso da necessidade de
articulação com a prática imediata e com a resolução de problemas do cotidiano,
mostra que a validade dessa formação só é legitimada sob a perspectiva da
funcionalidade e da utilidade pragmática.
A fim de entender a crítica ao pragmatismo e à razão instrumental aliada a
ele, este trabalho se propõe também ao estudo da (i)racionalidade que temos
submetido a formação humana e toda a relação que temos estabelecido com o
conhecimento. A partir da discussão de Horkheimer (2002) acerca das relações
entre a razão instrumental, positivismo e pragmatismo, busca-se, com esta pesquisa,
dar um enfoque analítico às influências teóricas e epistemológicas expressas nas
produções da pós-graduação stricto sensu que têm como objeto de investigação
o Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório na formação de professores de
Educação Física no Brasil. Busca-se, assim, suscitar com mais ênfase a reflexão de
alguns elementos do pragmatismo consonantes com a formação de professores na
universidade. Daí a necessidade de se estabelecer um diálogo entre Dewey (2007) e
os frankfurtianos a fim de se compreender o entrelaçamento conceitual e ideológico
que existe entre pragmatismo, razão instrumental e as concepções de formação de
professores hegemônicas na atualidade.
A centralidade deste estudo se dá a partir do objetivo geral de compreender
como se constroem e como se articulam os fundamentos teóricos do pragmatismo
e da razão instrumental nas concepções de formação de professores de Educação
Física e de estágio supervisionado curricular obrigatório veiculadas nas produções
científicas da pós-graduação stricto sensu.
A metodologia parte de princípios da pesquisa qualitativa e tem como matriz
teórica e epistemológica a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. Para Adorno (2009),
o processo interpretativo dos fenômenos necessita de algo além da experiência do
imediato e a verdade reside no objeto (primazia do objeto). Portanto, é necessário
decifrar o objeto, expondo seu conteúdo de verdade e de inverdade, entendendo-o
a partir de suas ambivalências e contradições. A análise foi subsidiada teórica e
epistemologicamente por três elementos constitutivos da dialética negativa
adorniana: negatividade dos conceitos – tida através da crítica imanente -, duplo
sentido dos conceitos e a dependência conceitual de tudo que não é conceitual
(ADORNO, 2009). Os princípios da contradição perpassam todo o momento da análise
do objeto e se alia à crítica imanente dos conceitos. Busca-se também contemplar
os principais elementos constitutivos da base teórica frankfurtiana, entendendo a
formação docente nas universidades através dos estágios supervisionados como
um tipo de microcosmo que contém todos os problemas, contradições, tensões e
tendências pertencentes à sociedade atual.
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Os dados empíricos desta investigação foram coletados nas teses de doutorado
e nas dissertações de mestrado defendidas entre 2002 e 2015, cujos objetos de
investigação estão relacionados ao Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório
na formação de professores de Educação Física. A busca das produções foi feita
em três bancos de dados (Portal da Capes, Nuteses e Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações) através de dois conjuntos de descritores. Após as delimitações,
foram analisadas 20 produções, sendo 5 teses de doutorado e 15 dissertações de
mestrado. Nenhuma produção pertence às regiões Centro-Oeste e Norte. A região
Sul totaliza 11 produções, sendo 10 dissertações de mestrado e 1 tese de doutorado.
A região Sudeste possui 3 teses e 2 dissertações e a região Nordeste possui 3
produções em nível de mestrado e 1 em nível de doutorado.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A leitura dos autores frankfurtianos tem permitido entender que o pragmatismo,
aliado ao processo de recuo da teoria, se constitui numa concepção que influencia a
formação de professores nas universidades. Essa perspectiva corrobora a restrição
de possibilidades formativas dos sujeitos que educarão as gerações futuras e possui
proximidades com a categoria de razão instrumental. Segundo Adorno (1995, p.
204), “Enquanto o pensamento se restringe à razão subjetiva, suscetível de aplicação
prática, o outro, aquilo que lhe escapa, vem a ser correlativamente remetido a uma
práxis cada vez mais vazia de conceito, e que não conhece outra medida que não
ela própria”.
Os estudos expostos neste trabalho indicam que a relação entre pragmatismo,
razão instrumental e formação de professores possui várias nuances. A crítica à
racionalidade técnica e à educação tradicional tem sido os argumentos mais
recorrentes para justificar o embasamento teórico nas teorias do professor reflexivo
e da epistemologia da prática. Diante disso, é válido destacar a importância dessas
teorias para o debate sobre formação de professores no Brasil. No entanto, a crítica
imanente e a negatividade da dialética não permitem que se façam apropriações
acríticas e superficiais de teorias pedagógicas que se propõem à resolução dos
problemas da prática pedagógica e das relações estabelecidas entre universidade
e escola.
As produções acadêmicas em nível de mestrado e doutorado revelam
como a ciência, e nesse caso a que se relaciona com os aspectos formativos nos
espaços institucionalizados – universidade e escola, legitima pressupostos teóricos,
filosóficos e epistemológicos do modo de produção capitalista. E, mesmo em
teorias pedagógicas que se dizem críticas e inovadoras, a contradição e o engodo
se expressam com força total e não cumprem a promessa de promover autonomia e
emancipação. Há contradições explícitas e veladas nessa produção do conhecimento
sobre estágio e formação de professores. Desse modo, é preciso que a universidade
contemporânea enfrente esse debate com uma crítica radical e imanente às suas
propostas formativas para que não se recaia na falácia do dogmatismo.
O corpus de análise desta pesquisa revelou que há a predominância da
concepção da epistemologia da prática e da defesa dos saberes da experiência
e do conhecimento tácito para subsidiar a formação de professores e as relações
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estabelecidas entre universidade e escola. O enfrentamento dessas concepções
hegemônicas, a partir de uma crítica imanente e radical em relação aos fundamentos
norteadores das propostas de formação docente, constitui-se como um caminho
para se resistir à Semiformação Cultural tão arraigada na docência.
Apesar de as produções científicas da pós-graduação se mostrarem de
modo hegemônico atreladas a uma perspectiva enraizada nos pressupostos do
pragmatismo norte-americano, é válido ressaltar as suas contribuições para a
qualificação do debate acerca do estágio nas licenciaturas em Educação Física num
contexto histórico de lutas e embates com as concepções biologicista, médica e
militar desta área de conhecimento.
Assim, como considerações preliminares, este estudo tem mostrado
contradições importantes expressas nos projetos de formação de professores de
Educação Física a partir do tempo e do espaço pedagógico destinado ao estágio
supervisionado curricular obrigatório e que também podem ser direcionadas aos
estágios não obrigatórios. As críticas às propostas tradicionais de educação e a
defesa do pensamento reflexivo não têm legitimado os princípios da educação
libertadora e emancipatória. O desenvolvimento da racionalidade moderna, criticado
por Adorno e Horkheimer (1985), revela a redução das possibilidades formativas da
universidade contemporânea e evidencia a incompatibilidade do projeto burguês
de sociedade com a emancipação e a autonomia da humanidade. Como importante
inquietação, esta pesquisa sinaliza para a necessidade de se pensar como a formação
de professores de Educação Física integra, sobretudo em suas contradições, a
concepção da racionalidade instrumental e do pensamento utilitário e pragmático.
SUPERVISED STAGE AND TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS:
REFLECTIONS FROM THE INTERFACES BETWEEN PRAGMATISM AND
INSTRUMENTAL REASON
ABSTRACT: This work has as main objective to understand how the relations between pragmatism,
instrumental reason and the conceptions of the formation of Physical Education teachers in their
interfaces with the obligatory curricular supervised internship are constructed. The empirical universe
of this research is the scientific productions of the postgraduate. We conclude that the conception of
the epistemology of practice and its theoretical, political and philosophical are predominant.
KEYWORDS: Physical Education; Teachers’ training; Stage curriculum.

PRÁCTICA CURRICULAR SUPERVISADA Y FORMACIÓN DE PROFESORES
DE EDUCACIÓN FÍSICA: REFLEXIONES DESDE LA INTERFAZ ENTRE EL
PRAGMATISMO Y LA RAZÓN INSTRUMENTAL
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo principal para entender cómo construir relaciones entre
el pragmatismo, la razón instrumental y las concepciones de la formación de profesores de educación
física en sus conexiones con el plan de estudios obligatorio de la práctica curricular supervisada. El
universo empírico de esta investigación son las producciones científicas de los estudios de post
grado. Llegamos a la conclusión de que la epistemología de la práctica del diseño y sus fundamentos
teóricos, políticos y filosóficos son frecuentes.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Formación de profesores; Práctica Curricular Supervisada.
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MIGRAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO PARÁ1
Raphael do Nascimento Gentil2
João Maykon,Gomes da Silva3
Nathália do Socorro Martins de Oliveira4
RESUMO
O objetivo foi identificar a localização geográfica dos discentes migrantes do curso de Educação
Física da UEPA/ Núcleo de Conceição do Araguaia. O estudo de abordagem quantitativo, do tipo
documental, contou com a análise estatística. Dos 83 migrantes, 49 (59,04%) são homens. Quanto a
cidade de origem, 91,56% são de outra mesorregião para qual migraram. O perfil desses migrantes é
de homens que se deslocaram de longas distancias para ingressarem em um curso superior de uma
universidade pública.
PALAVRAS-CHAVE: Migração; Estudantes; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O estudo teve como objetivo identificar a localização geográfica de moradia dos
discentes do curso de Educação Física da UEPA/ Núcleo de Conceição do Araguaia
antes de ingressarem nesse curso da referida instituição. A pesquisa apoiou-se nas
ideias de Gonçalves, 2001, p.1) que, as migrações “costumam figurar como o lado
visível de fenômenos invisíveis”.
A teoria do capital humano (FRIGOTTO, 2006) compreende uma das formas
de aumentar a produtividade do trabalhador a partir da sua busca de qualificação
de mão de obra no mundo do trabalho. Ela também é mencionada por Oliveira
(2011) como sendo a base teórica para os estudos migratórios.
Na migração, Golgher (2001) aponta algumas hipóteses no campo Macro, como:
a) saída de regiões com menor renda para regiões com maior renda ou melhores
oportunidades de trabalho; b) fluxo de pessoas qualificadas para região onde o
capital humano seja mais valorizado; c) qualidade de vida e aspectos culturais.
No campo Micro, as hipóteses para o modelo de capital humano são: a)
migrantes na busca por lugares onde há o maior dinamismo por trabalho, com um
perfil de ser jovem e de ser homem; b) etapas migratórias mais longas, pois as
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), phaelgentil@hotmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), maykongomes1995@gmail.com
4 Universidade do Estado do Pará (UEPA), nathaliamartins88@hotmail.com
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curtas geram um custo maior; c) indivíduos que vivem em centros urbanos tendem
a ter seus custos diminuídos quando migram para outros centros urbanos, já que
teriam mais canais de informação.
Entende-se por migração acadêmica o deslocamento de estudantes e professores
para outras atividades profissionais, buscando melhores condições de estudo e de
formação ou condições de trabalho e de remuneração, podendo ser de natureza
institucional (público, privado) e/ou geográfico (estado, país) (ISAIA, 2000).
Considerando o aumento de 2550% do número de cursos de formação
profissional na área de Educação Física da região Norte nos anos de 2000 a 2010
(INEP, 2012), acredita-se que a distribuição dessas instituições esteja espalhada
de forma mais heterogênea, possibilitando aos candidatos ingressarem no curso
de Educação Física em uma Instituição de Ensino Superior mais próximo às suas
residências.
O curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA) está
localizado em cinco campi de diferentes cidades e mesorregiões paraenses, sendo
elas: Belém/ Campus III (mesorregião Metropolitana de Belém) com início em 1970;
Conceição do Araguaia/ Campus VII (mesorregião Sudeste – 1068km de Belém)
com início em 1990; Altamira/ Campus IX (mesorregião do Sudoeste – 906km de
Belém) com início em 1993; Santarém/ Campus XII (mesorregião do Baixo Amazonas
– 1450km de Belém) com início em 1998; e Tucuruí/ Campus XIII (mesorregião do
Sudeste - 456km da capital, Belém) com início em 1999 (UEPA, 2016).
A esse cenário, verifica-se em um contexto local, a migração no curso de Educação
Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA) / Campus VII – Núcleo de Conceição
do Araguaia como uma manifestação da referida teoria. Pergunta problema: qual a
localização geográfica dos estudantes migrantes do curso de Educação Física da
Universidade do Estado do Pará – Núcleo de Conceição do Araguaia?
2 METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza com abordagem quantitativa (SEVERINO, 2007),
quanto a técnica, documental (GIL, 2008) e com análise da estatística descritiva
(BARBETTA, 2012).
A coleta de dados foi realizada no mês de fevereiro/ 2017 e como fonte da
coleta de dados buscou-se os Comprovante de Atualização Cadastral (CAC) e
comprovantes de rematrícula que estavam localizados na Secretaria Acadêmicos
da UEPA/ Núcleo de Conceição do Araguaia.
As variáveis observadas nos referidos documentos foram: sexo: homem/
mulher e localização (cidade-estado) que residiam antes de ingressarem no curso
de Educação Física da UEPA/ Núcleo de Conceição do Araguaia.
Como critério de inclusão, foi utilizado os documentos dos alunos do curso de
Educação Física que estavam regularmente matriculados no período da coleta de
dados, assim, o universo de 128 estudantes foi também a amostra do estudo.
Os dados foram organizados no Microsoft Excel 2016, em seguida foram
expostas na forma de tabela a partir de uma distribuição de frequência conforme
as variáveis sexo e localização geográfica. Considerou-se a Moda das variáveis Sexo
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e localização geográfica para fazer o diálogo com a literatura e realizar a análise
exploratória dos dados.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A tabela 01 apresenta os dados de três variáveis, sendo elas: cidade/ estado
de origem, sexo e a turma a qual o estudante está matriculado. Para efeitos de
discussão de resultados, será levado em consideração apenas as variáveis: sexo e
cidade/estado de origem.
Embora as mulheres estejam em maior número no ensino superior no Brasil
(ASSUMPÇÃO, 2014; PORTAL BRASIL, 2015; 2016), os dados mostram que dos 83
estudantes migrantes do curso de Educação Física da UEPA/ Conceição do Araguaia,
49 (59,04%) são homens e 34 (40,96%) são mulheres. Destes, apenas 7 (8,43%)
são da mesma mesorregião da cidade de destino, enquanto os 76 (91,57%) são das
mesorregiões: Metropolitana de Belém (18 – 23,68%) e Nordeste (58 - 73,31%).
Os 97,96% dos homens e as 80% das mulheres, são de cidades de outra
mesorregião da cidade a qual migraram. Esse deslocamento representa uma distância
de pelo menos 700km, uma vez que a cidade mais próxima desses migrantes é
a cidade de Moju-PA (SETRAN/PA, 2017). Percebe-se que, além da percentagem
de mulheres serem proporcionalmente inferior ao de homens migrantes, essa
percentagem inverte quando verifica-se os migrantes que são da mesma mesorregião
de local de destino, pois, dos sete alunos, um (14,28%) é homem e seis (85,72%) são
mulheres.
No estudo de Gentil (2016), verificou-se que, após o término dos estudos de
pós-graduação em curso de doutorado em Educação Física da região Sul do Brasil,
as mulheres foram as que se deslocaram para lugares mais próximos das cidades
onde realizaram seus estudos de graduação e pós-graduação. Acredita-se também
que o local onde essas mulheres realizaram seus estudos de graduação e alguns de
pós-graduação esteja próximo ou na mesma cidade onde já residiam.
A migração para cidades distantes dos centros urbanos na busca por melhores
condições de vida já foi percebida pelos Araújo e Silva (2014), uma vez que a dinâmica
do espaço migrado encontra-se em um processo dialético nos fatores migratórios,
pois em um determinado momento ela pode ser atrativa, em outra, expulsiva.
Questiona-se a escolha desses migrantes pelo referido Núcleo de Conceição do
Araguaia, pois a menos de 200km das suas cidades existem 3 instituições públicas
de ensino estadual e federal com o curso de Educação Física.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O perfil dos 83 estudantes migrantes do curso de Educação Física, da UEPA/
Campus VII – Núcleo de Conceição do Araguaia é representado por 81,72% que
residiam em cidades do estado do Pará na mesorregião Metropolitana de Belém
e Nordeste e se deslocaram a uma distância de aproximadamente 700km para
ingressarem no ensino superior.
O estudo trouxe elementos para discussão sobre migração profissional de
universitários em busca de formação profissional na região amazônica brasileira e
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apresentou um diagnóstico de uma das universidades públicas mais interiorizadas
do Brasil em um campi da interiorização.
Considera-se relevante a inserção do curso de Educação Física da UEPA em
todas as mesorregiões do estado do Pará como uma política de democratização ao
ensino superior público, principalmente por a região Norte possuir um dos menores
índices nacionais de pessoas com ensino superior e tendo, o estado do Pará, a
segunda maior área (km²) territorial do país (IBGE, 2017). No entanto, a UEPA/
Núcleo de Conceição do Araguaia recebe apenas 40,65% dos estudantes do curso
de Educação Física da mesorregião a qual ela faz parte, pois os demais estudantes
são de mesorregiões onde já existem, pelo menos, três universidades públicas com
o curso de Educação Física.
A literatura pesquisada já apontou indícios do deslocamento de populações
para regiões/ cidades longe dos grandes centros urbanos, com a finalidade de
buscar melhores condições de vida, mesmo que o tempo de permanência seja
curto. Outro destaque da literatura está para o deslocamento das mulheres, em que
existe uma tendência a migração, quando há, de deslocarem-se para regiões mais
próximas a sua moradia.
MIGRACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD
DEL ESTADO DE PARÁ
RESUMEN: El objetivo fue identificar la ubicación geográfica del migrantes de los estudiantes
migrantes del curso de Educación Física de la UEPA / VII Campus. El estudio de enfoque cuantitativo,
el tipo documental, incluido el análisis estadístico. De los 83 migrantes, 49 (59,04%) son hombres.
A medida que la ciudad de origen, 91,56% son otra mesorregión para los que emigraron. El perfil de
estos migrantes son hombres que viajaban largas distancias para unirse a un título de una universidad
pública.
PALABRAS CLAVE: Migración; Estudiantes; Educación Física.

MIGRATION OF STUDENTS OF THE PHYSICAL EDUCATION COURSE OF THE
UNIVERSITY OF THE STATE OF PARÁ
ABSTRACT: The objective was to identify the geographic location of the migrant students of the
Physical Education course at the UEPA / Conceição do Araguaia. The quantitative study, of the
document type, counted on the statistical analysis. Of the 83 migrants, 49 (59.04%) are men. As for
the city of origin, 91.56% are from another mesoregion to which they migrated. The profile of these
migrants is of men who have traveled long distances to enter a higher education course of a public
university.
KEYWORDS: Migration; Students; Physical Education.
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A EXPERIÊNCIA DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA NA
FORMAÇÃO DOCENTE: UM DIAGNÓSTICO DO
SUBPROJETO NO TERRITÓRIO 181
Diana Martins Tigre2
Viviane Rocha Viana3
RESUMO
O texto em tela objetiva apresentar o diagnóstico realizado acerca das principais produções
elaboradas, apresentadas e publicadas nos primeiros cinco anos de subprojeto PIBID – EDUCAÇÃO
FÍSICA UNEB-Campus II (2010-2015), nos principais eventos científicos e periódicos da área. A
pesquisa é qualitativa do tipo descritiva. Como resultados encontramos um total de vinte e seis
trabalhos produzidos, apresentados e publicados nos principais eventos científicos da área.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Formação docente; Educação física.

1 INTRODUÇÃO
O texto em tela objetiva apresentar parte da experiência do subprojeto de
Educação Física do PIBID/UNEB - DEDC, Campus II/Alagoinhas. Iniciado em 2010,
o subprojeto tem como um de seus objetivos incentivar os estudantes à iniciação à
docência. Entende-se que a aproximação do exercício docente, ainda na formação
inicial, pode colaborar para a profissionalização daqueles estudantes com interesse
em assumir a carreira de professores da Educação Básica, mobilizando saberes e
produzindo conhecimentos (BORGES, 1998; NÓVOA, 2009).
O projeto implantado tinha como motivação colaborar, junto às escolas públicas
do Território 18 (Litoral Norte e Agreste Baiano), com a presença de professores de
Educação Física em formação, fator que impactava na legitimação deste componente
curricular nas escolas em questão, visto que a ausência destes é um fator comum no
Território 18 (COSTA, 2012).
Com tal intento, a primeira proposta do projeto foi feita em 2009, sendo
aprovada e implantada no ano seguinte. Neste processo, foram muitos os desafios
enfrentados pela coordenação local, que contou inicialmente com 20 bolsistas de
iniciação à docência (ID) e duas supervisoras. No primeiro ano, desenvolveu-se
parceria com a Escola Estadual Oscar Cordeiro, do Ensino Fundamental II, situada
na Rua Luiz Vianna, no Centro de Alagoinhas.
Em 2012, o projeto foi prorrogado para mais um ano e ampliado para mais
uma escola parceira, no caso, o Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. De 2012
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), dtigre55@yahoo.com.br
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), vivianerochaviana@gmail.com
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a 2013, o projeto funcionou com 15 bolsistas de ID, uma coordenadora de área e
duas supervisoras. A partir de seu funcionamento nas duas escolas parceiras, o
projeto foi conquistando o interesse dos estudantes e em 2014 foi elaborada uma
nova proposta de projeto intitulada “Espaços-Tempos e Experiências na/da Cultura
Escolar” que ampliava o projeto para 30 bolsistas, duas coordenadoras de área, três
supervisores(as) e quatro escolas parceiras.
A nova proposta elaborada, fruto da maturação das experiências anteriores,
refletiu também o desejo de continuidade e consolidação do projeto já estruturado,
e que já havia repercutido positivamente junto aos estudantes do curso, que
continuam se inscrevendo e se mobilizando para participar. Com isso, estende-se o
atendimento às escolas, oferecendo aulas de EF para aproximadamente 558 alunos,
distribuídos nestas unidades escolares da rede pública do Território 184.
Neste trajeto são enfrentados desafios que vão apontando as primeiras
conquistas de um subprojeto que vem se consolidando continuamente, tendo
completado cinco anos de existência no ano de 2015. Durante estes primeiros anos,
contou com o apoio ininterrupto da coordenação institucional, o fomento da Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e a colaboração do
Colegiado do Curso de EF do Departamento de Educação (DEDC/Campus II), dos
gestores e coordenadores das escolas parceiras, além de professores da educação
básica, do Diretório Acadêmico do Curso de EF e de bolsistas.
2 METODOLOGIA
A pesquisa é qualitativa (MINAYO, 1994) do tipo descritiva (GIL, 1991). Para
sua realização consultamos então, os anais dos eventos SBPC (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência), CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte), ENALIC (Encontro Nacional das Licenciaturas), Seminário Nacional do
PIBID e o SEMEF (Seminário de Educação Física da Bahia) e ainda as páginas
disponíveis na internet como o site do PIBID UNEB/CAPES5, para verificarmos os
trabalhos aprovados e apresentados pelos bolsistas deste subprojeto. Após este
levantamento, foram lidos e resumidos todos os estudos encontrados e elaborados
três quadros descritivos, cada um relativo ao período do subprojeto em questão.
Foram encontrados, ao todo, 26 trabalhos elaborados a partir da experiência vivida
pelos bolsistas de iniciação à docência. Ao final, discutimos os resultados dos
trabalhos encontrados, e elaboramos uma síntese do que encontramos analisando
a perspectiva de formação docente mobilizada neste projeto formativo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
O PIBID é, sem dúvida, o programa que mais cresceu em número de bolsistas,
instituições de ensino superior contempladas, tendo grande repercussão,
principalmente na área em questão (Educação Física), aonde vem fomentando
a participação dos estudantes nos eventos e congressos da área e colaborando
4 São escolas parceiras do PIBID: o Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, a Escola Municipal
Jardim Petrolar, a Creche Santo Antônio e a Escola Municipal Senhor do Bonfim, situadas no município
de Alagoinhas, Bahia.
5 Disponível em:<http://www.uneb.br/pibid>. Acesso em 03/02/2015.
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ativamente para o crescimento da produção acadêmica sobre ensino, escola e
formação docente (GATTI et al., 2014).
Observou-se um aumento das produções da EF que discutem a experiência
do PIBID. A maioria delas versa sobre a escola, especificamente sobre o ensino
da EF, contribuindo para a produção do conhecimento dos futuros professores.
Salientamos, contudo, que a experiência do PIBID ainda precisa de estudos mais
aprofundados, que visem analisar e compreender os impactos desta política de
formação na área de Educação Física.
Mas podemos nos aproximar de uma reflexão inicial esboçando um primeiro
diagnóstico do subprojeto, a partir das publicações dos bolsistas nestes cinco anos
de sua existência. Assim, levantamos os trabalhos aprovados e apresentados pelos
bolsistas do curso de EF Campus II/Alagoinhas em congressos, eventos e seminários,
estudos que demonstram parte da experiência vivida e a realidade do cotidiano,
tanto da formação quanto da atuação docente no Território 18.
Neste exercício, percebemos que, desde o primeiro período de funcionamento
do projeto, de 2010-2012, foram feitos esforços para serem elaborados, produzidos
e apresentados diversos estudos que resultassem da experiência formativa vivida
no subprojeto avançando no entendimento dos desafios do cotidiano de ensino da
EF nestas escolas.
Neste processo, podemos perceber, ainda, que foi semeada uma relação entre
a universidade e as escolas parceiras, que foi sendo ampliada e construída em
conjunto com os estudantes do curso. No segundo período do subprojeto (20122013), buscou-se dar continuidade às ações planejadas, avançando nas intervenções
e na parceria com as escolas. Houve o incentivo à produção de trabalhos acadêmicos
sobre a experiência e isso ampliou o olhar dos bolsistas para novas práticas corporais
no ensino da EF escolar.
Em 2014, foram estudados referenciais teóricos que fundamentassem as
ações do subprojeto, além da realização de diagnóstico nas escolas parceiras, da
elaboração de planos de aprendizagem para cada escola e de trabalhos, estudos e
artigos que pudessem apresentar reflexões sobre tal experiência.
O subprojeto foi criado com o entusiasmo de colaborar efetivamente para
a formação de professores do curso de Educação Física para que pudessem
entender a perspectiva crítica da área e do fazer docente, e, desta forma, pudessem
reconhecer no território em pauta a necessidade de uma ação efetiva, articulada
e compromissada, entre a universidade, seus docentes e as escolas de educação
básica públicas da região.
Dos resultados encontrados, 10 trabalhos referem-se ao período de 2011-2012
cuja referência adotada pelos mesmos foi à pedagogia histórico-crítica6, discutindo
conteúdos como o jogo nas aulas de EF escolar, discutindo e apontando como
poderiam ser as aulas nesta perspectiva, orientando novas experiências docentes,
indicando a importância do saber sistematizado para a formação crítica dos alunos
e a transformação social, além de discutir questões como a indisciplina, a relação
professor-aluno, o trato pedagógico no ensino dos conteúdos luta, dança e capoeira.
6 Estes estudos tomam como referência Saviani (2013) e Gasparin (2012).
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Assim é levado em conta o olhar dos alunos sobre as aulas de EF escolar, bem como
a importância de ser oportunizado o diálogo entre educadores e educandos.
Já no segundo período, encontramos três artigos que são fruto da experiência
no PIBID EF/UNEB, Campus II, mais especificamente das atividades vividas pelos
bolsistas de ID do curso. Eles discutem a elaboração do plano de curso, a realização
das aulas (intervenção), fazem uma reflexão sobre elas e sobre como realizá-las.
É perceptível a preocupação com a prática pedagógica, principalmente com a
qualidade e perspectiva crítica. Destaca-se novamente a pedagogia históricocrítica, o diagnóstico e o reconhecimento dos contextos das escolas, assim como o
despertar do interesse dos alunos pelas aulas de EF.
Já no período de 2014-2015 foram encontrados 13 estudos que apontam as
atividades realizadas no subprojeto, as reflexões dos bolsistas sobre estas atividades,
o entendimento do diagnóstico, os desafios do cotidiano escolar e a importância da
experiência do PIBID EF/UNEB na formação docente. A pedagogia crítica torna-se
ponto de partida para o ensino da EF escolar e, avançando nas discussões sobre a
realidade escolar e a legitimação desta disciplina na escola.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que tal experiência vem colaborando para a formação docente
e o descortinamento da realidade das escolas no Território 18 apontando para os
desafios deste contexto de ensino. As escolas deste território precisam ser equipadas
(quadras esportivas, por exemplo) e garantir a presença do/a professor(a) de EF
formado/a neste espaço pedagógico. Entendemos, a partir dos registros dos relatos
e artigos encontrados, que a legitimação da Educação Física escolar no Território
18 está intimamente relacionada ao que o/a professor(a) realiza na escola e desta
forma, tanto as condições de trabalho, como a formação são importantes para tal
conquista.
A partir dos relatos e artigos encontrados, observamos que os futuros professores
que vêm participando do subprojeto em questão têm se preocupado com este
contexto, principalmente por entender que sua compreensão é um conhecimento
significativo para o fazer docente. Parece-nos também que a perspectiva crítica,
especificamente a pedagogia histórico-crítica, tem encontrado solo fértil no fazer
dos estudantes, bolsistas de ID, que vêm estruturando, alimentando e produzindo
conhecimentos sobre o fazer docente, a partir de tal perspectiva pedagógica. Isso
aponta para possíveis mudanças no ensino da EF escolar no território em questão.
LA EDUCACIÓN FÍSICA PIBID EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN MAESTRO: A
DIAGNÓSTICO SUBPROYECTO EL TERRITORIO 18
RESUMEN: El texto tiene como objetivo presentar la pantalla de diagnóstico realizado sobre las
principales producciones elaboradas, presentado y publicado en los primeros cinco años de PIBID
subproyecto - EDUCACIÓN FÍSICA UNEB-Campus II (2010-2015), los principales eventos científicos
y periódicas de la zona. La investigación es de tipo cualitativo, descriptivo. Como resultado, nos
encontramos con un total de veintiséis obras producidas, presentados y publicados en revistas
científicas y eventos en la zona.
PALABRAS CLAVE: PIBID; Formación del profesorado; Educación Física.
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THE EXPERIENCE OF PIBID PHYSICAL EDUCATION IN TEACHING TRAINING: A
DIAGNOSIS OF SUBPROJECT IN TERRITORY 18
ABSTRACT: The text on screen aims to present the diagnosis about the main productions produced,
presented and published in the first five years of the PIBID - PHYSICAL EDUCATION UNEB-Campus
II (2010-2015) subproject, in the main scientific and periodical events in the area. The research is
qualitative, of the descriptive type. As results we find a total of twenty-six works produced, presented
and published in the main scientific and periodical events of the area.
KEYWORDS: PIBID; Teacher training; Physical education.
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E DOCÊNCIA NO
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ – CAMPUS DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA1
Elinelton Moraes de Matos2
João Paulo de Carvalho Costa3
Antonio Hugo Moreira de Brito Junior4
RESUMO
Este trabalho é resultado de pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa Ressignificar. Buscou verificar
a relação entre o prescrito e o oferecido, no que concerne ao corpo docente, no Curso e Educação
Física da UEPA – Campus VII. Baseou-se em entrevistas, análise do Projeto Político-Pedagógico e
Currículo Lattes de 18 professores. Observou-se um distanciamento entre o prescrito e o oferecido
pela respectiva proposta de formação.
PALAVRAS-CHAVES: Projeto Político-Pedagógico; Docência; Formação em Educação Física.

INTRODUÇÃO
Este estudo é fruto de investigações desenvolvidas pela Linha de Pesquisa
Mundo do Trabalho e Intervenção Docente em Educação Física vinculada ao Grupo de
Pesquisa Ressignificar. Tem como objetivo geral, elucidar a relação entre o idealizado
no Projeto Político-Pedagógico (PPP), no que tange ao corpo docente, e o oferecido
pelo Curso de Educação Física (CEDF) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus VII. Para tanto, elege-se a seguinte questão-problema: Qual a relação entre
o prescrito no PPP e as atuais condições de oferecimento do CEDF/UEPA - Campus
de Conceição do Araguaia-Pará, no que concerne ao seu respectivo corpo docente?
No Brasil, o debate entorno do Projeto Político-Pedagógico ganhou maior atenção
a partir da aprovação da Lei n° 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN). Este documento define que “os docentes incumbir-se-ão de: I - participar
da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II - elaborar e
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino” (BRASIL, 1996, p.26).
Veiga (1997) ressalta que o projeto político-pedagógico “[...] É político no
sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade,
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), elineltonmoraes@gmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), jpcc.cda@live.com
4 Universidade do Estado do Pará (UEPA), hugobritojr@hotmail.com
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[...], pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características
necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade”
(VEIGA, 1997, p. 13).
Ao situarmos a reflexão na formação inicial em nível superior, buscamos em
Anastasiou (2006) a compreensão sobre projeto político-pedagógico. Entendendo
a universidade como uma instituição social de ensino superior que tem, a partir
da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, a finalidade da formação de
profissionais e cidadãos que irão atuar na sociedade.
Neste contexto, a ação de projetar ou lançar para diante, própria do Projeto
Pedagógico, direciona a universidade a atuar como instituição social, ao realizar
uma ação e uma prática social; o conhecimento, objeto de seu trabalho, deve
ser orientado por lógica, necessidades e compromissos próprios, superando
interesses de corporações ou de capitais específicos. (ANASTASIOU, 2006,
p.150).

Diante desta compreensão, o professor precisa evidenciar seu projeto de vida
e sua visão de sociedade. Afinal “Assumir-se sujeito tradutor da ciência em saber
escolar faz parte do projeto pessoal profissional docente, projeto que cada professor
implementa em seu cotidiano, mesmo que não tem clareza disso” (ANASTASIOU,
2006, p.165).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO
O estudo foi delineado como uma pesquisa de campo (SEVERINO, 2007). Como
técnicas de coleta e construção dos dados e informações, utilizamos de análise
documental do PPP/CEDF/UEPA, do Currículo Lattes dos docentes e entrevistas
semiestruturadas (TRIVIÑOS, 2009), com 13 dos 18 docentes que constituíram o
universo da pesquisa.
Como critérios de seleção dos participantes optamos por considerar para
efeitos desta pesquisa apenas os docentes que subsidiaram a formação da turma
com ingresso no ano de 2013 no CEDF/UEPA - Campus VII. Como técnica de análise,
nos baseamos em Triviños (2009), ao propor a análise de conteúdo em três etapas:
1) Pré-análise; 2) Descrição analítica das informações; e 3) Fase de Interpretação
referencial.
Cabe ressaltar, que antes de iniciar as entrevistas apresentou-se o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foram devidamente assinados por
cada um dos 13 participantes que se disponibilizaram a contribuir com o estudo.
Para garantir o sigilo ético da identidade dos participantes da pesquisa, bem como
possibilitar melhor organização das informações e dados, optou-se pela utilização
de códigos alfanuméricos (Ex.: D1-D18) como referência a aos docentes.
A RELAÇÃO ENTRE O PRESCRITO E O OFERECIDO NA FORMAÇÃO INICIAL EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NA UEPA - CAMPUS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Inicialmente apresenta-se o perfil acadêmico/profissional dos docentes
participantes da pesquisa; e em seguida aborda- se a concepção e o conhecimento
destes a respeito da proposta de formação do CEDF/UEPA. Vejamos a seguir:
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1) O PERFIL ACADÊMICO/PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE DO CEDF/UEPA
– CAMPUS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
Neste caminho abordou-se no gráfico 1 o quantitativo de professores por área
de formação inicial e suas titulações.

Gráfico 1 - Caracterização docente quanto à formação inicial e titulação
Fonte: Plataforma Lattes.

No gráfico 1, verifica-se, que o corpo docente apresenta formação inicial em
diferentes áreas do conhecimento, predominando numericamente os professores
com formação em Educação Física. Em termos gerais, observa-se também a
prevalência de professores apenas com especialização, seguida de seis professores
com mestrado e apenas um com doutorado. Dos docentes analisados, apenas três
dos onze especialistas e um dos seis mestres, encontravam-se na pós-graduação,
o que de certa forma expressa um movimento de busca pela qualificação. No que
diz respeito ao perfil acadêmico, buscou-se as ações como: Produções, Eventos
e Projetos, desenvolvidos no lastro temporal de quatro anos (2013-2016), como
podemos analisar a seguir:

Gráfico 2 - Caracterização do corpo docente quanto a produção acadêmica, participação em
eventos e o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão
Fonte: Plataforma Lattes.

Percebe-se no gráfico 2, que o número de docentes com baixa produção,
participação em eventos e desenvolvimento de projetos é maior que o de docentes comprometidos com tais ações. Destes últimos, só quatro (D2, D12, D15,
D18) indicaram número de produções acima da maioria, expressando a existência
de uma concentração das produções, eventos e projetos em apenas alguns docentes.
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Infere-se, portanto, que as ações ainda centram-se prioritariamente na
dimensão do ensino. Tal constatação se define, por vez, quando relacionada com as
considerações de dez dos treze professores entrevistados, ao realizarem os seguintes
apontamentos: “em suma percebe-se que o trabalho docente está se materializando
apenas no ensino” (D2, D8, D12, D13 e D16); pois a “[...] a universidade está muito
mais voltada para o Ensino, e ela sobrecarrega o professor com uma carga horária
máxima para o ensino (D12).
Neste sentido, percebe-se certo descompasso, com o que propões Anastasiou
(2006) sobre o tripé ensino-pesquisa-extensão como princípio da Universidade,
assim como com o PPP do Curso, haja vista este documento abordar a pesquisa
como a gênese para o desenvolvimento da autonomia intelectual que se constitui
da relação que o pesquisador estabelece com o meio onde está inserido (PPP/
CEDF/UEPA, 2008).
2) CONCEPÇÃO E O CONHECIMENTO DOS DOCENTES DO CEDF/UEPA –
CAMPUS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA A RESPEITO DA PROPOSTA DE
FORMAÇÃO
Os dados apresentados a partir daqui dizem respeito às informações coletadas
apenas por meio das entrevistas semiestruturada e expressam o conhecimento e
as compreensões dos treze (13) professores entrevistados, sobre temas pertinentes
ao PPP e a formação no CEDF/UEPA, a exemplo do gráfico a seguir referente ao
conhecimento dos docentes sobre a proposta político-pedagógica do Curso.

Gráfico 3 - O conhecimento do corpo docente quanto ao PPP/CEDF/UEPA
Fonte: Entrevista semiestruturada

Como podemos verificar, apenas 8% dos professores afirmam não conhecer
o atual PPP, os outros 92% quando questionados, relataram, que, já tiveram algum
contato com o mesmo. No entanto quando destacam aspectos a respeito do referido
documento (Gráfico 3), identifica-se em suas falas que não conhecem a proposta
de formação.
Dentre os professores que afirmaram conhecer o Projeto Político Pedagógico
do Curso, a maioria (84%) destacou, principalmente, dois aspectos em seus relatos,
quais sejam: 1) a Matriz Curricular do curso, observada em afirmações que ressaltam
as disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica, estimulando a pesquisa na formação
inicial (D2) e as muitas disciplinas optativas que segundo os professores deveriam ser
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obrigatórias (D4, D11 e D14); e 2) a Modalidade de Formação do Curso apontada por
alguns docentes como Licenciatura (D8 e D16), voltada para atender as demandas
especificas da escola (D3, D6,).
Esta última categoria (Modalidade de formação) é abordada de maneira mais
específica no gráfico a seguir, que diz respeito ao pensamento dos mesmos, quando
questionados sobre a modalidade de formação inicial oferecida pelo CEDF/UEPA.

Gráfico 4 – A visão docente sobre a modalidade de formação inicial do CEDF/UEPA
Fonte: Entrevistas Semiestruturadas.

Como podemos perceber no gráfico 4, sete (54%) dos treze professores
indicam conceber a proposta do CEDF/UEPA como licenciatura para atuação no
campo escolar. Dado este que se opõe a concepção de formação compreendida
como Licenciatura de caráter ampliado, voltada para atuação em diferentes espaços
a partir da identidade docente expressa no trabalho pedagógico mediado pelas
práticas corporais, esportivas e do lazer, como consta no atual PPP/CEDF/UEPA
(2008) e portanto expressa as divergências e/ou desconhecimento da concepção
de formação adota pelo CEDF/UEPA como afirma Brito Júnior (2014).
Os cinco (38%) docentes restantes, compreendem a modalidade de formação
oferecida como sendo licenciatura ampliada, como observa-se nos seguintes
relatos: “as produções que já li sobre a divisão na formação inicial não conseguem
fundamentar a diferença que dizem existir entre o bacharel e a licenciatura” (D2)
e “a matriz curricular do CEDF/UEPA propõe uma boa formação, a verdade e que
a divisão está mais ligada aos interesses dos que vê a área como um nicho de
mercado do que com as necessidades sociais” (D5, D16).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto neste estudo compreende-se que o Projeto Político
Pedagógico (PPP) é um documento que objetiva orientar o CEDF/UEPA, todavia,
observou-se a existência de distanciamento entre o idealizado para a formação no
CEDF/UEPA, e o oferecido no que tange ao corpo docente. Atuação pedagógica
essencialmente voltada para o ensino, expressando o quadro limitado de profissionais
e desconhecimento sobre a referida proposta de formação, são alguns dos aspectos
identificados. Sendo assim, sustenta-se a necessidade de reflexão bem como de
estudos futuros que possam contribuir com a compreensão das variáveis que
obstruem a concretização da formação idealizada e extrapolam esta pesquisa.
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POLITICAL-PEDAGOGICAL PROJECT AND TEACHING IN THE PHYSICAL
EDUCATION COURSE OF THE UNIVERSITY OF THE STATE OF PARÁ - CAMPUS
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
ABSTRACT: This work is the result of research carried out by the Research Group of Resignify. It
sought to verify the relationship between the prescribed and the offered, in what concerns to the
faculty, in the Course and Physical Education of UEPA - Campus VII. It was based on interviews,
analysis of the Political-Pedagogical Project and Curriculum Lattes of 18 teachers. There was a gap
between what was prescribed and what was offered by the respective training proposal.
KEYWORDS: Political-Pedagogical Project; Teaching; Training in Physical Education.

PROYECTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO Y DOCENCIA EN CURSO DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO PARÁ – CAMPUS CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA
RESUMEN: Este trabajo es el resultado de la investigación llevada a cabo por Grupo de Investigación
Ressignificar. Hemos tratado de investigar la relación entre prescrito y que ofrece en lo que respecta
a la docencia, en Curso de Educación Física UEPA - VII Campus. Sobre la base de entrevistas, el
análisis del proyecto político-pedagógico y Lattes 18 maestros. Había un distanciamiento entre el
preestablecido y que ofrece su propuesta de formación.
PALABRAS CLAVES: Proyecto político-pedagógico; docencia; formación en educación física.
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A FRAGMENTAÇÃO CURRICULAR EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA1
Thunay Venzi Botrel2
Thiago Barreto Maciel3
RESUMO
O objetivo do trabalho foi analisar as críticas referentes à fragmentação curricular em educação física a
partir das Diretrizes Curriculares Nacionais. O estudo reivindica o materialismo histórico ea análise foi
feita por meio de revisão bibliográfica instrumentalizada através do Banco de teses e dissertações da
CAPES.Como resultados encontramos que a fragmentação curricular em Educação Física apresenta
relação direta com a manutenção do sistema capitalista. Os estudos apontam a necessidade de
avançar no sentido da defesa pela formação omnilateral como possibilidade superadora de uma
educação que visa à transformação radical da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional; Diretrizes Curriculares Nacionais; Educação Física

1 INTRODUÇÃO
A desvalorização da educação física (EF) escolar e do magistério como um todo
trouxe repercussões tanto para a área quanto para seus trabalhadores. Segundo
Quelhas (2010), concomitante ao processo de desvalorização da educação física
enquanto disciplina, tem-se a expansão das práticas corporais em clubes, academias,
entre outros, caracterizados pela ausência de políticas públicas por conta de uma
mínima intervenção do Estado nas questões pertinentes à socialização da cultura
corporal, tornando as práticas corporais cada vez mais mercantilizadas, como no
caso notório do crescimento do trabalho nas academias de ginástica em período
recente. Essa expansão é justificada pela ausência de políticas públicas e ainda em
razão da exploração do trabalho enquanto característica do processo de privatização
que o neoliberalismo começava a implantar na sociedade.
Diante do processo de reordenamento do trabalho do professor de EF, marcado
pelo crescimento das práticas corporais nos campos não-escolares e ainda pela
valorização ideológica do estilo de vida ativa e saudável concorrem dois grandes
determinantes: a secundarização da EF na escola e a construção de uma visão de
profissão liberal. A regulamentação do Profissional de EFfoi um fato que impulsionou
ainda mais o reordenamento uma vez que esteve amparada em pressupostos
corporativistas profissionais (QUELHAS, 2010).
Frente ao debate sobre a formação única e fragmentada, concomitantemente
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 RedeEstadual de Educação de Minas Gerais, thunayvenzi@hotmail.com
3 Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, tbarretomaciel@gmail.com
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ao reordenamento do trabalho do professor de EF, foi aprovada a Resolução
03/1987 (BRASIL, 1987) e, a partir dessa, os cursos de graduação em EF passaram
por algumas transformações, como a possibilidade da divisão da formação entre
licenciatura e bacharelado.Segundo Quelhas e Nozaki (2006), essa divisão foi algo
que não passou de uma formação idealizada no papel e retorna, em outra dimensão,
no momento em que a lógica neoliberal se efetua na Resolução n° 07/2004 (BRASIL,
2004).
Pode-se dizer que a divisão entre licenciatura e bacharelado é a expressão
momentânea da vitória dos setores conservadores e corporativistas da área,
afetos aos desígnios do capital e, portanto, empenhados neste momento histórico
no asseguramento da formação do trabalhador de novo tipo, exigido enquanto
componente de gerência da sua crise estrutural (QUELHAS; NOZAKI, 2006, p.12).A
disputa no interior da luta de classes se evidencia no conflito entre dois setores da
EF. Ambos disputam os rumos da formação humana, na qualas DCN expressam
a correlação de forças presente.Trata-se do setor conservador/corporativista e do
progressista/revolucionário. Na perspectiva do método dialético materialista, é
necessário apreender tal disputa pelo processo da realidade concreta, uma discussão
proveniente, portanto, do mundo real.
2 METODOLOGIA
A partir do método materialista histórico, optamos por trabalhar especificamente
com estudos sobre a fragmentação curricular em EF na forma de dissertações de
mestrado e teses de doutorado.
Utilizamos como instrumento metodológico a pesquisa bibliográfica.Consultouse o banco de teses e dissertações da CAPES com a denominação dos seguintes
descritores para a busca: “diretrizes curriculares”, “educação física” e “formação
profissional”. Buscou-se descobrir o quantitativo de publicações após a Resolução
07/2004, com a intenção de se analisar os estudos sobre o tema que aprofundam o
debate sobre a fragmentação curricular em EF.
Diante da realização dos fichamentos dos estudos referentes à revisão
bibliográfica, identificamos que dos treze estudos encontrados, oito (ALVES, 2010;
DIAS, 2011; NETO, 2009; NUNES, 2011; ORTHMEYER, 2011; PUPIO, 2013; SANTOS
JUNIOR, 2005; SANTOS JUNIOR, 2013) delimitam sua epistemologia pautada no
materialismo histórico e os outros cinco trabalhos se encontram em outros campos
teórico-metodológicos (BITTENCOURT, 2011; OLIVEIRA, 2011; PIZANI, 2011; RIBEIRO,
2012; SERON, 2011). Optamos pela análise dos trabalhos de base marxista, uma vez
que essas produções dialogam diretamente com a linha de reflexão deste trabalho.
3 ANÁLISE E RESULTADOS
Buscamos analisar como os autores estudados empregam o método em
suas pesquisas e a sua possível relação com a fragmentação curricular em EF. As
categorias metodológicas definidas como as principais utilizadas nos trabalhos
analisados são: a) concreticidade, b) totalidade, c) mediação e d) contradição. Fora
as categorias metodológicas, buscou-se a análise das categorias de conteúdo. Nesse
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sentido, pode-se enumerar as principais categorias: a) luta de classes; b) fetichismo
da individualidade; c) competências e d) formação omnilateral.
Dos oito estudos analisados, todos tecem crítica à dicotomia licenciatura
X bacharelado, tratando a divisão da formação como uma mera abstração, uma
vez que a realidade concreta nos mostra que não são necessários conhecimentos
diferenciados para a formação. Destaca-se que os dois projetos distintos de formação
propostos pelas atuais DCN revelam, para além dos interesses opostos, concepções
de homem, mundo e projeto histórico e equivale à luta pautada nas relações de
produção na atual fase do capitalismo (PUPIO, 2013; SANTOS JUNIOR, 2013).
Diante das análises dos PPP das IES constantes nessa revisão bibliográfica,
constatamos que a fragmentação curricular aprofunda o processo de minimização
da formação, o que aumenta a precarização do trabalho já na formação, uma vez
que os alunos passam a não compreender o campo de trabalho em EF de forma
ampla, o que gera um aprofundamento do processo de alienação em que estamos
submetidos, consonante aos anseios do capital. (ALVES, 2010; DIAS, 2011).
O trabalho possibilitou, por meio das categorias do método, entender a luta
de classes como força motriz da história da humanidade, expressa na apreensão
concreta da realidade, que no âmbito da EF se manifesta no debate epistemológico
da área entre dois setores, no qual identifica-se a representatividade da disputa
pela direção política e teórica da área.
A análise da fragmentação curricular em EF nos mostra que a dicotomia
licenciatura x bacharelado apresenta relação direta com a manutenção do
sistema capitalista, visto que a criação do bacharelado visa atender os interesses
mercadológicos do capital.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto, o método nos permite avançar no sentido de que a defesa
pela formação omnilateralcomo possibilidade superadora de uma educação que
visa transformação da classe trabalhadora, uma vez que diante da defesa do
projeto histórico para além do capital entende que a formação de professores tem
importância imediata, mediata e histórica no processo de transformação de nossa
sociedade, colocando-se a serviço da emancipação da classe trabalhadora (ALVES,
2010).Tal possibilidade superadora nos dá condições de optar pela defesa de uma
formação unificada em torno da licenciatura, visto que é a docência que nos unifica
enquanto professores.
FRAGMENTACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: UNA LITERATURA
DE INVESTIGACIÓN
RESUMEN: El objetivo fue analizar la crítica con respecto a la fragmentación curricular en la educación
física de las Directrices Curriculares Nacionales. El estudio afirma el materialismo y el análisis histórico
se hizo mediante revisión de la literatura instrumentalizada por el Banco de tesis y disertaciones de la
CAPES. Como resultado nos encontramos con que la fragmentación curricular en la educación física
está directamente relacionada con el mantenimiento del sistema capitalista. Los estudios apuntan a
la necesidad de avanzar hacia la defensa de profesión como omnilateral superando posibilidad de
una enseñanza capaz dela transformación radical de la sociedad.
PALABRAS CLAVE: Formación profesional; Directrices Nacionales; Educación Física.
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CURRICULAR FRAGMENTATION IN PHYSICAL EDUCATION: A BIBLIOGRAPHIC
RESEARCH
ABSTRACT: The objective of this study was to analyze the criticisms regarding the curricular
fragmentation in physical education from the National Curricular Guidelines. The study claims
historical materialism and analysis was done through an instrumental bibliographical review through
the Bank of theses and dissertations of CAPES. As results we find that the curricular fragmentation
in Physical Education is directly related to the maintenance of the capitalist system. The studies point
out the need to advance in the sense of defense by the omnilateral formation as an overcoming
possibility of an education aimed at the radical transformation of society
of the working class.
KEYWORDS: Professional qualification; National Curricular Guidelines; Physical Education.
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O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO
FÍSICA – BACHARELADO: PERSPECTIVAS DOS
EGRESSOS1
Neusa Dendena Kleinubing2
Carla dos Reis Rezer3
Leonardo Vieira4
RESUMO
Este texto objetivou analisar o estágio no processo de formação em Educação Física-Bacharelado,
da Unochapecó. A partir da abordagem qualitativa analisa a percepção de 8 professores egressos
do curso. A técnica de análise temática de Minayo (2008) orientou a análise dos dados que apontou
para as seguintes conclusões: os egressos percebem o estágio como momento de importantes
aprendizagens além da necessidade de um tempo maior nesta etapa da formação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação Inicial; Estágio Curricular Obrigatório.

INTRODUÇÃO
O processo de formação inicial passa por diversas etapas e o Estágio Curricular
Obrigatório (ECO) é uma dessas etapas fundamentais para que sejam construídos
o entendimento e as articulações entre o processo de formação inicial e o futuro
campo de atuação do profissional de Educação Física (EF). É desejado que nesta
etapa, o futuro egresso desenvolva um olhar crítico dimensionando a intrínseca
relação entre teoria e prática e as suas implicações do saber e do fazer nos diferentes
cenários de atuação do bacharel em EF. Nesse sentido, nos aproximamos das ideias
de Rezer (2014) para o qual a intervenção pedagógica representa uma categoria
importante para o campo da EF, possível de articular em situações de ensino suas
diferentes “formas-de-ser”, ou seja, possível de articular em situações de intervenção
as diferentes “Educações Físicas” (REZER; NASCIMENTO; FENSTERSEIFER, 2011).
As diretrizes curriculares apresentam preocupações com relação aos estágios
sinalizando que ao mergulhar na rotina dos espaços de intervenção do ECO,
o estudante deverá adotar uma postura reflexiva e apresentar cuidado sobre os
procedimentos técnicos e didático-metodológicos a serem adotados. Assim,
podemos pensar o estágio juntamente com Marques (2003, p. 95), pois estes visam
“eliminar o hiato entre a formação profissional formal e a vida profissional, no sentido
1 Fonte de Financiamento: Bolsa de auxílio à pesquisa, modalidade de Iniciação Científica PIBIC/
FAPE, conforme Edital 010/Reitoria/ 2016, Unochapecó.
2 Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), neusadk@unochapeco.edu.br
3 Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), rezer@unochapeco.edu.br
4 Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), leonardo.vieira@unochapeco.edu.br
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de os cursos não se enclausurarem em torre de marfim e os profissionais não se
eximirem das responsabilidades de repensarem de contínuo e de reorganizarem
suas práticas”.
Segundo Rezer (2014) os desafios enfrentados pelos estudantes no ECO
possibilitam um caminho de volta, ao evidenciar limitações da formação inicial
no que se refere a subsídios à intervenção profissional, pois ao ser considerado
componente curricular obrigatório, o estágio deve estar intrinsecamente articulado
com a prática e com o trabalho acadêmico, bem como deve ser entendido na
perspectiva da produção do conhecimento, como um processo no qual saberes
oriundos dos componentes curriculares estudados na graduação até o momento
dos estágios devem ser refletidos e aprofundados a partir das experiências travadas
no campo de estágio.
Em consonância com as orientações legais, pensamos o ECO como momento
de relacionar teoria e prática, refletir sobre as competências, habilidades e saberes
necessários, a fim de enfrentar os futuros desafios da intervenção nos diferentes
espaços de atuação do bacharel em EF. Porém, ainda não temos estudos significativos,
conforme aponta Rezer (2014), que apresentem maiores evidências sobre os
desdobramentos deste aporte para a intervenção pedagógica do futuro egresso
em diferentes contextos de atuação. Essa situação fica ainda mais evidente quando
se trata da formação do bacharel em EF, já que esta é uma modalidade de formação
recente e que necessita de investimentos reflexivos para melhor compreensão do
processo de formação e de qualificação dos ECOs.
Neste sentido, este texto busca apresentar discussões que contribuam para
qualificar o processo de formação inicial do bacharel em EF a partir do olhar de
quem percorreu o caminho de formação e, hoje, se encontra no mundo do trabalho
enfrentando os desafios advindos da realidade encontrada no espaço da intervenção
profissional.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este estudo apresenta abordagem qualitativa e utilizou a entrevista como
instrumento para a coleta dos dados. Foram colaboradores desta pesquisa oito
professores de Educação Física graduados pela Unochapecó, que atenderam os
seguintes critérios: estar formado há pelo menos 1 ano e atuando no mercado
de trabalho dentro da área há no mínimo 6 meses, na cidade de Chapecó/SC.
Com relação ao gênero, participaram 4 professoras e 4 professores. Estes atuam
em diferentes contextos como: academias de natação e de hidroginástica, salas
de musculação, categorias de base de clubes esportivos, escolinhas de iniciação
esportiva e como auxiliar técnico esportivo.
O nome dos professores colaboradores desta pesquisa foi alterado para
nomes fictícios a fim de preservar suas identidades e atender aos aspectos éticos.
A análise dos dados foi realizada a partir da técnica da análise temática (MINAYO,
2008), e foram delimitadas duas categorias: fragilidades e potencialidades da
formação inicial para atuação no campo do bacharelado e a percepção do egresso
com relação às experiências proporcionadas pelo ECO, sendo esta última a base de
discussão do presente texto.
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O ESTÁGIO CURRICULAR NA FORMAÇÃO DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
O estágio deve se consolidar como uma fase de construção de conhecimentos
compreendendo suas dimensões científica, experimental, investigativa e reflexiva,
configurando-se como espaço-tempo de aproximação entre o futuro profissional e
o também futuro campo de atuação. Anversa et al (2015, p. 26) alerta que o campo
da EF ainda sente os efeitos de uma formação quase que exclusiva da licenciatura
e que essa relação com o Bacharelado “ainda está em construção, num processo
de aprendizado e amadurecimento, tanto de docentes como de discentes, a qual
precisa ser analisada, de modo a promover a apresentação de possibilidades para
sua consolidação e estruturação”.
Sendo considerado componente curricular obrigatório, o estágio deve estar
intrinsecamente articulado com a prática e com o trabalho acadêmico. Rezer (2014,
p. 401) discute o estágio como um “possível solo comum” do trabalho docente, “no
qual as diferentes disciplinas poderiam conversar sobre as exigências da docência
em um processo de formação inicial, perspectivando construir experiências que
contribuam na formação do ‘ser professor’”.
A maioria dos colaboradores deste estudo enfatizou a importância deste
componente curricular, ressaltando que é neste momento em que se aproximam
mais do campo de atuação e se deparam com as diferentes realidades, a exemplo
das falas de Ana e Davi, respectivamente:
É o momento que a gente aprende a lidar com o que está acontecendo, com
as situações e as saídas que você vai gerar para elas além de você poder
escolher o campo que você vai querer atuar na educação física;
Consegue ter contato com o profissional e com a realidade (...) você bota
tudo na ponta do papel e da caneta e vai analisando a prática e pensando (...)
então acho que ele é muito oportuno para aprender.

Antunes (2007) destaca que o estágio curricular precisa ser vivenciado em
diferentes campos de intervenção possibilitando ao estudante demonstrar seus
conhecimentos e habilidades a fim também de desenvolver novas competências
profissionais. Nossos colaboradores fizeram referência a esta questão reconhecendo
as contribuições do estágio para a formação quando este é realizado em diferentes
campos de atuação, bem como a perda de experiências quando os contextos são
limitados. Maria fala sobre a última situação dizendo que na época da realização de
seu estágio
Tinha que escolher só um local. Eu escolhi a academia de natação e não tive
experiência na academia de musculação, nem em espaços de lazer (...).

Outro fator apontado pelos egressos é o tempo no qual estiveram envolvidos
nesta atividade, dizendo que deveriam ter mais horas disponibilizadas para esta
etapa em virtude da quantidade de conteúdos trabalhados durante a formação
inicial e a diversidade das áreas de atuação do futuro profissional. A fala de Pedro é
representativa desta questão:
O período de estágio deveria ser um pouco maior. Os estágios deveriam
abranger uma carga horária um pouco maior para que os acadêmicos
conseguissem ter mais vivência durante a graduação.
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João fala disso como ponto negativo, mas também assinala para a dificuldade
de acompanhamento por parte dos professores orientadores e pondera:
Um ponto negativo seria o tempo, mas daí complica bastante você aumentar
o estágio, pois aumenta o tempo de formação, aumenta custo. Talvez os
acadêmicos não tenham este tempo para fazer também, então às vezes tem
que ver o que é possível e o que não é.

Estas questões são pertinentes e necessitam de reflexões, porém o que parece
ser decisivo para que o estágio possa ser realizado com qualidade, oportunizando ao
estudante desenvolver e construir as habilidades e competências necessárias para
a atuação, é o fato de poder passar por diferentes experiências de intervenção no
que tange às populações (crianças, adolescentes, adultos, idosos, grupos especiais)
e ao próprio objeto da intervenção (iniciação esportiva, treinamento, atividades de
academia, lazer etc.) bem como destinar um período maior para desenvolver suas
intervenções.
A inserção no mundo do trabalho por diversas vezes é um fator que gera
insegurança e possíveis insatisfações profissionais. Ao articular teoria e prática o
estudante vai consolidando e construindo conhecimentos e experiências que serão
fundamentais para a futura atuação. Os egressos assinalaram para a implicação dos
estágios no futuro profissional. Ana conta que teve a oportunidade de trabalhar no
espaço em que desempenhou o último estágio obrigatório:
Fui contratada na minha área de atuação e foi muito bom pra mim porque
quando realmente eu precisei mostrar no serviço, responder como professora
eu já sabia o que eu tinha que fazer.

José relata sobre outra situação, dizendo que o que mais impactou
Foi ver o professor que eu não queria ser, a forma de trabalhar que eu não
queria para mim.

Estas falas são representativas da importância do estágio no processo de
formação e sua relação com o mundo do trabalho, além de denotar que cada
estudante percebe a si mesmo e ao estágio a partir das suas expectativas e
experiências com a área. No papel de formadores parece ser necessário, como
afirma Rezer (2014) garantirmos articulações entre as “surpresas” do estágio às
experiências de outras disciplinas. Nisso, é importante considerar a complexidade
do processo de formação, construindo diálogos com “os campos de estágio, com os
supervisores, com a direção dos espaços de intervenção que recebem os estudantes,
entre outros” (REZER, 2014, p. 404). Este desafio, conforme Rezer (2014), exige que
os responsáveis pela formação inicial atuem como uma espécie de arquitetos que
possuem responsabilidades estratégicas neste engenhoso processo. Acrescentamos
ainda, o papel fundamental do estudante: este deve compreender-se como aprendiz
e apresentar uma atitude ativa e reflexiva frente às atividades de estágio a fim de que
possa equacionar as dificuldades, dúvidas e desafios que advém desta experiência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo ouvimos os egressos do curso de Educação Física-Bacharelado da
Unochapecó a fim de efetivar “o caminho de volta”, conforme sugere Rezer (2014).
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Os egressos assinalam para o estágio como um momento de muitos aprendizados
relacionados ao “como fazer” e “como não fazer”, assim como um momento de
conhecer diferentes realidades e de trabalhar com grupos diversos de pessoas.
Nossos colaboradores consideram que o tempo destinado ao estágio poderia ser
maior, argumentando que mais tempo nesta etapa traria maiores contribuições para
a formação.
Enfim, podemos concluir que as diversas expectativas com relação à formação
e ao campo de atuação norteiam as percepções dos egressos ao autoanalisarem
seus percursos formativos, mas também ainda é necessário superar a ideia utilitarista
e pragmática deste momento na formação, a fim de perceber o estágio como
um espaço-tempo de se (re)conhecer como sujeito-profissional implicado pelas
questões não só do saber, mas também do ser. Isso exige um olhar que ultrapassa as
questões técnicas, didático-metodológicas e abarca as condições do ser professor
numa perspectiva mais ampla.
THE CURRICULAR INTERNSHIP IN INITIAL FORMATION IN PHYSICAL
EDUCATION - BACHELOR: PERSPECTIVES OF GRADUATES
ABSTRACT: This paper aimed to analyze the curricular internship in the process of formation in Physical
Education, Degree, of Unochapecó. From the qualitative approach, it analyzes the perception of 8
teachers who graduated from the course. The thematic analysis of Minayo (2008) guided the analysis
of the data that pointed to the following conclusions: the graduates perceive the stage as a moment
of important learning beyond the need for more time in this formation phase.
Keywords: Physical education; Initial formation; Curricular internship

ETAPA EN LA FORMACIÓN INICIAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA - GRADO: LOS
GRADUADOS PERSPECTIVAS
RESUMEN: Este texto objetivo analizar la pasantía en el proceso de formación de Educación Física,
de la Unochapecó. A partir del abordaje cualitativo analiza la percepción de 8 profesores egresos
del curso. La técnica de análisis temática Minayo (2008) orientó el análisis de los dados que apuntó
para las siguientes conclusiones: los egresos perciben la pasantía como el momento de importantes
aprendizajes allá de la necesidad de un tiempo mayor en esta etapa de la formación.
Palabras clave: educación física; formación inicial; pasantía profesional
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: SABERES E
PRÁTICAS DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS1
Silvane Fensterseifer Isse2
RESUMO
A pesquisa teve como objetivo compreender como os saberes são mobilizados por estudantes de um
curso de licenciatura em Educação Física em suas práticas docentes durante o estágio supervisionado
no Ensino Médio. Foram realizadas observações, análise documental, entrevistas narrativas e grupo
de discussão. Os resultados estão expressos em três categorias: o que pensam os estudantes sobre
os estágios; saberes e práticas no exercício da docência e estágio curricular e formação docente.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; estágio supervisionado; Educação Física.

INTRODUÇÃO
O estágio curricular supervisionado tem se apresentado como um grande
desafio à formação docente, exigindo reflexões sobre a forma como essa experiência
tem sido vivida por estudantes e professores, já que o estágio se mostra uma
potente oportunidade para a investigação, a reflexão, a experimentação, a criação
e a percepção do que seja o trabalho docente, a escola contemporânea, a vida
de professor e a vida na escola. Esta pesquisa teve como objetivo compreender
como os saberes são mobilizados por estudantes de um curso de Licenciatura em
Educação Física em suas práticas docentes durante o estágio supervisionado no
Ensino Médio.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada em uma Instituição Comunitária de Educação Superior
(ICES), com nove estagiários do curso de Educação Física (EF). Os participantes
foram escolhidos de modo a dar representatividade tipológica à pesquisa:
estagiários com e sem experiência docente anterior ao estágio; homens e mulheres;
e estudantes que haviam realizado o estágio em diferentes contextos educacionais.
Como instrumentos de pesquisa foram utilizadas a análise do projeto pedagógico
do curso, observações dos encontros de orientação, entrevistas narrativas e grupo
de discussão.
A análise das informações, que se deu através da triangulação das fontes do
campo, das fontes teóricas, das pesquisas já realizadas sobre o tema da pesquisa
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário UNIVATES, silvane@univates.br
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e de minhas reflexões, levou à construção de três categorias: 1) Um importante e
necessário exercício de docência: o que pensam os estudantes sobre os estágios;
2) Saberes e práticas no exercício da docência e 3) Estágio curricular e formação
docente, as quais passarei a apresentar.
UM IMPORTANTE E NECESSÁRIO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA: O QUE PENSAM
OS ESTUDANTES SOBRE OS ESTÁGIOS
Cada participante da pesquisa viveu o estágio de maneira muito particular,
mas todos foram unânimes em dizer que as experiências vividas no estágio foram
muito importantes e contribuíram para as aprendizagens sobre a docência e
a EF escolar. Segundo Álvarez, Cámara e Navarro (2010), o estágio é um tempo
especial da formação, que difere notavelmente dos demais elementos, no qual
estudantes, professores supervisores e professores que recebem os estudantes nas
escolas depositam grandes expectativas. Durante os estágios, os estudantes em
formação experimentam a imersão no campo de trabalho, entrando em contato
com alunos e professores “reais”. Experimentam emoções bastante intensas, diante
da responsabilidade com a aprendizagem do outro, da organização do tempo e
do espaço escolar e do estabelecimento de relações com a comunidade escolar.
Ocupar o lugar de professor e ser aceito pelos alunos se configura em um grande
desafio para estudantes que se veem rodeados de problemáticas educativas.
As primeiras experiências dos professores em formação na escola, em geral,
vêm acompanhadas de um choque cultural, proveniente, segundo Rocha, Bossle e
Molina Neto (2016, p.111) de “situações de tensão e conflito vividas cotidianamente
na escola”. A ambientação do professor à cultura da escola é longa, propõem
Conceição e Molina Neto (2016), no entanto, a complexidade da carreira docente não
é apresentada a ele em conta-gotas, mas “se coloca já de início em suas diferentes
dimensões (epistemológica, política, entre outras)” (REZER; MADELA; DAL-CIN;
2016, p.65-66). O estágio supervisionado pode contribuir muito para que esse início
de carreira não seja tão impactante e assustador, à medida que os estudantes forem
preparados para o ingresso na carreira docente já na formação, sugerem Rezer,
Madela e Dal-Cin (2016).
As falas dos entrevistados carregavam em si o desejo de aprender na escola,
com a escola, com os professores da escola. Havia uma implicação com os estágios
e os estudantes deixaram evidente seu desejo de fazer bem, pelos alunos, pela
escola, pelo ensino e pela aprendizagem.
SABERES E PRÁTICAS NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA
Conforme Gauthier et al. (2013), não basta ter talento, bom senso, intuição,
experiência, cultura ou conhecer a matéria para ensinar, pois o trabalho docente
é dotado de complexidade e exige “um repertório de conhecimentos próprios ao
ensino” (p.35). Os saberes dos professores são sempre ligados a situações de trabalho
com outros, afirma Tardif (2012). Para este autor, os saberes são “comparáveis a
‘estoques’ de informações tecnicamente disponíveis, renovados e produzidos pela
comunidade científica em exercício e passíveis de serem mobilizados nas diferentes
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práticas sociais, econômicas, técnicas, culturais, etc.” (p.34-35). Conforme Gauthier
et al. (2013), são esses “estoques” que possibilitam que o professor responda às
exigências de seu trabalho.
Para os participantes da pesquisa, exercer a docência exige saber expressarse, comunicar-se, escutar, estabelecer vínculos, colocar-se na posição de professor,
ensinar os conteúdos da EF, planejar, compreender a vida da escola e a vida na escola,
conduzir as aulas e mediar as discussões e os conflitos. Para esses estudantes, a
construção das relações pedagógicas exige que o professor saiba escutar, dialogar e
exercer sua autoridade docente. A disponibilidade ao diálogo, segundo Freire (200),
trata-se de um posicionamento ético, pois dialogar pressupõe dispor-se a escutar o
outro, falar com o outro e não falar para o outro. Nesse sentido, posicionar-se como
professor, ocupar o lugar de autoridade docente foi, possivelmente, um dos maiores
desafios enfrentados pelos estagiários, já que a relação professor-aluno é dotada de
pequenos enfrentamentos cotidianos (AQUINO, 2000).
Saber ensinar os conteúdos da EF é considerado pelos participantes da
pesquisa algo relevante na realização do trabalho docente. É preciso conhecer os
conteúdos da EF e sua trajetória histórica para poder ensiná-la de forma qualificada e
comprometida. Conhecimentos da área biodinâmica e dos temas da cultura corporal
parecem ser os conhecimentos a que se referem os estudantes quando dizem que
é necessário conhecer o que se quer ensinar. O debate sobre a cultura corporal de
movimento tem sido bastante presente no currículo do curso pesquisado, o que,
possivelmente, se reflete no discurso dos alunos.
Os saberes sobre EF, para os participantes da pesquisa, se estendem a saberes
da ordem do movimentar-se: uma das dimensões dos saberes disciplinares da EF
são os saberes corporais, o saber executar diferentes movimentos. E os estagiários
referem com grande ênfase o valor desses saberes. Saber executar é para eles um
importante conhecimento.
Estagiar, colocam os estudantes, é viver a vida da escola, viver a vida na escola,
viver a vida com a escola. Estagiar é, pois, enfrentar rotinas, regras, prescrições,
sanções, exigências, turbulências, contradições, conflitos. Nesse sentido, organizar
o tempo, selecionar os espaços físicos, preparar os recursos materiais, estudar para
ser capaz de dar aos alunos as explicações necessárias, buscar o auxílio de outros
professores foram elementos com os quais os estagiários se preocuparam, com
o intuito de evitar que suas aulas acontecessem de forma improvisada, ainda que
tivessem clareza de que imprevistos acontecem frequentemente.
ESTÁGIO CURRICULAR E FORMAÇÃO DOCENTE
Ao analisarem os elementos da formação que contribuíram para sua experiência
de estágio, os estudantes apontam as aprendizagens construídas nas diferentes
disciplinas do curso; as experiências em estágios não curriculares; as experiências
profissionais e as atividades realizadas em escolas básicas. As experiências da
graduação eram um importante subsídio para o estágio, já que os recursos didáticos,
referenciais teóricos, metodologias de ensino e práticas corporais utilizadas nas
disciplinas davam suporte às tarefas e exigências do estágio. A reprodução das
aulas da graduação nas aulas de estágio tem sido uma prática comum entre os
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estudantes. Com o intuito de fugir de práticas que consideram “tradicionais” ou
desinteressantes, acabam por reproduzir aulas planejadas pelos seus professores, as
quais atendem a necessidades e contextos da formação, sem que haja, muitas vezes,
um questionamento acerca do próprio contexto educativo, acerca das intenções
pedagógicas e educativas em relação aos seus alunos da Educação Básica (EB).
Comumente a aula é “transferida” sem que ocorra uma reinvenção que atenda a
realidade escolar do estagiário.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa evidenciaram que os participantes reconhecem
a relevância dos estágios, sugerindo, inclusive, que sua carga horária ocupasse
um espaço maior na formação. A compreensão de que é nos estágios que as
aprendizagens sobre a docência e a vida da escola, na escola e com a escola de fato
acontecem faz parte do imaginário dos participantes, ainda que entendam que os
estágios não são o mesmo que é a vida de professor.
A busca dos estagiários pela aplicabilidade dos conceitos, ideias, propostas e
práticas corporais, bem como por certos “receituários” e modelos de referência, a
serem transpostos da graduação para a EB, indicam que ainda há um caminho a ser
percorrido na direção de uma docência mais autoral e crítica, especialmente no que
diz respeito ao ensino da EF.
Os estagiários desejam mudar as representações de estudantes e professores
da EB sobre a EF escolar. Desejam, também, que esta seja reconhecida e legitimada
como componente curricular obrigatório em todas as etapas da EB. Os participantes
da pesquisa não desejam reproduzir ou perpetuar as práticas que encontraram
nas escolas em que estagiaram, comumente pautadas na prática pela prática,
na exercitação mecânica do corpo ou na ausência de intenções pedagógicas
ou fundamentos epistemológicos. No entanto, os estudantes ainda se sentem
bastante presos às referências dos professores da graduação. Ainda é difícil para
eles subverterem as práticas mais tradicionais ou “seguras” que estão instituídas
nas escolas, sem se utilizar das experiências da graduação. Confio que o tempo
e a experiência docente lhes deem recursos pedagógicos e epistemológicos para
inventar suas próprias aulas de EF.
THE SUPERVISED INTERNSHIP IN THE EDUCATION OF TEACHERS OF PHYSICAL
EDUCATION: KNOWLEDGE AND PRACTICE OF INTERNSHIP’S STUDENTS
ABSTRACT: The search had the objective to understand how the different knowledges are mobilized
by the students of a Bachelor’s degree in Physical Educacion in their teaching practices during the
supervised internship in high school. Was realized observations, documentary’s analisys, interviews
and group discussion. The results are expressed in three categories: what the students think about the
internship; knowledge and practics in the teaching’s exercise and the supervised internship and the
Bacherol’s formation.
KEYWORDS: teachers education; supervised internship; Physical Education.

LA PRÁCTICA SUPERVISADA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA: CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN
PRÁCTICAS
RESUMEN: La investigación tuvo como objetivo comprender como los saberes son movilizados por
estudiantes de un curso de Licenciatura en Educación Física en sus prácticas docentes, durante la
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práctica supervisada en secundaria. Fueron realizadas observaciones, análisis de documentación,
entrevistas y grupos de discusión. Los resultados están expuestos en tres categorías: Lo que piensan
los estudiantes de las prácticas; los saberes y prácticas en el ejercicio de la docencia y práctica
curricular y formación docente.
PALABRAS CLAVES: formación de profesores; práctica supervisada; Educación Física.
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ANÁLISE DAS ROTINAS DE PLANEJAMENTO E DE
ENSINO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
INICIANTES1
Francis Natally de Almeida Anacleto2
José Henrique3
Janaína da Silva Ferreira4
Carlos Alberto Serrão dos Santos Januário5
RESUMO
Este trabalho origina-se do estudo longitudinal, cujo objetivo é identificar as rotinas de planejamento
e de ensino automatizadas por 18 professores de Educação Física, comparando dois momentos do
desenvolvimento profissional. Constatou-se que algumas competências foram automatizadas ainda
quando estagiários na formação inicial e posteriormente aperfeiçoadas; outras só adquiridas com a
experiência tornando-se rotinas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Rotinas de Planejamento; Rotinas de Ensino.

INTRODUÇÃO
Tendo por base o referencial teórico, os métodos e dados da pesquisa de
Anacleto (2013), este recorte trata da aquisição das rotinas de planejamento
e de ensino de professores de Educação Física com quatro anos de experiência
profissional.
O termo rotina é comummente usado de forma depreciativa ou como algo
mecânico, i.e, automatizado. Neste texto, o conceito de rotina é associado ao
conhecimento em ação e ao saber-fazer no que concerne aos procedimentos e
competências do professor. Este conhecimento em ação – processos de pensamento,
o planejamento e práticas de ensino dos professores, vai sendo marcadamente
mais individual à medida que se distancia do ponto de partida - formação inicial ou
experiências a ela pregressas.
Consideramos dois tipos de rotinas: a) rotinas de concepção e crenças, de
desenho de gestão das situações e estrutura da aula, as quais denominamos Rotinas
de Planejamento; e b) rotinas de concretização do planejamento e de implementação
prática, que denominados Rotinas de Ensino.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FCT/MCTES – Portugal.
2 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), francisnatally@yahoo.com.br
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), henriquejoe@hotmail.com
4 Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), janainajoy2005@hotmail.com
5 Faculdade de Motricidade Humana (FMH – ULisboa), cjanuario@fmh.utl.pt
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A experiência dos professores parece emergir, relativamente ao perfil
decisional de planejamento, assentando-se nos hábitos e nas representações das
suas concepções teóricas e práticas. Assim, o planejamento do ensino consiste em
produzir cenários mais próximos da realidade tornando-se rotinas, consolidadas ao
longo dos anos de experiência docente.
O objetivo deste estudo é descrever as rotinas de planejamento e de ensino
adotadas por professores de Educação Física e compreender as implicações
do desenvolvimento profissional dos professores na automatização destes
procedimentos didáticos, após quatro anos de conclusão da formação inicial.
METODOLOGIA
A pesquisa se caracteriza como qualiquantitativa, pois recorre a métodos
e procedimentos de coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos
características do método misto.
A amostra foi constituída de 18 professores de Educação Física, oito do sexo
feminino e dez do sexo masculino, com idades entre os 25 e 36 anos, vinculados à
Educação Básica de 14 cidades do estado de Minas Gerais.
A abordagem qualiquantitativa permitiu a triangulação de dados e de técnicas,
através dos seguintes instrumentos: Entrevista Pré-Aula (estruturada), para
identificar as decisões de planejamento dos professores; Notas de Campo, para
observar a conformidade das decisões de planejamento com os comportamentos
de ensino do professor caracterizados como indicadores de rotinas; e Entrevista
de Indicadores de Rotina (semi-estruturada/aprofundamento), visando validar as
informações provenientes da entrevista pré-aula e das notas de campo, a fim de
compreender as implicações do desenvolvimento profissional na automatização
das rotinas.
A coleta de dados ocorreu em três aulas de cada professor (54 entrevistas
pré-aula e observações e 18 entrevistas de aprofundamento). O primeiro momento
constou da aplicação da Entrevista Pré-aula imediatamente antes da aula, em
seguida os registros com Notas de Campo durante a observação das aulas. O
segundo constou da aplicação da Entrevista de Indicadores de Rotina.
As transcrições das entrevistas foram tratadas pela técnica de análise
de conteúdo, assistida pelo software MAXqda 2010. As informações foram
convertidas em unidades de registro de tipo frequencial, para em seguida tratá-los
estatisticamente por meio do programa estatístico SPSS, versão 20.
O projeto de pesquisa do qual origina este trabalho respeitou os requisitos
éticos de pesquisa.
RESULTADOS
Na Tabela 1 verifica-se que todos os professores rotinizaram um vasto
repertório de procedimentos didáticos, agrupados em duas dimensões: Rotinas de
Planejamento e Rotinas de Ensino.
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Tabela 1 - Rotinas de planejamento e de ensino.
Rotinas de
Planejamento

22

7

4

P3

30

P4

15

P5

17

3

P6

29

P7

15

P8

22

P9

12

P 10

13

P 11

32

2

P 12

47

3

P 13

27

1

P 14

26

3

P 15

15

2

P 16

31

P 17

26

1

6

P 18

26

1

1

Total

420

32

38

2

5

8

29

23

16

101

6

22

22

23

10

116

6

5

19

23

11

96

9

8

8

15

61

6
1

Proc. Finais

P2

Instrução

2

Gestão Aula

2

Estratégia

Proc. Iniciais

1

Disciplina

Eventual

15

Clima

Institucional

P1

Avaliação

Professor

Padrão

Rotinas de Ensino

Total

2

1

5

11

12

10

5

1

68

8

5

3

5

9

8

16

7

2

92

2

1

5

2

13

6

6

50

2

2

3

3

18

19

11

1

81

1

2

2

8

4

18

11

9

1

68

3

1

2

8

5

10

24

10

7

4

25

14

9

1

94

8

10

26

19

9

1

124

2

5

26

23

7

1

92

3

10

15

12

7

1

86

6

11

7

9

8

9

9

20

28

17

7

8

25

26

12

1

2

6

12

11

7

2

69

29

95

141

313

305

176

13

1569

2

2

7

1

7

8

76

58
2

126
111

Fonte: Anacleto (2013)

ROTINAS DE PLANEJAMENTO
As Rotinas de Planejamento Padrão são as mais frequentes e referem-se aos
procedimentos didáticos que habitualmente os professores utilizam no cotidiano
e que orientam a estruturação do plano de aula. Tais rotinas são oriundas de
experiências anteriores e influenciadas pela formação inicial durante o estágio. Todos
os professores apresentaram uma estrutura do plano de aula com três fases (inicial,
fundamental e final) e procedimentos de organização que visavam economizar
tempo e conter problemas.
Sobre as Rotinas de Planejamento Institucional, verificamos que a maior parte
dos professores levam em consideração as exigências e normativos da escola para
estruturar o plano de aula.
Quanto às Rotinas de Planejamento Eventual, apenas P1, P2 e P5 rotinizaram
procedimentos didáticos que esporadicamente são considerados no plano de aula
como orientações ajustáveis, que uma vez ou outra são inseridas no decorrer da
aula.
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O plano de aula caracteriza-se pela execução de rotinas já sistematizadas,
entendidas como procedimentos padronizados que surgem tanto no processo de
planejamento, como no decorrer da aula, onde automatizadamente são adotados
pelo professor (LOWYCK, 1988). A ruptura das rotinas acontece apenas quando
entende que uma delas não esta tendo efeito conforme o planejado (BORKO;
SHAVELSON, 1988).
ROTINAS DE ENSINO
As Rotinas de Ensino de maior frequência foram Estratégias de Ensino, Gestão
da Aula, Instrução e Disciplina. O estudo clássico de Yinger (1977), corrobora os
resultados, na medida em que as principais rotinas sistematizadas pelos professores
durante o ensino incide na Instrução das Atividades; Gestão e Controle da Aula;
implementação de Estratégias; e Execução das Atividades de Aprendizagem.
As Estratégias de Ensino abarcaram rotinas de implentação da aula com
atividades lúdicas e recreativas para promover a interação dos alunos, diferenciação
do ensino com base no nível de desenvolvimento e habilidade motora dos alunos
e estabelecimento de relações amigáveis para conseguir a participação e evitar
os comportamentos desviantes dos alunos, a fim de gerar um clima propício à
aprendizagem.
No âmbito da Gestão da Aula muitos procedimento didáticos rotinizados pelos
professores foram influenciados pelo contexto do cotidiano da aula, e referem-se
ao estabelecimento de regras de participação, motivação e controle dos alunos;
organização de materiais e espaço; organização dos alunos face às tarefas ou
materiais; transição das instruções, controle e reorganização os alunos. Ainda, P16 e
P17 apresentaram as maiores frequências, caracterizando bons gestores do tempo
de aula e revelando maior conhecimento pedagógico.
Na categoria Instrução todos os professores rotinizaram procedimentos para
instrução e orientação aos alunos, em formas de apresentação e estruturação
do conteúdo e gestão das tarefas antes, durante e/ou após a atividade. São
rotinas relativas a utilização de alunos para modelar as atividades; apresentação
e estruturação do conteúdo; supervisão, acompanhamento, controle e reações às
prestações dos alunos, i.e., o feedback pedagógico. Verifica-se que P5 apresentou
a menor frequência, pelo fato de lecionar para ensino infantil e evitar perder tempo
com as instruções, prevenindo a dispersão dos alunos.
As rotinas de Disciplina, adotadas por todos os professores, visaram manter
o controle ou evitar os comportamentos inapropriados dos alunos. Destaca-se a
elevada frequência de P2, se justificando pela peculiaridade do contexto comunitário
(área social de risco com alunos indisciplinados).
Todos os professores rotinizaram procedimentos relativos ao Climada aula,
abrangendo o estabelecimento relações amigáveis e dialógicas para cativar e
conseguir o respeito, colaboração e participação dos alunos nas aulas.
As rotinas de Avaliação adotadas por cerca de metade dos professores, de
modo a controlar a aprendizagem dos alunos, se concretizaram na modalidade
formativa (observação). Contudo, P14 e P16 também realizavam a avaliação somativa
(teóricas).
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A quase totalidade dos professores, exceto P2, P3 e P17, rotinizaram
Procedimentos Iniciais, como realizar a chamada; explicar as atividades planejadas
aos alunos dentro da sala de aula antes de os trazer para quadra; ou chegar à escola
antes para organizar os materiais.
Por fim, sobre os Procedimentos Finais, muitos adotaram rotinas de finalizar
a aula enunciando feedback aos alunos; desenvolvendo atividades lúdicas e
recreativas ou negociadas com os alunos; socializando a avaliação com os alunos e,
os professores que lecionavem na Educação Infantil, adotavam atividades de volta
à calma antes de os alunos retomarem as atividades em classe.
Os resultados corroboram o estabelecimento de rotinas de atividades em geral,
transições entre atividades, instrução, funcionamento da escola e da disciplina e
encerramento da atividade enunciados por Fink & Siedentop (1989).
CONCLUSÃO
Concluímos que as rotinas relativas ao planejamento e ao ensino estão
relacionadas com o locus da tomada de decisão, diretamente relacionados com
as concepções que os professores detêm, e as do contexto onde lecionam. Daqui
resulta que, grande parte da sistematização das aulas pelos professores depende do
seu repertório de rotinas automatizado pela experiência profissional, incidindo em
procedimentos didáticos que convergem numa melhor gestão do tempo de aula.
Concluímos não haver um perfil comum de desenvolvimento destas rotinas.
Alguns professores têm necessidade de primeiro automatizar as rotinas de instrução
para aumentar a autoestima, enquanto outros necessitam de controlar a classe,
e outros priorizam a melhor gestão das atividades ou o tempo de aula. Algumas
competências foram rotinizadas ainda quando estagiários na formação inicial e
posteriormente aperfeiçoadas com a experiência.
Por fim, analisar longitudinalmente as decisões pré-interativas e os pensamentos
dos professores possibilitam melhor compreender o processo de ensino, o modo de
pensar e os procedimentos didáticos rotinizados, desvendando a face mais oculta do
cotidiano e as rotinas da atividade docente, sendo necessário estabelecer relações
entre o experienciado em aula e os diversos elementos presentes no processo de
desenvolvimento profissional de cada professor.
ANALYSIS OF THE PLANNING AND TEACHING ROUTINES OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS BEGINNING
ABSTRACT: This work originates from the longitudinal, whose objective is to identify the routine
planning and automated teaching by 18 Physical Education teachers, comparing two moments of
professional development. It was verified that some competences were automated even when trainees
in the initial formation and later perfected; others only acquired with experience becoming routines.
KEYWORDS: Physical Education; Planning Routines; Teaching Routines.

ANÁLISIS DE LAS RUTINAS DE PLANIFICACIÓN Y ENSEÑANZA DE
PROFESORADO EDUCACIÓN FÍSICA PRINCIPIANTES
RESUMEN: Este trabajo se deriva del estudio longitudinal, cuyo objetivo es identificar las rutinas
de planificación y enseñanza automatizado para 18 profesores de Educación Física, dos momentos
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de desarrollo profesional. Se encontró que algunos poderes se han automatizado para que cuando
aprendices en inicial y posteriormente refinada; otros sólo adquieren a través de la experiencia
convirtiéndose en rutina.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Rutinas de Planificación; Rutinas de Enseñanza.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO E METODOLOGIAS DE
ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSCA1
Francisco Emílio de Medeiros2
RESUMO
O estudo integra uma pesquisa maior e aborda as metodologias renovadoras para a educação física
escolar em dois campos empíricos: os Relatórios Finais das Disciplinas Estágio Supervisionado em
Educação Física I e II-DEF, e os Artigos nos Arquivos da Revista Motrivivência. Metodologicamente
seguiu princípios da pesquisa teórica de Demo (1991). Nos dados analisados dos dois campos as
metodologias Crítico-Emancipatória, Aulas Abertas e Crítico-Superadora são predominantes.
PALAVRAS-CHAVES: Estágio Supervisionado; Metodologias de Ensino; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda os primeiros apontamentos conclusivos da pesquisa
maior: O Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em Educação Física da
UFSC - uma investigação sobre a temática metodologia(s) de ensino nas experiências
de aprendizagem da docência. Tais apontamentos constituem uma interpretação da
predominância assinalada em dois campos empíricos, já realizados, da pesquisa
maior: os Relatórios Finais das Disciplinas Estágio Supervisionado em Educação
Física I e II - DEF, e os Artigos nos Arquivos Digitais da Revista Motrivivência.
O interesse na temática surgiu da experiência como professor no contexto atual
do curso de licenciatura em Educação Física da UFSC, lecionando nas disciplinas
Metodologia - Ensino - Educação Física (5ª fase) e Estágio Supervisionado I (6ª
fase). Nesse contexto de ensino tem sido comum diálogos com os estudantes dessas
disciplinas em torno da expectativa e apreensão com a temática do como ensinar
nas aulas de Educação Física.
Nas aulas da disciplina de Metodologia - Ensino - Educação Física, por exemplo,
parece vigorar um entendimento generalizado segundo o qual a simples apreensão
teórica dos métodos e abordagens de ensino3 será suficiente para enfrentar as
situações de docência que os estudantes experimentarão nos dois momentos
curriculares seguintes nos Estágios Supervisionado s I e II. Já na disciplina de Estágio
Supervisionado I aquelas expectativa e apreensão transformam-se e ampliamse para uma ansiedade que toma os pensamentos e sentimentos dos estudantes
nas primeiras semanas do período do Estágio, com a proximidade dos desafios
peculiares ao exercício de aprendizagem da docência.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), francisco.m@ufsc.br
3 Constituem uma das quatro unidades de conteúdo tratadas na disciplina.
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Estas situações do contexto das disciplinas de Estágio e de Metodologia,
se aproximam das reflexões correntes na literatura acadêmica sobre formação
de professores, como assinalam, por exemplo, Pimenta e Lima (2012), quando
concebem o Estágio não como um “apêndice curricular”, mas, ao contrário, como
uma ferramenta curricular que contribui para a superação entre teoria e prática no
processo de formação de professores.
2 METODOLOGIA
Os dois levantamentos apresentados, a seguir, pautaram-se nos passos
metodológicos da pesquisa maior: com base em princípios da pesquisa teórica na
perspectiva Demo (1991, p. 35-36), a qual caracteriza-se pela “(re)construção de
teorias, quadros de referência, condições explicativas da realidade, polêmicas e
discussões pertinentes”; a análise dos dados foi orientada pelo modelo misto de
categorias de análise de Laville e Dione (1999) e por uma combinação que utilizou
aspectos da análise temática (modalidade de análise de conteúdo) e da análise
hermenêutica-dialética, ambas tratadas por Minayo (2008).
3 RELATÓRIOS FINAIS DAS DISICPLINAS ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA I E II - DEF4
Este campo empírico constituiu um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)5 e
teve por objetivo realizar um levantamento das principais metodologia(s) de ensino
utilizadas nas experiências de aprendizagem da docência nas aulas de Educação
Física ministradas pelos estagiários nas Disciplinas Estágio Supervisionado I e II DEF, registradas nos Relatórios Finais de Estágio. A leitura analítica empreendida
nos Relatórios constatou as seguintes metodologias, por ordem de predominância:
Crítico-Emancipatória, Crítico-Superadora, Aulas Abertas à Experiência e
Construtivista. Também se constatou nos Relatórios uma repercussão da apropriação
de elementos indicativos dos principais fundamentos das metodologias, expressos
nos seguintes núcleos de sentido: o princípio da emancipação do aluno via o “semovimentar”, na abordagem Crítico-Emancipatória; a ideia de que aulas abertas
não são “aulas livres”, nas Aulas Abertas à Experiência; e o princípio de que corpo e
mente são indivisíveis nas aulas de Educação Física, na abordagem Construtivista. No
entanto, o por quê desta preferência dos estagiários pelas abordagens apontadas,
bem como o nível de apropriação teórico-prático dessas abordagens presentes nos
Relatórios Finais Estágio I e II - DEF, ainda não foi possível esclarecer, uma vez
que o TCC se restringiu apenas ao tópico desses documentos que demarcava a
metodologia de ensino a ser utilizada no projeto de intervenção6, portanto, não se
4 A partir da implantação do novo currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Departamento de Educação Física (DEF), do
Centro de Desportos (CDS), passou a ofertar também as Disciplinas Estágio Supervisionado em
Educação Física I e II, e, passaram a ser compartilhadas com as mesmas Disciplinas que, desde a
implantação do curso, em 1974, já vinham sendo ofertadas ao Curso de Licenciatura em Educação
Física pelo Departamento de Metodologia do Ensino (MEN), vinculado ao Centro de Educação (CED).
5 TCC realizado pela estudante Júlia Laurentino Córdova, apresentado à uma banca examinadora e
aprovado em 15 de julho de 2015, sob orientação do autor.
6 Nas Disciplinas de Estágio Supervisionado I e II - DEF os estagiários elaboraram, ao fim do período
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investigou como os princípios das abordagens metodológicas de ensino assinalados
foram referenciados em cada plano de aula, bem como nas análises que se seguem
com a aplicação desses planos.
4 OS ARTIGOS NOS ARQUIVOS DA REVISTA MOTRIVIVÊNCIA
O Relatório Final do bolsista PIBIC7 constituiu o desfecho do segundo campo
empírico. O bolsista empreendeu uma busca nos Arquivos Digitais da Revista
Motrivivência, com o objetivo de encontrar artigos relacionados à temática da
pesquisa maior. Foram selecionados artigos publicados no período compreendido
entre 1993 até 2013, com o auxílio das palavras chave Estágio Supervisionado,
Metodologia e Docência. A busca culminou no achado de 19 artigos, mas apenas 12
artigos se mostraram mais pertinentes ao tema da pesquisa maior, com a seguinte
predominância de metodologias renovadoras para o ensino da Educação Física:
as Aulas Abertas e a Crítico-Emancipatória. Foi possível constatar nos artigos
selecionados os seguinte elementos de fundamentos das duas abordagens: na
primeira a ideia de co-participação do alunos nas decisões do desenvolvimento
das aulas e a centralidade do processo das aulas no mundo de movimento dos
estudantes; na segunda o fundamento segundo o qual os conteúdos propostos nas
aulas devem ser redefinidos, ou passarem por uma transformação didática, de modo
a promoverem nos estudantes uma percepção crítica da cultura de movimento, bem
como vivenciá-la de diferentes maneiras de acordo, também, com os interesses e
desejos dos estudantes, via uma constante valorização da interação dialógica entre
estudantes-professor e estudantes-estudantes.
5 APONTAMENTOS CONCLUSIVOS SOBRE A RECORRÊNCIA ASSINALADA NOS
DOIS CAMPOS
Com referência nas análise dos dois primeiros campos empíricos finalizados da
pesquisa maior é possível afirmar, mas ainda de forma provisória, que os dois campos
empíricos alcançaram resultados convergentes: predominância das abordagens
Crítico-Emancipatória de Elenor Kunz, das Aulas Abertas de Reiner Hildebrandt &
Ralf Laing, e da Crítico-Superadora do Coletivo de Autores.
No campo empírico dos Artigos Digitais da Revista Motrivivência a recorrência
assinalada indica que, ao longo da existência deste periódico científico, estas
abordagens renovadoras fomentaram muitas experiências de intervenção na
realidade das aulas de Educação Física, bem como no debate teórico que elas
tem demarcado no campo de conhecimento da Educação Física. Ferraz e Correia
de observação participante nas escolas-campo, um Projeto de Intervenção contemplando os seguinte
aspectos: uma descrição da escola-campo e da turma de alunos escolhida para realizar o estágio de
docência; uma temática com sua respectiva justificativa; objetivos plausíveis de serem concretizados;
uma fundamentação teórica relativa à temática; aspectos didático-metodológicos com referência
teóricas de determinada abordagem de ensino para a Educação Física; e um cronograma contendo
um desenho mínimo de perspectivas das aulas a serem ministradas.
7 O estudante Luan do Nascimento Marcel elaborou e apresentou à PROPESQ-PIBIC/UFSC,
como desfecho da sua participação na versão do PIBIC 2014/2015, sob a orientação do autor, o
RELATÓRIO FINAL DE BOLSA PIBIC 2014/2015: Levantamento Local nos Arquivos Digitais da
Revista Motrivivência sobre o tema Metodologias de Ensino nas Experiências de aprendizagem da
Docência em Educação Física.
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(2012, p. 356) corroboram para esta constatação ao dizerem que essa produção
teórica sobre concepções de ensino “[...] foi incorporada nas mais diversas esferas,
das universidades às reformas curriculares nos níveis federal, estadual e municipal.
Podemos considerar que esse patrimônio teórico conceitual/propositivo, serviu de
inspiração para muitos interlocutores da Educação Física no contexto escolar.”
No campo empírico, Relatórios Finais das Disciplinas de Estágio I e II - DEF, a
recorrência encontrada das metodologias pode ser atribuída, por ora, aos seguintes
aspectos: que é possível conjecturar que os estagiários, de algum maneira, tenham se
apropriado dos princípios destas abordagens em momentos distintos do processo de
formação inicial, ou nas disciplinas do eixo pedagógico do currículo que antecedem
as duas Disciplinas de Estágio Supervisionado, ou mesmo durante os momentos
próprios dos acontecimentos das duas Disciplinas de Estágio Supervisionado I
e II - DEF; aliás, uma evidência observada no TCC dos Relatórios destaca que a
predominância das abordagens Crítico-Emancipatória e das Aulas Abertas poderia
estar relacionada ao fato do idealizador da primeira e de um dos divulgadores
e comentadores da segunda serem, por muito tempo, professores8 do Curso de
Licenciatura em Educação Física da UFSC. Portanto, em algum momento de suas
trajetórias curriculares no curso, os estagiários tiveram contato com esses dois
professores e com suas perspectivas teóricas. Tais professores foram protagonistas
destacados do NEPEF (Núcleo de Estudos Pedagógicos da Educação Física)9, um
Núcleo irradiador de proposições inovadoras críticas para o ensino da Educação
Física, inclusive, com influência sob os professores responsáveis por lecionar as
Disciplinas de Estágio Supervisionado I e II - DEF, durante os primeiros semestres
de implantação do currículo novo.
SUPERVISED INTERNSHIP AND TEACHING METHODOLOGIES IN PHYSICAL
EDUCATION
ABSTRACT: The study integrates a larger research and approaches the renovating methodologies
for school physical education in two empirical fields: The Final Reports of the Subject Supervised
Internship in Physical Education I and II - DEF, and the Articles in the Digital Archives of the
Motrivivência. Methodologically he followed principles of the theoretical research of Demo (1991).
In the analyzed data of the two fields, the Critical-Emancipatory methodologies, Open Classes and
Critical-Overcoming methodologies are and predominant.
KEYWORDS: Supervised Internship; Teaching Methodologies; Physical Education.

PRÁCTICA DOCENTE E METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN EDUCAÇÍON FÍSICA
RESUMEN: El estudio hace parte de una investigación más amplia, que aborda las metodologías
renovadoras para la educación física en dos campos empíricos: las Relatorías finales de las
asignaturas Práctica Docente en Educación Física I y II-DEF, y los Artículos en los archivos de la
revista Motrivivência. Metodológicamente se siguieron principios de la pesquisa teórica de Demo
(1991). En los datos analizados en los dos campos, las metodologías Crítico-Emancipadora, Aulas
Abiertas y Crítico-Superadora son recurrentes y predominantes.
PALABRAS CLAVE: Práctica Docente; Metodologías de Enseñanza; Educación Física.
8 O professor Elenor Kunz atuou no respectivo curso no período compreendido entre 1990 e 2012, já
o professor Carlos Luiz Cardoso atua no mesmo curso desde o início da década de 1990.
9 O professor Kunz foi o principal idealizador e coordenador do NEPEF por muito tempo, e, o
professor Cardoso seu sucessor na atualidade. Aliás, as Produções Teórico-Acadêmicas do NEPEF
constituem, também, um dos campos empíricos dos levantamentos da pesquisa maior, ainda não
finalizado.
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O SABER DA EXPERIÊNCIA NO RELATO DE
PROFESSORANDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO1.
José Henrique2
Francis Anacleto3
Janaína da Silva Ferreira4
Victor Morais de Andrade5
Ronaldo Cesar Nolasco6
Carlos Januário7
RESUMO
O Estágio Curricular Supervisionado proporciona ao futuro professor o domínio de saberes
experienciais necessários à construção da identidade profissional. A pesquisa analisou as experiências
pedagógicas de licenciandos no Estágio Curricular Supervisionado. A pesquisa qualitativa é do tipo
documental e abrangeu 18 relatórios de estágio no ensino médio. Os estagiários acusam experiências
diversificadas nas dimensões do planejamento, ensino e avaliação do ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; educação física; saberes experienciais.

INTRODUÇÃO
A formação inicial se apresenta como interface entre momentos de socialização
na profissão, porquanto medeia a aprendizagem profissional de indivíduos
que já acumulam experiências e conhecimentos provenientes da socialização
antecipatória, e a indução do futuro profissional ao ambiente escolar, engendrado
em uma complexa arquitetura de fatores políticos-institucionais, históricos, sociais,
valorativos e relacionais, delineadores das condições concretas de exercício do
magistério e constituintes de sua identidade (HENRIQUE; COSTA, 2016).
A articulação das dimensões teórica e prática na formação inicial tem se
constituído em objeto de análise e crítica no meio acadêmico e em grande desafio
para as instituições formadoras (PEREIRA; HENRIQUE; 2016; HONORATO, 2011).
Acreditamos que o descompasso entre as aprendizagens teórico-conceituais, técnicas
e pedagógicas oriundas do meio acadêmico e as demandas da realidade escolar
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), henriquejoe@hotmail.com
3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), francisnatally@yahoo.com.br
4 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Janainajoy2005@hotmail.com
5 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Victormorais09@hotmail.com
6 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Ronaldo.nolasco@hotmail.com
7 FMH/ Universidade de Lisboa (FMH/UL), cjanuario@fmh.ulisboa.pt
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se deve a forma tradicional e fragmentada como são estruturados os currículos de
formação. Dentre os componentes curriculares da formação de professores encontrase o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) que acresce possibilidades para a
construção da identidade do futuro professor mediada pelo compartilhamento de
saberes, experiências e reflexões sobre a intervenção profissional contextualizada,
pessoal e socialmente referenciada (SOUZA NETO et. al. 2012).
Pimenta e Lima (2004) destacam a importância do estágio na formação de
professores por proporcionar ao futuro professor conhecimento dos aspectos
relevantes à construção dos saberes ali presentes e que influenciarão a construção
da identidade profissional.
Apesar de ainda escassas as publicações, é evidente o crescente interesse do
meio acadêmico em caracterizar os aspectos fundamentais do ECS na formação
inicial de professores de Educação Física (ISSE; MOLINA NETO, 2016). A revisão
sistemática realizada pelos autores explicita desafios ao efetivo desenvolvimento
do ECS relativamente às relações entre universidades e escolas da educação básica,
papeis de coordenadores e supervisores nas orientações dos estagiários, dificuldade
de unificar teoria e a prática do ensino e a superação de práticas eminentemente
funcionalistas.
Inúmeros riscos/perigos orbitam e atravessam esta atividade curricular na
formação inicial, quando se colocam em pauta pedagogias de desenvolvimento do
ECS baseadas na racionalidade técnica que impregnam os projetos pedagógicos da
formação inicial, resultando em sérias contingências a uma concepção estruturante
e integradora da formação docente.
Em vista disso, o objetivo da pesquisa foi identificar e analisar os relatos de
licenciandos sobre processos de inserção nas atividades pedagógicas do ECS, bem
como as suas avaliações acerca das experiências vivenciadas.
METODOLOGIA
O modelo metodológico da pesquisa é qualitativo. Se caracteriza como
documental, por recorrer a procedimentos interpretativos das “fontes de ‘papel’”
(GIL, 2008, p.50), constituindo-se em 18 relatórios de ECS no ensino médio,
elaborados por licenciandos do curso de Educação Física.
A amostra documental é conveniente e respeita critérios de inclusão (relatórios
de estágio somente realizado no ensino médio, no primeiro período letivo de 2016) e
exclusão (relatórios de licenciandos que não assinaram o TCLE, e em inconformidade
com as normas para a elaboração dos relatórios na instituição investigada).
Por meio da análise de conteúdo as informações veiculadas nos relatórios
de estágio foram classificadas por via dedutiva conforme o sentido atribuído às
experiências na escola, abrangendo duas categorias: Método de Inserção na Prática
Pedagógica e Avaliação das Oportunidades de Prática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os relatórios analisados representaram experiências dos licenciandos em
quatro escolas da rede pública (57%) e três da rede privada (43%) de ensino. Dentre
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os 18 estagiários, 13 (72,3%) estagiaram em instituições privadas, e cinco (27,7%) em
instituições públicas de ensino médio.
MÉTODO DE INSERÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
A introdução dos estagiários nas tarefas características do ECS aconteceu
a partir dos planos de intervenção elaborados em conjunto com o professor
colaborador das escolas e abrangeu as estratégias de inserção no estágio, descrição
e a percepção de eficácia das experiências pedagógicas.
As estratégias de inserção dos estagiários na prática pedagógica variaram
no modo em que se deram as etapas de observação, coparticipação no ensino
e condução supervisionada do ensino. A estratégia mais frequente envolveu o
progressivo protagonismo do estagiário entre as fases de observação, coparticipação
e condução supervisionada do ensino, seguido de planos com maior proporção
vinculadas à observação e coparticipação nas aulas, transparecendo o status de
coadjuvante dos estagiários.
Durante o estágio os licenciandos são estimulados à reflexão sobre as suas
experiências pedagógicas, nas dimensões do planejamento, ensino e avaliação. Em
70% dos relatórios as dimensões mais referenciadas foram o ensino propriamente
dito (16), planejamento (6), e avaliação da aprendizagem (2). Apenas dois estagiários
demonstraram uma visão de totalidade do ensino-aprendizagem ao integrarem em
suas reflexões nestas três dimensões.
Os estagiários expressaram a importância do planejamento como guia para a
organização e fluidez do ensino; ou refletiram sobre a sua flexibilidade quando se
confrontam as intenções prévias do plano de ensino e o nível do interesse ou as
características dos alunos.
No âmbito do ensino, as principais reflexões dos estagiários se concentraram
na Gestão do Espaço e de Materiais pelas facilidades que acarretam para o ensino,
ou pelas contingências que provocam a sua ausência; e na Relação com Alunos. A
experiência de socialização com os alunos foi ambivalente, levando-os a refletir, num
primeiro momento, sobre a desmotivação nas classes, associando-a à prevalência
de práticas livres de caráter recreacionistas, interpretadas como um conflito entre
as intenções curriculares dos professores e os interesses dos alunos. Em outro
momento os relatos remetem ao senso de competência na gestão das relações
sociais em classe, traduzida na correspondência dos alunos às rotinas estabelecidas
para o início da aula; nos sentimentos de positivos de controle de turma, e na
percepção de atitudes de respeito e boa relação social com os alunos e professores
colaboradores. O contato com o meio profissional estimula o estagiário à inovação
na busca por boas práticas (PIMENTA; LIMA, 2004).
Na dimensão da Avaliação, os modelos mais relatados envolviam provas
teóricas e práticas associadas ao perfil de participação nas aulas. Os estagiários se
mostraram sensíveis aos diferentes ritmos de aprendizagem nas classes, bem como
à evidência das aprendizagens formalizadas pelos alunos.
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AVALIAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE PRÁTICA
A desmotivação dos alunos foi o fator mais apontado pelos licenciandos como
condicionante da experiência pedagógica, ao lhes exigir esforço redobrado para
engaja-los nas atividades propostas, especialmente as meninas.
Foi evidente entre alguns estagiários o sentimento semelhante aos vivenciados
por professores em início de carreira, ao relatarem o constrangimento em assumirem
o ensino, sob a observação de professores e alunos, situação progressivamente
superada com as experiências e apoio recebido dos professores colaboradores. Os
estagiários também relataram dificuldades em controlar a turma, principalmente
quando a agenda recreacionista dos alunos entrava em conflito com as suas intenções
em desenvolver conteúdos curriculares. Estas experiências no cotidiano da profissão
despertaram sentimentos intensos nos licenciandos – muitas vezes comuns aos
professores, como por exemplo a referência ao medo, tristeza, insegurança, falta de
incentivo, sendo resumidos por alguns estagiários em cansaço e desânimo.
Por outro lado, palavras como segurança, aptidão, aprendizagem e crescimento,
agregaram sentimentos positivos diante da complexidade do ambiente profissional,
conduzindo ao reconhecimento da aquisição de saberes práticos e profissionais
percebidos como essenciais para a formação e atuação docente. Assim, alguns
elementos da prática docente vão se consolidando no processo de compreenderse professor (SOUZA NETO et. al., 2012).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que presumamos a impossibilidade dos relatórios explicitarem todas as
aprendizagens realizadas pelos licenciandos, os resultados da pesquisa permitem
vislumbrar um conjunto de saberes por eles internalizados com importante potencial
de interlocução com os conhecimentos teóricos e pedagógicos socializados na
academia.
Ainda que díspar, foram significativas as aprendizagens sobre as dimensões
processo educativo, nomeadamente no planejamento (diagnose e flexibilidade
do plano); no ensino (lidar com a desmotivação dos alunos mediante a superação
da concepção recreacionista observada nas aulas), e na avaliação (observando os
diferentes os ritmos de aprendizagem dos alunos).
A intensa vivência no contexto concreto de exercício da profissão gera
sentimentos contraditórios, por um lado o medo e insegurança diante da complexidade
do exercício da docência, e por outro a satisfação em experimentar intervenções
bem-sucedidas próprias da atividade profissional. A experiência no ambiente de
ECS aproxima os estagiários das sensações e sentimentos experimentados pelos
professores no contexto real de exercício do magistério, levando-nos a conceber o
ECS como área de produção de saberes.
PRACTICAL KNOWLEDGE IN A SUPERVISED SCHOOL-BASED FIELD
EXPERIENCE REPORTED BY PHYSICAL EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS
ABSTRACT: Supervised school-based field experience provides the future teacher with the mastery
of experiential knowledge necessary to build professional identity. the objective of the research was
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to analyze the pedagogical experiences of graduates in school activities. the qualitative research
is documentary type and covered 18 reports of internship in high school. diverse experiences were
identified in the dimensions of planning, teaching and evaluation of teaching-learning.
KEYWORDS: internship; physical education; experiential knowledge.

EL SABER DE LA EXPERIENCIA RELATADO POR PROFESSORANDOS DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRACTICUM
RESUMEN: El practicum proporciona al futuro profesor lo saber-hacer experiencial necesario a la
construcción de la identidad profesional. El objetivo de la investigación fue analizar las experiencias
pedagógicas de alumnos-maestros en el practicum. La investigación cualitativa es del tipo
documental y comprendió 18 informes de estágio en la escuela secundaria. Los alumnos-maestros
acusan experiencias diversificadas en las dimensiones de la planificación, enseñanza y evaluación del
proceso educativo.
PALABRAS CLAVES: practicum; educación física; saberes experienciales.
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE PIBID NA
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA: LIMITES E
POTENCIALIDADES1
Halisson Keliton Ramos dos Santos2
Michele Silva Sacardo3
RESUMO
O estudo apresenta um balanço das pesquisas sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência-PIBID/Educação Física-EF produzidas na Pós-Graduação em EF no Brasil. O levantamento
foi realizado nos depósitos eletrônicos de dissertações e teses. Foram localizadas seis pesquisas,
em 37 programas stricto sensu da área. Em suma, a produção do conhecimento sobre PIBID nesses
programas tem apontado limites e potencialidades dessa política.
PALAVRAS-CHAVE:Formação de professores; PIBID/Educação Física;Produção do conhecimento.

1 INTRODUÇÃO
Este estudo discute a formação inicial de professores de Educação Física-EF no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID, cujo objetivo central
foi realizar um balanço da produção do conhecimento (teses e dissertações) sobre
PIBID/EF, nos Programas de Pós-Graduação em Educação Física-PPGEFs no Brasil,
no período de 2009 a 2016. Dessa forma, este trabalho caracteriza-se como “‘estudos
do estado da arte’, que visa à elaboração de permanentes balaços sobre o estado
do conhecimento numa determinada área [...]” (SÁNCHEZ-GAMBOA, 2007, p. 65).

O PIBID está entre os programas da Diretoria de Formação de Professores da
Educação Básica – DEB, vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior- CAPES, que tem, entre suas iniciativas, fomentar e induzir a iniciação
à docência, contribuir para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível
superior, elevar a qualidade da escola básica pública, contribuir para a relação entre
teoria e prática, aproximar universidade e escola. Como caminho para atingir seus
objetivos, o acadêmico é inserido, desde o início da sua formação, no dia a dia e
rotina da escola, sob orientação de professores da Instituição de Ensino Superior-IES
e professor supervisor da escola (BRASIL, 2013, p. 11).
2 METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento da produção do conhecimento sobre o PIBID/
EF nos PPGEFs em âmbito nacional cuja busca compreende os anos de 2009 a 2016.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), halissonsousinha_@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), michelesacardosilva@gmail.com
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As fontes selecionadas foram as dissertações e teses sobre PIBID nos PPGEFs, nas
regiões macroeconômicas que contêm programas de pós-graduação em Educação
Física: Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Já a relação de programas foi retirada
da Plataforma Sucupira.
A modalidade escolhida foi a de mestrado acadêmico, pois, dos 15 PPGEFs
profissionais que hoje temos na área, apenas um data de 2012 e com área de
concentração apenas na prescrição de exercício. Os demais (14) são mestrados
profissionais em Rede, que terão seu início em 2017. Assim, justificamos o porquê
da escolha do mestrado acadêmico.
O levantamento foi realizado nos bancos de teses e dissertações da CAPES,
Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia-IBICT, Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações-BDTD, Portal Domínio Público, e nas bibliotecas
digitais de cada programa. Foram selecionados trabalhos que contivessem a palavra
“Pibid” nos títulos e/ou nos resumos. Posteriormente, foi feita uma nova seleção,
pois,dentre os trabalhos localizados, nos interessavam para análise as pesquisas
que tomaram o programa como objeto de estudo. Desse modo, identificamos seis
dissertações de mestrado acadêmico, em cinco dos 37 programas pesquisados, e
nenhuma tese de 2009 a 2016.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de 2009 a 2016, seis dissertações tomaram o PIBID como objeto
de estudo. Os trabalhos na pós-graduação em EF só começaram a ser defendidos
em 2014, ou seja, cinco anos após o início das atividades do PIBID em 20094. Nesse
sentido, as regiões que tiveram pesquisa sobre o programa foram nessa ordem:
Sul 66.6% (n=4), ficando todas concentradas no estado do Rio Grande do Sul,
na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM com um total de 33,3% (n=2), na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS com 16,6% (n=1) e na Universidade
Federal de Pelotas-UFPel também 16,6% (n=1); o Sudeste teve um total de 33,3%
(n=2) das pesquisas, na Universidade Federal do Espírito Santo-UFES 16,6% (n=1) e
um na Universidade Federal do Triângulo Mineiro-UFMT 16,6% (n=1).
A seguir, apresentaremos os pontos de convergência, divergência e
particularidades das dissertações encontradas. É preciso destacar que a aproximação
com tal produção do conhecimento, com base na leitura dos resumos, está sujeita ao
caráter sintético desse tipo de texto e às variações nos modos de construí-lo. Assim,
consideramos este um limite deste estudo. Nas dissertações, buscamos destacar
objetivos, metodologias, resultados e descobertas e as conclusões dos autores. Nos
resumos que não foram possíveis encontrar essas informações, fez-se necessário
adentrar no corpo do texto.
Podemos visualizar, com esse levantamento, que as pesquisas na pósgraduação em EF que tratam do PIBID estão direcionando os seus esforços ora para
a formação inicial com os acadêmicos bolsistas, a saber: os trabalhos de Nora (2015),
Medeiros (2015) e Martins (2015) tomam essa caraterística; e ora para a formação
4 O primeiro edital do Pibid foi lançado em 13 dezembro de 2007, na página 40, seção 3, do n. 239
do Diário Oficial da União. A seleção de propostas ocorreu em 2008, mas os projetos iniciaram suas
atividades em 2009.
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continuada com centralidade nos professores supervisores de EF, com os trabalhos
de Walter (2016) e Rosa (2016). A dissertação de Andrade (2014) preocupa-se com
alunos bolsistas e professores supervisores de EF.
Os trabalhos sobre PIBID na pós-graduação em EF, em âmbito nacional,
apresentam-se ainda pouco expressivos. Isso porque constatamos que, embora o
PIBID tenha começado suas atividades em 2009, o primeiro trabalho a tomar essa
política como objeto nos PPGEFs só foi defendido em 2014.
Aspesquisas que tomam o programa como objeto de estudo estão preocupadas
em esclarecer as contribuições do PIBID para a experiência prática, tanto dos alunos
bolsistas quanto dos professores supervisores, ou seja, a grande centralidade são as
ações do programa e seu impacto no trabalho pedagógico do professor de EF da
escola e também do futuro professor.
Quanto aos aspectos metodológicos referentes à tipologia da pesquisa, estes
ficam assim distribuídos: Estudo de Caso 16,6% (n=1), Pesquisa Exploratória 16,6%
(n=1), Pesquisa Etnográfica 16,6% (n=1), Pesquisa Explicativa 16,6% (n=1), Pesquisa
Documental 16,6% (n=1) e Pesquisa Ação Colaborativa 16,6% (n=1).
Entre a técnica de coleta de dados, a entrevista aparece como a mais utilizada,
ou seja, dos seis trabalhos que têm o PIBID como objeto, todos, 100% (n=6), fazem
uso da entrevista, sendo a semiestruturada a mais empregada 66,6% (n=4). Todas
as pesquisas, 100% (n=6), são de abordagem qualitativa.
Quanto aos trabalhos, 50% (n=3) explicitaram as suas categorias de análise e
entre as mais recorrentes estão: trabalho pedagógico, formação inicial, formação
continuada. Essas são categorias apresentadas a partir das pesquisas empíricas dos
autores. As demais investigações, 50% (n=3), não explicitaram as categorias.
De modo geral, nos resultados desses trabalhos, os autores destacam aspectos
da sua pesquisa que dizem respeito ao impacto do programa na prática pedagógica
dos participantes do PIBID. Nesse sentido, os resultados apontam que o programa
tem contribuído para a reelaboração da prática do professor de EF da escola
(supervisor) e também para a formação prática dos futuros professores de EF.
Outro elemento que se expressa é a aproximação entre universidade e escola e
o fato de essa relação está contribuindo tanto para os acadêmicos, que entram em
contato com a escola mais cedo nos cursos de formação, quanto para os professores
da escola, que, estando em contato com o campo acadêmico, percebem outras
possibilidades de atuação na sua prática pedagógica.
Vários outros aspectos são levantados, entre eles estão o isolamento do
programa, tanto dentro da escola quanto na universidade, ou seja, as pesquisas
estão apontando que o programa não tem articulado e impactado na organização
do trabalho pedagógico como um todo nesses espaços.
Outro ponto que merece atenção refere-se ao fato de que as ações do programa
em determinado subprojeto de EF, ao se preocuparem com a inserção prática dos
alunos na escola, não têm apresentado, segundo Medeiros (2015, p. 145), uma relação
para além da prática desenvolvida na escola e por isso realizam o que o mesmo
denominou de “exercício da prática pela prática”, o que constituiria um problema.
Porém, em função dos limites deste texto, não faremos a discussão dessa questão.
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Já nas conclusões dos autores, encontramos elementos que indicam: primeiro,
que o programa contribui para a formação inicial e continuada dos seus bolsistas.
Segundo, o programa é de caráter pontual, limitando-se a um grupo seleto. Sobre
o assunto, Freitas (2014, p. 23) assinala que:
Nessa direção, o PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência – deve consolidar-se como política de estado extensiva a todas
as licenciaturas e seus docentes e a todos os estudantes de licenciaturas,
superando a etapa de programa pontual ao qual apenas alguns têm acesso.
(Grifo do original).

Esse formato, de programa pontual, aproxima-se do caráter paliativo que toma
as políticas educacionais neoliberais em nosso país. Inclusive, esse formato pode
estar contribuindo para desarticular ações coletivas nos espaços onde o programa
está sendo desenvolvido. Em geral, ressaltamos que políticas como o PIBID, embora
contribuindo para a formação de professores, não são redentoras dos complexos
problemas que temos na educação e também na formação de professores.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas sobre o programa têm apontado suas potencialidades no que
se refere ao diálogo mais próximo entre universidade e educação básica, bem
como os frutos que essa relação tem produzido, como, por exemplo, a inserção
do acadêmico bolsistana escola, no início de sua formação universitária; o contato
maior do professor supervisor, professor de EF da escola, com o âmbito acadêmico,
o que tem impactado positivamente em seu trabalho pedagógico.
A produção do conhecimento sobre PIBID nos PPGEFs tem apontado limites e
potencialidades dessa política. Reforçamos, por fim, que as políticas educacionais
não têm atacado verdadeiramente a raiz do problema, mas sim as suas consequências
com programas emergenciais.
THE PRODUCTION KNOWLEDGE ABOUT PIBID ATPOST GRADUATE IN
PHYSICAL EDUCATION: LIMITS AND POTENTIALITIES
ABSTRACT: The study presents a balance of research on the Institutional Scholarship Program for
Teaching-PIBID / Physical Education-PE produced at the Graduate Program in PE in Brazil. The
research was carried out in the electronic repositories of dissertations and theses. Six researches
were found, in 37 programs stricto senso of the area. In short, the production of knowledge about
PIBID in these programs has pointed to the limits and potentialities of this policy.
KEYWORDS: Teacher Education; PIBID/Physical Education; Knowledge production.

PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE PIBID EM LA POSTGRADO EM
EDUCACIÓN FÍSICA: LÍMITES Y EL POTENCIAL
RESUMEN: El estudio da una visión general de la investigación sobre el Programa Institucional de
Becas para la Iniciación a la Docencia PIBID/ Education Física-EF producido en la Posgraduación en
Educación Física en Brasil. La encuesta se llevó a cabo en el depósito electrónico de disertaciones
y tesis. Fueron situadas seis encuestas, en 37 programas estricto sentido de la zona. En resumen, la
producción de conocimiento sobre PIBID en estos programas ha señalado límites y el potencial de
esta política.
PALABRAS-CLAVE: Formación de professores; PIBID/Educación Física; La producción de
conocimiento.
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TRAJETÓRIAS FORMATIVAS: ESTÁGIO
SUPERVISIONADO E PIBID NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Leonardo Rocha da Gama1
RESUMO
Esse estudo traz Estágio Supervisionado e PIBID como trajetórias formativas a partir da análise de
relatos de experiência. Objetivo: apontar as trajetórias formativas e contribuições na formação de
professores. As discussões encontram-se organizadas: O PIBID e a formação de professores de
Educação Física no semiárido potiguar; O estágio supervisionado e a formação de professores de
educação física no semiárido potiguar. Resultados: influência do espaço e do tempo na formação
docente.
PALAVRAS-CHAVE:Formação de professores; educação física; estágio supervisionado.

1 INTRODUÇÃO
Para Pimenta (2012), o Estágio Supervisionado deve ser colocado como uma
aproximação à prática, uma experiência particular, em que o postulante a professor
terá oportunidade de praticar o que foi aprendido nos livros, no campo de estágio,
condição parcial de construção e compreensão da trajetória formativa do futuro
professor.
As incertezas cercam uma parte significativa dos graduandos quando se
aproximam do tempo de estagiar. Essas incertezas geram ansiedades quanto às
novas experiências e aprendizados, além do temor de se deparar com uma nova
realidade e a possibilidade de não saber lidarem com ela. Boa parte desse temor
pode ser o que Pimenta (2012, p. 20) aponta como sendo uma das problemáticas do
estagio: “[...]a problemática do estágio supervisionado sempre foi colocada como
de difícil solução, seja devido às condições para sua realização efetiva como carga
horária de alunos e professores, seja devido a diferentes entendimentos quanto a
sua finalidade e função”.
Sobre finalidade e função do Estágio Supervisionado, o entendimento comum
é povoado da ideia de que esse componente currícular é uma consequência do
processo de formação docente em que se articula a teoria estudada no decorrer do
curso e o manejo desses conhecimentos no campo de estágio, na aproximação do
futuro professor com o seu campo de trabalho e que, o Estágio Supervisionado é
uma atividade de curta duração que, permite a experimentação da prática docente
na lida com os problemas e circunstâncias relativas às práticas da escola.
1 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), gama.leonardo@yahoo.com.br
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No currículo do curso de Educação Física (licenciatura), do Campus Avançado
Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN), o Estágio Supervisionado é componente curricular
obrigatório, dividido em quatro etapas, onde a primeira se inicia na segunda metade da
graduação, seguindo de forma progressiva, até o final, quando é concluído o Estágio
Supervisionado IV. O Estágio Supervisionado é dividido em: Estágio Supervisionado
I, voltado para o diagnóstico dos campos de estágio; Estágio Supervisionado II, cujo
foco é a Educação Infantil; Estágio Supervisionado III e o Ensino Fundamental; e,
por fim, o Estágio Supervisionado IV, dedicado ao Ensino Médio.
Cada fase de estágio deve proporcionar diferentes experiências, considerando
os diferentes públicos, em relação à faixa etária e aos níveis cognitivos, de cada
etapa da educação básica. Essas experiências dão aos estagiários uma noção
inicial do fazer docente. Considerando a importância do momento de estágio, do
aprendizado e das reflexões que essa etapa da formação suscita, é possível perceber
que, isoladamente, o estágio ainda não é suficiente para promover uma consciência
do que é a docência e, consequentemente, do ser docente.
Pensando em aumentar o contato do graduando com o ambiente escolar e
suas particularidades, algumas universidades oferecem programas que permitem ao
discente chegar mais cedo no campo de estágio, antes mesmo do tempo de estagiar.
Um desses programas é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID). Esse programa foi criado pelo governo federal para incentivar a docência e
fortalecer a formação de professores, tanto com o contato constante com o campo
de estágio e as partes que o integram, como com a prática de atividades de pesquisa
e extensão. Essa política de governo apresenta certas vantagens em relação ao
estágio, em que se destacam:a introdução do graduando no ambiente escolar mais
cedo e o tempo maior de contato do futuro professor com o campo de atuação.
Como efeito, esse programa produz um tempo e contato maior dos licenciandos
com o campo de intervenção profissional e, portanto, gera maior compreensão,
habilidade e desenvolvimento de competências relativas à prática docente.
A partir da compreensão do Estágio Supervisionado e do PIBID como referência
de trajetórias formativas, lançamos as seguintes questões de estudo: 1. Como essas
diferentes experiências se diferenciam, se aproximam e se complementam na
formação de professores de Educação Física; 2. Como essas diferentes trajetórias
formativas contribuíram na formação dos sujeitos investigados, atualmente
professores de Educação Física? São os objetivos nessa pesquisa verificar como
essas diferentes experiências se diferenciam, se aproximam e se complementam
na formação de professores de Educação Física; e apontar como essas diferentes
trajetórias formativas contribuíram para a formação dos sujeitos, atualmente
professores de Educação Física.
2 METODOLOGIA
Constitui o lócus dessa pesquisa o Curso de licenciatura em Educação Física, do
Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O Corpus de análise é composto por
quatro relatos de experiência de alunos concluintes de Educação Física, em 2016,
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em acordo com a Resolução 466/2012, do CNS, CAAE: 37966314.2.0000.5294, do
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UERN. Versam esses relatos, a vivência de
quatro graduandos quanto às duas trajetórias formativas,Estágio Supervisionado e
do PIBID, entre os anos de 2014 e 2016.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Os resultados, descrições e interpretações dessa pesquisa foram divididas em
dois momentos, a saber: O PIBID e a formação de professores de Educação Física
no semiárido potiguar; O estágio supervisionado e a formação de professores de
educação física no semiárido potiguar.No primeiro momento é apresentado o PIBID
e o relato dos alunos da graduação em relação ao programa, em que é destacado
os diferentes olhares desses sujeitos para a experiência no PIBID e da compreensão
crítica desses sujeitos na articulação das práticas desse programa com a formação
de professores de Educação Física. No segundo momento, são apresentadas as
experiências dos sujeitos em Estágio Supervisionado IV. O referido estágio foi
executado na Escola Estadual Doutor José Fernandes de Melo, localizada na cidade
de Pau dos Ferros (RN), escola de nível Médio.
No correr do estágio, os graduandos trabalharam com duas referências, a
saber: Complexidade e multirreferencialidade. A complexidade ou o pensamento
complexo, assim como diz Morin (2003) consiste em enxergar que os componentes
que constitui um todo (econômico, político, sociológico, psicológico, afetivo e
mitológico) são inseparáveis, existindo um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes. Fazer o fracionamento disso
seria fragmentar o mundo complexo em pedaços, fracionar os problemas atrofiando
nossa capacidade de compreensão, reflexão, eliminando a possibilidade de um
julgamento corretivo e de uma visão de longo prazo. Já a “multirreferencialidadeé
uma abordagem metodológica cujos objetos são suscetíveis a tratamentos múltiplos”
(BERGER apud BARBOSA, 1998, p. 38). Essas referências os fezatuar livremente entre
tantas estratégias de ensino. Os mesmos partiram do entendimento de que existem
diferentes abordagens e técnicas de ensino e que cada objetivo ou momento na
escola, requer uma abordagem ou técnica diferente. Assim, ao estagiar, os sujeitos
puderam adequar a sua prática metodológica da melhor maneira, em direção ao
conhecimento explorado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas considerações finais são apontadas, entre outras coisas, as dificuldades
e as contribuições que cercam a formação do professor de Educação Física. As
mesmas são comparadas e expostas de forma crítica. Entre as contribuições, está à
exposição de alguns saberes docentes, entre os quais, destaca-se a articulação dos
saberes particulares da profissão, aprendidas nos livros e na experiência acadêmica,
com os saberes da prática e da experiência docente, aprendidas no campo de
estágio. Há uma compreensão entre os sujeitos pesquisados de que a formação
do professor não se faz exclusivamente no interior da universidade, tão pouco na
lida exclusiva e sem referencial na escola, mas no conjunto de experiências vividas,
dentro e fora desse universo.
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Os textos dos sujeitos expressam ainda, que não se torna professor de um
dia para o outro, mas a cada vivência, a cada dificuldade enfrentada e superada.
Portanto, as experiências vão transformando o aprendiz em mestre, dando forma e
construindo uma identidade profissional sui generis para cada sujeito. Esse cenário
propõe duas categorias como condição da trajetória formativa e da qualidade
docente, a saber: o espaço, o tempo e a dinâmica transformadora. O campo de
estágio e o de trabalho são materializações do espaço em que o sujeito opera.
No caso, a escola. O tempo surge como categoria cronológica em que o sujeito
constrói sua experiência como docente. A dinâmica transformadora é a articulação
do espaço com o tempo, na perspectiva e relação entre tentativa, avaliação, erro e
acerto. À longo prazo, esse processo produz habilidades e competências quanto ao
fazer docente, produzindo mudanças de comportamento e transformações na vida
dos sujeitos envolvidos no processo.
Portanto, tornar-se professor é compreender o limite entre dificuldade,
enfrentamento e superação e que esse processo faz parte de uma dinâmica complexa,
lenta e que exige do postulante a professor o compromisso ético de dedicação,
trabalho, formação constante, persistência e vontade de fazer e transformar vidas.
Ao pensar docência, emerge a compreensão do fazer docente e quando se pensa no
ser docente, logo surge a perspectiva de uma condição do sujeito no agir, sendo esse
relativo a uma atividade específica, uma prática social complexa: o ensinar. Ensinar
inclui as dimensões do conhecer, fazer, ser e conviver. O ensinar é uma prática social
complexa porque envolve um conjunto de práticas (habilidades e competências)
que estão associadas à dinâmica social e a formação do cidadão que se move em
uma determinada sociedade, numa determinada cultura e em convivência com
outros sujeitos, sendo esses compreendidos a partir do entendimento do que é
idiossincrasia.
CAMINOS DEL FORMACIÓN: ENTRENAMIENTO SUPERVISADO Y PIBID,
FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este estudiopon e de prácticas supervisadas y PIBID como trayectorias formativas a
partir Del análisis de los informes de la experiencia. Objetivo: destacar las trayectorias de formación
y contribuciones en la formación del profesorado. Lãs discusiones se organizan: El PIBID y La
formación de profesores de educación física en semiáridas potyguar; El entrenamiento supervisado
y La formación de profesores de educación física en Natal semiáridas. Resultados: influencia de
espacio y tiempo em La formación docente.
PALABRAS CLAVE: Formación de profesores; educación Física; entrenamiento supervisado.

SUPERVISED STAGE AND PIBID IN THE TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHERS
ABSTRACT: This study includes Supervised Internship and PIBID as formative trajectories based on
the analysis of experience reports. Objective: to indicate the formative trajectories and contributions
in the formation of teachers. The discussions are organized: PIBID and the training of Physical
Education teachers in the semi-arid region of Potiguar; The supervised internship and the training of
physical education teachers in the semi-arid region. Results: influence of space and time on teacher
education.
KEYWORDS: Teacher training; physical education; supervised internship.
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O POTENCIAL DO ESTÁGIO NA PRODUÇÃO DE
SENTIDOS À DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Marlon André da Silva1
RESUMO
Apresenta reflexões tendo como objetivo compreender de que modo os estudantes de Educação
Física atribuem sentidos à docência e como o estágio curricular supervisionado influencia a
produção/alteração desses sentidos. As informações analisadas foram obtidas a partir de narrativas
de estagiários e de supervisores de estágio. Interpreta-se que é desde o estágio que, de modo mais
concreto, podem ocorrer rupturas com as maneiras de conceber a docência em EF escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Experiência docente; Estágio Curricular Supervisionado.

INTRODUÇÃO
Neste texto apresentamos discussões e reflexões desenvolvidas no capítulo 4
da Tese de Doutorado intitulada “Sentidos atribuídos à docência no contexto escolar:
narrativas de estudantes de Educação Física da ESEFID/UFRGS” concluída em 2016
no Programa de Pós Graduação Ciências do Movimento Humano da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Interesse de investigação do referido
estudo se encontra na Formação Inicial (FI) de professores de Educação Física (EF).
Especificamente, procura identificar e compreender de que modo os estudantes de
EF da Escola de EF, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da UFRGS atribuem sentidos à
docência e como o estágio curricular supervisionado influencia a produção/alteração
desses sentidos. A escolha da temática ocorreu a partir de um “olhar” lançado sobre
o próprio processo formativo do pesquisador. Especificamente, ao reconhecimento
do lugar que ocuparam determinados eventos, experiências e pessoas, a partir dos
quais foi possível compreender a docência por outros sentidos: prioritariamente em
seu sentido formativo, procurando superar a exclusividade do sentido pautado por
uma racionalidade técnica e instrumental.
Por essa linha, levamos em consideração o pressuposto teórico de que a
maneira como atuamos frente às coisas no mundo, em nossos projetos pessoais e/
ou profissionais (no trabalho docente; na formação de professores) está diretamente
influenciada pela forma como pensamos e pelos sentidos que conferimos a esses
fenômenos (GIMENO SACRISTÁN, 1999; CONTRERAS, 1997). Pelo mesmo viés, que
no interior da FI em EF, o estágio se constitui em espaço/tempo privilegiado quanto
à apresentação de outras possibilidades de leitura da docência. Assim, formulamos
o problema de pesquisa da seguinte maneira: que sentidos são atribuídos à docência
pelos estudantes de Educação Física da ESEFID/UFRGS e como o estágio curricular
supervisionado influencia esse processo de produzir/alterar sentidos?
1 Instituto Federal de Educação Rio Grande do Sul (IFRS), marlon.silva@canoas.ifrs.edu.br
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O lugar privilegiado designado ao estágio de docência se sustenta na crença
de seu potencial como prática que compreende e interpreta, desvenda e produz
sentido, logo, que contribui para a ampliação do horizonte compreensivo das relações
do professor-estagiário com seus alunos. Dessa forma, ao procurar compreender a
experiência de formação dos estudantes de EF, partindo da premissa teórica de
que a produção de sentido está conectada à experiência humana, optamos pela
hermenêutica como instrumento teórico para dialogar com os dados empíricos e a
possibilidade do real com que nos defrontamos no referido estudo. Do mesmo modo,
com base em escritos de Clandinin e Connely (2011), sobre a íntima relação entre
narrativa e experiência, adotamos a narrativa como estratégia metodológica. Dentre
os objetivos Específicos da pesquisa destacamos neste texto aquele relacionado
à identificação e descrição das dificuldades enfrentadas pelos estudantes de EF
durante a experiência docente propiciada pelo estágio.
AS DECISÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Em síntese, servindo-nos de observações participantes, de registros em
diário de campo, de entrevistas e de análise de documentos como opções teóricometodológicas, desenvolvemos uma pesquisa narrativa com a qual construímos
e aprofundamos conhecimentos sobre as interpretações e sentidos conferidos
à docência em EF na perspectiva de oito estudantes de EF da ESEFID/UFRGS
– colaboradores. Além desses estudantes-estagiários, também atuaram como
colaboradores privilegiados três professores supervisores do estágio e dois
professores titulares. A obtenção de informações realizou-se ao longo de três
semestres, a contar do segundo semestre de 2014.
O PROCESSO ANALÍTICO E INTERPRETATIVO
Na sequência, a partir de um processo de categorização das informações
colhidas junto aos colaboradores, identificamos a existência de zonas de significado
que permitiram enxergar nexos com o problema e com os objetivos da pesquisa. Em
outros termos, identificamos lugares/eventos/experiências que, ao longo do percurso
formativo de cada estudante colaborador, poderiam ser entendidos como que sendo
aqueles com potencial na formatação das “lentes” desses estudantes no que se refere
aos significados da docência em EF. Interpretamos esses eventos como sendo: 1)
as experiências anteriores ao ingresso na FI, em especial aquelas vividas no âmbito
da EF escolar; 2) as experiências discentes vividas no interior do curso de FI em
EF, em especial a experiência docente propiciada pelo estágio; e, 3) a organização
curricular da ESEFID/UFRGS que vertebra a formação de professores nesta instituição,
procurando contemplar os interesses de distintos grupos sociais, especificamente,
aqueles interessados na formação de profissionais de EF para o campo escolar, para o
campo da saúde e para o campo do esporte. Cada um desses eventos vão se constituir
em objeto de análise e interpretação, através de blocos analíticos e interpretativos,
tratados em separado, mas que, sabe-se, guardam relação entre si.
Na sequência, apresentamos as discussões e reflexões referentes a um dos
blocos, especificamente, aquele que aborda o potencial do estágio na produção de
sentidos à docência em EF.
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O POTENCIAL DO ESTÁGIO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS À DOCÊNCIA EM EF
NO CONTEXTO ESCOLAR
Nesse bloco, analisamos como ocorre o encontro entre os sentidos trazidos
pelos estudantes de suas experiências anteriores a FI e os múltiplos sentidos
e concepções apresentados pela própria FI (CARREIRO DA COSTA, 1994) no
momento do estágio. Salientamos que é no processo formativo propiciado pelo
estágio, enquanto espaço/tempo de experienciar a docência em contexto escolar,
que, prioritariamente, os estudantes colocam em movimento as interpretações
trazidas de suas experiências anteriores a FI. Entre essas interpretações, não é raro
ouvir, de parte de estudantes estagiários, que a profissão se aprende na “prática”,
que certos professores e disciplinas são por demais “teóricos” e tediosos. Que “na
prática a teoria é outra”. Ou seja, algumas narrativas dão conta da dificuldade,
colocada à FI, em conceber o estágio para além de um lugar de “aplicação” da
teoria, ou simplesmente, “prático”. A narrativa do estagiário João é um exemplo:
“é que eu fico ansioso, queria ver como a coisa funciona, eu já não aguentava mais
aquela teoria toda, ler aqui ler ali, eu queria ver a coisa na prática”.
Parece que, dentre as distintas maneiras de entender o que é o estágio, os
estagiários parecem não conseguir formulá-lo como um lugar, um momento no
processo formativo (pessoal e profissional) em que se desenvolve uma significativa
experiência de aprendizagem. Essa é a tese que defendemos, nos termos que a
experiência do estágio em EF, em qualquer nível de ensino, é, antes de qualquer
coisa, uma experiência docente que visa pôr “em jogo” – no sentido de movimentar,
avaliar, comparar, questionar – distintas formas de leitura da docência em EF, tendo
como referência o próprio contexto real da escola pública.
Ao procurar reconhecer, nomear, e superar os obstáculos inerentes à
experiência docente, os estagiários se dão conta das limitações de suas formas de
ler a docência em EF. Algumas dessas limitações estão relacionadas com o medo
do desconhecido ao iniciar o estágio. Talvez, pelo o fato de assumirem o papel de
professores e experimentarem as características comuns a docência: insegurança,
receio e preocupações,- não raro essa fase se constitui uma experiência de pavor e
apreensão, como narra uma das colaboradoras.
Para caracterizar esse momento, utilizamos a noção de encontro e desencontro
com a docência e com a cultura escolar, adotada por Wittizorecki e Frasson (2016),
pois nos pareceu ser a que melhor contempla o que acontece nessa fase do
processo formativo do estudante estagiário. Por outro lado, a vivência de alguma
experiência positiva com a docência, anterior ao estágio, parece ser um elemento
de suma importância para o estudante, pois lhe permite uma outra leitura acerca
das dificuldades encontradas no estágio. Assim interpretamos as narrativas dos
colaboradores referentes à experiência com o PIBID.
Por sua vez, ao descrever e analisar o trabalho docente desenvolvido pelos
supervisores de estágio, identificamos distintas maneiras de ser e atuar na tentativa
de objetivação da experiência docente de cada estagiário. Com base na hermenêutica
gadameriana ressaltamos a impossibilidade de objetivação total dessa experiência.
Do mesmo modo, enfatizamos que alguma objetivação é possível e é importante que
seja realizada pela FI, e os supervisores evidenciaram que sabem como fazê-la no
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intuito de auxiliar os estagiários a superarem parte das dificuldades demandadas na
experiência docente no estágio; mesmo sofrendo com o fenômeno da intensificação
e da desqualificação do trabalho docente (APPLE, 1995) que implica na qualidade
das orientações e no processo formativo dos estagiários.
Ainda em relação aos supervisores, identificamos que a autonomia, a reflexão
(individual e no coletivo), a experiência docente na/com a prática e a importância de
ler e estudar sobre a docência são elementos-chave que configuram e atravessam
suas interpretações sobre a formação do professor de EF. Consequentemente,
a forma e a dinâmica que adotam na supervisão dos estágios está diretamente
relacionada a essas interpretações, como também ao fenômeno da intensificação
do trabalho docente. Destaca-se, nesses termos, a forma de realização do estágio
em dupla ou individual. Ambas as formas são justificadas pelos supervisores que
reconhecem vantagens e limites em cada uma delas. Do mesmo modo, os estagiários
interpretam de maneiras distintas tais dinâmicas e formas do estágio.
CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
Mesmo entendendo que as interpretações dos estudantes, acerca da docência
em EF, são constantemente postas “em jogo” desde o início da FI, talvez seja no
momento das reuniões e das orientações individuais ocorridas durante o estágio que,
de fato, se materialize o encontro de interpretações diferentes, e até divergentes,
na FI. É desde o estágio, no embate de ideias entre supervisor e estagiário, que, de
modo mais concreto, o estagiário pode vir a colocar em dúvida suas concepções,
propiciando, assim, rupturas com as maneiras de conceber a docência em EF
escolar. Entre as estratégias que identifiquei mais profícuas nesse sentido se
destacam aquelas que estimulam (instigam) o estagiário a refletir sobre e a narrar
sua experiência docente, tanto de forma oral quanto escrita.
A partir das concepções de Josso (2004) acerca de projetos metodológicos
de pesquisa-formação, entendemos que a metodologia utilizada pelos supervisores
vem ao encontro da necessidade de se criar um espaço onde se possa mobilizar
a subjetividade como modo de produção do saber, e a intersubjetividade como
suporte de trabalho interpretativo e de construção de sentido para os autores dos
relatos.
THE PRACTICE POTENTIAL IN THE PRODUCTION OF SENSES TO PHYSICAL
EDUCATION TEACHING
ABSTRACT: It presents reflections aiming at how physical education students attribute meanings to
education and how the curricular supervision stage influences a production / alteration of the senses.
As analyzed information were obtained from narratives of trainees and of internship supervisors.
It is interpreted that it is from the stage that, in a more concrete way, it can be ruptures with as
conceptualization of a teaching in school EF.
KEYWORDS: Teachers` Education. Teaching Experience. Supervised Academic Training.

EL POTENCIAL DE LA PRÁCTICA EN LA PRODUCCIÓN DE SENTIDOS A LA
DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Presenta reflexiones con el objetivo de entender cómo los estudiantes de educación física
atribuyen significados a la enseñanza y la forma en que el periodo de prácticas supervisadas influye
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en la producción / modificación de estos sentidos. La información analizada se obtuvo de cuentas de
pasantes y supervisores de prácticas. Se interpreta que es desde la etapa que, más concretamente,
puede haber rompe con las formas de pensar acerca de la enseñanza en la educación física escolar.
PALABRAS-CLAVE: Formación de Maestros. Experimento Docente. Práctica Académica Supervisada.
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PÔSTER

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA:
UMA ANÁLISE DAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS NA
ÁREA (2004-2016).
Marina Contarini Boscariol1
Helena Altmann2
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; Ensino superior; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta parte de uma pesquisa de iniciação científica financiada
pelo CNPQ sobre formação de professores de Educação Física (EF) para atuação
nas escolas tendo como base a produção acadêmica na área da EF. O objetivo foi
identificar e discutir o que tem sido produzido academicamente na área de formação
de professores de EF relacionado à atuação na escola.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa é de análise qualitativa, e partiu de uma revisão bibliográfica e
da análise da construção dos debates acerca do tema, formação de professores de
educação física para a educação básica. A busca se deu em três bases de dados com
acesso a periódicos científicos da área da EF, sendo elas SBU; Scielo; e ProQuestDatabases. Depois de catalogados, os artigos foram agrupados em cinco temas.
Neste trabalho, será apresentado o tema “Propostas Organizacionais” que agrupou
cinco dos vinte e quatro artigos selecionados para análise.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
É observado nos currículos do ES, uma ausência de diálogo entre as disciplinas
do curso de graduação ocasionando na fragmentação do mesmo. Diante dessa
afirmação, um dos artigos destaca as propostas de trabalhos coletivos, como a
“aprendizagem baseada em casos”, caracterizada como uma metodologia que
consiste na elaboração de um caso que aborde problemas a serem solucionados a
partir do conhecimento de determinadas disciplinas (METZNER, 2014). Considerando
a intervenção um ponto central na EF, há uma crítica à falta de experiências práticas
nos cursos de ES (MARCON; GRAÇA; NASCIMENTO, 2011). Os autores defendem que
1 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), marina.boscariol1@gmail.com
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), altmann@fef.unicamp.br
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a experiência prática aconteça na graduação no intuito dos alunos compartilharem
seus medos, incertezas e dificuldades com os colegas de turma e professores,
preparando-os para a docência.
Fonseca e Santos (2011) levantam a necessidade de abarcar na formação dos
futuros docentes questões que permitam com que eles tenham uma visão ampla
e aprofundada sobre as legislações e os parâmetros curriculares, para assim,
trabalharem melhor com suas possibilidades.
Ao longo da Educação Básica os alunos desenvolvem um arcabouço de
conhecimentos sobre a profissão docente, papel do professor e da instituição escolar,
que podem ser considerados alguns elementos do conhecimento do contexto dos
futuros professores, sendo esses o ponto de partida para início do delineamento de
seus pensamentos dentro da instituição de ES (MARCON; GRAÇA; NASCIMENTO,
2013).
Em outro estudo, defende-se que a presença do teatro na formação inicial
de professores de EF pode romper com as tradições tecnicistas da área. A ideia
seria aproximar duas áreas que tem o corpo como objeto de estudo (NASCIMENTO;
KRUG, 2015).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os artigos localizados nessa etapa da pesquisa trazem como questão principal a
falta da prática pedagógica no ES e defendem uma maior exposição dos graduandos
a situações que remetem ao cotidiano escolar. No entanto, quando analisadas as
propostas trazidas por esses artigos, elas pouco dialogam com o debate que vem
sendo construído a respeito da EF, sua legitimação enquanto área do conhecimento
com objeto de estudo específico, preocupando-se mais com questões que giram
em torno do como fazer. Nesse sentido, não dialogam com o histórico processo de
legitimação da área no campo educacional, que vem se debruçando sobre questões
ligadas ao que fazer, por que fazer.
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O TRATO DA SAÚDE NO CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA FACULDADE SALESIANA DO RECIFE.1
THE HEALTH CARE IN THE PHYSICAL EDUCATION COURSE
OF THE SALESIAN COLLEGE OF RECIFE.
LA SALUD DEL TRACTO EN CURSO EDUCACIÓN FÍSICA
UNIVERSIDAD SALESIANA RECIFE.
Roseane Cruz Freire Rodrigues2
Laurecy Dias Santos3
Marnie de Albuquerque Cordeiro Barbosa Santos4
PALAVRAS-CHAVES: Formação 1; currículo 2; saúde 3.

1 INTRODUÇÃO
A saúde é objeto de estudo e de conhecimento na Educação Física. Neste
sentido, na Faculdade Salesiana do Recife (FASNE), os alunos da disciplina
Currículos, Programas e Planejamento do 4º período relataram que nos estágios
supervisionados curriculares eles abordam temas sobre a saúde na escola. Estando
na metade do curso, os alunos ainda possuem a concepção anátomo-fisiológico forte
na formação, resquício de uma histórica formação biologista. Neste sentido, nosso
estudo tem como objetivos: Analisar quais as concepções de homem, sociedade
e saúde no curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Salesiana do
Recife, a partir do projeto pedagógico do curso Investigar no currículo da Faculdade
Salesiana do Recife quais as disciplinas que tratam sobre a saúde.
2 METODOLOGIA
Como procedimento teórico-metodológico utilizamos a Análise de Conteúdo.
Para isso utilizamos como técnicas de pesquisa, A) pesquisa bibliográfica ou de
fontes secundárias, em que adotamos como referência bibliográfica livros sobre o
tema estudado e B) pesquisa documental, que segundo Marconi e Lakatos (2010,
p. 157), partem de uma “[...] fonte de coleta de dados está restrita a documentos,
escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Faculdade Salesiana do Recife (FASNE), roseanef_rodrigues@yahoo.com
3 Faculdade Salesiana do Recife (FASNE), laurecydias@gmail.com
4 Faculdade Salesiana do Recife (FASNE), marniecordeiro@hotmail.com
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3 RESULTADOS
Do primeiro ao quarto período o currículo da instituição possui seis disciplinas
relacionados com a saúde, porém, de cunho anátomo-fisiológico. No 1º período
Fundamentos da Biologia e Bioquímica da Educação Física, no 2º período
Fundamentos Anátomo-funcionais da Educação Física e Psicologia da Aprendizagem
e do Desenvolvimento Humanos, no 3º período Fundamentos da Higiene e Primeiros
Socorros em Educação Física e Medidas e Avaliação em Educação Física, no 4º
período Crescimento, Desenvolvimento e Aprendizagem Motora. Como concepção
de homem, o Projeto Político-Pedagógico do curso de Educação Física da FASNE,
expressa uma visão cristã. Em relação a sociedade, apresenta uma concepção
de modernidade (sociedade de conhecimento, sociedade virtual, etc.) e por fim,
que acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (2003, p. 31), “A saúde deve ser
compreendida como uma relação de polos contraditórios, em que de um lado está
a capacidade de apreciar a vida e de resistir aos desafios do dia a dia; de outro lado,
a morbidade e até a mortalidade”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como primeiras aproximações, o projeto pedagógico do curso de Licenciatura
em Educação Física da FASNE, encontrava-se eclético nas questões filosóficas e
político-pedagógicas, além de desatualizado. No início do ano de 2017, o Núcleo de
Docentes de Estruturantes (NDE) deliberou como ação prioritária a reformulação
curricular, a partir das orientações do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2015),
que perpassa pela duração de três anos e meio (sete semestres) para quatro anos
(oito semestres), além das questões filosóficas e pedagógicas de concepção de
homem, sociedade e saúde. Este estudo contribuiu para a compreendermos que
as contradições fazem parte do movimento que desestabilizam as afirmativas
na busca de uma formação humana. As adequações normativas são apenas uma
parte do processo de adequação e que tanto as mudanças no campo filosófico
como no campo pedagógico, irão revelar que a função social do currículo é elevar
o pensamento teórico dos estudantes e que ao tratar sobre o objeto de estudo e
conhecimento saúde é fundamentalmente importante atrelá-la ao pedagógico.
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A PRODUÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA
ENQUANTO TECNOLOGIA CULTURAL PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES1
Marcos Garcia Neira2
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; Educação Física; Currículo.

1 INTRODUÇÃO
Investigações recentes acerca da formação de professores vêm denunciando
as limitações das propostas e concepções existentes, cujas críticas recaem,
principalmente,no distanciamento entre os currículos vigentes e a realidade escolar.
(ALVIANO JR., 2011; NUNES, 2011)
Em busca de alternativas, nos anos de 2015 e 2016, foi realizada uma experiência
formativa para a docência na Educação Física junto ao curso de licenciatura de
uma universidade paulista, pautada na aproximação com as vicissitudes e dramas
enfrentados pelos professores que colocam em ação o currículo cultural da Educação
Física3 nas escolas públicas.
Em plena sintonia com as teorias pós-críticas, o campo de fundamentação da
proposta, e os procedimentos didáticos que a caracterizam, os docentes produziram
relatos de experiência escritos e fílmicos que, concebidos como tecnologias
culturais4, foram apresentados, analisados e debatidos nas aulas da graduação.
Restritos a um determinado período de tempo, os documentos escritos ou fílmicos
documentam os objetivos de aprendizagem, as atividades realizadas, as respostas
dos estudantes às situações vividas e as impressões dos docentes acerca da ação
educativa.
1 Pesquisa realizada com apoio da FAPESP, processo nº 2015/08168-3, e CNPq, processo nº
472463/2013-6.
2 Universidade de São Paulo (USP), mgneira@usp.br
3 Resumidamente, ao tematizar as práticas corporais, o currículo cultural da Educação Física questiona
os marcadores sociais nelas presentes, recorrendo à política da diferença por meio do reconhecimento
das linguagens corporais daqueles grupos sociais quase sempre silenciados. Engajada na luta pela
transformação social, prestigia, desde o planejamento, procedimentos democráticos para a definição
dos temas de estudo e atividades de ensino, promove a reflexão crítica da cultura corporal vivencial
disponível na comunidade para, em seguida, aprofundá-la e ampliá-la mediante o diálogo com outras
representações e outras manifestações corporais. (NEIRA, 2016).
4 Tecnologias culturais nada mais são que conjuntos de arranjos e práticas institucionais intencionais
no interior dos quais várias formas de imagens, sons, textos e falas são construídas e apresentadas e
com as quais os sujeitos interagem. Essas tecnologias estão implicadas na produção de significados
que dão às pessoas uma ideia de quem elas são e de quais serão seus futuros. (SIMON, 2008).
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2 METODOLOGIA
Os relatos de experiência foram lidos (ou assistidos), analisados, debatidos e suas
nuances problematizadas em 50% das aulas da disciplina semestral “Metodologia
do Ensino de Educação Física”. Após a atividade, os estudantes produziram sínteses
das discussões realizadas. O material foi recolhido e analisado criticamente.
3 DISCUSSÃO
A análise das sínteses produzidas pelos estudantes evidencia uma melhor
compreensão da ação didática culturalmente orientada. Os documentos escritos e
imagéticos elaborados pelos professores suscitaram incômodos, questionamentos,
aprendizagens e serviram como disparadores de estudos mais aprofundados
das teorias pós-críticas, suas relações com o currículo e a prática pedagógica da
Educação Física.
Apesar de discordâncias com relação à proposta refletida nas experiências
narradas, os estudantes unanimemente reconheceram a contribuição que tal
atividade trouxe à sua formação, devido à possibilidade de aproximação com
situações reais vividas no cotidiano escolar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na ótica dos licenciandos, puderam reconhecer as intenções de cada atividade
planejada, o desenvolvimento da experiência, as ações avaliativas e o esforço dos
professores em busca da melhoria contínua do processo educacional. Também
afirmaram que o estudo desses materiais permitiu-lhes acessar o conhecimento
produzido sobre a prática, sendo-lhes possível expor seus olhares, trocar experiências,
anunciar planos futuros e analisar problemáticas comuns aos professores.
Enfim, o trabalho formativo a partir de relatos de experiência mostrou-se um
procedimento apropriado para acessar a produção discursiva dos professores sobre
a própria prática e intercambiar pontos de vista acerca do trabalho pedagógico.
REFERÊNCIAS
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NA AMÉRICA LATINA: AVALIAÇÃO NOS
CURRÍCULOS DAS IES1
TRAINING OF TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION IN
LATIN AMERICA: EVALUATION IN THE CURRICULUM IN IES
FORMACIÓN DEPROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
AMÉRICA LATINA: EVALUACIÓN EN PLAN DE ESTUDIOS EN
LAS IES
Sayonara Cunha de Paula2
Wagner dos Santos3
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Educação Física; América Latina.

1 INTRODUÇÃO
A avaliação educacional constitui-se como campo profissional e de estudos.
Dada sua relevância, nos últimos anos pesquisadores nacionais e internacionais
tem sinalizado a necessidade de maior discussão do tema na Formação Inicial de
professores (FI) de Educação Física (EF).
Atienza et al (2016) investigam as percepções dos estudantes na FI sobre
a avaliação e sua materialização na prática docente, pois consideram que isso
influenciará no modo como avaliarão quando docentes. López-Pastor et al (2012)
defendem que a avaliação na FI não é apenas um aspecto metodológico, mas também
um conteúdo de aprendizagem específico e uma das principais competências
profissionais a se desenvolver.
Diante disso, objetivamos investigar o modo como os cursos de FI em EFem
países da América Latina têm apresentado o debate da avaliação em seus currículos,
dando especial atenção às disciplinas que discutem avaliação educacional.
2 METODOLOGIA
Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, que
assume a análise crítico documental (BLOCH, 2001) como abordagem teórico1 Este estudo se insere no projeto “Práticas avaliativas na formação inicial de professores: uma análise
das Instituições da América Latina”.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sayocpaula@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), wagnercefd@gmail.com
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metodológica. A delimitação das instituições seguiu os seguintes critérios: a) ter em
seu currículo uma disciplina específica e obrigatória sobre avaliação educacional; e
b) ser país da América Latina de idioma hispano falante. Dos 20 países 8 atendiam
os critérios: Argentina; Chile; Colômbia; Equador; México; Peru; Uruguai e Venezuela.
Utiliza como fontes as matrizes curriculares e os planos de disciplinas de
instituições de ensino superior.Para análise dos dados, utilizamos o software
Iramuteq. O banco de dados inicial foi constituído por 156 matrizes. Desse total,
68 cursos ofertam disciplinas com avaliação no título, porém38 deles apresentam
disciplinas relacionadasa avaliação educacional, totalizando 45 disciplinas.
3 RESULTADOS
A formação profissional em EF na América Latina apresenta grande diversidade
entre os países (SILVA; BEDOYA, 2015). De maneira geral, percebemos que a
formação está centrada em duas perspectivas: desportiva (Argentina, Equador,
México, Uruguai, Venezuela) e pedagógica (Chile, Colômbia, Peru).
Analisando as matrizes dos cursos de EF desses países encontramos 45
disciplinas que se relacionam com avaliação educacional. Essas foram inseridas no
Iramuteq, organizadas graficamente em função da sua frequência, gerando uma
nuvem de palavras. Esse movimento nos permitiu compreender, de maneira geral,
ao que as disciplinas se associam, assim temos: Evaluación (45)como palavra mais
recorrente e associada a todas as outras palavras, nos indiciando as maneiras como
estabelece relação nesses países; Educación Física (14) fazendo relação direta com
o curso/área; Aprendizajes (13) apresentando-se nos títulos das disciplinas ligadas
à avaliação para a aprendizagem e/ou da aprendizagem, a primeira num contexto
formativo e a segunda somativo; Educacional (7) indiciando uma discussão
mais ampla sobre a avaliação envolvendo as dimensões da aprendizagem, de
sistemas e institucional;e as palavras Currículo (5) e Enseñanza (3), com menor
recorrência,revela a relação dessas temáticas como conteúdos centrais de suas
discussões nas disciplinas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, identificamos nos países da América Latina participantes
a predominância de uma formação profissional em EFdesportivizante, em
contrapartida as disciplinas de avaliação indicam um movimento de aproximação
com uma perspectiva educacional,privilegiando um debate de práticas avaliativas
em contexto escolar, currículo e ensino.
REFERÊNCIAS
ATIENZA, R. et al. La percepción del alumnado universitario de Educación Física sobre la
evaluación formativa: ventajas, dificultades y satisfacción. Movimento, Porto Alegre, v. 22,
n. 4, p. 1033-1048, out./dez. 2016.
BLOCH, M. L. B. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
LÓPEZ-PASTOR, V. M. et al. ¿Implicar al alumnado em La evaluación em la formación
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inicial del profesorado? Um estudio de caso de evaluación entre iguales de um examen.
Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(2), n. 1, p. 77-201, Set. 2012.
SILVA, A. M; BEDOYA, V. M. (Orgs.).Formação Profissional em Educação Física na
América Latina: Encontros, Diversidades e Desafios. Jundiaí: Paco, 2015.
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INICIAÇÃO INFANTIL EM ATLETISMO: UMA
EXPERIÊNCIA COM O ENSINO DOS SALTOS EM
DISTÂNCIA E TRIPLO
INICIACIÓN INFANTIL EN ATLETISMO: UNA EXPERIENCIA
CON LA ENSEÑANZA DEL SALTO DE LONGITUD Y SALTO
TRIPLE
CHILD INITIATION ATHLETICS: AN EXPERIENCE WITH
TEACHING DISTANCE AND TRIPLE HELLS
Kleyson Sézar dos Santos Batista1
Flórence Rosana Faganello Gemente2
PALAVRAS-CHAVE: Extensão Universitária; Atletismo; Iniciação Infantil.

INTRODUÇÃO
O atletismo é um esporte pouco desenvolvido nas aulas de Educação Física
Escolar devido às limitações relacionadas à: formação de professores, falta de
espaço e materiais das escolas e pouca difusão desse esporte no Brasil. Quando
trabalhado nas escolas é necessário que o processo aconteça com a adaptação de
espaços e materiais (MATTHIESEN, 2009; FAGANELLO-GEMENTE, 2015).
Diante desse cenário, o Projeto de Extensão Iniciação Infantil em Atletismo
(PEIIA), oferecido pela Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG) para
crianças de 6 a 12 anos, oportuniza um espaço para a vivência, conhecimento e
aprendizagem desse esporte, em uma pista oficial de atletismo e com a utilização
de materiais oficiais e adaptados.
OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo apresentar as experiências vivenciadas a
partir do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido nas provas de Salto em
Distância e Salto Triplo no Projeto de Extensão Iniciação Infantil em Atletismo, no
ano de 2016.
1 Faculdade de educação Física e Dança (FEFD/UFG), kleysonedfisica@hotmail.com
2 Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG), florencefaganello@gmail.com
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METODOLOGIA
O PEIIA durante o ano de 2016 foi realizado às quartas e sextas-feiras das
17h:30 às 19:00 horas, com a participação de 18 alunos no 1° semestre e 20 alunos
no 2° semestre. As atividades direcionadas aos saltos em distância e triplo foram
elaboradas com base em autores como: Matthiesen (2009), Faganello Gemente
e Souza (2013) e outros; a partir das experiências e conhecimentos do monitor e
das trocas de informação entre aluno-aluno e aluno-monitor.
Nos meses de abril e maio de 2016 foram desenvolvidas as atividades
direcionadas às provas de Salto em Distância e Salto Triplo, as quais estavam
fundamentadas nas dimensões dos conteúdos: conceitual, procedimental e
atitudinal, apresentadas por Matthiesen (2014). Para trabalhar estas dimensões
foram elaboradas atividades que abordavam regras, nomes de atletas, recordes e
histórias das provas dos Saltos em Distância e Triplo, contemplando a dimensão
conceitual. De modo a desenvolver a dimensão procedimental os alunos realizaram
atividades que incentivavam o salto com apenas uma das pernas, aproximando-os
das técnicas e das regras dos Saltos em Distância e Triplo. Durante as atividades,
os alunos eram instigados a colaborar com os colegas, respeitar os limites de cada
indivíduo e o monitor explicava a importância do respeito às regras e ao trabalho
em equipe. Desse modo, as atividades contribuíram para o desenvolvimento das
três dimensões dos conteúdos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final do trabalho realizado sobre as provas de Salto em Distância e Salto
Triplo, foi possível verificar que os alunos aprenderam sobre os conceitos, tais como:
as regras, nomes de atletas e a história dessas provas. Também foi possível constatar
que os alunos conseguiram realizar os movimentos específicos de cada uma dessas
provas. Em relação a dimensão atitudinal, durante o desenvolvimento das atividades,
foi possível perceber uma melhora na colaboração e respeito entre aluno-aluno e
aluno-monitor. Com bases nesses resultados podemos afirmar que desenvolver
atividades fundamentadas nas dimensões dos conteúdos é um excelente caminho
para trabalhar com o Atletismo, como sugere Matthiesen (2014).
CONCLUSÃO
As experiências com o PEIIA e o desenvolvimento de atividades fundamentadas
nas dimensões dos conteúdos confirmam a importância para a vivência, para a
aprendizagem e para o conhecimento das técnicas, da história, das regras e dos
atletas dos Saltos em Distância e Salto Triplo, confirmando a sua importância para
a difusão do Atletismo em Goiânia.
Em relação ao monitor, o PEIIA proporciona diferentes experiências que
contribuem para a construção de novos conhecimentos relacionados à prática
docente e ao atletismo, importantes para uma formação profissional mais ampliada.
REFERÊNCIAS
FAGANELLO GEMENTE, F.R., Atletismo na Educação Física escolar: A elaboração
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colaborativa do software Atletic, Rio Claro-SP, Unesp, 2015. 217f. Tese de doutorado
(Desenvolvimento humano e tecnologias) Instituto de Biociências. Unesp, Rio Claro, 2015.
GEMENTE, F. R. F. e SOUZA, N. P. Capitulo 2 Pesquisa e Ensino em Atletismo. In SILVA, A.
M., et al. Licenciatura em Educação Física, v. 3 Goiânia: UFG, 2013.
MATTHIESEN, S. Q. et al; Atletismo se aprende na Escola. 2.ed. Jundiaí-SP: Fontoura,
2009.
MATTHIESEN, Sara Quenzer. Atletismo na Escola. Maringá: UEN, 2014
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VIVÊNCIAS DE LICENCIANDOS EM EDUCAÇÃO
FÍSICA INCLUSIVA NA DISCIPLINA PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
EXPERIENCES OF LICENSEES IN PHYSICAL EDUCATION
INCLUSIVE IN DISCIPLINE PEDAGOGICAL PRACTICES
VIVENCIAS DE LICENCIANDOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
INCLUSIVA EN LA DISCIPLINA PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
Bernardete Paula Amaral1
Aline Alvernaz Ferraz2
José Henrique Santos3
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Pedagógicas; Educação Física; Educação Inclusiva

INTRODUÇÃO
Um Centro Universitário de Belford Roxo/RJ, implementou em 2016 disciplina
Práticas Pedagógicas do primeiro ao sexto período, na Licenciatura em Educação
Física. A iniciativa visa proporcionar ao licenciando aproximação com a Educação
Física na educação básica antes da realização do estágio curricular supervisionado,
representando um ensaio observacional no futuro campo de atuação profissional.
Para Tardif (2000) os alunos devem se apropriar de conhecimentos especializados
por intermédio de disciplinas científicas no período de sua formação em prol a
sua profissionalização. O loco desta pesquisa foi a disciplina Práticas Pedagógicas
IV tematizada na Educação Física Inclusiva, onde licenciandos observam como
se efetiva a prática educativa no ambiente real, sob a perspectiva da educação
inclusiva. O estudo visa identificar a percepção dos licenciandos frente às Práticas
Pedagógicas nas aulas de educação física inclusiva, in loco.
METODOLOGIA
A pesquisa é qualitativa e descritiva, do tipo documental, pois recorre à análise
dos relatórios apresentados pelos licenciandos como fonte de obtenção de dados.
A amostra é conveniente (GIL, 2008), pois a pesquisadora leciona na turma. Foram
1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/ GPPEFE), bernardetepaula.amaral1@gmail.com
2 Universidade Federal Rural do Rio de janeiro (UFRRJ/GPPEFE), alinealvernaz@gmail.com
3 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/GPPEFE), henriquejoe@hotmail.com
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analisados 40 relatórios resultantes da participação de licenciandos matriculados
na disciplina Práticas Pedagógicas IV. Os relatórios contêm as impressões dos
licenciandos sobre as práticas de educação inclusiva nas aulas de educação física.
Mediante análise de conteúdo, os dados foram categorizados de forma indutiva.
RESULTADOS
A análise das unidades temáticas nos relatórios foi agrupada em três categorias:
Indiferenciação do Ensino, Dificuldade para inclusão e Sociabilidade. Os relatos
apontam que o ensino nas aulas de Educação Física é generalista, ainda que se
percebam estratégias de adaptação para integrar o aluno na aula. Ressaltam
dificuldades para inclusão apontadas pelos professores. Mesmo que a escola receba
e atenda as matrículas, os professores in loco não se sentem preparados, tampouco
dispõe da infraestrutura adequada a atender esse público-alvo, o que reflete
diretamente no planejamento de ensino, como constataram Barbosa e Souza (2010).
Por fim, os registros indicam que os licenciandos observaram nas aulas um olhar para
sociabilidade do aluno com deficiência ao invés do foco na aprendizagem, apesar
da fala de Costa (2012) ao dizer que os professores devem se organizar e atender
as necessidades de aprendizagem dos alunos deficientes, dentro do possível. Os
relatos também destacam que os licenciados acreditam que tais experiências são
ímpares e que nenhuma faculdade irá ensinar o que viram em campo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível entender como benéfica a implementação da disciplina Práticas
Pedagógicas no curso de Educação Física, pois oportuniza ao licenciando vivências
no campo de atuação profissional, corroborando com a perspectiva de Tardif (2000)
ao destacar a necessidade de uma formação consistente em nível superior, mas
entendendo, como Nóvoa (1992), que o ser professor se dá através da formação e
da experiência com a reconstrução contínua da identidade pessoal e profissional.
Nota-se que as vivências da disciplina contribuíram significativamente para o futuro
estágio e exercício da docência, pois as experiências que vivenciaram in loco foram
percebidas ímpares.
REFERÊNCIAS
BARBOSA, E; SOUZA, V. A vivência de professores sobre o processo de inclusão:
um estudo da perspectiva da Psicol. Histórico-Cultural. R. Psicoped. São Paulo,
v.27, n.84, p.352-362, 2010.
COSTA, Valdelúcia A. Formação de professores e E. Inclusiva frente às demandas
humanas e sociais: Para quê? Salvador: EDUFBA, p.89–110, 2012.
GIL, A. C. Métodos E Técnicas de Pesquisa Social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In. Os professores e a sua
formação, p.13–33. Lisboa: D. Quixote, 1992.
TARDIF, M. Saberes Profissionais dos Professores e conhecimentos universitários: Elementos
para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em
relação à formação para o magistério. Rev. Bras. Educação, n.13, p.5-24, 2000.
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MONITORIA: O DESPERTAR DA DOCÊNCIA.
TEACHER ASSISTANT: THE AWAKENING TO TEACHING
MONITOR: EL DESPERTAR DE LA ENSEÑANZA
Bruna Nayara Peres Corrêa1
Luciane Cristina Farias de Aguiar2
Carmen Lilia da Cunha Faro3
PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial; Monitoria; Docência.

INTRODUÇÃO
A monitoria tem como objetivo fomentar o processo de aproximação discente
da formação inicial à docência, estimulando a ampliação e aprofundamento do
conhecimento na vida acadêmica e assim se aproximando do tripé universitário:
ensino, pesquisa e extensão.
Deste modo, desenvolveu-se a presente pesquisa durante a vivência no
Programa de Monitoria do curso de Educação Física da Universidade do Estado
do Pará (CEDF/UEPA), na disciplina Fundamentos Históricos da Educação Física,
Esporte e Lazer, visando aprofundar a compreensão sobre a importância de
programas como este para a formação inicial dos graduandos - principalmente para
os alunos que cursam licenciatura.
Buscando-se, também, analisar o Programa da Monitoria realizado no CEDF/
UEPA; descrever o processo de ensino-aprendizagem implementado na disciplina e
identificar quais contribuições para a formação inicial de professores estão contidas
nesta práxis.
METODOLOGIA
Este estudo corresponde a um relato de experiência que visa descrever a
participação no Programa de Monitoria, realizado por discentes do CEDF/UEPA.
Estes discentes vivenciaram a monitoria no período de 29 de agosto de 2016 a 04
de janeiro de 2016, em duas turmas, do primeiro semestre de 2016. Neste trabalho,
utilizou-se como fonte de dados, as observações realizadas pelos monitores no
período supracitado e consulta a relatórios das aulas ministradas durante o semestre,
1 (UEPA), brunaperes00@hotmail.com
2 Escola Superior Madre Celeste (ESMAC), lucianec.f.a@gmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), lili.cf@terra.com.br
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utilizando o método de análise de conteúdo proposto por Bardin (2011, p.113) para a
interpretação dos dados.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Compreende-se por monitoria o processo de aproximação discente da
formação inicial à docência. Sendo atribuições do monitor: orientar aos alunos na
realização de trabalhos, promover revisões de conteúdo caso lhe seja solicitado,
planejar atividades e planos de aula junto ao docente orientador. Estimulando
assim, a ampliação e aprofundamento do seu conhecimento na vida acadêmica e
aproximando-lhe do tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Esta atividade
encontra-se regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.°
9.394, que diz em seu Art.84:
Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas
de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos (BRASIL,
1996. p.26).

Especificamente na Universidade do Estado do Pará – UEPA, para a execução
do Programa de Monitoria existente, vigora a resolução n.° 2808/15 – CONSUN, que
promove a fixação de normas complementares à: discentes, docente orientador,
Coordenação de Apoio e orientação Pedagógica (CAOP), departamentos, PróReitoria de Graduação – PROGRAD e Centro Acadêmico.
Por meio desta experiência, osdiscentes monitores, vivenciaram as rotinas da
docência de forma mais holística, pois os mesmos,nesta circunstância, realizaram
as seguintes atividades:Assessoramento a docente na elaboração dos planos de
trabalho e ensino, auxílio à docente durante as aulas; assistência aos alunos sobre
trabalhos orientados pelo professor; participação na construção do plano de aula
juntamente com a docente; entre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo, percebeu-se que programas de incentivo como a monitoria, tornamse fundamentais neste processo de formação, preparando o futuro professor
para o desafio de ensinar, fazendo-nos refletir sobre as adaptações em relação ao
calendário acadêmico, recursos escassos de materiais e espaço-físico adequado
disponíveis ao educador/estudantes, a necessidade de se repensar a prática docente
e a elaboração metodológica das aulas, constantemente, aos quais estão sujeitos os
acadêmicos monitores e docentes de nível superior. No entanto, a experiência se
fez válida e podemos afirmar que os universitários que vivenciam a monitoria têm
uma concepção diferenciada da prática do ensino.
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo.Tradução de Augusto Pinheiro e Luis Antero Reto.
Lisboa: São Paulo: Edições 70, 2011.
BRASIL, Lei de diretrizes e bases da Educação. Lei n° 9394/96, de 20 de dezembro de
1996.
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO. Normas complementares para execução do Programa
de Monitoria no Âmbito de Universidade do Estado do Pará. Resolução n°
2808/15-CONSUN, 18 de Março de 2015, Belém.
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PROJETO DE EXTENSÃO EEFD BAIXADA: AÇÕES DO
EIXO FORMAÇÃO DOCENTE
Caroline do Carmo1
Renato Sarti dos Santos2
PALAVRAS-CHAVE: Saberes Docentes; Formação; profissão.

INTRODUÇÃO
O Projeto de extensão “Educação Física na Baixada Fluminense: Autonomia e
Construção de Conhecimento” desenvolve suas ações de extensão através de três
eixos: Ensino da Educação Física; Divulgação Científica; Formação Docente. Este
último, como temática central deste trabalho, apresenta-se como um ambiente
de debates e reflexões sobre formação e carreira docente, compreendendo a
multiplicidades dos saberes que atravessam a prática profissional: saberes das
disciplinas; curriculares; formação profissional; e saberes da experiência (TARDIF et
al., 1991). O Eixo formação busca criar cenários de valorização da formação, atuação e
profissão, docente problematizando os diversos saberes que constituem a identidade
e a profissionalidade do Professor de Educação Física da Educação Básica.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo descrever as ações de extensão do Eixo
de Formação Docente, destacando o alcance dos Encontros de Formação e a página
no Facebook dos conteúdos didáticos/pedagógicos na referida plataforma, junto
ao seu público-alvo: Licenciandos, Docentes da Educação Básica e Ensino Superior
e, alunos da Educação Básica.
SABERES E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
A temática dos saberes docentes, aquecida no Brasil pela publicação do artigo
de Tardif, Lessard e Lahaye (1991), “Os professores face ao saber: esboço de uma
problemática do saber docente”, na revista Teoria e Educação, insere uma importante
problematização sobre a questão do conjunto de conhecimentos, habilidades
e competências do professor, avançando na preocupação pela identificação e
definição destes diversos saberes que são mobilizados na prática profissional.
Tardif et al (1991) apresenta uma importante tipologia dos saberes docentes:
Saberes da Formação Profissional; Saberes das disciplinas; Saberes curriculares; e
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), carol_ducarmo@hotmail.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), renatosarti.eefd@gmail.com
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os Saberes da Experiência. Este último é assinalado pelos autores como o saber
fundamental para este processo de valorização e profissionalização docente. Um
saber desenvolvido pelo professor no decorrer de seu trabalho cotidiano e articulado
com os demais saberes presente no seu processo formativo.
Outras tipologias desenvolvidas também apresentam uma relevância substancial
na formulação, análise e reflexão da formação docente por meio da discussão sobre
as diversas tipologias propostas (PIMENTA, 1997; TARDIF E RAYMOND, 2000).
AÇÕES DE EXTENSÃO DO EIXO FORMAÇÃO DOCENTE
Para atingir tal proposta, o eixo abarca quatro grandes ações: o Encontro
de Formação Docente-EFD (com objetivo de criar cenários de integração entre
professores da educação básica e ingressantes da licenciatura discutindo e
valorizando diálogos e reflexões acerca da educação física escolar tematizando
questões que tangenciam a profissão docente); a página no Facebook (impulsionar
a reflexão sobre a prática pedagógica dos licenciandos auxiliando na sua formação a
partir do reconhecimento dos desafios e avanços da profissão); Rede Colaborativa de
Educação Física e Profissão Docente-PROEF (construir um grupo colaborativo, com
a participação de professores da rede pública da Baixada Fluminense e licenciandos
de Educação Física); Exposição de fotos “carreiras e trajetórias docentes” (apresentar
os inúmeros cenários, sujeitos e trajetórias docentes, valorizando a profissionalidade
e refletindo sobre o desenvolvimento da carreira dos professores na Educação Física
Escolar).
PRINCIPAIS RESULTADOS
De 2013 a 2016, oito Encontros foram realizados, abordando a temática sobre a
Carreira e Profissão Docente (500 licenciandos e professores da educação básica).
No que tange a página no Facebook, duas ferramentas principais são apontadas:
o link foto comentada atualizada semanalmente com fotos de professores e
licenciandos durante a prática docente. E, o vídeo Profissão em um Minuto atualizado
mensalmente, apresentando o relato de docentes da Educação Básica sobre sua
trajetória docente. Rede Colaborativa de Educação Física e Profissão DocentePROEF, está em processo de construção com seus parceiros: UFRJ, Sindicato
dos Professores e Secretaria de Educação de Duque de Caxias. A Exposição de
fotos “carreiras e trajetórias docentes” se encontra na montagem de seu acervo
fotográfico.
CONCLUSÃO
O alcance tem sido satisfatório pois, a cada publicação em média 600
pessoas por semana visitam a página. Conforme as atualizações acontecem, mais
visualizações e compartilhamentos são registrados destacando o alcance crescente
de interação e feedbacks positivos descritos nos comentários e nas avaliações dos
Encontros e a participação de mais discentes e professores da rede pública nas
ações do eixo e na valorização da profissão e carreira docente.
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AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA UFG INTERFEREM
NA FORMAÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA?
DO THE AFFIRMATIVE POLITICS OF UFG INTERFERE IN THE
FORMATION OF FUTURE TEACHERS OF THE ELEMENTARY
EDUCATION?
¿LAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS DE UFG INTERFIEREN CON
LA FORMACIÓN DE FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA?
Luís César de Sousa1
Lucas Emannoel Martins Miranda2
PALAVRAS-CHAVE: Políticas afirmativas; UFGInclui; Formação de professores.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa, em desenvolvimento no Programa de Licenciatura
(PROLICEN/2016), tem como objetivo central compreender as relações entre as
políticas afirmativas e a educação básica, com interesse sobre como essas políticas
vem sendo implementadas na Universidade Federal de Goiás (UFG) e quais
desdobramentos para cursos de licenciatura.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de cunho teórico, que inclui revisão bibliográfica de
artigos, documentos e dados institucionais.
DISCUSSÃO/REFLEXÕES
O problema da inclusão de minorias historicamente marginalizadas não é novo.
Como regra geral, quando a exclusão de grupos minoritários se agrava, surgem
manifestações no sentido de amenizá-la. Foi assim nos Estados Unidos na década
de 1960, quando explodiu o movimento em defesa dos direitos civis dos negros,
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), lucceso@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), lucas.miranda19@hotmail.com
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liderado por Martin Luther King (BRANDÃO, 2005); ou o compromisso com a
educação de índios, afrodescendentes e a ampliação do debate sobre a necessidade
de políticas afirmativas, na Constituição Brasileira de 1988(MARCON, 2012).
A recorrência desta problemática indica sua relação com a estrutura da
sociedade vigente, pois a exploração nas relações humanas gera desigualdades,
preconceitos e violência. Por isso, superar a segregação social exige a superação
do modelo de sociedade apoiado na exploração do trabalho por meio de relações
sociais de dominação.
A despeito do discurso de que políticas compensatórias gerariam mais exclusão
por fomentar preconceitos de classe, de raça e de cor, o que tem se destacado é
o argumento de que, se as ações afirmativas não são suficientes para superar o
quadro de discriminação atual, seguramente não são elas que criam e estimulam
a segregação social.Sob esse entendimento, a UFG criou o programa UFGinclui:
proposta de inclusão de segmentos historicamente excluídos, como negros, índios,
quilombolas, estudantes de escola pública e de baixa renda (UFG, 2008).
Em nossa revisão, registramos que o UFGinclui já foi objeto de estudos: em
um deles, constatou-se que o desempenho dos candidatos aprovados por meio
das cotas para alunos de escola pública, foi similar ao desempenho de candidatos
que optaram pelo sistema de entrada universal (JÚNIOR; SIQUEIRA; SOUSA, 2009);
em outro, observou-se que, ainda que o programa adote entrada diferenciada para
grupos minoritários, os candidatos cotistas aos cursos mais concorridos apresentam
perfil socioeconômico mais abastado do que os candidatos cotistas de cursos
menos concorridos (RESENDE; QUEIROZ; FARIA, 2012, p. 133); em outro constatouse que a adoção de uma política de permanência na UFG é fundamental para o
aluno beneficiado pelo programa (ASSIS; LEAL, 2014).
Ante o pouco tempo de criação, o UFGinclui abarca contradições que anseiam
por novas avaliações, no sentido de identificar falhas e aprimorar os procedimentos
que vêm obtendo êxito. Neste momento, a pesquisa encontra-se com o desafio
de compreender: as ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas, constituída
em 2014 para acompanhar o estímulo à permanência a estudantes socialmente
discriminados e, também, quais os desdobramentos da adoção pela instituição, a
partir de 2015, de entrada universal pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para
inclusão de alunos pelo programa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos este texto apresentando algumas questões que estão norteando a
investigação: qual o tratamento dado às desigualdades socioeconômicas e culturais
nos atuais processos de “entrada” ao nível de educação superior e como esse
processo reflete: a) nas políticas afirmativas em curso na UFG; b) no processo de
formação dos futuros professores? De modo específico, como essa problemática
tem sido tratada no campo da formação em educação física?
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EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA DO PIBID E O
PROCESSO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
DA UNOCHAPECÓ
Lilian Beatriz Schwinn Rodrigues1
Edilaine Frantz2
PALAVRAS-CHAVE: experiência pedagógica; pibid; educação física.

1 INTRODUÇÃO
O resumo apresenta experiência pedagógica de estudantes de Educação
Física (EF) da Unochapecó, Chapecó, SC, com estudantes da educação básica,
implementada por intermédio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID).
O Pibid objetiva a interação entre o ensino superior e a educação básica
mediante a inserção, de forma supervisionada, dos estudantes das licenciaturas na
realidade de seu futuro campo de trabalho (BRASIL, 2013). Possibilita aos bolsistas
de Iniciação à Docência (ID) vivenciarem ações educativas que permitem o (re)
conhecimento, a significação e a ressignificação de formas de pensar e agir em
relação ao processo de planejar, implementar e avaliar a aprendizagem. Esta
dinâmica tem implicações com o processo de se constituir professor, considerando
os desafios quando do ingresso na carreira. (TARDIF, 2002).
2 PERCURSO METODOLÓGICO
A experiência pedagógica ocorreu em 2016 em escola de educação básica
da rede catarinense de ensino, na cidade de Chapecó. O processo contou com a
participação da professora supervisora e 10 bolsistas ID do curso de EF, mediada
pela coordenação de área do Pibid/EF/Unochapecó.
As atividades de aprendizagem foram realizadas com estudantes do
ensino fundamental e médio e planejadas, implementadas e avaliadas seguindo
metodologia proposta por Saviani (2001), composta por 5 etapas: a prática social
inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse, e a prática social final; e
registradas em diários de campo, de onde provêm as informações em apresentação.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Toda prática pedagógica está impregnada de intencionalidades políticas, que
se materializam por intermédio do ato docente no cumprimento da função social
1 Mestre em Educação, UNOCHAPECÓ, schwinn@unochapeco.edu.br
2 Licencianda em Educação Física, UNOCHAPECÓ, edilainefranz@unochapeco.edu.br
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da escola, que é produzir o conhecimento científico. É no bojo deste processo que
o Pibid possibilita a construção de saberes docentes desde o início da formação.
No entanto, é preciso apostar que “não se trata apenas de saber mais, mas de um
saber qualitativamente diferente que assenta numa atitude e numa maneira de ver
diferentes” (ALARCÃO e TAVARES, 2003, p.119).
A proposta objetivou a construção de saberes a partir de metodologia que
resultasse no protagonismo dos estudantes da educação básica (SAVIANI, 2001). O
acontecimento da “aula” iniciou com o exercício da prática social inicial, objetivando
conhecer a realidade dos estudantes, com a pergunta: o que conhecem sobre o
futebol? O processo resultou na identificação de diferentes formas de práticas do
futebol presentes no cotidiano dos adolescentes.
Na etapa da problematização, os futebóis reconhecidos foram confrontados
com a prática social, resultando na escolha de formas de futebol: americano, de
botão, de linha, freestyle e quadribol, bem como, o que deles (re)conhecer, como:
origem, forma de jogar e regras básicas. As informações decorrentes do processo
compuseram as ações futuras do plano de ação desenvolvido.
A instrumentalização ocorreu por intermédio de pesquisa em pequenos grupos,
seminário teórico-prático, vivências práticas e momentos de reflexão que resultaram
em novos aprendizados, cuja prátia social final resultou em uma nova compreensão
acerca do fenômeno futebol.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta possibilitou a vivência e a reflexão sobre a prática docente. Do
processo, os estudantes da educação básica depararam-se com a possibilidade de
romper com o “futebol de sempre” e que, mais do que futebol, há futebóis, com
origem em diferentes culturas e que geram diferentes culturas.
A experiência, a partir do processo metodológico proposto, representou para
os bolsistas ID e professora supervisora o exercício sobre o que antecede a prátia
docente; que há acontecimentos durante sua implementação; que há algo que
ocorre ao final da mesma sobre o qual é preciso refletir e que metodologia gera um
determinado sujeito. Experiência que compôs um conjunto de elementos que estão
implicados com um jeito de se fazer professor de Educação Física, por intermédio
do Pibid.
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A PESQUISA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
UM ESTUDO EM PROJETOS CURRICULARES DE
GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA NA EDUCAÇÃO
FÍSICA EM GOIÁS
Helrrayne Victor Ferreira Pires1
Ana Karla Rodrigues Pereira2
Michelle da Silva Flausino3
Ana Márcia Silva4
PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional; Educação Física

INTRODUÇÃO
Este estudo busca analisar a presença da formação para a pesquisa nos projetos
curriculares de cursos de Licenciatura em Educação Física no Estado de Goiás e
compreender se a investigação é componente integrante nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores de EF5 para a Educação Básica. Este
trabalho está vinculado à pesquisa mais ampla intitulada “Análise comparativa do
Perfil de Formação Profissional em Educação Física: a América Latina em foco”.
METODOLOGIA
Pesquisa de cunho quali-quantitativo com fonte primária de dados composta
por legislações, documentos e dados oficiais brasileiros, que posteriormente foram
tratados com a técnica de análise de conteúdo documental (BARDIN, 2006).
O material empírico se deu com uma amostra dos cursos do Estado de Goiás
selecionados por região do país, rede pública ou privada, modalidade presencial ou
à distância, totalizando 17 cursos.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Partindo da análise dos Projetos Curriculares de todas as instituições disponíveis
e do Parecer CNE/CP nº. 09/2001 e a Resolução CNE/CP nº. 01/2002 que institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena a pesquisa é
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), helrraynevf@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), anakarla.ef@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), michelle.flausino@gmail.com
4 Universidade Federal De Goiás (Ufg), amarciasi@gmail.com
5 Abreviatura de Educação Física
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vista como foco no processo de ensino e aprendizagem uma vez que ensinar requer
tanto dispor de conhecimentos como compreender o processor de construção
do mesmo. É necessário destacar as Diretrizes curriculares da EF 2004 CNE/CES
058/2004 que promove um parecer sobre orientações para a licenciatura plena em
EF.
Os documentos foram avaliados para conhecer a formação para a pesquisa que
é desenvolvida na etapa inicial, considerando elementos históricos e a qualidade
das instituições. Em Goiás há 17 cursos de EF na modalidade presencial e à distância
com habilitação em licenciatura. Identificamos que a formação para a pesquisa está
presente, como disciplina ou iniciação científica, em 15 documentos disponíveis em
páginas eletrônicas, exceto na UNICESUMAR e FACMAIS.
A pesquisa além de ser garantida pelas diretrizes acima citadas revela a
identidade do pesquisador e futuro professor. A presença na grade curricular é
necessária tornando o processo formativo integral e satisfatório. A ausência da
pesquisa na graduação está relacionada com a qualidade do ensino, onde o docente
não deve se dedicar apenas à produção científica. Portanto:
Se a pesquisa é a razão do ensino, vale o reverso: o ensino é a razão da
pesquisa, se não quisermos alimentar a ciência como prepotência a serviço
de interesses particulares. Transmitir conhecimento deve fazer parte do
mesmo ato de pesquisa, seja sob a ótica de dar aulas, seja como socialização
do saber, seja como divulgação socialmente relevante. (Demo, 2001, p.51-52).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo pode ser de grande relevância, pois a partir do mesmo foi possível
analisar e compreender a concepção de diferentes instituições quanto às indicações
dos projetos curriculares e sua contribuição para o processo de formação e a atuação
profissional.
Foi possível perceber que há necessidade de dar continuidade à pesquisa
dessas naturezas, que se fazem de extrema importância, visto que o aumento dos
cursos de EF no país cresce de forma acelerada, porém há questões fundamentais
a serem tratadas como a qualidade das instituições de ensino, quais aspectos da
pesquisa estão presentes nos currículos e qual o futuro do campo da EF.
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A SOCIALIZAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA EM INÍCIO DE CARREIRA NA REGIÃO DE
CRICIÚMA – SC
THE SOCIALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN
BEGINNING OF CAREER IN THE REGION OF CRICIÚMA - SC
LA SOCIALIZACIÓN PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA EN
INICIO DE LA CARRERA EN LA REGIÓN CRICIÚMA - SC
Lediana Ribeiro de Quadros1
Viviani Dias Cardoso2
Victor Julierme Santos da Conceição3
PALAVRAS-CHAVE: Socialização docente; Professor iniciante; Educação Física.

INTRODUÇÃO
O processo de socialização se dá a partir de um fenômeno histórico, onde
os sujeitos se envolvem com a cultura, sentidos e outros sujeitos a partir de suas
relações e interações sociais. Marcelo Garcia (2010, p. 30) afirma que o momento
mais rico, isto é, com maior bagagem de conhecimento, refere-se ao processo
inicial, pois é onde o professor iniciante se depara com o novo, abstendo-se de
novos valores, normas e condutas apresentadas dentro do contexto escolar.
Dito isto, ao identificarmos os professores iniciantes, nos embasamos em
Marcelo Garcia (2010) e Reali; Tancredi e Mizukami (2008) onde afirmam que
professor em início de carreira se encontra entre os cinco primeiros anos de
atuação docente. A fase de início a docência é compreendida como a passagem
de estudante a professor, a qual comumente tem início nas atividades de estágio
e em práticas de curta duração de ensino. A partir do exposto construímos o
seguinte objetivo de pesquisa: compreender como se constitui o processo de
socialização docente de professores de Educação Física em início de carreira na
região de Criciúma – SC.
1 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), leh.ta12@hotmail.com
2 Escola de Ensino Superior (ESUCRI), viv__any@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), victorjulierme@gmail.com
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METODOLOGIA
Este estudo descritivo de abordagem qualitativa caracterizou-se pelo método
analítico, constituindo-se por analisar alguns conceitos que serviram de base para a
investigação dos dados obtidos pelos questionários.
Contudo, foram selecionados a partir da representatividade tipológica (MOLINA
NETO, 2010) – 07 professores de Educação Física iniciantes na carreira docente com
até 5 anos de docência, que atuavam em uma ou mais escolas na região de Criciúma
e possuíam disponibilidade de horário/local para aplicação dos questionários. Os
questionários foram lidos e analisados, elencando unidades de significados que
embasaram a categoria de análise e nos permitiram descrever os pontos principais
elencados nas descrições dos professores entrevistados.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Buscamos compreender inicialmente seu ingresso na educação física escolar,
sendo que 5 destes professores (C, D, E, F e G) já atuavam desde as fases iniciais
do curso e 2 (A e B) iniciaram as atividades, aproximadamente, 7 meses depois da
formação inicial. Os professores A, B e E atuam apenas na educação física escolar e
o restante (C, D, F e G) atua em academias e projetos para uma maior contribuição
financeira.
Destarte, questionamos os professores sobre o acompanhamento referente ao
processo de inserção à docência, nos relatando que não houve acompanhamento e,
ainda, teve cobranças com relação ao planejamento (A, B e D).
Os professores foram questionados sobre suas facilidades e dificuldades
encontradas durante este processo de inserção à escola, relatando-nos, em sua
grande maioria, a falta de material e espaço pedagógico (B, C e F). Já os outros
professores (A, D, E e G) relataram-nos sobre a indisciplina e compreensão por
parte dos alunos, alta carga de trabalho, o saber lidar com situações difíceis, realizar
o planejamento e falar em público:
Ainda, a professora E afirma que a maior dificuldade foi saber lidar com os
alunos numa situação difícil e ainda relata que outra dificuldade encontrada foi fazer
um bom planejamento, mas afirma que depois que as dificuldades passam tudo fica
mais fácil. Contudo, no inicio não é nada fácil, assegura a professora.
Estas dificuldades mencionadas pelos professores iniciantes estão presentes
pela sua própria falta de experiência com a realidade escolar, segundo eles e como
afirma a professora E, o início da docência não é uma tarefa fácil, pois também como
relatado pelos professores B, C e F referente aos espaços e materiais pedagógicos,
isto é uma realidade bastante presente nesta área dentro do contexto escolar, por
isso é necessário e de extrema importância o apoio da organização na iniciação
para que o professor consiga realizar sua prática educativa de movo efetivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressaltamos que o processo de inserção destes professores está equiparado,
pois há um equilíbrio referente às ressalvas negativas e positivas. Contudo,
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compreendemos que o professor ao iniciar a carreira docente passa por muitas
dúvidas e medos referentes à realidade escolar e o processo positivo de socialização,
ou seja, ser e estar inserido no contexto escolar e também, abraçado pela organização
(coordenadores, diretor, pais, professores, alunos, merendeiras e toda comunidade),
é de suma importância para sua prática pedagógica e motivação profissional e,
consequentemente, sua carreira docente.
REFERÊNCIAS
MARCELO GARCIA, C. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da
experiência. Formação Docente. v. 03, n. 03, p. 11-49, 2010.
MOLINA NETO, Vicente. Etnografia: uma opção metodológica para alguns problemas e
investigação no âmbito da Educação Física. In: MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, A. N. S. A
pesquisa qualitativa em Educação Física: alternativas metodológicas. 3 ed. Porto Alegre:
Sulina, p. 113-146, 2010.
REALI, A. M. de M. R.; TANCREDI, R. M. S. P.; MIZUKAMI, M. G. N. Programa De Mentoria
Online para Professores Iniciantes: Fases de um Processo. Cadernos de Pesquisa, v.40,
n.140, p. 479-506, 2008.
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A INTERPRETAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS E O PERFIL DO EGRESSO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE EM INSTITUIÇÕES
NO RIO GRANDE DO SUL1
Alexandre Scherer2
Deninson Nunes Ferenci3
Marcos Armani Ramirez4
Gabriela Quilnes Mendelski5
Alexandre Diogo Platt6
Palavras chaves: Educação Física e Treinamento; Currículo; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação de
licenciados e de bacharéis nos anos de 2002 e de 2004 configurou interpretações
diferenciadas na formação em Educação Física no Brasil. Neste sentido, o objetivo
deste estudo procurou compreender de que forma os currículos de formação em
Educação Física de cinco instituições no Rio Grande do Sul definem os egressos de
suas instituições.
OS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Observa-se que o modelo de formação usado até os anos de 1980 proporcionou
pensamentos diferenciados na área de Educação Física, porém, continuou
proliferando os cursos de licenciatura. A Resolução 03/1987 possibilitou a construção
de bacharelados, mas os professores oriundos da licenciatura continuaram tomando
conta do mercado que estava em ampliação.
Este processo se estendeu até a promulgação das DCN com as Resoluções 01
e n . 02 de 2002. Com base nestas orientações a interpretação inicial foi de que a
formação de professores para atuar na educação básica seria específica (SILVA,
2010).
o

1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Dr. GEEF – IPA, scherer@via-rs.net
3 Me. GEEF – IPA, deninson.ferenci@ipa.metodista.br
4 Bacharel GEEF – IPA, armani.ramirez@hotmail.com
5 Acadêmica. GEEF – IPA, gabriela.mendelski@gmail.com
6 Acadêmico. GEEF – IPA, alexandreplatt@hotmail.com
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Segundo Scherer (2005), apesar de resistências, foi promulgada a Resolução
07/2004 que estabeleceu a legitimidade da formação do bacharel em Educação
Física, deixando a entender que passaria então a existir dois profissionais distintos
atuando em áreas específicas: o licenciado nos espaços escolares e o bacharel em
espaços não escolares.
METODOLOGIA
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa documental que envolve a
análise dos projetos pedagógicos (PPC) de cincos IES do Rio Grande do Sul que
mantém cursos de licenciatura e de bacharelado em Educação Física. As instituições
foram divididas em: Instituição “A”, “B” e “C” que representam o sistema privado e
as Instituições “D” e “E” o ensino público.
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
A instituição “A” concebe o perfil de egresso diferenciado das duas modalidades
de formação. O curso de bacharelado aponta para a saúde, o lazer o rendimento
e a gestão como áreas de atuação próprias. Já o perfil de egresso do licenciado é
caracterizado pela atuação na educação básica.
A instituição “B” define o perfil do egresso do bacharelado como o profissional
que atende a expansão do mercado de trabalho frente as novas necessidades da
vida moderna. Já a licenciatura aponta claramente para atuação na Educação Básica
nos diferentes níveis de ensino.
A instituição “C” reconhece a divisão da Educação Física em duas formações
que descrevem um desenvolvimento acadêmico específico para as áreas de
atuação. A licenciatura define o campo de atuação para a educação básica. Já o
bacharelado relaciona a utilização dos elementos da cultura corporal de movimento
e dos princípios da promoção da saúde.
Quando se analisa os perfis de egressos da instituição “D” observa-se que
também há duas modalidades de formação em Educação Física. O licenciado tem
caráter de formação ampliado podendo intervir na escola e fora dela. Já o bacharel
atua na promoção da aprendizagem e a prática de elementos da cultura corporal do
movimento no campo do esporte, do lazer e da saúde.
A instituição “E” define o egresso em licenciatura para atuação na Educação
Básica. Já, o bacharelado é o profissional generalista com conhecimento e capacidade
de análise e intervenção nos diferentes campos profissionais.
CONCLUSÕES
Pode-se verificar que os perfis de egressos dos formandos das instituições
privadas e uma pública seguem as interpretações das DCN por modalidade. Elas
compreendem haver dois cursos de formação para mercados de trabalhos diferentes,
com um caráter de intervenção particular as áreas específicas e determinam perfis
distintos.
Já, a Instituição “C” compreende que a sua formação em licenciatura dá direito
ao egresso atuar em qualquer campo de trabalho alegando que há discriminação por
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parte das DCN que restringem a intervenção do professor ao sistema educacional.
Utiliza o conceito de autonomia universitária para construir um currículo de
licenciatura ampliado com base epistemológica própria, com uma entrada de
vestibular única.
REFERÊNCIAS
SCHERER, A. Educação Física e os Mercados de Trabalho no Brasil: Quem Somos, Onde
estamos e para onde vamos? In: Formação Profissional em Educação Física e Mundo do
Trabalho. Vitória/ES: Gráfica da Faculdade Salesiana, 2005, p. 31-45.
SILVA, O. O. N. Bacharelados em Educação Física: uma incógnita na formação profissional.
Revista Digital Efdeportes, n. 140, p. 1-5, Enero 2010.
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OS SABERES DA EXPERIÊNCIA COM AS PRÁTICAS
CORPORAIS DOS EGRESSOS DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA FEFD/UFG1
THE KNOWLEDGE EXPERIENCE WITH THE BODILY
PRACTICES OF FORMER STUDENTS OF PHYSICAL
EDUCATION FROM FEFD/UFG
EL CONOCIMENTO DE LA EXPERIENCIA CON LAS
PRÁCTICAS CORPORALES DE LOS EX ALUMNOS DEL CURSO
DE EDUCACÍON FÍSICA DE LA FEFD/UFG
Daniel Silva Monteiro2
Oromar Augusto dos Santos Nascimento3
Ari Lazzarotti Filho4
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Educação Física; Professores;Saberes.

INTRODUÇÃO
A formação dos professores de Educação Física vem sendo constituída ao
longo dos anos. Cruvinel et al.(2012),Patriarca et al.(2010) e Figueiredo (2004) vêm
apontando que as práticas corporais5 anteriores à graduação têm influenciado na
escolha da Educação Física enquanto curso superior. Tardif (2011) define “saberes
profissionais dos professores” como um conjunto de saberes constituído de acordo
com a formação e aprendizagem de determinados conhecimentos construídos
socialmente.
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi identificar se os saberes anteriores à formação
superior, relacionadas às práticas corporais, influenciam na prática docente de
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa de Licenciatura da UFG.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), daniel_silvamonteiro@yahoo.com.br
3 (UNB), oromar.augusto@gmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), arilazzarotti@gmail.com
5Silva et al (2014)
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egressos do curso presencial de licenciatura em Educação Física da Faculdade de
Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás.
METODOLOGIA
A pesquisa possuiu caráter qualitativo, poislida com elementos subjetivos
partindo da realidade social dos sujeitos pesquisados (MINAYO, 2008). Utilizou-se
a entrevista semiestruturada como procedimento de coleta de dados. Os sujeitos da
pesquisa foram quatro egressos do curso presencial de licenciatura em Educação
Física da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás,
denominados por quatro letras (A, B, C e D). O critério de escolha foi que os egressos
tivessem idades diferentes entre si.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Os sujeitos da pesquisa A, B, C, D tinham 29, 34, 43 e 44 anos de idade, e 7, 11,30
e 16 anos de docência respectivamente.O ano de conclusão de curso dos egressos
na FEFD/UFG foi 2008, 2001, 1995 e 1995, de acordo com a ordem apresentada.
O egresso A garantiu que suas experiências anteriores contribuíram para a
escolha do curso, principalmente pelas experiências com a Educação Física, Esportes
e Jogos e Brincadeiras. Para o egresso C tais experiências também a auxiliaram na
escolha do curso devido à vontade de trabalhar com pessoas, que assim como ela,
eram marginalizadas nas aulas de Educação Física.Os egressos B e D afirmaram que
não houve influência de suas experiências anteriores.
Apenas o A garantiu que suas experiências anteriores influenciam na forma como
ele trabalha atualmente. Entretanto, nos discursos dos egressos C e D, percebeu-se
que os dois tentam não reproduzir o que vivenciaram na escola enquanto alunos,
tratando os conteúdos de forma diferente, ou seja, esses saberes influenciaram
também na forma com que trabalham.
CONCLUSÕES
Pode-se afirmar com a pesquisa realizada que as experiências anteriores de
egressos do curso de licenciatura da FEFD/UFG relacionadas às práticas corporais
influenciam suas respectivas escolhas do curso de graduação, que tais saberes
influenciam os egressos em suas respectivas práticas docente de formas diferentes.
Apesar de estarem em fases diferentes, os egressos se sentem realizados com
sua carreira e os objetivos pessoais dos egressos sofreram alterações do início de
carreira até a fase atual.
REFERÊNCIAS
CRUVINEL, Fernanda; LAZZAROTTI, Ari ; SILVA, Ana Marcia . Análise comparativa do
perfil dos estudantes de licenciaturas presencial e a distância em Educação Física da
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abr. 2004.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA E SABERES DOCENTES DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
PEDAGOGICAL PRACTICE AND TEACHING KNOWLEDGE OF
THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER
PRÁCTICA EDUCATIVA Y CONOCIMIENTO DE ENSEÑANZA
DE PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
Bruna Almada de Oliveira2
Denise Grosso da Fonseca3
PALAVRAS-CHAVE: Professor de Educação Física; Prática Pedagógica; Saberes Docentes.

1 CONSIDERAÇOES INICIAIS
Este artigo apresenta a investigação de uma professora de Educação Física,
Supervisora Técnica da Área de Iniciação, de uma Escolinha de Futebol que, ao
iniciar o processo de seleção de estagiários, predominantemente oriundos de cursos
de bacharelado, coloca como questão central: “Para estagiar numa Escolinha de
Futebol preciso que tu sejas professor!” Nessa perspectiva, a pesquisa se propõe a
compreender a prática pedagógica do professor de Educação Física numa Escolinha
de Futebol, a partir da temática dos Saberes Docentes ( TARDIF, 2002).
2 A PESQUISA
A pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada através de observações de
treinos com registro em diário de campo e entrevista semiestruturada. (MOLINA
TRIVIÑOS, 2009) Os colaboradores foram 02 (dois) professores de Educação
Física, um da Área de Iniciação (característica lúdica sem cobrança por resultados)
e outro da Área de Formação, (enfoque competitivo e que compõe as categorias de
base) de um Clube de Futebol, ambos com a formação em Bacharelado.
3 AS INFORMAÇÕES EM ANÁLISE
Ao falarem de suas aprendizagens e desafios no cotidiano da Escolinha em
que atuam, os professores entrevistados manifestam percepções importantes em
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), br.alamada@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dgf.ez@terra.com.br
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relação aos saberes que constituem suas docências. Para Tardiff (2002), os saberes
docentes são provenientes de diferentes fontes envolvendo aspectos da formação
profissional, curricular, disciplinar e experiencial. Nessa perspectiva o colaborador A
abordou a importância da formação acadêmica como qualificadora do desempenho
docente na prática desportiva.
Colaborador A: “Como a gente trabalha com indivíduos, e cada um traz uma
resposta diferente pra gente, a dificuldade é sempre tentar alinhar o que a
gente pode trazer da faculdade pra o dia a dia na prática do futebol[...] a
faculdade é primordial pra que se possa iniciar uma prática esportiva, seja ela
de iniciação seja ela de competição.”

Outro colaborador destaca a relevância do processo vivido junto à escolinha de
Futebol, como parte do sua trajetória nos instigando a pensar sobre as implicações
dos saberes experienciais “[...] saberes que brotam da experiência e são por ela
validados. “ (TARDIF, 2002, p. 39).
Colaborador B: “Hoje em dia eu me considero mais professor e tento ser cada
vez mais professor. Quando eu comecei a trabalhar achei que eu queria ser
treinador, enxergava só isso. Quanto mais eu trabalho nas categorias eu vejo
que eu preciso ser muito mais professor do que treinador [...] que eu preciso
ensinar muita coisa além de só futebol. O treinador talvez ensine só futebol,
o professor ensina muito mais coisas[...]”

Nessa perspectiva a fala do professor permite pensar que a experiência ajudou
a ressignificar suas ações e aprendizados, compondo e qualificando seu percurso
formativo.
Outra fala do colaborador B realça a importância dos conhecimentos
pedagógicos, necessários para o trabalho desenvolvido em todas as etapas da
Escolinha de Futebol.
“Quando eu comecei a estudar futebol, comecei a estudar metodologias
de treino com o objetivo de formar equipes. Isso me ensinou muito sobre o
processo de ensino aprendizagem, [...] acho que isso me ajudou muito a ser
professor, a ensinar. [...]me ajudou a compreender, e como eu compreendia
melhor, ensinava melhor.”

Essa fala revela que houve uma melhor compreensão sobre as funções e
atribuições do professor, cuja importância é notada, independente do ambiente
lúdico ou competitivo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do objetivo desta investigação, de compreender a prática pedagógica
do professor de Educação Física num ambiente não-escolar, foi possível constatar
que o ato de ensinar, constituído por diferentes saberes (FIGUEIREDO, 2004), está
presente nos campos de atitividade profissional estudados, o que sugere uma
mesma base epistemológica para atuação em ambientes educacionais diferenciados.
Assim, as discussões propostas neste estudo vêm ao encontro do debate que volta a
ocorrer no Conselho Nacional de Educação, ajudando a refletir sobre a importância
de uma formação unificada do professor de Educação Física.
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TRAJÉTORIA DOCENTE DOS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA REGIÃO CARBONIFERA DE
SANTA CATARINA1
TEACHING TRAJÉTORY OF TEACHERS OF PHYSICAL
EDUCATION OF THE CARBONIFERA REGION OF SANTA
CATARINA
LA TRAYECTÓRIA DOCENTE DE LOS PROFESORES DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA REGIÓN DEL CARBÓN DE SANTA
CATARINA
Sergio de Oliveira Junior2
Lediana Ribeiro de Quadros3
Victor Julierme da Conceição4
Viviani Dias Cardoso5
PALAVRAS-CHAVE: Trajetória docente 1; Educação Física 2; Elementos constituintes 3.

INTRODUÇÃO
Para Mizukami (1996) os professores da educação básica vivem anos e anos em
salas de aula, passam por experiências, reflexões, transformações e ressignificações
que consolidam sua trajetória profissional. Baseado nesta premissa, o objetivo deste
artigo busca compreender os elementos constituintes durante a trajetória docente
de professores da Educação Física Escolar da região carbonífera de Santa Catarina
(SC).
METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa é caracterizada como descritivo dentro da
abordagem qualitativa. “Os investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPQ) para sua realização.
2 Estado de Santa Catarina (SED), sergio-manojr93@hotmail.com
3 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Leh.ta12@hotmail.com
4 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), victorjulierme@gmail.com
5 Escola Superior de Criciúma (ESUCRI), vivi__any@hotmail.com
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estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas”
(BOGDAN; BIKLE, 1994, p. 50). Para responder ao objetivo desta pesquisa
participaram 44 professores de Educação Física, regentes de 27 escolas, distribuídas
em nove cidades da região carbonífera, no sul de Santa Catarina.
Os diretores das escolas ficaram responsáveis por entregarem aos professores o
questionário composto por 38 questões abertas e fechadas, juntamente com o TCLE,
como opção de participar ou não da pesquisa. Após a análise dos questionários,
foram evidenciadas unidades de significado que deram origem as categorias: Da
estabilidade ao desinvestimento na carreira: elementos constituintes da trajetória
docente de efetivo e ACTS.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Evidenciou-se que o motivo de escolherem a carreira docente em Educação
Física consistiu na afinidade com o esporte e envolvimento com o esporte como
atleta, citados juntos 25 vezes pelos professores pesquisados, é o principal motivo
pela escolha da carreira docente na Educação Física. Outra indagação que se fez
necessária nesta pesquisa está voltada aos trajetos profissionais instituídos ao
ingresso dos professores no sistema de ensino. O ingresso na carreira da educação
ocorre por diversos meios eventual/precário/temporário/provisório e por nomeação.
Este cenário é evidenciado nesta pesquisa onde, dos 44 professores, 26 são
efetivos nas escolas públicas e 18 ainda atuam como professores Admitidos em
Caráter Temporário (ACT). Vale ressaltar ainda que, do montante participante da
pesquisa, 42 ingressaram no sistema de ensino atuando como ACT e somente
2 diretamente por concurso público. A falta de concursos públicos na área do
magistério de SC contribui para que estes professores fiquem mais tempo sendo
contratados como ACT, resultando na instabilidade profissional docente.
Do montante de nossos colaboradores, 2 professores se encontram na entrada
da carreira docente, sendo 1 efetivos e 1 ACT. A fase da estabilização, período que
compreende dos 4 aos 6 anos de percurso docente é evidenciado em 12 professores
da pesquisa, onde 3 são efetivos e 9 ACTs. Passado a fase da estabilização, se
adentra a fase da diversificação, em que encontra-se 20 professores da pesquisa,
sendo 12 efetivos e 8 ACTs. O conservadorismo ocorre entre 25 e 30 anos de
trajetória docente e conforme Huberman (1995) é a fase em que o professor
atribui a sua prática cotidiana o distanciamento afetivo dos alunos, seguidos por
lamentações. Identificamos que 7 professores pertencem a esta fase, sendo todos
efetivos. Seguido do conservadorismo encontra-se a fase do desinvestimento em
que nenhum docente da pesquisa se encontra.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória docente dos professores da região carbonífera implica uma
realidade distante da ideal, ser docente é uma tarefa árdua, uma missão difícil.
A pessoa precisa gostar muito de sua profissão para desvencilhar das barreiras
postas no dia-a-dia, a muitas dificuldades como salário, sobre carga de trabalho,
desvalorização do estado.
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O CIRCO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
THE CIRCUS IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION CLASSES
EL CIRCOS EN CLASES DE EDUCÍON FISICA EN LA ESCUELA
José Carlos Albert Martins Dias1
Débora Gomes da Silva2
Natalino Brito da Cruz3
Leopoldo Ortega da Silva4
PALAVRAS-CHAVE: Circo; Educação Física;Escola.

1 INTRODUÇÃO
O circo é uma expressão artística e parte da cultura popular, que visa à diversão
e o entretenimento dos espectadores.Para Miranda (2016, p.34) “O circo apresenta
uma estética corporal que possibilita a seus artistas conhecimento amplo de suas
possibilidades e seu potencial artístico”.Atualmente as atividades circenses e as
companhias de circo ocupam menos espaço em nossa sociedade. Com base nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), talvez a escola possa ser um espaço
privilegiado para o desenvolvimento de aulas que abordem a temática do circo
na dimensão conceitual, procedimental e atitudinal, bem como temas transversais.
(BRASIL, 1998).
Segundo Ramos (2013), a escola é o principal instrumento de aprendizagem e
as atividades circenses contribuem para a expressividade corporal, na criatividade,
ludicidade, trabalhando autonomia, aspecto sociocultural e motor. Desta forma,
aulas com atividades circenses na escola devem ser vistas como um conteúdo a ser
explorado.
O objetivo deste estudo foi investigar a percepção de professores sobre o tema
circo nas aulas de Educação Física.
2 METODOLOGIA
Foi realizado estudo qualitativo de caráter exploratório, com a participação de
um professor de Educação Física de uma escola pública localizada no município de
1 Faculdade de Mauá (FAMA), leopoldo.ortega@yahoo.com.br
2 Faculdade de Mauá (FAMA), leopoldo.ortega@yahoo.com.br
3 Faculdade de Mauá (FAMA), leopoldo.ortega@yahoo.com.br
4 Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Faculdade de Mauá (FAMA), leopoldo.ortega@yahoo.
com.br
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Mauá – SP. Assim trata-se de um estudo de caso que a partir de uma entrevista e
análise de conteúdo.Para Creswll (2014), tal metodologia permite ao investigador
explorar um ou múltiplos sistemas delimitados da vida contemporânea (casos).Para
as reflexões adotamos as proposições de Bardin (1977).
3 RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Notavelmente vimos que a temática do circo é pouco abordada na escola
investigada. Ao perguntar para o professor se: é importante a aplicação do conteúdo
circo na Escola?
RESPOSTA:“sim, porém, é um modo de trabalho diferenciado, além de fugir do
contexto de interesse dos alunos”.
Embora o professor acredite ser relevante o conteúdo para formação dos
estudantes, entende que este conteúdo está desconexo com os propósitos da
disciplina. Mesmo quase vinte anos depois do reconhecimento da Educação Física
como componente curricular na educação básica, observa-se por parte do professor
o desconhecimento da Educação Física como meio de aprendizagem das diferentes
formas de manifestação da cultura corporal de movimento.
Corroborando com Neira, (2016, p. 18):
[...] se a escola for concebida como ambiente adequado para análise,
discussão, vivência, ressignificação e ampliação dos saberes relativos às
práticas corporais, ela poderá almejar a formação de cidadãos capazes de
desconstruir as relações de poder que historicamente impediram o diálogo
entre os diferentes representantes das práticas corporais. O que se tem como
pressuposto é que em uma educação democrática não existem brincadeiras,
danças, lutas, esportes, ou ginásticas melhores ou piores. (NEIRA, 2016, p.18).

Deste modo, assumimos que esta talvez seja a justificativa para a manutenção
das aulas de Educação Física escolar como componente curricular, uma vez que ela
toma para si juntamente com as demais disciplinas a responsabilidade na formação
de cidadão e cidadãs, de forma democrática, autônoma, crítica que respeita a
diversidade e pluralidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor apresentou desconhecimento sobre a Educação Física na perspectiva
da cultura corporal de movimento. Ainda subestimou os alunos quanto à falta de
interesse sobre a temática. Em seu discurso deixa dúvidas, sobre a abordagem adotada
apresentando pragmatismos em relação aos conteúdos abordados. Os achados
contribuem para a reflexão das abordagens adotadas por professores de Educação
Física e serve como alerta sobre como a disciplina esta sendo mal interpretada na
educação básica e talvez nos cursos de formação em nível superior.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E CONSCIÊNCIA DE CLASSE: A
RELAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DO PROFESSORADO
NO MOVIMENTO SINDICAL
PHYSICAL EDUCATION AND CONSCIOUSNESS CLASS: THE
TEACHER’S RELATIONSHIP AND PARTICIPATION IN THE
TRADE UNION MOVEMENT
EDUCACIÓN FÍSICA Y CONCIENCIA DE CLASE: LA RELACIÓN
Y PARTICIPACIÓN DEL PROFESSORADO EN EL MOVIMIENTO
SINDICAL
Guilherme Bardemaker Bernardi1
Carlos Alberto Perdomo Fazenda Junior2
PALAVRAS-CHAVE: Professores de Educação Física; Escola; Sindicalismo.

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA
Este trabalho é parte de um estudo sobre a proletarização do trabalho docente
na Educação Física escolar. Neste recorte, buscamos compreender a relação do
professorado de Educação Física do ensino básico com o movimento sindical e
as entidades representativas de classe. Para tal, foi realizado um estudo de cunho
qualitativo em quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, nas
quais fizemos observações participantes e realizamos entrevistas com quatro (4)
professoras e dois (2) professores, num total de 6 docentes. Buscamos compreender
as formas de participação e a relação destes com o Sindicato dos Municipários de
Porto Alegre (SIMPA).
2 CONSCIÊNCIA DE CLASSE E ENVOLVIMENTO SINDICAL
A consciência, é, segundo Iasi (2007), um processo. Ou seja, ela não é definida
a priori, mas sim, construída ao longo da vida dos sujeitos. É a partir desta relação
que podemos pensar no processo de consciência dos trabalhadores em educação,
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCMH/UFRGS), Rede Municipal de Ensino de Porto
Alegre, bernardi.esef@gmail.com
2 Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, juniorfazenda@gmail.com
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a partir de suas experiências pessoais, que os levam a um determinado grau de
consciência que é constantemente transformado a partir de sua experimentação
com o mundo concreto no qual está inserido e como ele se apropria dessas relações
para determinar as novas formas de consciência, como, neste caso, a consciência
de classe.
Fato é que a categoria tem, em grande parte, a consciência coletiva da
necessidade de mobilização, enquanto classe trabalhadora, de melhores condições
de trabalho. Por outro lado, muitas vezes esta consciência transita entre decepções
políticas passadas e críticas às formas como são encaminhadas as decisões sindicais,
fazendo com que professores que historicamente se envolviam politicamente,
tratem a questão com mais ceticismo e descrença na luta coletiva. De acordo com
os relatos, os professores mais antigos da rede são aqueles que viveram o período
de redemocratização do país, e por isso, sempre buscaram serem representados,
e viam na luta sindical uma forma de melhorar suas condições de trabalho. Hoje,
estão menos ativos, não só pelo fato de estarem se aposentando, mas devido ao
endurecimento da Secretaria de Educação e dos governos em geral em relação aos
movimentos grevistas.
Outro ponto diz respeito a atual forma de organização sindical. O SIMPA
congrega os diversos servidores públicos da cidade, de diversas secretarias. Tal
situação faz com que parte dos docentes veja neste formato uma dificuldade
em lutar por pautas específicas da educação. Isto evidencia um certo “nó” para
o sindicalismo como um todo. Apesar de a maior secretaria dentro do sindicato
corresponda aos trabalhadores em educação, não significa que se reconheçam
enquanto trabalhadores municipários, mas sim, enquanto grupo de docentes, que
possui uma certa distinção em relação aos outros grupos de trabalhadores. Um
dos possíveis fatores que evidenciam um certo distanciamento da participação
sindical seja a retórica do discurso sobre o profissionalismo, como forma de
ascensão profissional e distinção do restante do conjunto de trabalhadores, como
aponta Contreras (2002). Por mais que, do ponto de vista objetivo os professores
componham o grupo de proletários, subjetivamente, sua consciência transita entre
aqueles que se reconhecem como tal e os que almejam reconhecimento como
categoria profissional.
É notável que, mesmo em meio a essas contradições e dificuldades, seja pela
dificuldade de articulação que o cotidiano das escolas impõe para a participação de
fato nas ações sindicais, muitos professores ainda veem o sindicato e a participação no
movimento ainda como um instrumento de luta contra o processo de proletarização
docente.
3 CONSIDERAÇÕES
É tarefa de todos aqueles que se reconhecem como trabalhadores da educação,
que possam pensar possibilidades de conscientizar a classe, para que fortaleçam as
lutas dos docentes por uma educação pública, gratuita e de qualidade. A relação do
professorado com as entidades representativas é bastante heterogênea e complexa,
entretanto, carecem de repensar as estratégias de aproximação com o professorado,
pois estes, em boa parte dos casos, não se reconhecem nele, criticando muitas das
práticas adotadas para organizar a categoria.
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DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NA EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM RETRATO DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA – PA
SEXUAL DIVISION OF WORK IN PHYSICAL EDUCATION: A
PORTRAIT OF THE FIELDS OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN
THE COUNTY OF CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA:
UN RETRATO DE CAMPOS DE PRÁCTICA PROFESIONAL EN
LA CIUDAD DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA
Gustavo Farias Pinho1
Marcos Henrique Merces de Oliveira2
Nathalia do Socorro Martins de Oliveira3
Débora Aquino Nunes4
Antonio Hugo Moreira de Brito Junior5
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; divisão sexual do trabalho; campos de atuação profissional.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado de estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa
Ressignificar e justifica-se pela carência de pesquisas relacionadas a temática na
área da Educação Física, impondo-nos a necessidade de reflexão sobre as relações
de gênero na Educação Física com foco no mundo do trabalho. Neste sentido,
objetivamos mapear a divisão sexual do trabalho tomando como referência os
diferentes campos de atuação profissional na área de educação física na cidade de
Conceição do Araguaia – PA.
Para tanto adotou-se os seguintes conceitos e categorias: o trabalho, a divisão
do trabalho e a divisão sexual do trabalho. Entendemos o trabalho como a atividade
1 UEPA, gustavo_pinho@hotmail.com
2 UEPA, henrick39@gmail.com
3 UEPA, nathaliamartins88@hotmail.com
4 IFPA, debora_aquino@hotmail.com
5 UEPA, hugobritojr@hotmail.com
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pela qual o homem se constitui como ser social, transformando a natureza e a si
mesmo (MAGALHÃES; SILVA, 2010). É quando o homem através de seu corpo, a fim
de apropriar-se e transformar a natureza, produz objetos úteis à reprodução da sua
própria vida (MARX, 1989).
Com a formação e o avanço do capitalismo, o trabalho foi ganhando outros
contornos, passou a ser apropriado por terceiros, transformando-se em mercadoria,
força de trabalho, da qual é retirada a mais-valia (MARX, 1989). Neste sentido, Hirata
(2010) faz duas observações ao conceito de trabalho: 1) a importância de se analisar
o trabalho profissional e doméstico, formal e informal, remunerado e não remunerado
e 2) a indissociabilidade entre divisão sexual do trabalho, do saber e do poder. Desta
forma, não há como discutir a divisão social do trabalho, sem considerar a divisão
sexual do trabalho entre homens e mulheres, que está associada à divisão do saber
e do poder entre os sexos na sociedade e na família.
METODOLOGIA
A investigação consistiu em duas etapas, a saber: 1) Levantamento bibliográfico
sobre o tema; 2) Aplicação de questionários com perguntas fechadas sobre aspectos
do perfil socioeconômico dos participantes e dos campos de atuação. Como critério
de seleção adotamos: a) Estar atuando como professor de Educação Física nos
diferentes campos de atuação, e b) Apresentar disponibilidade para participação
do estudo. Participaram da pesquisa 44 indivíduos, entre professoras, professores,
estagiárias e estagiários. Como técnica de elaboração e análise dos dados, partimos
da seleção, codificação e tabulação visando “organizar, apresentar e descrever os
resultados, apresentando as relações existentes entre os dados obtidos do fenômeno
estudado” (RODRIGUES, 2006, p. 108).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Identificou-se que menos da metade dos participantes da pesquisa atuantes
nos campos de trabalho da Educação Física na cidade de Conceição do Araguaia
- PA são mulheres, correspondendo a um percentual de 40,9% do universo de 44
indivíduos. Observou-se que 70% dos indivíduos que atuam como professores nos
ambientes escolares são homens e apenas 30% são mulheres, o que deixa evidente
a concentração da atuação masculina nas escolas, diferenciando-se da realidade
dos ambientes não-escolares, onde somente 52,2% dos que atuam nestes espaços
são homens. Evidenciou-se que a maioria das mulheres possuem remuneração que
variam de 1 a 4 salários e os homens encontram-se distribuídos por todos os níveis
de remuneração, com destaque para renda abaixo de 1 salário mínimo e acima de
5 salários onde os homens são a maioria em relação as mulheres. Destaca-se, a
presença de homens (61,9%) sem formação atuando nos campos de trabalho é
maior que o de mulheres (38,1%).
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PROBLEMATIZANDO AS BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DA PERSPECTIVA
CULTURAL
Geovânia Silva Mota1
Sirlânia Souza Pereira2
Marlon Messias Santana Cruz3
Ana Gabriela Alves Medeiros4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Brincadeiras; Perspectiva Cultural.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata se de um relato de experiência da prática pedagógica
vivenciada no âmbito do estágio curricular supervisionado realizado em uma
escola da rede municipal da cidade de Guanambi-Bahia, por graduandas do curso
de Licenciatura em Educação Física do Campus XII da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB).
As ações pedagógicas desenvolvidas no estágio foram pautadas na perspectiva
cultural, abordada por Neira e Nunes (2008, 2009), fundamentados no campo
teórico dos Estudos Culturais e do Multiculturalismo Crítico. O currículo cultural da
Educação Física procura valorizar os saberes da cultura popular que nem sempre são
validados no currículo escolar. Durante o mapeamento foi identificado o conteúdo
brincadeiras, tema que pautou a intervenção pedagógica, sendo problematizado e
vivenciado no decorrer das aulas.
2 METODOLOGIA
O estágio foi realizado em duas turmas do ensino infantil (4º e 5º período).
Inicialmente observamos as aulas de Educação Física, a fim conhecer minimamente
a dinâmica das turmas e das professoras, bem com nos aproximar dos alunos.
Posteriormente, foi realizado o mapeamento (ferramenta utilizada na perspectiva
cultural) por meio de desenho e roda de conversa, objetivando identificar as
práticas corporais presentes no universo cultural daqueles alunos. A partir da
temática identificada (brincadeiras), problematizamos brincadeiras mencionadas
pelos alunos, bem como brincadeiras de origem africana, com o intuito de ampliar
o repertório cultural dos alunos.
1 Universidade do Estado da Bahia (UNEB-Campus XII) geovania_mota@hotmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB-Campus XII) sirlaniasouza201@hotmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB-Campus XII) mmscruz@uneb.br
4 Universidade do Estado da Bahia (UNEB-Campus XII) amedeiros@uneb.br
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3 RELATO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Durante as aulas notamos que as questões de gênero eram reforçadas, uma
vez que para vivenciar algumas brincadeiras a turma era separada por sexo. Para
tentar transformar minimamente esse cenário, em nossas intervenções procuramos
desenvolver atividades em que todos participassem conjuntamente. Neste contexto,
em uma das aulas problematizamos o assunto ao solicitar que meninos e meninas
trocassem seus brinquedos entre si, o que foi recusado pelos alunos. No final da
aula, durante a roda de conversa, perguntamos o porquê da recusa e alguns alunos
relataram a influência dos pais neste sentido. Ainda neste momento, um aluno disse
que as meninas poderiam brincar com carrinhos desde que fossem rosa. De tal
modo, corroboramos com Viana e Finco (2009, p. 266) ao afirmar que
Ultrapassar a desigualdade de gênero pressupõe, assim, compreender o caráter
social de sua produção, a maneira como nossa sociedade opõe, hierarquiza e
naturaliza as diferenças entre os sexos, reduzindo-as às características físicas
tidas como naturais e, consequentemente, imutáveis. Implica perceber que
esse modo único e difundido de compreensão é reforçado pelas explicações
oriundas das ciências biológicas e também pelas instituições sociais, como a
família e a escola, que omitem o processo de construção dessas preferências,
sempre passíveis de transformações.

Em outras aulas, ao contextualizarmos as brincadeiras africanas explanamos
acerca da escravidão e das relações culturais, visto que algumas brincadeiras de
origem africana permeiam a nossa realidade. De acordo com Neira e Nunes (2009),
é fundamental levar em consideração o contexto no qual as práticas corporais se
desenvolveram, para que haja compreensão e respeito com relação à cultura do
outro. Diante do exposto, torna-se nítido a relevância de apresentar o contexto
sócio-cultural das brincadeiras, para que não se negligenciem as representações
sociais que permeia tal prática.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reconhecemos a importância do estágio ao possibilitar que o aluno, ainda no
processo de formação inicial, se aproxime do seu campo de atuação e vivencie
situações desafiadoras, bem como ratificar na profissão docente a busca pela
construção de uma sociedade justa e democrática.
Quanto à temática abordada, uma vez que esta prática permeia o cotidiano
dos alunos, ela precisa ser problematizada, vivenciada e ressignificada no âmbito
escolar, atribuindo sentido e significado às diversas manifestações corporais.
REFERÊNCIAS
NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Educação Física, currículo e cultura. São Paulo: Phorte,
2009.
VIANNA, C.; FINCO, D. Meninas e meninos na Educação Infantil: uma questão de gênero e
poder. Cad. Pagu, Campinas, n.33, p.265-283, 2009.
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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DO CURSO DE
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAMPO
DA SAÚDE MENTAL
Laryanne Rodrigues de Souza1
Felipe Wachs2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação Profissional; Estágio.

1 INTRODUÇÃO
A pesquisa analisou as percepções dos estudantes sobre o estágio curricular
obrigatório no campo da saúde mental. O curso de Bacharelado da FEFD/UFG,
criado em 2008, adotou como ênfase a saúde pública. Nos primeiros anos, o campo
da saúde mental se constituiu como o principal campo de estágio, pois esses
serviços eram os que contavam com profissionais de Educação Física vinculados ao
Sistema Único de Saúde. Essa opção provocou, e ainda provoca, estranhamento nos
estudantes que, geralmente, esperavam que seus estágios fossem voltados para
intervenção em academias de ginástica e musculação.
2 METODOLOGIA
Foi utilizada a pesquisa qualitativa, que de acordo com Triviños (1987)
se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se e reformulandose constantemente. Os dados foram produzidos a partir de entrevistas semiestruturadas conduzidas a partir de um roteiro com seis perguntas principais. Em
algumas situações foram feitas perguntas complementares para explorar temáticas
referidas pelos participantes. Dos 32 alunos matriculados no Estágio Curricular
Obrigatório II no ano de 2016, foram sorteados 2 estudantes de cada campo de
estágio, totalizando 14 participantes. As entrevistas foram gravadas, transcritas
e analisadas propiciando assim considerações analíticas acerca das seguintes
temáticas: expectativa em relação ao estágio obrigatório; relação do estágio com
outras disciplinas; experiência pessoal sobre o estágio; educação física e saúde
mental.
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob
o parecer número 1.830.323. Todos os participantes consentiram em participar e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), laarooca@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), felipewachs@hotmail.com
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3 DISCUSSÕES E RESULTADOS
Sobre a expectativa dos alunos, somente um respondeu que já havia lido sobre
o curso e esperava que, no primeiro ano, o estágio fosse na área da saúde mental. A
maioria esperava que o mesmo ocorresse em academias ou em espaços de esporte
e lazer, como anunciado na fala de uma das estudantes: “Para ser sincera, não. [...]
pensava que era mais questões para a parte de academia [...] para trabalhar em
clubes essas coisas, mas não na área de Saúde [...] Eu não sabia o que o professor
de Educação Física poderia fazer principalmente com a Saúde Mental” (Estudante
8).
Ao questionar os estudantes sobre a expectativa dos estágios em um curso de
graduação, a maioria respondeu que esperam que estes possam qualificá-los para o
mercado de trabalho e adquirir conhecimento.
Sobre a relação do estágio com outras disciplinas, a maioria deu ao entender
que as disciplinas teóricas ajudaram de certa forma no entendimento de alguns
conceitos e como se dá o serviço de saúde mental, mas que ao chegar aos CAPS a
realidade era outra: “[...] uma coisa é você ver as disciplinas e outra coisa é você ir lá
ver a realidade, mas já te ajuda muito para você começar a entender, compreender
o que está acontecendo” (Estudante 8).
A respeito da experiência pessoal, a maioria respondeu que foi um momento
bom e de grande aprendizado, e em algumas falas de que não seria a área de atuação
deles. “Eu acho vlido como conhecimento de campo, como abranger leques de
possibilidade [...] com certeza não é a área que eu vou procurar para trabalhar [...]”
(Estudante 7).
Por fim, sobre a relação da educação física com a saúde mental, dos 14
entrevistados, 13 responderam que a educação física contribui em tratamentos
de saúde mental. Podemos destacar a seguinte fala “Eu acredito que a Educação
Física contribui sim no tratamento. [...] com o controle da fissura [...] é dado por um
relaxamento cientificamente comprovado que é conhecido como Jacobson que é o
nome do cara que criou. Esse relaxamento tem capacidade de regular a fissura em
algum momento de necessidade” (Estudante 4).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar as percepções dos alunos, concluímos que o estágio é um momento
de aprendizagem, conhecimento e abertura de possibilidade para a atuação
profissional. Por mais que a área da saúde mental não seja de grande procura por
esses estudantes, acreditamos que o estágio em CAPS é de suma importância, pois
vai além da grade curricular, ele te proporciona uma experiência de vida, troca de
valores: “[...] o conhecimento que eu estou tendo lá dentro, a vivência que eu estou
tendo lá dentro principalmente como pessoa que tá me fazendo ser melhor. Eu me
sinto melhor após ter entrado lá, eu passei a ver outros casos, eu passei a ver outras
situações que não era a minha zona de conforto [...] ” (Estudante 3).
REFERÊNCIAS
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo, SP: Atlas, 1987.
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A IMPORTÂNCIA DO PIBID NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
SUPERVISORES1
THE IMPORTANCE OF PIBID IN THE PROCESS OF CONTINUED
TEACHER EDUCATION SUPERVISORS
LA IMPORTANCIA DEL PIBID EN EL PROCESO DE
FORMACIÓN CONTINUADA DE PROFESORES SUPERVISORES
Martha Lenora Queiroz Copolillo2
Maria Cristina Moreira3
Neyse Luz Muniz4
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; Formação Docente; Cotidiano Escolar.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto de pesquisa realizada por três coordenadoras de área do
Pibid – Educação Física- UFF com os supervisores parceiros, professores de Escolas
Públicas no Município de Niterói. Compreendemos, ao longo desse projeto, que a
parceria que se estabelece entre professores da Universidade e professores que
atuam nessas escolas cria um campo fértil para ressignificar os sentidos da disciplina
Educação Física no cotidiano escolar. O desdobramento dessas reflexões coloca em
foco o processo de formação inicial de docentes nessa área e as possibilidades ou
não dessa formação continuada. A partir desse diálogo a questão dessa pesquisa
ganhou contornos mais claros e, escolhemos investigar com esses supervisores se
suas práticas pedagógicas foram modificadas ou não a partir dos seus envolvimentos
no Projeto e, se consequentemente isso os levou a refletir criticamente acerca dos
Cursos de Graduação nos quais se formaram professores de Educação Física.
2 METODOLOGIA
Consideramos que a metodologia desse trabalho é de cunho qualitativo e
compreende que a realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), magatha@uol.com.br
3 Universidade Federal Fluminense (UFF), mcmoreira@id.uff.br
4 Universidade Federal Fluminense (UFF), neysemuniz@globo.com
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e coletiva com toda a riqueza de significados que dela transborde. (MINAYO 2010).
Dessa forma, inseridas no cotidiano dessas escolas utilizamos entrevistas abertas nas
conversas com os professores considerando que esses instrumentos são passíveis
de negociações entre os sujeitos envolvidos e, portanto, encharcados de elementos
subjetivos construídos a partir das diferentes inserções socioculturais e institucionais
dos pesquisadores e dos sujeitos da pesquisa que, ao serem trazidos como sujeitos
tornar-se-ão igualmente sujeitos pesquisadores. A pesquisa foi realizada em 8
escolas com a participação de 9 supervisores em torno de uma problematização
envolvendo sua ação pedagógica e formação docente.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
As conversas realizadas com os supervisores evidenciaram a importância do
PIBID na oxigenação de sua prática pedagógica. Essa constatação parte das falas
desses docentes ao afirmarem que as práticas realizadas no PIBID os distanciam
da formação que tiveram em suas graduações, pautadas em uma concepção de
educação física esportivizante que eram baseadas em uma simples exercitação, um
fazer por fazer. Em contrapartida, o envolvimento deles nesse projeto proporcionou
outro entendimento de educação física baseado num fazer crítico reflexivo que
“se configura como procedimento imprescindível para se refletir criticamente
sobre o conhecimento trazido por um determinado elemento da cultura corporal”
(SOUZA JÚNIOR, 2001, pg88). Esse outro entendimento sobre a educação física
na educação básica é, segundo relato dos supervisores construído a partir de seu
envolvimento nas reuniões pedagógicas, na experimentação de práticas inovadoras,
na elaboração conjunta de planejamentos e nas trocas de experiências que realiza
com os alunos bolsistas, durante o desenvolvimento do exercício docente. Os
resultados dessa pesquisa mostram que a participação dos docentes supervisores
no PIBID – Educação Física da UFF promoveu transformações significativas na
prática cotidiana desses professores, uma vez que em suas falas dizem que essa
experiência permitiu um repensar a cerca de sua práxis pedagógica e a aquisição
de novos conhecimentos criando espaço para reflexão de sua prática cotidiana; o
que os motivou a buscar uma melhor qualificação se inserindo em cursos de pósgraduação e mestrado. Como resultado disso temos supervisores que já concluíram
ou estão em processo de conclusão dos seus cursos de pós graduação com estudos
relacionados as temáticas ligadas a seu trabalho no PIBID.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido no PIBID se mostrou significativo para o crescimento
pedagógico dos professores supervisores que fizeram parte desta pesquisa. O
conhecimento e experiências nele vivenciados permitiu aprendizado significativo
aos bolsistas supervisores, estimulando a atualização de seus conhecimentos e
renovação de sua ação pedagógica. A parceria escola/universidade se mostrou de
grande relevância para qualidade da educação básica e formação continuada dos
professores que nela atuam.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A IMPLANTAÇÃO
DE UMA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DESAFIOS E
CONQUISTAS1
Ana Beatriz Correia de Oliveira Tavares2
Edson Farret3
Ingrid Ferreira Fonseca4
Israel Souza5
INTRODUCÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ) oferece educação profissional e tecnológica em diversas áreas profissionais
e níveis de ensino, contribuindo para o progresso socioeconômico da região de
localização de seus campi6. A instituição, além de possuir cursos de nível médio
técnico integrado e subsequente e de graduação, oferece cursos de pós-graduação
lato sensu e stricto sensu (mestrado e doutorado).
Tendo em vista esse cenário, professores de Educação Física da instituição
formaram um Grupo de Trabalho (GT) a fim de estruturar um curso de pós-graduação
lato sensu na área da Educação Física Escolar. Tiveram como estímulo o Plano
Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), que garante “[...] a todos os profissionais
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino” (BRASIL,
2014a, p.12), sendo uma de suas metas (meta 16) formar em nível de pós-graduação
50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica. Alinhado a isto,
o Projeto Pedagógico Institucional do IFRJ, que tem como um dos seus objetivos
“promover uma formação humana, ética e profissional, por meio de uma educação
inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento regional e do país,
em consonância com as mudanças do mundo trabalho” (IFRJ, 2015, p. 18-19).
Neste sentido, o referido curso de pós-graduação foi gestado com o objetivo de
proporcionar aos professores das redes pública e particular de ensino e licenciados
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Profª Drª Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), ana.tavares@ifrj.edu.br
3 Profº Ms. (IFRJ), edson.farret@ifrj.edu.br
4 Profª Drª (IFRJ), ingrid.fonseca@ifrj.edu.br
5 Profº Drº (IFRJ), Israel.souza@ifrj.edu.br
6 No total são 15 campi espalhados pelo estado do Rio de Janeiro.
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em Educação Física uma formação continuada de qualidade, articulando a produção
do conhecimento com práticas pedagógicas inovadoras, contribuindo para uma
intervenção profissional crítica e criativa. Além disso, exercitar habilidades, dentre
elas a de pesquisador que faz do seu próprio cotidiano e da sua prática docente fonte
de indagações e saberes que instrumentalizam e aprimoram o seu saber/fazer, a sua
intervenção sobre a realidade (FREIRE, 1986; DEMO, 1996).
OBJETIVO

O objetivo desse relato de experiência é descrever o processo de implantação
desta pós-graduação lato sensu em Educação Física Escolar no âmbito do IFRJ.
RELATO
A metodologia de trabalho do GT iniciou-se fazendo um estudo de demanda
para identificar qual o campus iria receber o curso. Este estudo baseou-se em três
fatores: significativa procura pelo curso de licenciatura em Educação Física; número
de estabelecimentos de ensino no município e adjacências; e o baixo número de
cursos de pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro. Escolheu-se, por estes
motivos supracitados, o campus Duque de Caxias7, na baixada fluminense. Com
isso, o curso viria preencher esta lacuna no Estado do Rio de Janeiro de só possuir
sete cursos de pós-graduação, sendo dois gratuitos, e de atender, no município de
Duque de Caxias e adjacências, uma demanda social de qualificação e formação
para o trabalho e para a pesquisa na área de ensino.
Na etapa seguinte, o grupo construiu o projeto político pedagógico do curso
(PPP) que fora apresentado ao Conselho do Campus de Duque de Caxias (COCAM),
posteriormente ao Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
institucional (CAPOG), seguindo para apreciação do Conselho Superior do IFRJ
(CONSUP), órgão máximo da instituição, onde obteve aprovação final8. A primeira
turma do curso estará em funcionamento em março de 2017.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O GT reconhece a importância em ter aprovado um curso de Educação Física
em uma instituição marcada pelo ensino tecnológico. Possivelmente o sucesso
da empreitada é consequência da excelência no trabalho que os professores
vêm desenvolvendo com os alunos do ensino médio técnico, simultaneamente e
conjuntamente nas áreas do ensino, pesquisa e extensão.
Além disso, o curso de pós-graduação em Educação Física Escolar é mais uma
ação na busca pela consolidação da Educação Física no IFRJ, tanto como uma
disciplina da Educação Básica quanto como um campo de pesquisa e de extensão,
mantendo um espaço contínuo de discussão acerca da Educação Física escolar
e suas diversificadas abordagens e especificidades, ampliando o intercâmbio e a
cooperação entre os campi e as comunidades envolvidas.
7 O campus Duque de Caxias localiza-se no município de Duque de Caxias, pertencente à Baixada
Fluminense. Do ponto de vista demográfico, Duque de Caxias é o quarto maior município em
população da Região Metropolitana.
8 Resolução nº 014 de 23 de junho de 2016.
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CONSTRUINDO SABERES ESCOLARES NA
FORMAÇÃO CONTINUADA
BUILDING SCHOOL KNOWLEDGE IN CONTINUING
EDUCATION
CONSTRUCCIÓN EL CONOCIMIENTO ESCOLAR EN LA
EDUCACIÓN CONTINUA
Marina Ferreira de Souza Antunes1
Natalia Justino Batista2
Sara da Silva Caixeta3
Larissa Ramos Duarte4
PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada; saberes escolares; educação física escolar.

INTRODUÇÃO
A formação continuada tem sido abordada no âmbito das pesquisas realizadas
na perspectiva do “professor pesquisador” e na consolidação das parcerias
entre universidades e sistemas de ensino fomentando programas de formação.
(GATTI, 2012; CUNHA, 2013). O Laboratório de Estudos sobre Escola, Currículo
e Educação Física da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de
Uberlândia encontra-se neste âmbito, constituindo-se como espaço aglutinador
de professores/as e estudantes que têm como objetivo aprofundar o estudo sobre
questões relacionadas à instituição escolar, o ensino e o planejamento de currículo
para a educação física, bem como constituir espaços de formação continuada que
promovam mudanças qualitativas na prática docente. Vimos contribuindo para o
ensino da educação física, a partir da problematização acerca do conhecimento e
dos saberes escolares e sua relação com a dimensão social/política da realidade por
meio do oferecimento de cursos de extensão.
Em 2015 estudamos sobre as “teorias do currículo”. Justificar a educação
física na escola de maneira a contribuir para seu reconhecimento e valorização, tem
como cerne a questão do conhecimento (“o que ensinar”). Por isso defendemos um
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), marina.antunes@ufu.br
2 Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), nataliajustinob@gmail.com
3 Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), caixeta_sara@yahoo.com.br
4 Mestranda do PPGED/UFU, larissar04@hotmail.com
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processo de seleção de conhecimentos que possa permitir saltos qualitativos na
aprendizagem dos estudantes e colaborar para uma formação ampliada. Soares et.
al (2012) justificam que a função social do currículo é ordenar a reflexão pedagógica
dos estudantes de maneira que possam pensar a realidade social por meio de uma
lógica dialética.
No ano de 2016, abordamos a problemática da relação conteúdo/método
no intuito de reafirmar a necessidade de que os/as professores/as se ocupem de
planear o processo de ensino desde a elaboração curricular, o que exige pensar no
tipo de conhecimento a ser abordado e nos processos de seleção e organização
em cada ano da escolarização. Saviani (2010) defende que é preciso organizar
o currículo e os programas dos componentes curriculares de modo a aproximar
os conteúdos de ensino das diversas áreas do saber elaborado. No mapeamento
de enfoques que constam de produções sobre currículo e didática, realizado pela
autora, encontramos importantes reflexões sobre o saber escolar, que subsidiaram
nossas discussões sobre a relação conteúdo/método no ensino de educação física.
A partir dos estudos de Bracht (1996, 2005) e Soares (1996) fica evidente
para nós que as diferenças entre as expressões epistemológica e historicamente
utilizadas para designar o objeto da educação física escolar, estão para além
dos nomes e suas diferenças terminológicas. Entre estas há grandes diferenças
no plano pedagógico e da finalidade da educação física, da sua contribuição em
termos de projeto de educação, em razão das matrizes de ciência na qual estes
objetos se apoiam. Concordamos com Bracht (2005) em utilizar a categoria cultura
para nos referirmos àquilo que caracteriza o objeto de ensino da educação física.
Compreender as práticas corporais como construções históricas nos permite
entender os sentidos e significados a elas atribuídos nos contextos culturais em que
foram e são produzidas pela humanidade.
A intenção, com esse tipo de ação, é colocar a prática pedagógica no centro das
discussões sobre a formação continuada que resultem em mudanças significativas,
principalmente no processo de construção dos saberes escolares.
REFERÊNCIAS
BRACHT, V. Educação Física no 1º Grau: conhecimento e especificidade. Revista Paulista
de Educação Física, São Paulo, v. 10, n. 2, p.23-28, set. 1996.
BRACHT, V. Cultura Corporal, Cultura Corporal de Movimento ou Cultura de Movimento?
In: SOUZA JÚNIOR, M. B. M. et.al. (Org.) Educação Física escolar: Teoria e política
curricular, saberes escolares e proposta pedagógica. Recife: EDUPE, 2005, v. 1, p. 97-106.
CUNHA, M. I. da. O tema da formação de professores: trajetórias e tendências do campo
na pesquisa e na ação. Educação e Pesquisa, São Paulo, p. 1 – 17, 2013.
GATTI, B. A. Reconhecimento social e as políticas de carreira docente na Educação Básica.
Cadernos de Pesquisa, Campinas, v. 42, n. 145, p. 88 – 111, jan./abr. 2012.
SOARES, C. L. Educação Física Escolar: conhecimento e especificidade. Revista Paulista
de Educação Física, São Paulo, v. 10, n. 2, p.6-12, set. 1996.
SOARES, C. L. et al. Metodologia do ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 2012.
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QUANDO OCUPAR É TAMBÉM FORMAR-SE: INDÍCIOS
DE APRENDIZAGENS PRODUZIDAS NA “OCUPA
EEFFTO”1
OCCUPYING IS ALSO EDUCATING: INDICATION OF THE
LESSONS LEARNED FROM “OCUPA EEFFTO”
CUANDO OCUPAR ES TAMBÍEN FORMARSE: CLAVES DE
APRENDIZAJES EN LA “OCUPA EEFFTO
Admir Soares de Almeida Junior2
Thátilla Freire Silva3
Marcella Ottoni Guedes Oliveira4
Bárbara Andrade de Santana5
Raquel Rocha Nunes6
Leandro Alvarenga Oliveira7
PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional; Narrativas Autobiográficas; Movimentos Sociais.

1 INTRODUÇÃO
No segundo semestre de 2016, a partir da divulgação do governo federal da
medida provisória (MP) nº 746 e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
241, acompanhamos um movimento de mobilização estudantil que se utilizou da
estratégia de ocupações de escolas publicas de ensino médio e unidades acadêmicas
de universidades.
Este trabalho apresenta reflexões advindas de uma pesquisa registrou
experiências individuais e coletivas relacionadas ao processo de ocupação da Escola
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), admir.
almeidajunior@gmail.com
3 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), thatillafsilva@
gmail.com
4 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), marcella.ed.fis@
gmail.com
5 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), babi.santana@
yahoo.com.br
6 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), raquelrochan@
gmail.com
7 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), leandro.edf@
outlook.com
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de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).Para tanto, dialogamos com pressupostos teóricos
da Pesquisa Narrativa (LARROSA BONDÍA, 2004;PASSEGGI, 2010) e da formação
de professores(ARROYO, 2003; SOUZA, 2010).
2 METODOLOGIA
A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa-formação, onde os
participantes são, ao mesmo tempo, sujeitos da pesquisa e se formam com/
nela (JOSSO, 2004). Nesse sentido, apresentamos aos ocupantes a proposta de
elaboração de narrativas por meio da realização de Ateliês Biográficos (DELORYMOMBERGER, 2008).
A realização do ateliê se deu em três momentos. O primeiro deles foi dedicado
à elaboração individual das narrativas autobiográficas, com base na experiência
de ocupação tendo como temas os movimentos sociais e a formação profissional.
Num segundo momento os estudantes foram divididos em tríades e socializaram
as narrativas, assumindo alternadamente os papéis de narrador, escriba e ouvinte
(DELORY-MOMBERGER, 2006). Já o terceiro momento produziu a ampliação e
adensamento das narrativas com base no paradigma indiciário de Ginzburg (1992).
3 INDÍCIOS DE APRENDIZAGENS
As narrativas elaboradas pelos ocupantes evidenciam aprendizagens
relacionadas às dimensões do currículo,trabalho coletivo, reconhecimento do “outro”
nas relações cotidianas e a corporeidade dos estudantes como “instrumento” e
“alvo” das ações.
Consideramos que a “Ocupa EEFFTO” configurou-se num intenso processo
formativo para os ocupantes, afirmando-os como sujeitos de direitos e tendo no
conjunto de atividades realizadas um elemento de tensionamento com as praticas
curriculares usais presentes no currículo de formação docente em educação física.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, destacamos que a formação vivida na “Ocupa EEFFTO” pode ser
considerada como uma vivência totalizante, opondo-se a uma racionalidade linear e
hierárquica de produção de conhecimento, ainda tão forte nos cursos de graduação
em Educação Física.”
REFERÊNCIAS
ARROYO, M. Pedagogias em Movimento – o que temos a aprender com os Movimentos
Sociais? Currículo sem Fronteiras. v.3, n.1, p.28-49, jan/jun 2003.
DELORY-MOMBERGER, C. Formação e socialização: os ateliês biográficos de projeto.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 359-371, maio/ago, 2006.
DELORY-MOMBERGER, C. Biografia e Educação: figuras do indivíduo-projeto. Natal:
EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008.
GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais, morfologia e história. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
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Paulo: Cortez, 2004.
LARROSA BONDÍA, J. Notas sobre Narrativa e Identidade. In: ABRAHÃO, M.H.M.B. (org.).
A Aventura (Auto) Biográfica: teoria e empiria. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
PASSEGGI, M.C. Narrar é Humano! Autobiografar é um Processo Civilizatório. In:
PASSEGGI, M.C.; SILVA, V.B. (orgs.) Invenções de Vida, compreensão de itinerários e
alternativas de formação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.p.103- 130.
SOUZA. E.C. Acompanhar e Formar – Mediar e Iniciar: Pesquisa (auto) Biográfica e
formação de Formadores. In: PASSEGGI, M.C.; SILVA, V.B. (orgs.) Invenções de Vida,
compreensão de itinerários e alternativas de formação. São Paulo: Cultura Acadêmica,
2010. p.157-179.
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AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM
NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UMA
ANÁLISE DA PRODUÇÃO EM PERIÓDICOS DA
EDUCAÇÃO1
EVALUATION OF TEACHING AND LEARNING IN THE
TEACHER TRAININGPROGRAM : AN ANALYSIS OF THE
PRODUCTION IN PERIODICALS OF EDUCATION
LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN
LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: UN ANÁLISIS
DE LA PRODUCCIÓN EN REVISTAS PARA LA EDUCACIÓN
Pablo Mattos Santos2
Ronildo Stieg3
Amarílio Ferreira Neto4
PALAVRAS-CHAVE: Periódicos científicos; Avaliação da aprendizagem e do Ensino; Educação.

1 INTRODUÇÃO
O periódico é um dos canais mais usados pela comunidade científica, pois, por
meio dele, o pesquisador expõe ideias, garante a propriedade científica e se submete
à avaliação dos pares. Essa disseminação “[...]produz um fluxo informacional que
propicia a transformação da informação em conhecimento” (TARGINO; GARCIA,
2000, p. 103) contribuindo para o avanço da Ciência. Diante desse contexto,
objetivamos mapear e analisar a produção do conhecimento sobre avaliação do
ensino e da aprendizagem na formação inicial, veiculada em periódicos da Educação,
no período de 2000 a 2016. O estudo se justifica pela lacuna apresentada na
Educação em produzir pesquisas do tipo estado do conhecimento sobre avaliação
do ensino e da aprendizagem na formação inicial (POLTRONIERI;CALDERÓN,
2012), bem como pela necessidade de localizar estudos que discutam a temática
direcionada a Educação Física.
1 Esse estudo possui financiamento ao edital MCTI/CNPq nº: 481424/2013-0
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), pabloms40@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), roni.stieg@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), amaríliovix@gmail.com
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2 METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho assumiu os indicadores bibliométricos
(MUGNAINI; CARVALHO; CAMPANATTI-OSTIZ, 2006), abordando a distribuição
dos artigos por: ano de publicação; periódico; procedência autoral; e grupo de
pesquisa.
Iniciamos com o levantamento dos periódicos da Educação de estratos A1 e
A2 na plataforma sucupira. Assim, identificamos 48 revistas A1 e 77 A2, dessas,
18 estabeleciam relação com o nosso objeto. Ao final da nossa busca localizamos
36artigos,sendo 1 artigo referente a Avaliação da aprendizagem em Educação Física
na revista Estudos em Avaliação Educacional (EAE). Foram distribuídos os artigos
em 8 revistas:Revista Avaliação (RA); Educação e Sociedade (ES); Educação e
Pesquisa (EP); Revista Ensaio (RE); Estudo em avaliação educacional (EAE); Revista
Interface (RI); Pró-posições (PP) e Revista educação em questão (REQ).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na distribuição dos artigos por ano, temos:1 trabalho nos anos de 2001, 2002,
2013, 2014; 2 em 2004, 2009, 2010, 2016; 3 em 2011, 2012 e 2015;4 em 2003, 2007;
e 5 em 2006.Esses artigos estão distribuídos: 16 na EAE; 9 na RA; 2 na PP; 2 na RE;
1 na ES; 1 na EP; 1 na EQ; 1 na RI.
Referente ao tipo de autoria: 17 são produções coletivas e 16 individuais; com
recorrência em mais de um trabalho: Nadia A. de Souza (3);Benigna M. de F. Villas
Boas e Lina C. Nunes(2) respectivamente.Mapeamos 3 estudos na área da Educação
Física de Maria A. G. Gorini (1) e Nadia A. de Souza (1) na EAE e Mário L. Ferrari
Nunes e Marcos G. Neira (1) na RA.
Sobre a procedência institucional, 29 trabalhos são originários de grupos de
pesquisa:17 de autoria coletiva (5 entre pesquisadores; 5 orientadores e doutorandos;
4 orientadores e mestrandos; 1 Doutoranda e Doutora; 1 orientador, graduando e
mestrando e1 orientador e graduando)e 12 de autoria individual (professores da
Pós-graduação).Outros 4 trabalhos são provenientes de projetos de extensão (2 de
autoria coletiva e 2 individual). Desses autores21 são de Universidades públicas e 20
de instituições particulares, localizadas nas regiões sudeste (24), sul (11) e centrooeste (2) brasileiro; e 4 no exterior, Braga, Lisboa, Colômbia e Habana.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos por meio desse estudo a circularidade de 36 artigos sobre
avaliação do ensino-aprendizagem na formação inicial de professores em oito
periódicos da Educação. O auge dessa produção se concentra no ano de 2006,
parte disso se deve a consolidação dos programas de pós-graduação e grupos de
pesquisa.
REFERÊNCIAS
MUGNAINI, R.; CARVALHO, T. de; CAMPANATTI-OSTIZ, H. Indicadores de produção
científica: uma discussão conceitual. In: POBLACIÓN, D. A.; WITTER, G. P.; SILVA, J. F.
M. da (Org.). Comunicação e produção científica: contexto, indicadores, avaliação. São
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POLTRONIERI, H.; CALDERÓN, A. Avaliação da aprendizagem na educação superior: a
produção científica da revista Estudos em Avaliação Educacional em questão. Avaliação,
Campinas, v. 20, n. 2, p.467-487, jul. 2015.
TAGINO, M. das G.; GARCIA, J. C. R. Ciência brasileira na base de dados do institute for
scientific information (ISI). Ciência da Informação; Brasília, v. 29, n. 1, p. 103-117, jan./abr.
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A EXPANSÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL E SUAS RELAÇÕES
COM O MERCADO DAS PRÁTICAS CORPORAIS1
THE EXPANSION OF THE COURSES OF PHISICAL
EDUCATION IN BRAZIL AN THIS RELATIONS WITH THE
BODILY PRACTICES MARKET
LA EXPANSIÓN DE LOS CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN BRASIL Y SUS RELACIONES CON EL MERCADO DE LAS
PRÁCTICAS CORPORALES
Bárbara Isabela Soares de Souza2
Oromar Augusto dos Santos Nascimento3
Iúri Ribeiro4
Ari Lazzarotti Filho5
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; formação profissional; práticas corporais.

INTRODUÇÃO
Os cursos de formação profissional em Educação Física no Brasil têm
apresentado um significativo movimento de expansão, com ênfase nas duas últimas
décadas, representando um movimento de ampliação acima da média nacional dos
demais campos de formação profissional (SILVA et al, 2009; BAPTISTA et al, 2015).
Estes autores atribuem esta expansão à diversificação do campo de intervenção do
professor de Educação Física, que, a partir de 1980 passou a vivenciar uma ampliação
de sua intervenção nos campos não-escolares. Mediante isto, o objetivo deste estudo
foi analisar a expansão dos cursos de formação profissional em Educação Física,
explicitando os determinantes econômicos que teceram este fenômeno.
1 O presente trabalho contou com apoio do Programa de Bolsas de Demanda Social da CAPES para
sua realização.
2 Universidade de Brasília (PPGEF/UnB), barbaraiss@hotmail.com
3 Universidade de Brasília (PPGEF/UnB), oromar.augusto@gmail.com
4 Instituto Federal Goiano (IFGOIANO), iuri.ribeiro@ifgoiano.edu.br
5 Universidade Federal de Goiás (FEDF/UFG), arilazzarotti@gmail.com
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METODOLOGIA
Os dados de cunho econômico foram coletados junto aos sites do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os dados relativos à formação profissional foram coletados no
site do Ministério da Educação, através do sistema e-MEC.
ANÁLISE DOS DADOS
Ao analisarmos os cursos de formação profissional em Educação Física no
Brasil, observamos que houve um significativo crescimento entre 2000 e 2016, em
que foram contabilizados 220 e 1388 cursos respectivamente. Isto significa uma taxa
de crescimento anual de 11,44%. Ao situarmos este crescimento em um contexto
de maior complexidade, observamos que a ampliação dos campos de intervenção
do profissional de Educação Física esteve associada ao advento do neoliberalismo6
no país.
No período de 2000 a 2016, O PIB do Brasil cresceu de R$ 4 trilhões de reais em
2000 para R$ 6,2 trilhões em 2016 (IPEA, 2017)7, uma taxa de crescimento anual de
2,47%. A oferta de serviços relacionados à Educação Física8 no período de 2008 a
2014, obteve crescimento anual de 12,0% no número de empresas, 12,3% no número
de pessoal ocupado. Estes dados vão em direção ao aumento do número de pessoas
físicas credenciadas no Sistema CREF/CONFEF, que passou de 24.817 credenciados
em 2000 para 407.597 em 2017, correspondendo a uma taxa de crescimento anual
de 17,9%9. Tendo em vista este movimento de busca pelas práticas corporais e a
necessidade de formar profissionais que atendessem, especificamente, a este nicho
mercadológico, que foi instituída a Resolução 03/1987, que determinou a dupla
habilitação para a formação do campo.
CONCLUSÃO
Percebemos que há uma relação entre os determinantes referentes ao advento
do neoliberalismo no país, que, ao promover a ampliação de serviços já existentes,
possibilitou a gênese de um nicho mercadológico referente às práticas corporais e
a diversificação dos campos de intervenção do profissional de Educação Física.
REFERÊNCIAS
BAPTISTA, Tadeu João Ribeiro et al. Perfil atual da formação profissional em Educação
Física no Brasil. In: SILVA, Ana Márcia; BEDOYA, Vitor Molina. Formação profissional em
Educação Física na América Latina: Encontros, diversidades e desafios. Jundiaí: Paco,
2015. Cap. 3. p. 55-75.
BRASIL, Ministério da Educação. Instituições de Educação Superior e Cursos
Cadastrados. Disponível em <http://emec.mec.gov.br/>. Acessado em fevereiro de 2016.
6 As características do Neoliberalismo vão de encontro com o apresentado por Harvey (2005).
7 Valores corrigidos a partir do Índice Geral de Preços (IGP).
8 Dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE.
9 Dados obtidos através de contato com a Coordenação Conselho Federal de Educação Física –
CONFEF.
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A DIDÁTICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR1
THE DIDACTICS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN
HIGHER EDUCATION
LA DIDÁCTICA DE LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS CURSOS DE
PREGRADO
Camila Fernanda Pena Pereira2
Isabela Talita Gonçalves de Lima3
Diogo Barbosa de Albuquerque4
Samara Rúbia Silva5
Marcela Natalia Lima de Figueirêdo6
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior; Educação Física; Didática.

1 INTRODUÇÃO
A didática do ensino superior possibilita a reflexão sobre as possibilidades e
práticas abordadas em diferentes espaços sociais e acadêmicos (FRANCO, 2013).
Por conseguinte, isto reflete na prática pedagógica docente, como também na
didática e nas estratégias do processo de ensino-aprendizagem. Este estudo é
resultado de uma prática de ensino-aprendizagem na disciplina de Didática de Ensino
Superior no Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Nosso objetivo foi
analisar a didática dos professores de Educação Física dos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em uma universidade pública, durante suas práticas pedagógicas.
2 METODOLOGIA
O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva de abordagem
qualitativa (MINAYO, 2004). Os sujeitos da pesquisa foram 4 professores da
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), alimacedf@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), isabelagoncalvesx@hotmail.com
4 Universidade de Pernambuco (UPE), diogoesef5@gmail.com
5 Universidade de Pernambuco (UPE), sam_rubia@hotmail.com
6 Universidade de Pernambuco (UPE), marcelanlf@gmail.com
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licenciatura, 10 do bacharelado e 2 de disciplinas optativas, totalizando 16 sujeitos
selecionados aleatoriamente, de acordo com a disponibilidade de horário da
instituição. Utilizamos, como instrumento de coleta de dados, um roteiro de
observação durante um mês, resultando em 65 horas. Para análise dos dados,
nos referenciamos na técnica de análise de conteúdo categorial por temática
(BARDIN, 2011), definindo as categorias analíticas: a) Didática (FRANCO, 2013) b)
Ensino Superior (BRASIL, 1996) e durante as observações emergiram as categorias
empíricas: relação professor-aluno e procedimento de ensino.
3 RESULTADOS
A categoria analítica Didática reconhecida enquanto teoria do ensino “preocupase com a finalidade do que se ensina e isso é fundamental para organizar a prática
(...) nos convida a refletir nossa atitude frente à realidade.” (FRANCO, 2013, p.152153).
Quanto ao Ensino Superior, que são “cursos sequenciais por campo de saber, de
diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos pelas instituições de ensino” (BRASIL, 1996, p.21).
Nas categorias empíricas, identificamos: “relação professor-aluno” onde
parte das aulas apresentou a relação do conteúdo específico com o contexto dos
estudantes, e que essa era possibilitada por meio de um espaço no qual estes
sujeitos compartilhavam com os professores suas vivências na área que atuam
fora da universidade; “procedimentos de ensino” observamos que os professores
utilizaram diversas técnicas, tais como: leituras de textos, reproduções de vídeos e
seminários com debates, sempre atreladas às vivências em sala na tentativa de se
aproximarem da realidade na qual vivemos.
Nestas, foi revelada a práxis dos professores como possibilidade de qualificação
da formação discente. Percebemos que grande parte dos professores se afastam
da didática instrumental, se aproximando da didática fundamental. Desse modo,
podemos afirmar que os professores se preocupam com a contextualização do
conteúdo e com o objetivo da educação na sociedade que vivemos, utilizando a
relação teoria-prática, estando a disposição da população como possibilidade de
acesso ao conhecimento (CANDAU, 1991).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, a “relação professor-aluno” e os diversos “procedimentos
de ensino” reafirmaram a possibilidade dos estudantes estabelecerem uma relação
com suas realidades. Esta prática pedagógica caminha no sentido da didática
fundamental, revelando assim o compromisso dos professores de Educação Física
dos cursos de Licenciatura e Bacharelado no lócus deste estudo, além de qualificar
suas práticas pedagógicas junto ao processo de formação, estimulando a reflexão
crítica dos estudantes.
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AS REPRESENTAÇÕES DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO PARA A AÇÃO PEDAGÓGICA DOS
FUTUROS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Patric Paludett Flores1
Vânia de Fátima Matias de Souza2
Ana Luiza Barbosa Anversa3
Luciane Cristina Arantes da Costa4
Roseli Terezinha Selicani Teixeira5
Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira6
PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial; Estágio Supervisionado; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Entender a formação docente não é algo simples, pelo contrário, se torna
complexo e desafiador. Os cursos de formação inicial de professores possuem
um papel de grande relevância dentro do processo de constituição dos futuros
docentes, pois a partir destes, juntamente com as demais esferas da sociedade,
são construídos novos olhares e posturas frente à educação escolar (MARCELO
GARCÍA, 2005).
Dentre os elementos que compõem a formação inicial de professores, destacase o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) como um dos elementos fundamentais
para o processo de construção docente, visto que é reconhecido como um dos
componentes determinantes na constituição do futuro profissional (BATISTA, 2014).
Nesse sentido, o presente trabalho objetivou identificar as representações do
ECS para o processo de formação inicial no curso de Licenciatura em Educação
Física. Uma vez que, entende-se queneste momento da formação, o futuro docente
irá experienciar, conhecer, vivenciar e se aproximar da sua área/campo de atuação.
2 METODOLOGIA
Esta investigação se sustenta a partir de uma metodologia de cunho qualitativo
do tipo descritiva. Para responder ao objetivo proposto no estudo, compuseram
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), patricpflores@gmail.com
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), vfmatias@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), ana.beah@gmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), luarantes100@gmail.com
5 Universidade Estadual de Maringá (UEM),rosetexa@hotmail.com
6 Universidade Estadual de Maringá (UEM), amauribassoli@gmail.com
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o grupo pesquisado, 35 alunos do curso de Licenciatura em Educação Física da
Universidade Estadual de Maringá (UEM), os quais realizaram o ECS I nos níveis de
ensino: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.A coleta e tratamento
dos dados se deram a partir da análise dos Diários de Classe dos estagiários, a
partir dos indicativos da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Destaca-se que esta
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos CAAE:
57470716.7.0000.0104.
3 RESULTADOSE INTERPRETAÇÕES
A análise dos Diários de Classe transcorre na perspectiva de compreensão da
importância e representatividade da realização do ECS I, para o campo de atuação da
Educação Física. Sendo assim, a partir da análise, destaca-seque o primeiro contato
com a realidade profissional na condição de estagiário originou representações
“doces” e “amargas” durante esse processo.
Sobre as representações “doces”, os estagiários apontam que o ECS I foi
marcante em relação aos seguintes aspectos: a) Proporciona a busca por diferentes
estratégias para ação educativa; b) Propicia o acúmulo de novos conhecimentos
decorrentes dos saberes experienciais (da escola); c) Possibilita o conhecimento
da vida e rotina de professores; d) Proporciona o contato com a inclusão escolar
e diversidade de culturas; e) Possibilita o entendimento sobre a complexidade e
desafios da educação atual; e) Estimula a importância do acolhimento da escola
no processo de estágio; f) Contribui com a troca de saberes entre estagiários e
professores de Educação Física Escolar; e g)Propicia a constituição da postura
docente.
Em relação às representações “amargas”, os estagiários citam como principais
aspectos: a) Dicotomia teoria e prática (lacuna entre o conhecimento da universidade
e o conhecimento necessário para o trabalho na escola); b) Problemas burocráticos
com a instituição concedente de estágio; c) Período longo com carga horária
extensa; e d) Escolas muito afastadas da região da universidade.
Sendo assim, os estagiários precisam superar as agruras que emergem desse
momento formativo para consolidar a compreensão da profissão e de todos os
condicionantes que a englobam. O estágio tem seu sentido formativo sensível para
o desenvolvimento de competências e habilidades para a carreira, bem como, para
o enriquecimento e amadurecimento pessoal e social do profissional em formação
(ZABALZA, 2014).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender as representações (doces e amargas) do ECS na formação inicial
implica em entender que o conhecimento pedagógico especializado se legitima na
prática, por isso, defende-se o estágio como um espaço importante e frágil (que
ainda carece de olhares e ressignificações). Nesse sentido, tal processo perpassa
desde a compreensão da dinâmica escolar a aspectos da socialização profissional,
os quais se tornam fatores significativos no processo de construção da identidade
docente.
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GINÁSTICA PARA TODOS E A TRÍADE
UNIVERSITÁRIA
GYMNASTICS FOR ALL AND THE UNIVERSITY
TRIPGINÁSTICA
GIMNASIA PARA TODOS Y TRIADA UNIVERSIDAD
Priscila Lopes1
Mellina Souza Batista2
Michele Viviene Carbinatto3
PALAVRAS-CHAVE: formação, Ginástica Para Todos, indissociabilidade.

1 INTRODUÇÃO
O objetivo do estudo foi verificar pesquisas que abordem processos formativos
em Ginástica Para Todos (GPT) envolvendo a tríade universitária de forma
indissociável.
A GPT supera o ideário biologicista, tecnicista, competitivo do pensamento
formal predominante na formação em Educação Física (EF). As reflexões críticas
permeadas na relação entre a GPT e a EF caracterizam uma construção histórica que
apresenta possibilidades de contraposição do modelo hegemônico que vem sendo
determinante no campo da formação profissional (ANES; OLIVEIRA; VENTURA,
2016).
Seu trato na universidade deve considerar o atual entendimento sobre
competência profissional, o qual vai além do domínio de conteúdos e suas
aplicações mais imediatas, abrangendo as formas de produção do conhecimento
em suas áreas científicas e contextualização histórica. Para tanto, o processo de
aprendizagem precisa dialogar com a realidade para compreendê-la e transformála, não restringindo a formação aos aspectos técnicos e formais, contemplando
também aspectos sociais e políticos, enfatizando a importância da articulação entre
ensino, pesquisa e extensão na formação (FORPROEXC, 2006).
2 METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho do tipo Estado da Arte focado nas pesquisas que
1 Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP), priscalopes@usp.br
2 Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP), melsouza@usp.br
3 Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP), mcarbinatto@usp.br
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relacionam a GPT e a Formação e Atuação Profissional. Utilizamos os artigos
levantados na pesquisa de Simões et al. (2016) que teve como objetivo analisar
a Ginástica na produção acadêmico-científica publicada em periódicos nacionais
indexadas na área de EF entre 2000 e 2015. Apenas 32 (9,4%) dos 340 periódicos
correspondem ao tema Formação e Atuação Profissional e destes, apenas quatro
abordaram a GPT.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Verificamos que o estudo de Pizani, Seron e Rinaldi (2009) ao investigar a
compreensão de professores universitários acerca dos saberes necessários a
formação inicial relacionados à GPT, encontraram diferentes níveis de compreensão.
Ferreira et al. (2015) sistematizou a experiência formativa e metodológica com
o conteúdo da GPT no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
Caetano et al. (2015) ao pesquisar as preferências gímnicas dos alunos na disciplina
de GPT na graduação, identificaram a predileção pela Ginástica Rítmica (33,3%),
seguida da GPT (26,7%). Silva (2015) sistematizou e analisou a formação continuada
em GPT oferecida para profissionais do lazer.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados demonstram que apenas as ações de ensino (formação inicial e
continuada) foram abordadas nos artigos analisados.
A visão dicotômica da tríade ensino-pesquisa-extensão se mostra como
um obstáculo para a concretização do processo de formação em nível superior,
pois a indissociabilidade trata-se de um princípio complexo e paradigmático que
não atende apenas uma questão administrativa, mas faz parte da concepção de
universidade (TAUCHEN; FÁVERO, 2011).
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM ESTUDO DE CASO NO MESTRADO E
DOUTORADO ACADÊMICO DO CEFD/UFES
DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN
FÍSICA: UN ESTUDIO DE CASO EN LA MAESTRÍA Y
DOCTORADO ACADÉMICO DEL CEFD/UFES
CHALLENGES OF TEACHER TRAINING IN PHYSICAL
EDUCATION: A CASE STUDY IN THE CEFD / UFES ACADEMIC
MASTER AND PHD
Maique Vinicius Riguete Ribeiro1
Felipe Quintão de Almeida2
PALAVRAS-CHAVE: Corpo. Periódico. Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Essa investigação discute as ações e propostas do sistema de Pós-graduação
em Educação Física no Brasil. Mais precisamente, objetivou: analisar ações e
propostas relativas à formação docente no Programa de Pós-Graduação em
Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal
do Espírito-Santo (PPGEF/CEFD/UFES); identificar a perspectiva dos discentes
em relação às ações formativas vivenciadas no curso, tanto no Mestrado como no
Doutorado; compreender o papel das disciplinas do núcleo comum deste Programa
no desenvolvimento da formação docente universitária.
2 METODOLOGIA
Como base para nosso trabalho, utilizaremos o estudo de caso, uma vez
que tal perspectiva “[...] fornece explicações no que tange diretamente ao caso
considerado e elementos que lhe marcam o contexto” (LAVILLE; DIONNE, 1999,
p.155). O estudo se caracteriza também como descritivo, visto que permite
observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem a intenção de
manipulá-los, descobrindo, assim, a frequência de suas relações e conexões com
outros fenômenos, sua natureza e caracterização. Os instrumentos adotados para a
1 Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), maiquevinicius@hotmail.com
2 Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), fqalmeida@hotmail.com
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realização da investigação foram: análise bibliográfica e de documentos relacionado
ao processo de Pós-graduação em Educação Física. Também realizamos entrevistas
com alunos, professores permanentes e colaboradores, alguns dos quais que já
assumiram o cargo de coordenador do PPGEF/CEFD/UFES.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A conciliação entre ensino e pesquisa no âmbito da Pós-Graduação no Brasil
tornou-se um desafio, uma vez que os professores são pressionados a produzir
cada vez mais, sendo obrigados a estabelecer uma preocupação maior em orientar
seus alunos a pesquisar para publicação, enquanto a orientação ao desenvolvimento
do futuro professor universitário passa a ser, quase sempre, esquecida (CHAVES,
2014). De acordo com por Moreira e Tojal (2009), mesmo que os programas de
Pós-graduação exijam que os alunos cumpram uma determinada quantidade de
disciplinas, não há uma preocupação em se discutir sobre a atuação do futuro
mestre/doutor a não ser por uma especialização pela pesquisa; dito de outro modo,
os professores se preocupam, principalmente, com a investigação e elaboração
da dissertação e/ou tese de seu orientando, enfatizando o ensino das técnicas
de pesquisa e escrita da dissertação em detrimento do trato pedagógico para a
docência no ensino superior (CHAVES, 2014). Os dados encontrados, no âmbito
do PPGEF/CEFD/UFES, indicam uma tensão entre a necessidade de se formar um
pesquisador com uma educação universitária mais ampla, que não se furta daquilo
que Manoel (2015) chamou de “aventura do conhecer”, e uma educação universitária
que, em função das regras que hoje orientam a Pós-Graduação em Educação Física
no Brasil, está mais preocupada com a elaboração da dissertação de mestrado/tese
de doutorado e posterior publicação dos artigos nas principais revistas da área.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo buscou demonstrar as tensões e/ou paradoxos no PPGEF/CEFD/UFES,
uma vez que as formas de avaliação dos Programas, bem como a manutenção dos
docentes nos mesmos, proporciona uma dificuldade no equilíbrio entre pesquisa e
a formação, de forma que a exigência da produção ofusca a preocupação com a
formação do futuro docente.
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A INSERÇÃO DA TÉCNICA NO CURRÍCULO EM
CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
THE INSERTION OF THE TECHNIQUE IN THE CURRICULUM IN
PHYSICAL EDUCATION COURSES
LA INSERCIÓN DE LA TÉCNICA EN EL PLAN DE ESTUDIOSEN
CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Leon Ramyssés Vieira Dias1
Ângela Celeste Barreto de Azevedo2
André Malina3
PALAVRAS-CHAVE: Técnica; Formação; Universidade.

INTRODUÇÃO
O estudo da técnica nos permite compreender as relações presentes na
sociedade contemporânea. Segundo Pinto (2005), a técnica pode ser entendida
como “noção de artes, habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente,
os modos de produzir alguma coisa” (p.219), oferecendo subsídios teóricos e
operacionais para a realização da ação seja no campo do trabalho ou em elementos
da sociabilidade humana, como o ensino, o esporte e o lazer.
Nas áreas que aliam ensino e formação, como é o caso da EF, o paradigma
da técnica sempre esteve presente, seja de forma assimilada ou crítica. Torna-se
possível observar em aulas, a técnica como eixo central no processo de ensinoaprendizagem e com foco na melhoria do gesto motor, semas reflexões à luz de
fundamentos teóricos e filosóficos que embasem a epistemologia da técnica.Daí,
tem-se por objetivo analisar como a técnica está presente no currículo dos cursos
de EF na daUFRJ.
METODOLOGIA
A coleta de dados partiu dosPPPs,redigidos no ano de 2006 e vigentes
atualmente, dos cursos de licenciatura e graduação em EF da UFRJ. Comparou-seas
disciplinas dos cursos, sem contabilizar o Estágio Supervisionado, Prática de Ensino e
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),leondias@ufrj.br
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), angelaestagio@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andremalina@yahoo.com.br
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Monografia. Destacaram-se as disciplinas presentes nos dois cursos categorizandoas como “iguais” ou “equivalentes”, devido à igualdadedo nome, carga horária e
ementa. Após, verificou-se qual Dimensão do Conhecimento possuía maior número
de disciplinas comuns aos cursos e analisou-se o Plano de Curso dessas disciplinas,
cruzando ementa com bibliografia básica.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Na UFRJ, o curso de graduação possui 41 disciplinas obrigatórias e o de
licenciatura 34. Comparando os cursos, observa-se que das 41 disciplinas da
graduação, 24 são iguais ao curso de licenciatura, correspondendo a 52,17% de
disciplinas iguais ou equivalentes. Pode-se aferir que os cursos têm uma base
comum de disciplinas entre o 1º e o 5º período, diferidos apenas pela ordem de
algumas disciplinas entre os períodos.
As disciplinas dos cursos são alocadas nas Dimensões do Conhecimento,
como rege a Resolução CNE/CES n° 07/2004.Os cursos possuem maior número
de disciplinas em comum na área da Formação Específica e10 das 24 disciplinas
se encontram na dimensão “Cultural do Movimento Humano”. Nessa Dimensão
do Conhecimento predominam disciplinas dos fundamentos esportivos, lutas
e ginásticas como: Fundamentos do Atletismo, Fundamentos da Natação,
Fundamentos da Ginástica Artística, Fundamentos do Voleibol, entre outras.
Em sua maioria, é comum encontrarmos nas ementas as disciplinas têm por
objetivo o estudo dos aspectos da origem e evolução da modalidade, abordando
os princípios das técnicas básicas das habilidades motoras específicas, as noções
das regras e o contexto sócio-histórico-cultural, bem como os princípios didáticopedagógicos para o processo ensino-aprendizagem.No entanto, esses objetivos
não estão de acordo com a proposta da ementa, pois apresentam escopos voltados
apenas para o ensino das técnicas, assim como as avaliações e a bibliografia básica,
demonstrando o aporte técnico dado à disciplina, se distanciando de uma perspectiva
de ensino crítica. As bibliografias referentes às disciplinas não encontram o aporte
teórico em outras perspectivas que não a tecnicista no ensino das modalidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das disciplinas nos permite compreender a concepção de formação
do currículo prescrito dos cursos. Em cursos vinculados a docência, independente
do campo de atuação como é o caso da EF,as disciplinas de fundamentos deveriam
ter um caráter técnico-instrumental, capacitando minimamente o estudante a dar
aula. No entanto, a partir das bibliografias, nota-se que há prevalência das questões
técnicas, vinculadas ao fazer,em detrimento dos aspectos reflexivos da prática
educativa, caracterizada pela ausência de referências que tratem das questões
educacionais e socioculturais, não demonstrando, portanto, a visão crítica objetivada
pela formação.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Resolução Cne/Ces N° 7, De 31 De Março, 2004.
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PINTO, Á. V. O conceito de Tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1 vol. 2005.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO de Licenciatura em Educação Física. Universidade
Federal Do Rio De Janeiro, 2006.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO de Graduação em Educação Física. Universidade
Federal Do Rio De Janeiro, 2006.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE A LEGISLAÇÃO
DE PAÍSES LATINOAMERICANOS
SCHOOL PHYSICAL EDUCATION AND TEACHER TRAINING:
A STUDY ON THE LEGISLATION OF LATIN AMERICAN
COUNTRIES
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES:
UN ESTUDIO SOBRE LAS LEGISLACIONES DE PAÍSES
LATINOAMERICANOS
Ana Karla Rodrigues Pereira1
Ana Márcia Silva2
PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional; Educação Física; Estudos Comparados.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa buscou caracterizar a formação profissional e a Educação Física
Escolar em três países da América Latina (Argentina, Brasil e Venezuela) ao analisar
as legislações e as diretrizes educacionais para a formação docente, considerando
as justificativas históricas e as políticas de Estado atuam para oferecer às novas
gerações uma educação física escolar de qualidade. Este estudo vincula-se à
pesquisa “Análise comparativa do Perfil de Formação Profissional em Educação
Física: a América Latina em foco” (SAP nº 39.289 2013/2017).
METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa com a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006).
Foram utilizados documentos de páginas eletrônicas, bem como nas legislações
e diretrizes políticas educacionais e, em especial, no campo da Educação Física.
Simultaneamente, houve a construção do referencial teórico e das categorias de
análise dedados a partir dos objetivos estabelecidos a priori e das categorias que
emergiram do material empírico (MINAYO,1998).
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), anakarla.ef@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), amarciasi@gmail.com
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DISCUSSÃO
Na América Latina o processo de formação do campo da Educação Física foi
marcado por influências históricas de países de origem europeia. Silva e Molina
(2015, p. 284) afirmam que durante o processo de formação a ginástica e o esporte
aparecem como lema para alcançar a “educação, controle e disciplinarização dos
corpos, a educação cívica e moral das populações, juntamente com o combate dos
males e aquisição de saúde”, o que denota a relação de ordem militar e médica. Com
a inserção da EF3no âmbito escolar ocorre a criação de cursos para formação de
professores, onde militares ou pessoas com notório saber em alguma modalidade
esportiva ministravam as aulas, conferindo um caráter reproducionista onde o
aspecto pedagógico é incorporado anos depois (SILVA; MOLINA, 2015).
Atualmente no Brasil toda a formação de profissionais de EF, em conformidade
com a lei, deve ser de nível superior universitário. Em2015 (Baptista et al, 2015)
haviam 1452 cursos de EF, nas modalidades presencial ou à distância, conferindo
habilitações em licenciatura ou bacharelado. Na Venezuela a formação é em nível
superior conferindo aos egressos titulo de licenciado ou bacharel e estes podem
atuar em todos os níveis e modalidades do sistema educativo.
Divergente dos outros dois países, na Argentina o sistema educacional
superior possui caráter binário, conferindo à educação caráter universitário e não
universitário.As universidades podem ser públicas ou privadas, e tem por finalidade
a formação e capacitação que colaborem com o desenvolvimento da pesquisa
cientifica e tecnológica. De acordo com a Ley de Educación Técnico Profesional
de setembro de 2005, os institutos de educação superior não universitária são
destinados à formação e capacitação para o exercício da docência, conferindo a
habilitação de professor, é importante destacar que em algumas universidades do
país o curso de EF.
Os sistemas educativos dos países em estudo estão estruturadas em quatro
níveis – educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. Com a leitura
das legislações foi possível identificar que a disciplina de EF se faz obrigatória
nos três primeiros níveis.Na Ley Nacional de Educación 26.206 da Argentina a
obrigatoriedade não está explicita no texto. Na Venezuela e no Brasil há o caráter
obrigatório, com a prerrogativa de desenvolver a criança de forma completa e
integral, com o desenvolvimento de características fundamentais para a formação
pessoal, social e de comunicação na fase de desenvolvimento do indivíduo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos documentos indicam as diferentes modalidades e habilitações
para atuar na área e, também, a obrigatoriedade da mesma nos diferentes níveis de
educação.As legislações educacionais apresentam importantes facetas da realidade
do campo nos países estudados e possibilita reflexões mais aprimoradas acerca da
formação profissional. Uma análise mais detalhada poderá contribuir para a melhoria
da prática pedagógica no âmbito escolar.

3 Abreviatura de Educação Física.
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COLABORAÇÃO DO PROGRAMA IYLE PARA A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
E ESPORTE A PARTIR DA DISCIPLINA “NGO WORLD
AND PROJECT MANAGEMENT”
Maria Letícia Abud Scarabelim1
Bianca Assumpção2
Amanda Sousa do Nascimento3
Eliana de Toledo4
PALAVRAS-CHAVE: Organizações não-governamentais; Programa IYLE; Internacionalização acadêmica.

INTRODUÇÃO
A internacionalização da Educação tem sido tema central em discussões e
debates no Brasil e no mundo, e segundo Oliveira (2007, p.1)
[...] o foco desta discussão tem centrado as discussões na constatação de que
não há mais fronteiras para a educação, pois os avanços na área educacional
e na área tecnológica promovem mudanças que vêm definindo os rumos da
humanidade.

Nesta perspectiva, as relações internacionais tornam-se essenciais para
a produção de novos conhecimentos, gerando, assim, uma necessidade de
compromisso por parte das instituições de estabelecer e estreitar relações na
dimensão internacional.
No Brasil, as universidades vêm desempenhando um papel importante nessa
perspectiva, e a UNICAMP é uma das quais valoriza os intercâmbios internacionais,
e vem a cada ano evidenciando a importância dessa internacionalização. Em 1984,
a UNICAMP criou a Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais
(CORI) e em 2013, a CORI passou à condição de Vice-Reitoria Executiva de Relações
Internacionais (VRERI) da UNICAMP (www.internationaloffice.unicamp.br < consultado
em 16 Mar. 2017). Dentre as mais de 645 instituições parceiras da UNICAMP, há a ISCA
- International Sport and Culture Association.
1 Faculdade de Educação Física (UNICAMP), marialeticiascarabelim@gmail.com
2 Faculdade de Educação Física (UNICAMP), biancaaaa_92@hotmail.com
3 Faculdade de Educação Física (UNICAMP), amandanascimento18@hotmail.com
4 FCA e FEF (UNICAMP), eliana.toledo@fca.unicamp.br
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A ISCA caracteriza-se como uma instituição que abriga outras organizações,
promovendo uma relação mútua de benefício e congraçamento. A organização
possui um comitê em cada continente, a fim de propiciar um maior desenvolvimento
de cada uma das comunidades (regiões), a partir de suas próprias características e
problemáticas. As sedes estão situadas em cinco continentes: África, Ásia, América
do Norte, América do Sul e Europa, representando, atualmente, mais de 40 milhões
de membros (www.isca-web.org > consultado em 16 abr. 2017). O Brasil, desde 1997,
está vinculado à ISCALA (Comitê Latino Americano da ISCA).
O programa IYLE (International Youth Leader Education) é um dos programas
mediados pela ISCALA e disponibilizado pela Unicamp, que objetiva integrar a
“educação através do esporte”. As propostas do programa são (www.isca-web.org>
consulta em 17 Mar. 2017):
• Fortalecer ou apoiar o trabalho de organizações internacionais através de
atividades específicas de treinamento, de tal modo contribuindo para o
aumento da democratização e envolvimento social na sociedade internacional;
• Dar aos jovens líderes do futuro a oportunidade de tirar inspiração que possa
ser traduzida em atividades sob suas respectivas condições locais;
• Estimular a cooperação internacional entre os campos da juventude e
atividades esportivas através de projetos de treinamento direcionados ao
desenvolvimento de projetos em comum, atividades de intercâmbio, etc;
• Apoiar as atividades propostas pelo programa da União Européia “Youth for
Europe” e o “Europe Voluntary Service for Young People”.
As experiências vividas são de suma importância para aqueles, tanto no âmbito
pessoal, como profissional, conforme salientam os autores abaixo:
O aprendizado intercultural foi um ponto importante, pois além da
demonstração das características locais, tivemos contato com a pluralidade
cultural entre os países participantes que abordaram questões sobre as
diferenças entre religiões, educação, economia, sociedade, entre outros.
(PIERIN, 2005, p. 181)

Os cursos têm como público alvo os jovens de 18 a 30 anos e duração de
quatro meses a um ano. As escolas se enquadram num sistema de internato, onde
os alunos se hospedam nas respectivas escolas, tendo espaço para as atividades
curriculares, alimentação, dormitórios etc. As disciplinas ofertadas podem ser
diferenciadas de escola para escola, ou ainda de ano para ano. No caso específico
da Gymnastikhøjskolen i Ollerup, as matérias ofertadas englobam: Ginástica, Parkour
ou Dança, Esportes, Dinamarquês, Matérias eletivas ou opcionais, como fotografia,
teatro, etc, “Intercultural Studies” e “NGO World and Project Management”. Uma
dessas matérias será o foco do nosso estudo, que objetiva mostrar a relevância
dos conteúdos desta disciplina na formação dos jovens líderes que atendem ao
programa IYLE, promovido pela ISCA.
METOLODOLOGIA
O método utilizado para esta pesquisa foi o documental (Oliveira, 2007),
pois utilizou documentos disponibilizados nos sites das instituições aqui citadas
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(UNICAMP, ISCA e OLLERUP), nos quais estão informações e dados referentes ao
programa IYLE e sobre as disciplinas ofertadas na escola.
Outro documento analisado, cedido gentilmente pela professora Cristiane
Fiorin-Fuglsang, responsável pela disciplina descrita aqui e pela área internacional
da escola de Ollerup (INTAC), refere-se à ementa da mesma, com o conteúdo
programático desenvolvido para o segundo semestre de 2015, período no qual foi
realizado o intercâmbio.
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
As aulas de “NGO World and Project Management” acontecem duas vezes
por semana, dentro da Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Segundo o site da instituição “...
in NGO World and Project Management students get an introduction to the world
of volunteer organizations, sport associations, Non-Governmental Organizations
as well as general knowledge about project work.” (www.ollerup.dk > consulta em
17/03/17).
As aulas contam com a participação de todos os alunos internacionais que
atendem ao programa de intercâmbio. Como são pessoas de todas as partes do
mundo (Brasil, Austrália, Japão, México, Estônia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos,
Chile, Portugal, República Tcheca, Costa Rica, Argentina, etc), as aulas têm um
caráter multicultural e contribuem muito para que os alunos entendam as diferentes
realidades nas quais as organizações não-governamentais estão inseridas ao redor
do mundo, enriquecendo os conteúdos abordados.
Por meio dos conteúdos expostos pela professora Cristiane Fiorin-Fuglsang e
pelo professor Bo Busk, cada aluno tem a possibilidade de adaptar as informações
à sua realidade e fazer comparações entre as organizações do seu próprio país e as
da Dinamarca e da União Europeia em geral, tendo a possibilidade de levar ideias e
conceitos a serem aplicados quando retornem a seus países.
Os conteúdos desta disciplina abordados no segundo semestre de 2015 foram
diversos. Num primeiro momento, deu-se ênfase à parte teórica e, num segundo
momento, às atividades práticas, onde os alunos puderam atuar dentro de algumas
dessas organizações através do trabalho voluntário.
Segundo a ementa da disciplina (2015), organizada pelos professores
responsáveis pela mesma, os tópicos abordados foram:
• Sociedade civil, Mercado e Estado, e suas relações com o Esporte Para Todos;
• Cidadãos ativos e como as organizações não-governamentais são organizadas
na Dinamarca;
• Apresentação de pesquisas sobre esporte e fitness na Dinamarca;
• Conhecimentos sobre algumas dessas organizações, principalmente aquelas
relacionadas à área esportiva, como a ISCA, TAFISA, etc;
• Voluntariado nas associações esportivas;
• Planejamento urbano e arquitetura, a fim de compreender sobre os espaços
das cidades que podem ser utilizados para implementação de projetos ligados
à atividade física e ao esporte;
• Ferramentas necessárias para o desenvolvimento de projetos da área esportiva;
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• Métodos e abordagens de angariação de fundos (“fundraising”);
• Durante o período da disciplina, também tivemos a oportunidade de atuar em
dois eventos promovidos pela ISCA, de maneira voluntária, caracterizando a
parte prática da disciplina:
• Now We Move Week (EU) – A campanha “Now We Move” começou a ser
promovida pela ISCA em 2012, com o objetivo de incentivar a prática de
atividades físicas e esportes para os cidadãos europeus. Ela traz a atividade física
para diferentes setores da sociedade europeia, combatendo o sedentarismo e
trazendo consciência de todos os benefícios que a atividade física e o esporte
podem proporcionar. Em 2015, os estudantes de Ollerup organizaram a “Now
We Move Week”, uma semana totalmente dedicada à diferentes atividades
para diferentes populações, desde crianças à adultos, levando mais qualidade
de vida à população em geral. As atividades aconteceram dentro da própria
escola, que tem um espaço adequado para isso, e também na cidade de
Svendborg, em lugares públicos da cidade, escolas e asilos.
• Move Congress – Uma conferência também organizada pela ISCA, com foco
na atividade física e no esporte. Pessoas de todas as partes do mundo se
encontraram na cidade de Copenhagen, entre os dias 5 e 7 de novembro
de 2015, para discutir temas como: saúde e bem estar, inclusão social,
envelhecimento ativo, planejamento urbano, etc. Os estudantes internacionais
de Ollerup trabalharam no evento como voluntários, realizando diversas
atividades (credenciamento, recepção dos participantes, organização dos
materiais, atividades durante os intervalos das palestras, etc.)
Apesar das Folkehojskoler não se enquadrarem no padrão de ensino formal, esse
tipo de formação não deixa de ser relevante no desenvolvimento do jovem como
parte de um todo. As atividades realizadas e as disciplinas cursadas demandam
ações diárias, direcionadas e orientadas, que ao passar do tempo passam a refletir
nas ações do dia a dia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo conclui-se que a internacionalização, de fato contribuí
com o desenvolvimento do conehcimento, das relações e principalmente com
a disseminação de uma iniciativa jovem mais incisiva nas comunidades locais,
nacionais e internacionais. Para Assumpção (2013), o programa IYLE a partir do
convênio UNICAMP-ISCA (International Sport and Cultue Association), traz para
os graduandos grandes colaborações na formação pessoal e profissional., e por
conta dessa relevância de uma experiência internacional, esse convênio deve
ser incentivado e potencializado pelos graduandos e pela própria UNICAMP.
No
contexto do programa IYLE nas Folkehojskoler, essa “formação” ainda proporciona
o engajamento destes jovens em ações voluntárias que fortalecem e difundem a
importância de programas e projetos que incentivam a prática de atividades físicas.
Tendo em vista, que o foco principal da ISCA e do programa IYLE é a disseminação
do ideal de que as práticas corporais e culturais contribuem para o desenvolvimento
humano.
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PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS NA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA:
ESTUDO DE REVISÃO
Paula Paré da Rocha1
Priscilla de Cesaro Antunes2
PALAVRAS CHAVE: Práticas corporais alternativas; formação profissional em Educação Física.

Práticas corporais como Yôga, Tai chi chuan, Lian Gong, Antiginástica, Eutonia,
etc, vêm sendo chamadas no campo da Educação Física (EF) de Práticas Corporais
Alternativas (PCAs). São atividades que visam o autoconhecimento pela realização
de movimentos lentos e prazerosos que possibilitam vivenciar a sensibilidade, a
criatividade e a expressividade (COLDEBELLA; LORENZETTO; COLDEBELLA, 2004).
As PCAs adentraram o campo da EF no final dos anos 1980, acompanhando
o movimento renovador da área, uma vez que propunham um contraponto aos
princípios e efeitos das formas de educação do corpo até então hegemônicas e
realizavam uma crítica incisiva ao culto ao corpo e ao adestramento corporal
(MATTHIESEN, 2015).
As PCAs estão previstas em documentos oficiais do campo da Educação e da
Saúde que dizem respeito à EF, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Base
Nacional Comum Curricular, ainda em discussão, e a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no SUS, sinalizando aos profissionais a demanda
para atuação com estas práticas em espaços como escolas e serviços de saúde.
No entanto, a formação profissional parece não ter incorporado ainda a discussão
destes conteúdos.
Partindo desta hipótese, realizou-se uma revisão bibliográfica de materiais
publicados no campo da EF sobre as relações entre PCAs e formação profissional. O
objetivo deste texto, portanto, foi analisar o conteúdo de publicações científicas que
abordaram o tema das PCAs na formação profissional em EF.
A primeira base de dados consultada para a pesquisa foi o Portal de Periódicos
da CAPES, onde foi feita uma busca com a palavra-chave “práticas corporais
alternativas”. Porém, como nenhum resultado foi encontrado, a busca foi direcionada
ao Google Acadêmico, com o mesmo termo, em agosto de 2016.
Foram encontrados 298 resultados, sendo 56 artigos em periódicos. Destes, sete
foram selecionados porque abordaram o tema das práticas corporais alternativas
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), paulahparer@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG) pri2602@hotmail.com
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no âmbito da formação profissional em EF. Optou-se apenas por artigos, tendo em
vista que os trabalhos de pós-graduação identificados foram também publicados
nesse formato.
A análise dos sete artigos indicou que as PCAs estão presentes no campo
de pesquisa da EF desde a década de 1980. Apesar disso, a escassa quantidade
de material encontrado sugere que a temática tem sido pouco explorada nos
currículos de formação profissional em EF. Identificou-se que há instituições públicas
e privadas de ensino superior que integram o conteúdo das PCAs na formação
inicial em EF. Na UNESP-Rio Claro, este está presente no currículo formal desde
1989, segundo Matthiesen (1999). Além dessa universidade, em que quatro dos sete
artigos foram publicados, via Revista Motriz, observou-se duas instituições privadas
que incluem as PCAs na graduação em EF: a UNIFAC-Botucatu, em que há oferta
de uma disciplina no primeiro semestre (ALVES, 2008); e outra, mencionada no
texto como “uma instituição de ensino superior privada do interior do Estado de
São Paulo” (MORAIS; LEMOS, 2012, p.188), em que o tema é trabalhado no terceiro
semestre.
Os sete estudos evidenciam potenciais das práticas corporais alternativas para
a formação profissional, sendo que, mais do que conteúdos e práticas específicas,
destacam-se certos valores e princípios que analisam e ponderam possibilidades
de aprimorar as qualidades individuais e coletivas, entendendo que o/a profissional
precisa transformar-se a si mesmo/a antes de auxiliar a (trans)formar o/a outro/a.
Além de proporcionarem um trato com o corpo em uma perspectiva integrada
(dimensões física, emocional e social dos sujeitos), há uma aposta de que as práticas
corporais alternativas podem sensibilizar os/as acadêmicos/as para formas mais
solidárias e socialmente responsáveis de olhar o mundo e os/as outros/as, além
de possibilitar uma crítica a problemáticas do tempo presente, como a aceleração,
a superficialidade, a aparência física superestimada, a destruição da natureza, a
competitividade, etc.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DE FUTUROS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

Alessandra Cacenot da Silva2
Maria Cecília Camargo Günther3
RESUMO
A O presente estudo trata da formação de identidade profissional de futuros professores de educação
física. Foi feito um estudo de caso em uma escola de educação infantil do município de Santa MariaRS, no qual utilizou-se observação, questionário e entrevista, tendo como colaboradores licenciados
integrantes do PIBID/UFSM. A experiência de docência na educação infantil revelou-se de grande
importância na constituição de identidade profissional dos investigados.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Educação infantil; Identidade; PIBID.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho representa um recorte de uma pesquisa concluída que teve
como temática a Educação Física (EF) na Educação Infantil (EI). Aqui apresentamos
a categoria correspondente a construção de identidade profissional de licenciandos
que integram o Subprojeto Educação Física na Educação Básica/Educação Infantil
do Programa de Iniciação à Docência (PIBID/EF/EI) da Universidade Federal de
Santa Maria, cuja atuação vem ocorrendo em uma escola municipal de educação
infantil do município de Santa Maria – RS.
A educação infantil no Brasil surgiu como facilitador para participação das
mulheres na vida social e econômica, resultando na criação e ampliação das escolas
de educação infantil sendo um espaço importante no processo educativo e social
das crianças. (OLIVEIRA, 2001, p.02). Hoje representa o primeiro nível da Educação
Básica, tendo sua regulamentação descrita nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL, 2010).
O Referencial Curricular Nacional para a educação infantil, 1998, já preconizavam
“ o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento,
interação e comunicação infantil”. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a
imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio
da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. (BRASIL,
vol.2, p. 22, 1998).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), alessandracacenot@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mceciliacg6@hotmail.com
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As Diretrizes Curriculares Nacionais (2010) preservam a importância do brincar,
ao situar como eixos norteadores “as interações e as brincadeiras” por meio de
experiencias corporais, expressivas e sensoriais. Desse modo, sugerem a importância
da educação física na EI, por meio de uma prática pedagógica centrada no corpo e
no movimento, que são as principais formas da criança se expressar e interagir com
outras pessoas. Neste sentido, entendemos que a EF deve trabalhar na educação
infantil por meio de brincadeiras e da ludicidade.
METODOLOGIA
A investigação, de caráter exploratório, deu continuidade a um estudo de
revisão sobre educação física na educação infantil, que segundo Gil (2002, p.41), cria
condições para que diferentes aspectos do fenômeno estudado sejam considerados,
favorecendo tanto ao “aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”.
O estudo de caso qualitativo, teve lugar em uma escola de educação infantil do
município de Santa Maria - RS, integrante do PIBID/EF/EI.
O grupo investigado constituiu-se de bolsistas de licenciatura do Centro de
Educação Física e Desportos/UFSM que integram o programa citado, com mais de
um semestre de participação. A escolha ficou restrita a uma única escola devido às
condições de acompanhamento da coordenadora pedagógica (40 horas na escola)4
O processo teve início com visitas informais para contatos primários e
conhecimento do ambiente escolar. Na continuidade, foram realizadas observações
participantes, nas turmas nas quais os bolsistas estavam presentes; realizadas no
mês de novembro e dezembro de 2015, perfazendo um total de 11.
Em um segundo momento foram aplicados questionários com os bolsistas
com o intuito de selecionar os participantes para entrevista. Na sequência, foram
feitas entrevistas semi-estruturada de modo a estabelecer um roteiro de questões
previamente planejadas, mas, ao mesmo tempo, permitir uma margem de liberdade
para explorar aspectos particulares de cada entrevistado (TRIVIÑOS, 1987).
O sigilo das fontes foi assegurado por meio do uso de nomes fictícios, dados aos
colaboradores da pesquisa aos bolsistas entrevistados nominando assim, João está
no 9° semestre e está há dois semestres no projeto. José está no 5° semestre e há
dois semestres no projeto. Maria está no 7° semestre e há dois semestres no projeto.
Ana está no 8° semestre e há um semestre no projeto, todos os colaboradores
bolsistas estão cursando o curso de licenciatura plena em EF da UFSM. Todas as
informações foram comunicadas no momento da coleta de dados, realizada nos
meses de novembro e dezembro de 2015.
IDENTIDADE PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL
Identidade profissional não é um dado isolado da vida pessoal, tampouco o
resultado final de um processo. Ao contrário, trata-se, conforme define Nóvoa (2007,
p.16) “de um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras
4 Das três escolas de EI que integravam o projeto, restou apenas a escola investigada exatamente
pelas dificuldades das supervisoras (coordenadora pedagógica) das outras escolas em acompanhar
os bolsistas e pela redução de número de bolsistas.
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de ser e estar na profissão”, e que envolve também a dimensão pessoal que marca
a forma como cada um “sente e se diz professor”.
Na mesma direção, Garcia (2010) destaca que:
A identidade profissional é a forma como os professores se definem a si
mesmos e aos outros. É uma construção do “si mesmo” profissional, que evolui
ao longo de sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas
reformas e pelos contextos políticos, que “inclui o compromisso pessoal, a
disposição para aprender a ensinar, as crenças, valores, conhecimento sobre
a matéria que ensinam assim como sobre o ensino, experiências passadas,
bem como a vulnerabilidade profissional”. (GARCIA 2010, p. 19).

Dessa forma a identidade profissional vai se modificando ao longo da carreira
docente possuindo diversos fatores que podem influenciá-la. Assim como relata
nosso colaborador José que diz “poder conviver com crianças com deficiência é muito
importante, pois eu não tive convivência, quando cheguei à escola e me deparei com
elas (as crianças) não sabia como agir e incluir, mas, amadureci muito e ter o carinho
delas!... elas retribuem e te respeitam”5. José relata o quando pode amadurecer ao
longo da sua inserção no projeto incorporando importantes elementos ao processo
de construção de sua identidade docente agregando valores e reconhecimento ao
papel de professor, fortemente marcados pela experiência de convívio com crianças
com deficiências integrantes das turmas6.
João, por sua vez, cita a importância que do projeto no seu processo formativo
e identitário, reconhecendo que “a construção da identidade docente não digo que
está completa, pois é muito forte dizer que está completa, mas, está bem melhor do
que antes, pois eu experienciei e vivenciei novas situações e desafios; cada aula era
um novo desafio e continua sendo e acrescentou bastante na construção da minha
identidade docente”.
Quando se trata de educação infantil, a construção identitária exige também
uma reflexão em torno da experiência corporal que se dá na relação pedagógica com
a criança. Nessa perspectiva, a declaração de João é emblemática: “Particularmente
pra mim tem esse questão do afeto que eu não tinha experienciado e vivenciado
isso, e também a questão do tocar..”. Portanto, o afeto é algo frequente na educação
de crianças pequenas além da questão do tocar na qual a crianças se expressa e
se comunica, possibilitando novas vivencias na relação pedagógica, marcadas por
uma comunicação que se dá por meio do corpo e do toque.
Para Melucci (2004), o corpo é o canal de afetividade na relação entre as
pessoas e instrumento de comunicação. O autor lembra que, para as comunidades
tradicionais, o corpo desempenha um papel de destaque na vida social. Essa dimensão
afetiva, expressa por meio do corpo parece muito presente na experiência docente
com as crianças e talvez mereça maior atenção no que diz respeito a constituição
identitária desses(as) futuros(as) professores(as).
Tanto José quanto Maria relatam o interesse e apreciação ao trabalhar com a
educação infantil, Maria, relata “o que me trouxe para educação infantil foi o interesse
5 As falas dos colaboradores (as) estão destacadas em fonte itálica para favorecer sua diferenciação
dentro do texto.
6 A escola investigada é referência para inclusão de alunos com deficiência no município.
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pela faixa etária pois eu prefiro trabalhar com os pequenos aos grandes, só que antes
eu não tinha essa noção se seria bom ou não, pois eu nunca tinha trabalhado, mas eu
tinha aquele interesse e eu tenho atração por criança”. E José narra “eu sempre gostei
de trabalhar com criança”. Ambos apontam o atrativo de trabalhar com a educação
infantil, sendo algo de seu interesse pessoal. Segundo Dias (1997) apud Gomes (2013,
pág. 51) expõe dos saberes essenciais dos educadores da primeira infância:
Tal profissional deve apropriar-se de profundo conhecimento de si próprio
e da criança, dominar conhecimentos culturais e científicos, produzir uma
visão crítica e política da realidade, gostar de criança e compreender sua
forma lúdica e criativa de conhecer, além de desenvolver as capacidades de
observação e reflexão, de articulação criativa e dinâmica entre teoria e prática
e de trabalho em equipe.

A bolsista Ana comenta em relação a sua identidade já existente na qual acabou
incrementando novas atividades dentro da escola, “Eles tiveram contato com a
atividade que eu tenho fora da escola que é trabalhar com a dança, me procuraram
e fizeram o convite de trabalhar com a escola essa relação, então acabei pegando
mais do que a turma que trabalho para fazer essa relação e outras questões como
a cultura afro”. Nota-se que Ana possui sua identidade mais delineada com traços
marcantes voltados para a dança e a cultura afro, possivelmente por estar na fase final
da conclusão do curso de educação física e também acumular outras experiências
relacionadas a projetos nos quais participa.
A identidade docente é um processo em constante movimento e particularmente
durante a formação inicial, mostra grande plasticidade, em um período de
delineamento e de escolhas. Para alguns de nossos colaboradores a participação
no programa é importantena constituição de sua identidade docente, propiciando
experiências marcantes e diferenciadas, influenciando acentuadamente nessa
construção da identidade profissional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De modo geral pudemos apreender a importância do PIBID/EF/EI na formação
dos investigados, que os leva a superar uma visão assistencialista e restrita ao
cuidado com a criança, promovendo uma experiência concreta das rotinas escolares
e uma aprendizagem da docência junto à infância.
Foi possível constatar que a identidade profissional é um processo de
construção, sendo algo que se modifica a todo momento, e a experiência na EI
é muito significante, pois a rotina e a comunicação expressiva (gestos e tocar)
são totalmente diferentes dos outros níveis de ensino, que desta forma contribui
na formação pessoal e profissional dos futuros docentes por meio de relações
pedagógicas marcadas pela comunicação corporal.
EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND THE CONSTRUCTION OF IDENTITY OF
FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This study treats of professional identity construction of future teachers of Physical
Education in a early childhood education school, having as collaborators members of PIBID/UFSM.
The teaching experience in early childhood education proved to be a great importance to professional
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identity construction of investigated.
KEYWORDS: Physical Education; Early childhood education; identity; PIBID.

EDUCACIÓN INFANTIL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE FUTUROS
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El presente estudio trata de la formación de identidad profesional de los futuros profesores
de educación física y se realizó en una escuela de educación infantil, con la colaboración de integrantes
del PIBID/UFSM. La experiencia de docencia en la educación infantil se reveló pertinente para la
constitución de identidad profesional de los investigados.
PALABRAS CLAVE: Educación Física, Educación Infantil, Identidad, PIBID.

REFERÊNCIA
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do
Desporto, Secretária de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. v. 1: Introdução;
v. 2: Formação pessoal e social; v. 3: Conhecimento de mundo.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares
nacionais para a educação infantil/Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, SEB,
2010.
GARCIA, Carlos, Marcelo. O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da
experiência. Revista Brasileira de pesquisa sobre formação docente, V.02, n.03, p. 11-49,
ago.-dez. 2010.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GOMES, M. de O. Formação de professores na educação infantil. 2 ed. São Paulo: Cortez,
2013.
MELUCCI, A. O jogo do eu. São Leopoldo: Unisinos, 2004.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 29.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
TRIVIÑOS. A.N.S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais – a pesquisa qualitativa em
Educação. São Paulo: Atlas, 1987

RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

1972

AS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS NA FORMAÇÃO
EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA HERANÇA HISTÓRICA
Luizmar Vieira da Silva Júnior1
RESUMO
Este artigo objetivadiscutir como ocorreu a inserção das C. S. e H. dentro do campo de formação da
E. F. e quais as principais contribuições para a área.A partirda pesquisa bibliográfica e a pesquisa de
campo com entrevista semiestruturada com cinco alunos de um curso de E. F. de Goiás. Conclui-se
que as principais contribuições, são: a ação reflexiva sobre a prática pedagógica; a construção do
senso crítico-humanístico e o pensar relacionando os diversos saberes à realidade vivida pela área.
PALAVRAS-CHAVE:Formação Profissional; Ciências Sociais e Humanas; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Ao entrarmos no curso de Educação Física é natural pensarmos que nos
livraremos de disciplinas como a sociologia, a filosofia e a antropologia, justamente
por acreditar que a matriz curricular do curso é estruturada pelas disciplinas das
ciências biológicas e práticas corporais. Por sua vez, muitos alunos não compreendem
o objetivo de disciplinas como esta dentro do curso, e começam a questionar sobre
o porquê de ter que estudar conteúdos tão diferentes dentro do curso de Educação
Física. Afinal, qual o objetivo destas disciplinas no curso de Educação Física? E, em
que elas estariam contribuindo para a formação do professor de Educação Física?
Diante disso, objetiva-se discutir como ocorreu a inserção das ciências sociais
e humanas dentro do campo de formação da Educação Física e quais as principais
contribuições para a área.O trato literário da pesquisa ficou por conta da pesquisa
bibliográfica, além de pesquisa de campo com entrevista semiestruturada com
cinco (05) acadêmicos de um curso de Educação Física do Estado de Goiás. Deste
modo, esta pesquisa certamente discutirá a fragmentação que as ciências humanas
vêm sofrendo no campo da Educação Física frente aos avanços do capital, além de
entender a importância dos estudos que tratam do conhecimento mais amplo na
formação do professor de Educação Física.
2 A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL
O período compreendido entre 1824 a 1931 é marcado no Brasil pelo
desenvolvimento dos exercícios físicos, sendo a prática destes relacionadas à
preparação física em âmbito militar, médico e social. Segundo Souza Neto (2004)
com as reformas educacionais no ano de 1854, a ginástica como era chamada a
1 Universidade Estadual de Goiás (UFG),luizmar_vieira@hotmail.com
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Educação Física, passou a ser obrigatória nas matrizes curriculares das escolas na
época. Porém, não conseguiu ser implantada devido a grande ausência de professores.
A partir de então, no primeiro governo de Getúlio Vargas, os cursos de
Educação Física estruturaram-se na luta pelo seu espaço na sociedade, ganhando
reconhecimento profissional a partir da promulgação da Constituição Federal de
1937, tornando a Educação Física obrigatória nas escolas. Nesta conjuntura, com a
criação da Universidade do Brasil pelo decreto-lei n. 1.212 de 1939, cria-se a Escola
Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD), com as funções básicas de uma
formação de profissionais para área de Educação Física.
Mais tarde, com o fim do Estado Novo e a promulgação da LDB/1961, o Conselho
Federal de Educação (CFE) apresentou os pareceres n. 292/1962 e n. 627/1969,
que estabeleceram para o curso de licenciatura o currículo mínimo, sublinhando o
estabelecimento de um núcleo de matérias pedagógicas e obrigatórias, subdivididas
em básicas e profissionais. Já o final da década de 1960 marca o fim de um período
caracterizado pela evolução do mercado, a ascensão do fenômeno de classes e o
advento do esporte, e o início de uma nova reforma universitária realizada no ano
de 1968 (SOUZA NETO, 2004).
Com o advento do CNE, através do parecer 894/1969 e a resolução 69/1969
implanta-se um novo modelo de universidade, com a intenção de reorganizar
a formação profissional em Educação Física, pois na prática não se atendia
efetivamente o mercado como este desejava. Propôs-se então que a formação
deveria restringir-se a professores e técnicos de desportos. Nesta perspectiva, não
só os saberes relativos ao conhecimento esportivo que ganhava destaque, mas
também a didática, voltando-se para a formação do professor. Contudo, mesmo
assim, a formação profissional ainda era questionada.
Por sua vez, é a partir da urgência de um novo modelo de formação, que se
tem uma nova conjuntura para a formação do professor em Educação Física da
época. É a partir daqui, que a formação da área se fragmenta entre licenciatura e
bacharelado, mediante a promulgação do parecer C.F.E. n. 215/1987 e da resolução
n. 03/1987, estabelecendo a criação do bacharelado em Educação Física. É também
aqui que a Educação Física se depara com uma questão nunca antes vista pela área,
a inserção de conhecimentos críticos advindos das Ciências Sociais e Humanas,
ocasionando uma cisão da área. Em linhas gerais, esta inserção dos conhecimentos
mais amplos ocasiona um embate na disputa de espaços e no modo de pensar
a Educação Física, surgindo à possibilidade de uma análise crítica do objeto de
estudo da época, potencializando o início de um novo período para a área. Em
resumo, a nova resolução, instituiu uma série de mudanças e abriu o debate sobre a
dupla formação, entre a licenciatura e o bacharelado.
Na década de 1990, o Brasil passou por reformas estruturais no plano político,
econômico e social, redimensionando o campo educacional do país, sobretudo com
a busca pela formação de um novo tipo de trabalhador. Dentro desta conjuntura,
o processo de desenvolvimento profissional da área ganhou um novo olhar com a
promulgação da LDB n° 9.394/96 e da Lei 9.696/98, que regulamentou a profissão
da Educação Física, assim a discussão passa a ser em torno da regulamentação
profissional.
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Em meio a tais dilemas, o CNE elaborou e aprovou o Parecer 09/2001, traduzido
nas Resoluções 01 e 02/2002, que trata da licenciatura de todas as áreas, abordando
questões relacionadas com a formação de professores vinculadas a atuação
profissional e a pesquisa. Porém, logo se tem a promulgação de um novo parecer
058/2004 traduzido na resolução CNE/CES 07/2004, que trata especificamente dos
cursos de graduação em Educação Física, tentando corrigir algumas questões da
resolução CFE 03/87 em termos de definições, concepção do campo e organização
curricular. Assim, segundo Ventura (2005) os novos documentos aprovados pelo
parecer CNE/CP 058/2004 e a resolução CNE/CP 07/2004, avançam, numa relação
comparativa com o parecer CNE/CP 0138/02, embora fiquem muito aquém das
possibilidades apontadas pelos conhecimentos acumulados historicamente pela
formação profissional em Educação Física no Brasil.
3 AS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Depois da inserção das ciências sociais e humanas na Educação Física a partir
dos movimentos críticos advindo dos saberes das ciências sociais, muita coisa
mudou no campo de formação da área. Assim, houve uma potencialização do campo,
que antes era estruturado exclusivamente pelos modelos de formação tradicionaldesportivo e técnico-científico. Novas concepções, conceitos e conhecimentos
foram emergindo e ampliando o modo como era tratada a Educação Física.
Atualmente, a formação em Educação Física não se preocupa só com os
modelos tradicional-desportivo e técnico-científico, mas com inúmeros outros
modelos que dão fundamentação a uma formação recheada de disciplinas de
outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a filosofia, a antropologia, a
psicologia e tantas outras, aptas para a construção da formação integral do sujeito,
tanto no bacharelado como na licenciatura. Assim, estas disciplinas fazem parte de
um complexo estrutural que consolida uma formação ampla na área. Desta forma,
cada uma delas são os fios condutores de uma teia que contribui para um processo
de formação que proporciona ao aluno a vivência de diversos saberes nos campos
escolares e nos campos não escolares.
A partir dessa relação complexa, entre os novos saberes da Educação Física e
a própria área, temos como uma das principais contribuições das ciências sociais e
humanas, a ação reflexiva sobre a prática pedagógica, podendo ela ser contemplada
tanto na licenciatura, quanto no bacharelado. Pois, é a partir de uma sólida
formação interdisciplinar que se consolida o exercício de uma prática pedagógica
significativa, pensada a partir da ação reflexiva de diversos conhecimentos que o
ajudam a ressignifica-la conforme a sua necessidade. Sobre isso, o entrevistado “C”,
caracteriza que:
As ciências humanas foram de extrema importância, através destes
conteúdos eu pude ter uma ação reflexiva a cerca dos conteúdos e da minha
pratica pedagógica, e também da minha prática como aluno. É necessário a
aproximação destes conteúdos para a gente ter um olhar mais amplo acerca
do que a gente esta fazendo, tanto na faculdade, quanto fora dela com a
nossa futura profissão.
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Desta forma, esta ação reflexiva sobre a prática pedagógica não é adquirida
sem a densidade teórica e compreensão da prática desenvolvida por estas
disciplinas. Além disso, o aprofundamento teórico e da prática aguça o senso
crítico, pois estes saberes possibilitam pensar as diversas relações (as concepções
de mundo, sociedade, ser humano, a própria Educação Física) sobre uma ótica
totalmente diferente do que estamos acostumados a pensar. Basta ver, por exemplo,
o depoimento do entrevistado “E”: “Acredito que as disciplinas das ciências sociais
têm foco mais crítico sob o mundo em que vivemos por contemplar um estudo mais
abrangente em relação ao que esta a nossa volta do homem, das relações sociais e
do comportamento humano”.
Na medida em que passo a entender e a pensar as diversas relações, passo a pensar
de forma complexa, fazendo as múltiplas relações, articulações e complementações
necessárias para compreender a realidade que orientam e condicionam nosso agir
sobre o mundo. A partir desse momento, o meu pensar esclarece o verdadeiro conteúdo
das concepções que antes eram manifestadas de forma fragmentada. Assim, não é
exagero dizer que estas disciplinas proporcionam uma formação ampliada dentro da
Educação Física. Diante disso, o entrevistado “A”: “Considera que uma formação mais
ampliada dentro da Educação Física abre um leque maior de conhecimentos para o
nosso conhecimento e campo acadêmico, [...]”.
Por fim, a partir da análise dos dados, percebe-se que há em alguns entrevistados
uma redução da compreensão das relações entre as disciplinas das ciências sociais
e humanas e a Educação Física, que impedem com que estes alunos consigam
pensar relacionando os nexos existentes entre os saberes, a área e a realidade. Tal
fato se deve ao modelo de educação cartesiana obtida pelos estudantes, a partir
da fragmentação dos saberes, da desarticulação dos diversos conhecimentos e da
descontextualização da realidade vivida.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão disso, conclui-se, que a promulgação do parecer CFE n. 215/1987
e da resolução n. 03/1987, instituiu uma série de mudanças na área, a principal
delas, a divisão da formação do profissional em Educação Física entre licenciatura e
bacharelado, e a definição dos espaços dos campos de atuação deste profissional.
Quanto as principais contribuições das ciências sociais e humanas para a formação
do professor de Educação Física, segundo a análise dos dados, temos: a ação reflexiva
sobre a prática pedagógica; a construção do senso crítico-humanístico e o pensar
relacionando os diversos saberes à realidade vivida pela área. Em contrapartida,
há em alguns entrevistados uma redução da compreensão das relações entre as
disciplinas das ciências sociais e humanas e a Educação Física, que impedem com
que estes alunos consigam pensar relacionando os nexos existentes entre estes
saberes, a área e a realidade vivida.
SOCIAL AND HUMAN SCIENCES IN TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION: A
HISTORICAL HERITAGE
ABSTRACT: This article aims to discuss how the insertion of C.S. and H. within the field of formation
of E.F and what the main contributions to the area occurred. From the bibliographic research and
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the field research with a semi-structured interview with five students from a course of E. F. de Goiás.
It is concluded that the main contributions are: reflexive action on pedagogical practice and the
construction of the critical-humanistic sense.
KEYWORDS: Professional Qualification; Social and Human Sciences; Physical Education.

LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS EN LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
FÍSICA: UN PATRIMONIO HISTÓRICO
RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo analizar cómo fue la inclusión de C. S. y E. H. F. dentro
del ámbito de la formación y cuáles son las principales aportaciones a la zona. A partir de la literatura
y la investigación de campo con entrevistas semiestructuradas a cinco estudiantes en un curso de
E. F. de Goiás se llegó a la conclusión de que las principales contribuciones son: una acción reflexiva
sobre la práctica pedagógica; la construcción de sentido crítico y humanista.
PALABRAS CLAVE: Formación profesional; Ciencias Sociales y Humanas; Educación Física.
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NATAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DOCENTE: O TI-BUM COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO
E INTERVENÇÃO
Deise Maíra Silveira Moreira1
Marília Freire2
RESUMO
Este estudo objetivou investigar os processos de construção da identidade docente dos licenciandos
do curso de Educação Física da Universidade do Estado da Bahia – Campus XII, participantes do
projeto “Ti-bum”. Foi utilizada a entrevista semiestruturada e os dados foram analisados por meio
dos “Núcleos de Significação”. Os resultados indicam que as ações do Ti-bum contribuíram para
novas significações sobre a função da natação, a metodologia de ensino e para a reelaboração da
identidade docente.
PALAVRAS-CHAVE: Natação; Identidade Docente; Projeto Ti-bum.

1 INTRODUÇÃO
“Ti-bum: aprendendo a nadar” é um projeto de extensão que faz parte de um
programa intitulado “Ti-bum: alimentando o ensino e a pesquisa com a extensão”
que articula ensino-pesquisa-extensão. Na dimensão da extensão, tem como
objetivo oportunizar aos estudantes das escolas públicas municipais e estaduais da
cidade de Guanambi/BA o acesso gratuito à prática pedagógica da natação, tendo
os princípios da perspectiva freireana como norteadora da metodologia de ensino.
Já na dimensão do ensino, tem como intuito inserir o aluno do curso de
licenciatura em Educação Física na realidade concreta da prática educativa
relacionada às atividades aquáticas, oportunizando, inclusive, a intervenção ativa
nessa realidade. Está vinculado aos componentes curriculares: 1) Laboratório de
vivências e reflexões de práticas corporais (Natação); 2) Fundamentos Teóricos e
Metodológicos da Natação.
No que tange a dimensão da pesquisa, tem como objetivo geralinvestigar
os processos de construção da identidade docente dos estudantes do curso de
licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado da Bahia - Campus XII,
participantes do projeto de extensão “Ti-bum: aprendendo a nadar”. Cada objetivo
específico do projeto deriva em um subprojeto de pesquisa.
Portanto, o programa “Ti-bum: alimentando o ensino e a pesquisa com a
extensão” se efetiva por meio de 3 projetos: de extensão, de ensino e de pesquisa.
1 Universidade do Estado da Bahia (UNEB/CAMPUS XII),deise-maira17@hotmail.com
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB/CAMPUS XII),mariliafr@terra.com.br
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Sendo o subprojeto “Natação e a construção da identidade docente: o Ti-bum como
espaço de formação e intervenção” um desdobramento do projeto de pesquisa
intitulado “Experiências do projeto Ti-bum no processo de formação docente em
Educação Física”.
O projeto iniciou em março de 2016 e contou com a participação de
aproximadamente 100 alunos de três escolas públicas da cidade de Guanambi/BA,
duas pertencentes à rede municipal e outra à rede estadual. A escola municipal
Joaquim Dias Guimarães atende alunos dos anos iniciais do ensino fundamental,
já a escola municipal Josefina Teixeira de Azevedo atende alunos dos anos finais
do ensino fundamental e o Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho alunos
do ensino médio. Assim, o projeto contempla os diferentes níveis de ensino, o que
possibilita a inserção e atuação do futuro professor de Educação Física na realidade
concreta da prática educativa da natação em diferentes contextos. Atualmente,
oferece mais 100 vagas para estudantes a partir dos 6 anos de idade, trabalhadores
de instituições públicas, alunos, funcionários e professores da UNEB.
Para viabilizar o desenvolvimento do programa, existe uma equipe executora
composta por 01 monitora de extensão, 01 monitora de ensino, 4 bolsistas de
iniciação científica, 1 egresso do curso, 2 estagiários e 6 alunos voluntários, além de
professores colaboradores.
Neste sentido, o projeto de pesquisa tem o projeto de extensão Ti-bum como
“lócus de formação” e é a possibilidade da construção de um espaço, em que
relações verdadeiramente significativas são estabelecidas, onde teoria e prática se
articulam e as discussões acadêmicas e o cotidiano educativo se aproximam de
forma indissociável, viabilizando o estreitamento de relações entre a universidade e
a sociedade.
Segundo Nascimento et al. (2009) as práticas pedagógicas significativas
desenvolvidas em um contexto concreto de ensino contribuem para o desenvolvimento
profissional do futuro professor de Educação Física. Nesta perspectiva, para que
o projeto Ti-bum possa contribuir para a formação docente do futuro professor
de Educação Física, faz-se necessário entendê-lo como ponto de partida para o
desenvolvimento profissional, num processo permanente e contínuo, em que
saberes e agires vão sendo construídos a partir da articulação entre a formação e a
prática profissional.
Cabe ressaltar que o subprojeto “Natação e a construção da identidade
docente” é estruturado com base nos seguintes momentos: de discussões nos
grupos de estudos sobre atividades aquáticas; de planejamento e avaliação das
ações extensionistas nas reuniões semanais com toda a equipe executora, bem
como de observação e registros realizados no âmbito do estágio de intervenção.
2 METODOLOGIA
Para alcançar o objetivo da pesquisa foi realizada uma entrevista semiestruturada
com 02 discentes do curso de EF da UNEB – Campus XII, estagiários do projeto Tibum: aprendendo a nadar: Arthur e Kátia, cujos nomes são fictícios.
A análise dos dados seguiu o procedimento de construção dos “Núcleos de
Significação” proposto por Aguiar e Ozella (2006), em que foram realizadas várias
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leituras flutuantes do material transcrito, destacadas frases e trechos das falas dos
estagiários, selecionados e organizados os indicadores e construído os núcleos de
significação.
Perante a construção dos Núcleos de Significação foram destacadas três
categorias peculiares aos saberes docentes construídas no projeto Ti-bum pelos
estagiários: articulação entre os demais componentes curriculares do curso com o
estágio; entrelaçamento entre o PIBID e projeto Ti-bum; e formação docente no Tibum.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das entrevistas possibilitaram observar que a junção do saber
docente adquirido nos componentes curriculares atrelados à prática pedagógica no
projeto Ti-bum, proporcionou a construção ampla do saber docente sem dissociar
a prática da teoria.
Estagiário Arthur:“várias disciplinas que a gente teve durante a formação nos
ajudou a ser um professor. Infelizmente antes do estágio nós não tivemos
nenhuma, ou alguma, ou muito pouco a experiência de dar aula no campo
não formal mesmo. Isso aconteceu no estágio. Eu creio que, as disciplinas
teóricas e tal ajudaram bastante a ministrar as aulas no Ti-bum, mas creio que
o estágio, ministrar essas aulas foi muito válido também, acho que eu aprendi
muito mais ministrando essas aulas do Ti-bum que na parte teórica. Mas, sem
dúvida a parte teórica nos deu uma boa base pra ministrar essas aulas.”.
Estagiária Kátia:“foi através das disciplinas que tive esse conhecimento e a
gente foi aprofundar esse conhecimento no projeto,mais as disciplinas em si
era mais uma questão técnica que o projeto Ti-bum não leva tanto ao técnico”.

Para Carvalho, Pinheiro e De Paula (2011) os estagiários encontram dificuldades
de equilibrar a prática com a teórica pedagógica, buscando sínteses possíveis para
reorientar e revitalizar a prática. Análogo a isso, Caparroz e Bracht (2007) ponderam
que os cursos de Educação Física estão atrofiando a didática em detrimento da
pedagogia, o que acarreta dificuldades para os docentes colocar em prática seu
conhecimento teórico.
Para os discentes, o PIBID foi a maior experiência deles enquanto professores,
com o programa eles tiveram contato com a sala de aula contribuindo para a formação
da identidade docente. Os saberes docentes constituído no PIBID respaldaram
a intervenção no Ti-bum, bem como, o Ti-bum agregou novos conhecimentos e
experiências pedagógicas.
Estagiário Arthur:“eu conseguia desenvolver a aula de forma mais tranquila,
porque eu não tinha nervosismo como eu tinha da primeira vez que eu fui dar
uma aula em uma sala de aula. Acho que essa é a maior ajuda”.
Estagiária Kátia:“eu sou bolsista do PIBID desde o ano de 2014 e esta é minha
maior experiência [...] na questão da formação profissional foi onde eu mais
recebi, é, onde eu mais tive informação para formar minha identidade docente,
e que também eu acabei levando pros meus estágios no projeto Ti-bum que
aprendi bastante no saber né docente num projeto, no programa”.

Ainda sobre a construção da identidade Faria, Machado e Bracht (2012) enfatizam
que as relações estabelecidas entre professor e aluno, professor e coordenador
pedagógico e entre os próprios professores das disciplinas influenciam diretamente
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na formação da identidade docente, através dessas relações ele busca o seu papel
de professor e avalia o seu trabalho pedagógico. “Há, também, a pressuposição de
que a identidade se constrói no processo de formação continuada a ser desenvolvido
pela escola, indicando que a constituição da identidade pessoal e profissional são
processos concomitantes que deveriam ser preocupação da formação em exercício”
(FARIA e SOUZA, 2011, p.39).
As falas dos entrevistados indicam que o projeto oportunizou maiores
experiências e conhecimentos acerca dos saberes docente. Correia (2011) aborda
que alguns professores não dominam todos os saberes necessários à docência,
mas apesar das dificuldades encontradas no exercício de ensinar ele defende que é
possível atuar como professor assumindo esse risco.
Estagiário Arthur: “Então”, o projeto Ti-bum me deu essa experiência,
eu pude ter essa experiência e me ajudou de diversas formas, eu aprendi
melhor a montar uma aula de natação, a ter metodologia, a não usar só uma
metodologia, a diferenciar minhas aulas, a ensinar a natação de uma forma
lúdica.”
Estagiária Kátia:“a gente tinha um conhecimento ali teórico e o projeto ele
veio com a prática né, a prática docente, o que fazer, o que não fazer [....]”

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envolvimento dos estudantes em atividades de extensão oferecidos pelo
curso proporciona aprendizagens significativas e diversificadas, contribuindo para
a formação da identidade docente e consequentemente para atuação profissional.
O entrelaçamento entre projeto Ti-bum e PIBID, sendoo primeiro na área
não formal e o segundo na área formal, mas ambos com o objetivo de inserir o
estudante do curso de licenciatura em Educação Física na realidade concreta da
prática educativa.
O “Ti-bum” pode ser considerado como uma alternativa de enfrentar os
problemas e os desafios que atravessam os processos de formação docente,
buscando contribuir para sua melhoria e mudança.
Pensar o fazer universitário a partir dos princípios indissociáveis entre ensinopesquisa-extensão implica reconhecer que a formação docente deve ser “articulada
à vivência do real, imersa na própria realidade, fundada em uma relação dialética
entre teoria e prática”. (DIAS, 2009, p. 42).
NATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE: TI-BUM COMO
ESPACIO PARA LA CAPACITACIÓN E INTERVENCIÓN
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo investigar los procesos de construcción de la identidad
docente del curso de Educación Física de pregrado de la Universidad del Estado de Bahía - Campus
XII,los participantes de lo “Ti-bum”. La entrevista semiestructurada fue utilizada y los datos se
analizaron por medio de”Núcleos de Significação”.Los resultados indican que las acciones del Ti-bum
contribuyeron a nuevos significados sobre la función de la natación, la metodología de enseñanza y
la reelaboración de la identidad docente.
PALABRAS CLAVE: Natación; Identidad docente;Ti-bum.
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SWIMMING AND THE CONSTRUCTION OF TEACHING IDENTITY: TI-BUM AS A
SPACE FOR TRAINING AND INTERVENTION
ABSTRACT: This study aimed to investigate the processes of construction of the teaching identity of
the undergraduate students in Physical Education of the State University of Bahia - Campus XII, the
partitcipants of the “Ti-bum”. The semi-structured interview was used and the data were analyzed by
means of “Núcleos de Significação”. The results indicate that the Ti-bum’s actions contributed to new
meanings on the role of swimming, teaching methodology and re-elaboration of teacher identity.
KEYWORDS: Swimming;Teacher Identity;Ti-bum.
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INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA SEGUNDO
A PERSPECTIVA DOS PROFESSORES PARTICIPANTES
DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOCENTE
NO INÍCIO DA CARREIRA (PADI)1
Viviani Dias Cardoso2
Lediana Ribeiro de Quadros3
Gildo Volpato4
RESUMO
O estudo objetivou compreender as influências sobre a prática pedagógica na percepção dos
professores de educação física participantes do Programa de Acompanhamento Docente no
Início da Carreira-PADI. Estudo qualitativo do tipo estudo de caso, realizado através de entrevista
semiestruturada com 5 docentes. A influência socializadora e reflexiva do PADI proporcionaram
mudanças na prática pedagógica docente. O resultado aponta a importância do acompanhamento
para professores iniciantes.
PALAVRAS-CHAVE: Prática pedagógica 1; Programa de acompanhamento 2; Professores iniciantes 3.

INTRODUÇÃO
A formação assume maior relevância para os professores iniciante (PI), “pois é
neste período que ocorre uma intensificação do aprendizado profissional e pessoal,
a transição de estudante para professor, de identificação, socialização e aculturação
profissional”. (ROMANOWSKI, 2012, p. 1).
A autora enfatiza ainda que o apoio dado aos PI é muito pequeno e às vezes até
inexistente, seja por parte da escola onde ele está iniciando sua docência, quanto
por políticas públicas e programas de educação.
Por este motivo o estudo objetivou compreender as influências sobre a prática
pedagógica na percepção dos professores de educação física participantes do
Programa de Acompanhamento Docente no Início da Carreira-PADI.
METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa seguiu os princípios qualitativos do Estudo de Caso.
Adelma et. al (1976, apud ANDRÉ, 1984, p.51) consideram o estudo de caso “uma
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo á Pesquisa e Inovação
do Estado de Santa Catarina (FAPESC) para sua realização.
2 Escola de Ensino Superior (ESUCRI), viviani@esucri.com.br
3 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), leh.ta12@hotmail.com
4 Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), giv@unesc.net
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família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é o enfoque numa instância,
que pode ser um evento, uma pessoa, um grupo, uma escola, uma instituição, um
programa, etc.”
O processo de escolha dos sujeitos da pesquisa foi balizado por três critérios.
O primeiro envolveu a seleção dos PI que participaram do PADI e permaneceram
até o fim dele em 2013. O segundo abarcou os PI que estavam lecionando no âmbito
escolar durante toda participação no programa, e no momento da pesquisa. E o
terceiro, foi dispensar os PI que participaram da organização do PADI.
Desse modo, buscamos os registros das inscrições dos professores participantes
do PADI. O passo seguinte foi enviar um e-mail com o convite a estes PI. Dos 19
professores da amostra, 14 responderam ao e-mail ou atenderam aos telefonemas.
Entre estes, somente dois homens e três mulheres se enquadravam nos critérios
de seleção e aceitaram participar da pesquisa. O último passo foi destinado à
realização da entrevista semiestruturada, agendada a partir dos dias, horários e
locais de acordo com a disponibilidade dos PI. As entrevistas foram transcritas e
devolvidas aos PI para a validação das informações, utilizando nomes fictícios para
dar preservar a identidade dos participantes.
No movimento orgânico de análise de conteúdo foram buscadas as unidades
de significados das entrevistas que interpretadas à luz do referencial teórico,
possibilitaram a o movimento de categorização responsável por criar o seguinte
ponto de análise:
MINIMIZANDO OS IMPACTOS DO INÍCIO DA CARREIRA: A SOCIALIZAÇÃO DE
EXPERIÊNCIA COM OS PARES
Apresentaremos os elementos que motivaram os PI a participarem do PADI,
bem como discutimos como a socialização de experiência do PADI tornou-se
preponderante para enfrentar o início da carreira desses professores.
O professor Cravo manifesta a necessidade de apoio no início de carreira para
sanar dúvidas, medos, angústias, socializar experiências, bem como conhecer um
pouco mais sobre o mundo profissional docente. Estes elementos vão ao encontro
da ementa do PADI, que visou construir um espaço colaborativo com professores
de EF, centrando suas ações no acompanhamento desses iniciantes, levando-os
a compreender melhor a sua prática pedagógica na cultura escolar onde estão
inseridos através de um processo crítico e reflexivo.
“Lendo a proposta do PADI que era de acompanhar os professores que
estavam iniciando na carreira, eu resolvi ir, até porque o inicio é complicado
na profissão, você não sabe a quem recorrer em certas situações, como agir
em outras e a proposta do PADI de trocar experiências com colegas que
possuem mais ou menos dificuldades estaria me ajudando a entender a fase
que eu estava passando na escola” (professor Cravo).

A expectativa inicial, sobre o PADI, não foi compreendida da mesma forma por
todos os professores. No caso da professora Margarida, o que a levou a participar foi
à busca pela instrumentalização e não pela socialização e reflexão, como podemos
observar em sua fala:
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“Pensei que o programa iria ensinar e resgatar o que foi passado no curso,
de como montar um planejamento, como montar uma avaliação, ajudar na
criação de atividades, encontrar “fórmulas” para se trabalhar na escola, novas
teorias de ensino e aprendizagem para desenvolver na escola”.

A fala da professora revela as amarras ideológicas sociais construídas e
muitas vezes sustentadas pela educação. Para Giroux (1983, p. 77), a “ideologia da
reprodução toma como sua preocupação central a questão da maneira como um
sistema social reproduz e como certas formas de subjetividade são construídas
dentro de tal contexto”. Esta crítica é esboçada pelo autor, ao compreender que a
reprodução de um tipo de conhecimento está alicerçada em modelos formativos,
que não são apenas estabelecidos e mediados pela escola, mas se encontram
impregnado nas famílias, nos meios de comunicação, igrejas etc.
Independente das diferenças entre os tipos de programas para apoiar o PI,
compreendemos que estes possuem o intuito de oportunizar um espaço de
socialização, auxiliando o iniciante em sua inserção na carreira. Nas entrevistas
realizadas, a socialização apareceu para os PI como um marco preponderante no
PADI, como pudemos analisar a partir dos depoimentos do professor Alecrim:
“Todas as experiências trazidas pelos colegas que participavam do PADI
se assemelhavam às minhas dúvidas e dificuldades. Muitas situações eram
as mesmas, muitos medos eram os mesmos, o que me deu um alívio por
perceber que todos naquele momento estavam no mesmo barco”.

Tendo em vista a importância da socialização na fase inicial da carreira, fazse necessário elucidar de que tipo de socialização estamos falando. Para tanto,
buscamos de forma sucinta delinear os diferentes fenômenos que abordam o
conceito de socialização. Partimos da premissa de que todas as experiências do
indivíduo, no decorrer de sua vida, colaboram para o processo de socialização, isto
significa, para a constituição de elementos intrínsecos e extrínsecos que permitem
(e norteiam) a participação na vida social.
Para Berger e Luckmann (1998), existem dois campos centrais para entender
o processo de socialização: a socialização primária e a socialização secundária. A
socialização primária designa a entrada do indivíduo no mundo social, mediada
por elementos intrínsecos, normalmente a família e que, portanto, induz o sujeito
de modo subjetivo a interpretar o mundo. Enquanto a socialização secundária é um
processo mais lógico, racional, voluntário e acometido de interiorização de instituições
especializadas, como as escolas, os exércitos e as organizações profissionais.
Dubar (2005) compreende que a socialização é uma combinação entre fatores
individuais e sociais, que se transformam na própria construção de identidade do
sujeito. No caso do PI, a socialização, além de ser uma ferramenta importante na
constituição de aprendizagens e enfrentamento de dificuldade com a profissão,
também auxilia na construção da identidade profissional:
“O PADI me ensinou que a maturidade profissional a gente só adquire com
as nossas experiências, os nossos erros e acertos, nossos confrontos, nossa
prática e nossas reflexões sobre ela. [...] Entendi que possuo capacidade para
trabalhar de forma crítica, reflexiva, mesmo com todas as dificuldades da
profissão. Você cria sua identidade, e ela vai se construindo e reconstruindo
através das nossas práticas”. (Professora Margarida).
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Enfatizamos a importância da terceira característica apontada por Zeichner
(1993, p. 119) perante a prática do ensino reflexivo: “[...] a prática do ensino reflexivo
é o compromisso com a reflexão enquanto prática social”. Essa característica pode
ser evidenciada no depoimento da professora Margarida:
“O PADI consolidou o que eu entendo ser a essência do professor, um professor
social, e percebi que a grande maioria dos colegas estavam preocupados com
a realidade escolar e com as necessidades de seus alunos. O sentimento dos
professores no PADI ia muito além da didática em si, partia de uma posição
política contra a forma como a educação e a sociedade se encontram. [...]
A reflexão crítica sobre a minha prática e a preocupação com um ensino de
qualidade foi à base que estruturou o meu pensamento durante e depois de
participar do PADI”.

O processo de tentar tornar o pedagógico mais político e o político mais
pedagógico (GIROUX, 1997), foi apresentado pela professora Margarida por meio
das reflexões sobre sua prática. Percebemos que a professora concebe a escola
como um ambiente político, que sofre influência de uma sociedade, que no âmbito
social e econômico é desigual e assim, a preocupação que ela esboça sobre a prática
pedagógica revela sua intencionalidade com a educação, abarcando a busca por
um ensino emancipatório.
CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
As análises e reflexões dos dados da pesquisa revelaram que as aprendizagens
adquiridas com o PADI resultaram em mudanças na prática pedagógica dos
professores participantes. Estas mudanças estiveram vinculadas a dois vieses: a
socialização de experiências com os pares e a reflexão crítica sobre a prática e na
prática.
O primeiro viés aponta que os professores começaram a buscar na escola
a socialização com seus pares, compreendendo que, além de uma ferramenta
importante na constituição de aprendizagens e enfrentamento de dificuldades com
a profissão, a socialização também auxilia na construção da identidade profissional.
A segunda mudança na prática pedagógica na perspectiva dos PI partiu da
reflexão crítica desenvolvida no PADI que, alicerçada nos pilares da pedagogia
crítica, concebe o ensino reflexivo como forma de tornar os professores, neste caso
iniciantes, mais conscientes do conhecimento a ser socializado, refletindo sobre ele
em sua totalidade perante a sociedade e relacionando-o a sua prática pedagógica.
A partir das mudanças na prática pedagógica apontadas pelos PI, percebemos
as três características marcantes de ensino reflexivo, destacadas por Zeichner
(1993) como preponderantes para um professor preocupado com a qualidade
de sua prática. Em primeiro lugar, a forma como os PI passaram a entender o
conhecimento de si mesmo possibilitou a melhoria no desenvolvimento pessoal, no
sentido que eles passaram a interrogar suas atitudes, seu conhecimento, sua prática
educativa, levando em consideração o contexto sociocultural que os permeia,
buscando novos saberes que subsidiem seu trato pedagógico. Em segundo lugar,
a prática pedagógica dos PI levou-os a refletir criticamente com seus alunos sobre
as situações vivenciadas no desenvolvimento da aula. E por fim, os PI passaram
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a compreender e se comprometer mais com a reflexão em suas aulas enquanto
prática social.
INFLUENCES ON TEACHING PRACTICE FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS
PARTICIPANTS OF EARLY CAREER TEACHING MONITORING PROGRAM
(ECTMP)
ABSTRACT: The study aimed to understand the influences on teaching practice from the perspective
of teachers participants of Teachers Participants Of Early Career Teaching Monitoring Program- PADI.
A qualitative study of the case study type, carried out through a semi-structured interview with 5
teachers. The socializing and reflexive influence of PADI provided changes in teaching pedagogical
practice. The result points to the importance of follow-up for beginning teachers
KEY WORDS: Pedagogical practice 1; Follow-up program 2; Beginners teachers 3.

INFLUENCIAS EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DESDE LA PERSPECTIVA DE
LOS MAESTROS PARTICIPANTES DE EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA
FACULTAD DE CARRERA INICIO (PADI)
RESUMEN: The study aimed to understand the influences on pedagogical practice in the perception
of the physical education teachers participating in the PADI Career Monitoring Program. A qualitative
study of the case study type, carried out through a semi-structured interview with 5 teachers. The
socializing and reflexive influence of PADI provided changes in teaching pedagogical practice. The
result points to the importance of follow-up for beginning teachers.
PALABRAS CLAVE: Práctica docente 1; Programa de seguimiento 2; Profesores principiantes 3.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE DO
PROFESSOR SURDO: DA ESCOLARIZAÇÃO À
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Adrielle Lopes Souza1
Alexander Medeiros Pascoal de Oliveira2
Wanderson do Amaral Portilho3
RESUMO
Tem por objetivo evidenciar as dificuldades encontradas pelo aluno com surdez dentro do contexto
educacional, desde a escolarização básica até a graduação. O método utilizado foi um relato de
experiência,enquanto acadêmico do curso de Educação Física, abordando aspectos marcantes desde
o ensino fundamental até a entrada na faculdade e conclusão do curso. Conclui-se que é preciso
maior sensibilização para o desenvolvimento dos alunos surdos, garantindo-lhes uma escolarização
democrática.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Acadêmica; Surdez;Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
A surdez é uma privação sensorial que afeta diretamente a linguagem humana,
sua perda vai de leve a profunda, sendo a última aquela que faço parte. Sou surdo
bilateral profundo, usuário da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), língua essa
oficializada pela lei 10.436 (BRASIL, 2002). Hoje temos surdos ocupando lugares
em concursos públicos e muitos outros ingressando a carreira acadêmica. Mediante
a estes fatos emergem algumas questões: de que modo acontece o processo de
escolarização dos surdos para que eles alcancem o ensino superior e como se
constitui a identidade docente do professor surdo?
Apesar de existirem ALGUNS estudos (LANE 1992, SKLIAR 1999) que
evidenciam a importância da narrativa surda na formação do professor surdo, estes
estudos de forma geral trazem o olhar do pesquisador ouvinte sobre o processo de
formação do professor surdo. Assim, nossa intenção é, a partir da atividade reflexiva
do próprio sujeito da formação, evidenciar como o professor surdo se relaciona
com o saber ao longo da sua formação, alcançando sua experiência de formação
(CUNHA, 2009).
Nesse sentido, o processo de formação do professor começa muito antes da
formação inicial, compreendendo todo o processo de escolarização. Neste relato
1 Faculdade do Futuro,adrielle.lopes@gmail.com
2 Faculdade do Futuro,alexandermedeirosp@gmail.com
3 Faculdade do Futuro,amaral.portilho@gmail.com
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se torna importante evidenciar desde as minhas primeiras vivências do processo de
escolarização na educação básica, passando pela transição entre a escola especial e a
escola regular, bem como as experiências advindas com a ingresso no ensino superior.
Didaticamente, dividiremos o relato em três momentos distintos e
complementares. Primeiramente, resgatamos os primeiros anos de escolarização na
escola especial APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, bem como
do processo de transição entre a escola especial e a escola regular.
No segundo momento, traremos à tona os elementos que caracterizaram o
momento de escolha pela profissão, os conflitos quanto a condição de exercício
profissional da pessoa surda e por fim, abordaremos o processo de formação
docente em educação física, destacando as diferenças entre a educação básica e
a educação superior para um aluno surdo, apresentando as vivências relativas as
diversas disciplinas e sua repercussão na percepção de necessidade de construção
da identidade docente até chegar aos estágios, momento de exercício da docência,
mesmo que de forma experimental.
A proposta do presente artigo não é simplificar a minha trajetória de formação
enquanto sujeito surdo, mas evidenciar a minha percepção acerca das experiências
e dificuldades que passei durante o período de escolarização até a conclusão do
curso de Educação Física.
É importante frisar que aqui estão embutidos sentimentos, reflexões, memórias.
Portanto, ocupo lugar de autor e protagonista, assumindo o papel de pesquisador e
ao mesmo tempo de objeto de estudo, de modo que analiso e consigo compreender
todo o processo de formação que passei para tornar-me professor.Assim, como
afirma Almeida (2012) o maior drama dos surdos é a incompreensão da sociedade,
que vê como deficiente quando na verdade só há apenas diferenças na comunicação.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, conforme a perspectiva de Dyniewicz
(2009) ao afirmar que este tipo de metodologia se configura como uma observação
sistematizada sobre a realidade em que o pesquisador se encontra. De modo que
neste tipo de trabalho não há necessidade de se testar hipóteses, porém, é postulado
uma correlação entre o que foi observado a partir dessa realidade instituindo um
diálogo com as bases teóricas.
Diante disso, na condição de acadêmico concluinte do curso de Educação
Física da Faculdade do Futuro, relato minhas experiências durante a toda a minha
escolarização básica até a conclusão da graduação. Apresentando uma reflexão
sobre esse processo até tornar-me professor.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Iniciei meus estudos aos seis anos, quando da inserção de todos os alunos com
deficiência nas APAES neste período de 1997 a 2003 não possuímos uma instrução
primária em nossa primeira língua, a LIBRAS, língua materna da pessoa surda.
A Educação de surdos era uma utopia, por não permear um ensino voltado
às necessidades e peculiaridades desse sujeito. A prática dos professores não era
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consistente para garantir um ensino de qualidade e inclusivo, o que sempre existira
era a boa vontade dos professores na transmissão da tentativa de transmitir ideias
de alguns sinais isolados, que não favoreciam uma aprendizagem contextualizada
em Língua de Sinais. Por isso precisava de uma instituição que atendesse as minhas
limitações na comunicação, através da língua de sinais como minha primeira língua,
natural.
No ano de 2004 ingressei na Escola Faculdade do Saber uma rede particular de
ensino onde cursei a 4° série, e este foi meu primeiro contato com crianças ouvintes
numa mesma sala de aula onde tive a presença do professor e do intérprete de
LIBRAS. Nessa mesma sala tive oportunidade de estudar com três amigos surdos
que estudaram comigo na APAE. Nessa escola pude aprender a estrutura da língua
de sinais e seus conceitos linguísticos, desenvolvendo assim a escrita da língua
portuguesa com o apoio do intérprete de libras, com a presença do mesmo pude
fazer muitas perguntas e questionamentos sobre a forma de aprendizagem já que
o meu campo visual é bem explorado, algumas disciplinas precisavam adaptar
didaticamente buscando reforço visual.
Um ano depois ingressei na rede pública de ensino, na Escola Estadual Salime
Nacif, onde cursei do 5° ao 9° ano, presença constante do intérprete de libras, tive
dificuldade de me relacionar com alunos e/ou colaboradores da mesma, conhecia a
língua de sinais e o processo da modalidade escrita da língua portuguesa e mesmo
assim ainda não conseguia me comunicar dentro da escola, onde contava sempre
com a tradução simultânea desse profissional. Fiz grandes amizades nessa escola,
todos me conheciam, por isso foi difícil ter que sair de lá para cursar o ensino médio
em outra escola.
Em 2010 dei início ao ensino médio na Escola Estadual de Manhuaçu, minha
mãe me levou com o intuito de tratar dos meus direitos como surdo e reivindicar
a presença do Tradutor Intérprete Língua de Sinais - TILS. Quando entrei na sala a
primeira aula era de português, fiquei 50 minutos olhando as pessoas interagindo
com a disciplina e o professor tentando me explicar mostrando a palavra no quadro
e sinalizando para mim o tempo todo perguntando se eu estava entendendo a
matéria, foi muito desconfortável para mim aquela situação. Cheguei a estudar seis
meses nessa escola sem a presença do intérprete, não por incompetência da escola,
mas porque a demanda desse profissional ainda é escassa. Tive muitas dificuldades
durante a minha escolarização por causa da dificuldade com a linguagem.
Iniciei a trajetória acadêmica em 2013 no Curso de Educação Física na Faculdade
do Futuro situada em Manhuaçu-MG, onde tive a oportunidade de passar pela
experiência como o primeiro aluno Surdo a cursar o nível superior da minha cidade e
região. Todos os outros surdos que iniciaram o ensino fundamental comigo já havia
desistido e abandonado à escola. Isso acontece com a maioria dos surdos durante
a caminhada árdua de ensino que muitas das vezes se torna solitária e pesada. Mas,
sempre me mantive firme e persistente durante toda a trajetória acadêmica, mesmo
com muitas barreiras linguísticas e falta de preparo de alguns professores, mantive
o foco nos estudos com o intuito de me tornar um educador.
Os (as) alunos (as) surdos (as), quando perguntados (as) sobre como
se sentiam estudando com os (as) ouvintes, quase a totalidade deles (as)
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afirmou que tal situação exige muito sacrifício, paciência e esforço, o que se
contrapõe ao objetivo fundamental da educação inclusiva, de acolher todas
as diferenças em ambientes que proporcionem uma educação de qualidade
para todos (as) (PEDREIRA, 2007, p. 3).

Uma das experiências mais significativas durante a graduação foi o período de
estágio, que me proporcionou um crescimento muito importante na minha formação.
Um dos meus maiores desafios durante o estágio foi explicar para os alunos a
parte teórica dos conteúdos das aulas de Educação Física, embora tivesse o apoio
do intérprete de LIBRAS, mas as crianças não estavam acostumadas com professor
surdo então elas não sabiam para quem olhar se era para o intérprete ou para mim
que estava ministrando as aulas. Nas aulas expositivas foi diferente: devido à minha
expressão gestual, facial e corporal os alunos melhor me compreendiam. Quanto
a ser um pesquisador, teóricos como, Nóvoa(2002), Veiga (2002) Pimenta (2001)
compartilham a ideia de que durante o estágio o docente adote sua prática como
objeto de constante investigação no intuito de melhorá-la, de transformá-la e de se
transformar no próprio processo de ação-reflexão-nova ação.
O estágio me proporcionou uma experiência marcante, pois coloquei em prática
a teoria e a vivencia de três anos de estudos. Segundo Pimenta (2001) o estágio não
é um momento de receitas prontas ou imitação de modelos, mas de reflexão sobre
as situações da sala de aula para tornar-me um bom professor.
Conforme Cunha (2009) o bom professor é aquele que busca seu conhecimento,
que tem preocupação em sua postura, seu relacionamento com alunos e com as
pessoas que trabalham na escola. Além de se preocupar consigo é preciso olhar para
seus alunos, conhecer cada um deles e envolve-los com conhecimento, ampliandoos e motivando-os nessa busca.
Corroborando com as reflexões trazidas durantes esta experiência, Pimenta e
Lima (2009, p.112) nos dizem que
A identidade se constrói com base no confronto entre as teorias e as práticas,
na análise sistemática das práticas à luz das teorias, na elaboração de teorias,
o que permite caracterizar o estágio como um espaço de mediação reflexiva
entre a universidade, a escola e a sociedade. (PIMENTA E LIMA, 2009, p. 112).

Portanto, me identifico como professor surdo em formação que busca contribuir
para o desenvolvimento dos alunos independente das barreiras linguísticas que
possam existir.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que diante de todas as dificuldades enfrentadas por um aluno surdo
durante seu processo de escolarização básica até a conclusão da graduação é
imprescindível que o sistema educacional tenha maior sensibilização ao considerar a
adequação das instituições para o desenvolvimento dos alunos surdos, garantindolhes uma formação pautada no bilinguismo e a difusão da Libras no âmbito escolar
e acadêmico. Assim, outros surdos terão maior acesso ao ensino superior além de
garantir que o processo educacional seja de fato inclusivo e democrático.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE DEL PROFESOR SORDO: DE
LA ESCUELA A LA GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Su objetivo es poner de relieve las dificultades encontradas por el estudiante consordera
em el contexto educativo, desde La enseñanza básica hasta La graduación. El método utilizado fue un
relato de experiencia, con una beca del curso de Educación Física, abordar los aspectos importantes
de La escuela primaria a la entrada em La universidad y por supuesto la finalización. Llegamos a
La conclusión de que es necesaria una mayor concienciación para el desarrollo de los estudiantes
sordos, que lês garantice una educación democrática.
PALABRAS CLAVE: Formación Académica; Sordera; Educación Física.

THE CONSTRUCTION OF THE TEACHING IDENTITY OF THE DEAF PROFESSOR:
FROM SCHOOLING TO GRADUATION IN PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: It aims to highlight the difficulties encountered by the student with deafness within the
educational context, from basic schooling to graduation. The method used was an experience report,
as an academic of the Physical Education course, addressing important aspects from elementary
school through to college entrance and course completion. It is concluded that greater awareness is
required for the development of deaf students, guaranteeing them a democratic schooling.
KEYWORDS: Academic education; Deafness; Physical Education.
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DOCÊNCIA E REALIDADE: O ENCONTRO COM A
PRÁTICA
Marnie de Albuquerque Cordeiro Barbosa Santos1
Laurecy Dias dos Santos2
Roseane Cruz Rodrigues3
RESUMO
Com o objetivo de analisar as experiências pedagógicas, advindas das atividades ampliadas
desenvolvidas pelas disciplinas de Prática de Ensino I, II e III, no Curso de Licenciatura em Educação
Física. A metodologia eleita foi pesquisa-ação. Como resultado,os avanços da materialização do
discurso da sala de aula, concretizados no exercício reflexivo da ação e dos re-significados que
permeiam a formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Experiências Pedagógicas; Educação Física; Formação .

INTRODUÇÃO
O conhecimento valorizado nas Instituições de Ensino Superior (IES), trilha por
caminhos de preocupações e mudanças significativas, com a finalidade de aprofundar
as discussões que envolvem a tríade ensino-pesquisa-extensão. A importância da
relação teoria e prática, aqui entendida como “unidade na contradição” (GAMBOA,
2007), no processo de formação de professores nos cursos de licenciatura, nos levou
a desenvolver um trabalho na Instituições de Ensino Superior, que vem apresentar
experiências advindas das disciplinas de prática de ensino I, II e III, cujas atividades
programadas e desenvolvidas, objetivam articular conhecimentos e experiências do
âmbito pedagógico e organizacional da escola, à formação dos discentes do Curso
de Licenciatura em Educação Física.Esse contexto nos leva a seguinte problemática
de pesquisa em pauta, “Qual a relevância das atividades de extensão, desenvolvidas
a partir das disciplinas de Prática de Ensino I, II e III para a formação dos discentes
do Curso de Licenciatura em Educação Física de uma IES?”
Dessa forma, elege-se como objetivo geral dessa pesquisa, “analisar as
experiências pedagógicas, advindas das atividades ampliadas desenvolvidas pelas
disciplinas de Prática de Ensino I, II e III, no Curso de Licenciatura em Educação
Física”. Enquanto objetivos específicos foram eleitos: 1 - Identificar os contextos e
referencias acerca da Prática de Ensino e os eixos que envolvem o ensino, a pesquisa
e a extensão; 2 - Conhecer os processos das construções teórica-metodológicas, das
atividades desenvolvidas em forma de oficinas pedagógicas com os conteúdos da
1 Faculdade Salesiana (FASNE), marniecordeiro@hotmail.com
2 Faculdade Salesiana (FASNE), laurecydias@gmail.com
3 Faculdade Salesiana (FASNE), roseanef_rodrigues@yahoo.com.br
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Educação Física; 3- Apontar os avanços que envolvem às relações pedagógicas no
Curso de Licenciatura em Educação Física, constituídas e desenvolvidas no decorrer
das disciplinas de Prática de Ensino, subsidiando a ampliação das experiências
acadêmicas dos discentes.
Partindo do princípio metodológico com base na pesquisa-ação, utilizando
o argumento da participação coletiva de caráter qualitativo, a qual enfocamos o
contexto educacional e a inclusão das atividades pedagógicas organizadas em
forma de oficinas, assim, levando em consideração o contexto social em que o
grupo pesquisado está inserido, apresentamos a ideia de Thiollent (1947), no qual
aponta,
Em pesquisa social aplicada, e em particular no caso da pesquisa-ação, os
problemas colocados são inicialmente de ordem prática. Trata-se de procurar
soluções para se chegar a alcançar um objetivo ou realizar uma possível
transformação dentro da situação observada. (THIOLLENT, 1947)

O contexto escolar, assim como, nos diversos espaços educativos permitemnos identificar que os meandros da docência ocorre também a partir do acervo das
experiências constituídas a partir da identidade que construímos sobre nós mesmos.
Na escola, nesse entendimento apresentado acima, retrata uma ação coletiva de
sujeitos sociais. Repercutindo no trato com o conhecimento e, conseqüentemente,
na escolha dos conteúdos, que nessa perspectiva devem estar vinculados à
explicação da realidade social concreta e, ao mesmo tempo, oferecer subsídios para
a compreensão dos determinantes sociohistóricos dos sujeitos envolvidos e da sua
condição social (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
Na pertinência de nossa pesquisa, abordaremos as constituições do
conhecimento advindos de uma realidade que transpassa o muro da faculdade,
e vem experienciar os possíveis pontos de intervenção pedagógicas de oficinas
temáticas, refletidas na prática metodológica das atividades corporais elegidas
no universo dos conteúdos da Educação Física. Assim apresentaremos a seguir o
acervo das ações pedagógicas, pautadas no universo da nossa pesquisa-ação em
descrição.
De acordo com Escobar, França e Taffarel (1995), ao redimensionar o tempo
pedagógico para a aprendizagem estaremos colaborando com ampliação das
competências humanas, aulas, oficinas, seminários, festivais entre outros são
momentos constituidores de intervenções no ambiente de aprendizagem.
É pertinente expormos que, de acordo com o grupo de discente de cada
semestre as oficinas e a palestra programada modificam-se conforme o acervo e
organização de cada grupo de acadêmicos. “Para aprender efetivamente por toda a
vida, todos nós necessitamos de uma base sólida em domínio-chave, necessitamos
desenvolver conceitos, definições, categorias e leis do pensamento e devemos ser
capazes de organizar e gerir nosso aprendizado [...]” (TAFFAREL, 2006 ,p.03).
Tomando a ideia acima como base, nossa concepção, enquanto docentes do
Curso de Licenciatura em Educação Física, permite apontarmos que, a participação
dos acadêmicos enquanto parte dos processos de construção das oficinas e palestras,
sugerindo, sistematizando e ministrando, leva-o ao pertencimento e tomadas de
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decisões enquanto parte importante em todo o conjunto de ações relevantes que
envolvem a ampliação do seu aprendizado.
APROXIMAÇÕES COM A REALIDADE: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA
Partindo do andamento das diversas experiências, constituídas no universo dos
07 (sete) anos de desenvolvimento das intervenções pedagógicas, nas disciplina de
Prática de Ensino I, II e III, a vivência eleita, ocorreu em novembro de 2014, tendo uma
das escolas filantrópicas, vinculada a IES selecionada como universo de intervenção
. Nesse processo participaram aproximadamente 150 alunos da escola, das turmas
do 4º ao 9º anos. Quanto aos acadêmicos tivemos em torno de 50 envolvidos, dos
5º, 6º e 7º períodos respectivamente, e 02 (duas) professoras das disciplinas de
Prática de ensino I, II e III.
No planejamento das atividades foram constituídas as seguintes oficinas:JOGOS
POPULARES; ESPORTES; CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS; ATIVIDADES
ACROBÁTICAS. Após a realização das oficinas o grande grupo participa de uma
palestra sobre o tema: GRAFITAGEM OU PICHAÇÃO? Tema esse, também sugerido
e discutido no cotidiano das disciplinas em sala.
Justifica-se esse trabalho para produção de conhecimento técnico científico,
no campo dos processos que envolvem a tríade ensino-pesquisa-extensão e com
isso, subsidiar os discentes e docentes do Curso de Licenciatura em Educação Física
dessa, e outras IES, na conscientização de que, as práticas de pesquisa e extensão
devem ser fomentadas, independente da sua obrigatoriedade, cujo objetivo consiste
em compreender como se dá a pesquisa e a extensão nos cursos de graduação em
Educação Física nas Instituições de Ensino Superior em Pernambuco, analisando
sua relação com a formação acadêmica. E ainda, aprofundar o conhecimento a
respeito da /intervenção social nas disciplinas do currículo acadêmico do Curso de
Licenciatura em Educação Física, assim como, refletir a existência de articulação
entre as atividades de extensão e intervenção social e as de ensino e pesquisa e
como isso acontece e identificar possíveis incentivos institucionais para a realização
e continuidade das atividades.
Relacionadas às especificidades pedagógicas vivenciadas durante o processo
de formação acadêmica, mostra-se relevante atividades que venham ampliação do
tempo pedagógico escolar. Desenvolvidos e norteados por temas com discussões
do cotidiano e atualidade, nos põem frente às descobertas, permitindo-nos
aproximações com resposta positiva ao nosso problema de pesquisa elencado no
início da investigação.
CONSIDERAÇÔES FINAIS
As discussões aqui levantadass, a partir da nossa visão em relação ao acervo
dos contextos formados pelas referências sobre o Ensino-Pesquisa-Extensão,
nos põem frente a realidades contextualizadas por diversos olhares epistêmicos.
Porém a realidade dos pontos significantes na realidade exposta, apontam para
uma identidade própria do pensamento que se forma na relação acadêmica de
graduação em Licenciatura em Educação Física.
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As análises apresentadas, em relação ao nosso exercício docente, põem em
avaliação, também, outros olhares sobre a ação das vivências teórico-metodológicas
pontuadas num patamar de envolvimento com as atuais demandas e exigências dos
diversos organismos da Política de Educação brasileira.
O contraponto das ações políticas própria da matriz organizacional das
Instituições de Ensino Superior, se faz em relação as exigências da vida acadêmica
num país capitalista de políticas educacionais neoliberais. Sendo assim, expomos
nossas ideias frente à preparação de nossos acadêmicos às futuras realidades
possivelmente encontradas por eles.
Acreditamos que a materialização dessas práticas reforça o sentido da
importância em articular elementos discutidos em sala de aula com os discentes,
se concretizando no âmbito da práxis e promovendo o exercício reflexivo de sua
ação pedagógica, surgindo a partir daí, um re-significado de alguns conceitos que
permeiam a trajetória da formação profissional.
TEACHING AND REALITY: THE ENCOUNTER WITH PRACTICE
ABSTRACT: This research has the purpose of analyzing the pedagogical experiences as results of
the activities of the practical disciplines of teaching I, II and III, of the Degree in Physical Education.
The chosen research-action methodology. The advances in the materialization of the discourse in
the classroom, achieved in the reflexive exercise of the action and re-significandos impregnate the
vocational training are the results achieved.
KEY WORDS: experiences; Physical Education; formation.

ENSEÑANZA Y REALIDAD: LA REUNIÓN CON LA PRÁCTICA
RESUMEN: Esta investigación tiene el fin analiazar las experiencias pedagógicas como resultados
de las actividades de las disciplinas práctica de enseñanza I, II y III, de la Licenciatura en Educación
Física. La metodología elegida investigación-acción .los avances en la materialización el discurso
en el aula, logrado en el ejercicio reflexivo de la acción y re-significandos impregnan la formación
profesional son los resultados logrados.
PALABRAS CLAVES: experiencias; Educación Física; formación.
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO
FÍSICA: UM OLHAR SOBRE A FRAGMENTAÇÃO EM
LICENCIATURA E BACHARELADO
Fernanda Cristina dos Santos Coelho1
Bruna Beatriz da Rocha2
RESUMO
O presente trabalho, construído à luz do Materialismo Histórico Dialético objetivou comparar os
currículos de formação profissional de cinco instituições de ensino que ofertam cursos de licenciatura
e bacharelado em Minas Gerais. Concluímos que não há uma clara identidade entre os cursos, o que
leva a uma formação semelhante, assim acreditamos que a restrição da atuação do licenciado é
arbitrária e não condiz com as reais condições de atuar ou não fora da escola.
PALAVRAS-CHAVE: Formação profissional, Currículo, Mundo do trabalho

1 INTRODUÇÃO
A formação profissional em Educação Física é marcada inicialmente pelo
caráter prático dado à disciplina e pela influência de médicos e militares, no entanto,
desde sua origem esteve ligada à formação docente. Esse quadro começa a se
alterar com a resolução do Conselho Federal de Educação (CFE) n.03/87, que criou a
possibilidade de oferta de cursos de bacharelado na área (SOUZA NETO et al, 2004).
Essa transformação se dá em consonância com: a) interesses privatistas ligados ao
setor educacional e das práticas corporais e b) com as transformações do mundo
do trabalho que passam a advogar a formação de um trabalhador de novo tipo
(NOZAKI, 2004). As discussões sobre a fragmentação da profissão são agravadas
a partir da década de 1990 e vão desembocar nas atuais resoluções que pautam a
formação profissional em Educação Física no Brasil, aprovadas nos anos 2000: a
resolução CNE/CP 01/2002, a resolução CNE/CP 07/2004 e demais pareceres. O
objetivo principal desse trabalho foi analisar os currículos de formação profissional
de cinco instituições de ensino superior em Educação Física no estado de Minas
Gerais, que ofertam simultaneamente os cursos de Licenciatura e Bacharelado,
comparando seus projetos político-pedagógicos para compreender as diferenças e
semelhanças entre os currículos dos dois cursos. Dentro dessa análise, destacamos
a matriz curricular, focando nas disciplinas e carga horária e o perfil profissional
dos egressos em ambos os cursos e suas relações com o mercado de trabalho,
comparando-as com documentos legais que tratam do assunto.
1 IF SUDESTE MG- Campus Barbacena(IFSEMG), fernanda.fcsc@hotmail.com
2 IF SUDESTE MG- Campus Barbacena(IFSEMG), bruuna_rocha1@hotmail.com
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2 MÉTODO E METODOLOGIA
O referencial teórico reivindicado por essa pesquisa se assenta à luz do
materialismo histórico dialético, entendido por nós, baseado em Triviños (2007),
como uma vertente epistemológica das ciências humanas e sociais que possui o
materialismo como corrente filosófica, a qual preconiza a existência da matéria em
relação à consciência, possui a história como a ciência base, ou seja, situa o objeto
de estudo sempre no tempo e à luz do tempo e, por fim a dialética como método.
Logo, entendemos que o referencial teórico não se trata apenas de um
amontoado de autores fragmentados que se debruçam sobre o tema em questão,
mas, fundamentalmente, como uma forma de se entender a realidade e a ciência.
Daqui depreendemos o entendimento da não existência da neutralidade axiológica
e que, portanto, antes de se propor qualquer tipo de pesquisa, deve-se ter em pauta
a partir de que concepção de mundo se fala.
Sobre a questão do referencial teórico, partimos de Kosik (1976):
Conhecemos o mundo, as coisas, os processos somente na medida em que
os ‘criamos’, isto é, na medida em que os reproduzimos espiritualmente e
intelectualmente. Essa reprodução espiritual da realidade só pode ser
concebida como um dos muitos modos de relação prático-humana com a
realidade, cuja dimensão mais essencial é a criação da realidade humanosocial. Sem a criação da realidade humano-social não é possível sequer a
reprodução espiritual e intelectual da realidade (p.226).

Para fundamentar nossa pesquisa, utilizamos como material empírico o
levantamento das instituições de ensino superior no estado de Minas Gerais que
oferecem cursos de formação profissional em Educação Física, através de busca no
sistema eletrônico do governo Federal e-MEC.
Tivemos dificuldade em ter acesso ao Projeto Político Pedagógico de todas as
instituições, apesar de constantes tentativas de contato via email e telefone. Desse
modo nossa análise se baseou em um total de doze instituições às quais tivemos
acesso ao referido documento, sendo o foco principal as cinco instituições que
oferecem os cursos de licenciatura e bacharelado simultaneamente.
Pretendemos com esses instrumentos metodológicos nos aproximar o máximo
possível do atual movimento em que se encontra a formação profissional em
Educação Física, a fim de conseguirmos, confrontando os dados encontrados,
subsídios para pensarmos os rumos da formação profissional da área.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após consulta ao sistema eletrônico do governo Federal e-MEC, constatamos
que atualmente noventa e três instituições ofertam cursos de Educação Física
no estado de Minas Gerais, sejam eles de licenciatura ou bacharelado, sendo
que cinquenta delas são privadas sem fins lucrativos e vinte e duas são privadas
com fins lucrativos, perfazendo um total de mais de 85% do total de instituições
privadas. Bracht (2004) e Silva et. al (2009) apontam o crescimento do número de
instituições que ofertam cursos de Educação Física no Brasil, a partir da década de
1990 em virtude da “onda de privatização” das instituições de ensino brasileira, bem
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como a diversificação dos campos de atuação da área, sobretudo no setor terciário,
configurando-se em mais mercado e postos de trabalho. Esse processo é mediado
pela implantação do neoliberalismo no Brasil e pelo reordenamento do mundo do
trabalho, em que a educação é transformada cada vez mais em mercadoria, bem
como há uma crescente mercantilização das práticas corporais (QUELHAS, 2012).
Constatamos ainda que um número expressivo de instituições, cinquenta e nove,
oferecem ambos os cursos. Para fins específicos desse trabalho analisamos doze
instituições que oferecem cursos de graduação em Educação Física no estado de
Minas Gerais e constamos que: três oferecem o curso de licenciatura, cinco oferecem
ambas as modalidades (Licenciatura e Bacharelado) e 4 oferecem somente o curso
de bacharelado. Baseando na resolução CNE/CP 02/2002 que dispõe sobre a carga
horária dos cursos de licenciatura no Brasil, notamos que as três instituições que
ofertam apenas os cursos de licenciatura estão de acordo com as mesmas, indo
além da carga horária total de curso proposta além de obedecerem às horas de
estágio recomendadas. Na análise do perfil do egresso onde optamos por analisar
o apontamento de cada instituição em relação ao mercado de trabalho, verificamos
que apenas uma afirma que o licenciado além de trabalhar diretamente na sala
de aula, pode também atuar em espaços não escolares. Embora não tenhamos
encontrado evidências legais da restrição do campo de atuação dos professores de
Educação Física formados nos cursos de licenciatura, parece haver uma tendência
das Instituições que ofertam esse curso em apontar em seus perfis de egresso uma
atuação pautada apenas na Educação Básica.
Alicerçado na resolução CNE/CP 04/2009, que dispõe sobre carga horária
mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação
em Educação Física, as quatro instituições que ofertam apenas o bacharelado estão
de acordo com a resolução quando se refere à carga horária, mas todas apresentam
carga horária de estágio inferior ao máximo recomendado. Na análise para o perfil de
egresso das quatro instituições que ofertam somente o bacharelado, todas afirmam
que o campo de atuação do formado é no campo não-escolar, estando portanto de
acordo com a legislação brasileira vigente (LEI Nº 9.394/96) que prevê que para a
atuação na educação básica é necessária a formação em Licenciatura.
Como nosso objetivo principal, partimos para a análise das cinco instituições
que ofertam ambos os cursos, licenciatura e bacharelado, concluímos que todas
estão de acordo com as resoluções previstas para cada um dos cursos em relação
à carga horária, horas de estágio e seguem os locais de estágio designados para
cada formação. Com relação à análise do perfil do egresso, verificamos que das
cinco analisadas, duas não restringem a área de atuação do licenciado em Educação
Física somente no âmbito escolar e afirmam que o mesmo pode atuar em todos os
campos, seja escolar e não escolar. Notamos também que existe uma instituição
que desrespeita a legislação quando oferta o curso de bacharelado em Educação
Física e prevê à seus egressos a atuação na educação básica.
A exigência para a atuação profissional em Educação Física no campo nãoescolar atualmente é a inscrição nos Conselhos Regionais de Educação Física
(CONFEF/CREF) e a posse do diploma obtido em curso de Educação Física
oficialmente autorizado ou reconhecido, sem a distinção se o diploma é em
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licenciatura ou bacharelado. Com base nesses dados não consideramos razoável
a restrição da atuação profissional dos Licenciados em Educação Física ao campo
escolar, visto que inexiste qualquer lei que proíba ao mesmo atuar em academias,
clubes, hospitais entre outros. No entanto, nota-se nos dias de hoje uma grande
resistência das instituições privadas, juntamente com o sistema CONFEF/CREF,
em reconhecer esse direito, fazendo alusão de que a fragmentação da profissão
atenderá de forma mais imediata às exigências do mercado capitalista, mesmo
sem fazer a discussão das condições precárias de trabalho a que estão sujeitos os
professores nas áreas não-escolares, marcado pela flexibilidade, ausência de direitos
trabalhistas, salários baixos entre outras.
Para a comparação das matrizes curriculares da licenciatura e do bacharelado
em Educação Física, tomamos como base as cinco instituições que ofertam ambos
os cursos e observamos que há uma grande semelhança entre as grades curriculares,
com a maior parte das disciplinas com mesmo nome, ementa e carga horária, sendo
ainda na maior parte das vezes ministradas pelo mesmo professor, o que nos permite
inferir em formações muito próximas quanto aos conhecimentos e práticas. As
disciplinas que diferem nas formações estão ligadas às áreas didático-pedagógicas
ofertadas nos cursos de licenciatura como exigência legal para essa modalidade
e na maioria dos casos em disciplinas de aprofundamento no bacharelado, de
conteúdos que foram abordados anteriormente em ambos os cursos e que servem
como eletivas para a licenciatura. A falta de clareza das resoluções que norteiam a
formação profissional em Educação Física resulta nessa dificuldade de garantir aos
cursos uma identidade própria.
Nesse sentido, o campo da educação física tem buscado se reorganizar no
sentido de rever as diretrizes curriculares propostas para sua formação em busca de
uma formação unitária, centrada na licenciatura, entendendo que a atuação docente
deve ser o eixo balizador da formação, seja para atuação nos campos escolares ou
não-escolares. Entendemos que essa minuta em discussão, se aprovada será um
avanço para a formação profissional em Educação Física e findará a discussão que
permeia hoje a atuação do professor de Educação Física com a fragmentação da
sua formação e consequente restrição do seu campo de atuação profissional.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos assim, que a fragmentação da Educação Física em licenciatura
e bacharelado tem como objetivo principal atender as demandas do capitalismo, sob
o pretexto de que seria benéfica para a formação da especificidade para atender
as necessidades do mercado de trabalho atual, ao mesmo tempo em que para as
instituições que ofertam ambos os cursos há a possibilidade da instituição privada
ampliar o tempo de permanência do aluno na mesma, para a obtenção de dois
diplomas, ampliando seus lucros.
Tendo em vista a grande proximidade em termos de conhecimentos ofertados
nos cursos de licenciatura e bacharelado, acreditamos que a restrição do campo de
atuação profissional do licenciado é arbitrária e não condiz com as reais condições
de atuar ou não em termos de formação. As atuais discussões acerca da formação
única pautada na licenciatura e na atividade docente como principal característica
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da Educação Física, pode representar um avanço na formação profissional da área
e na atuação dos professores formados que hoje se encontram fragmentados em
campos escolares e não-escolares e também um avanço na organização da categoria
na luta pela regulamentação do seu trabalho.
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA: UNA MIRADA A LA
FRAGMENTACIÓN IN GRADO E BACHILLERATO
RESUMEN: Esta obra, construida a la luz de la teoría dialéctico y materialismo histórico tuvo como
objetivo comparar los programas de formación profesional de cinco instituciones educativas que
ofrecen programas de grado y bachillerato en Minas Gerais. Llegamos a la conclusión de que no
existe una clara identidad entre campos, lo que conduce a una formación similar, por lo que creemos
que la limitación de la actuación del titular de la licencia es arbitraria y no refleja las condiciones
reales de actuar o no fuera de la escuela.
PALABRAS CLAVE: Formación profesional; Curriculum; mundo del trabajo

PROFESSIONAL PREPARATION IN PHYSICAL EDUCATION: A LOOK AT
FRAGMENTATION IN GRADUATE AND BACHELOR DEGREE
SUMMARY: The present work, constructed in the light of Dialectical Historical Materialism, aimed to
compare the curricula of professional formation of five educational institutions that offer graduate
and baccalaureate courses in Minas Gerais. We conclude that there is no clear identity between
the courses, which leads to a similar formation, so we believe that the restriction of the licensee’s
performance is arbitrary and does not match the actual conditions of acting or not out of school.
KEYWORDS: Professional training; Curriculum; World of work
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A RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO BÁSICA:
APROXIMAÇÃO OU AFASTAMENTO
Renato Sarti dos Santos1
Nathália Freire Jacinto de Almeida Oliveira Santos2
RESUMO
O trabalho buscou identificar a presença dos saberes pedagógicos nas ementas das disciplinas
das grades curriculares obrigatórias do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, nos períodos de 2004/1 – 2006/2 e a partir 2007/01. Foi realizada uma
pesquisa documental nos ementários das duas versões curriculares. As duas versões curriculares
apresentaram uma incidência semelhante de indicadores (ensino, educação e escola).
PALAVRAS-CHAVE: Saberes pedagógicos; licenciatura; currículo

INTRODUÇÃO
A formação do professor de Educação Física no Brasil tem sido marcada por
algumas mudanças em suas bases curriculares. Estas mudanças podem aparecem
para atender um demanda exigida pelo mercado de trabalho, ou atender as próprias
necessidades exigidas nas áreas de atuação deste profissional. A última grande
alteração veio após a aprovação das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE/
CES, Res. nº 07/04. BRASIL, 2004). Esta resolução desencadeou uma série de
reestruturações curriculares nos cursos de Educação Física (Licenciatura e graduação).
O presente trabalho tem os seus esforços focados no levantamento do espaço
que as temáticas relacionadas aos saberes pedagógicos (escola, ensino e educação)
têm nas versões curriculares do curso de Licenciatura em Educação Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. As duas versões curriculares apresentam
uma diferença central: a habilitação profissional, que passa a ser restrita ao ensino
da educação física na educação básica na nova versão curricular. Qual o espaço dos
Saberes Pedagógicos nestas duas versões curriculares? A trajetória é analisar as
ementas das disciplinas obrigatórias dos dois currículos, tendo como indicadores da
busca as palavras escola, ensino e educação.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido utilizando-se pesquisa documental,
buscando entender por meio dos dados coletados a presença da educação básica
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), renatosarti.eefd@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fam.oliveira1301@gmail.com
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nas duas últimas versões curriculares do curso de licenciatura em Educação Física
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entende-se sobre a pesquisa documental
que “Uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o
objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as pistas capazes de lhe
fornecer informações interessantes” (LÜDKE e ANDRE, 1986, p.38)
O estudo em tela foi realizado em três etapas metodológicas: seleção dos
documentos; coleta de dados; e análise dos dados. A coleta dos dados foi realizada
no ementário das disciplinas obrigatórias presentes na grade curricular supracitada,
a partir do ano de 2004, ou seja, ano de início da versão curricular anterior a
vigente até o presente momento (2007/1). O ementário em questão encontra-se
a disposição para consulta no site www.intranet.ufrj.br/inicio. Nas ementas das
disciplinas que compõe o currículo do curso em questão, foi observada a ocorrência
de elementos textuais, sendo as palavras escola - radical escol -, educação e ensino
(e suas variáveis).
Contribuindo para a estrutura do processo analítico, a metodologia da Análise
de Conteúdo de Laurence Bardin (2009) trouxe em suas etapas um importante
referencial para o diálogo com os dados coletados na pesquisa documental, sendo
elas: pré-analise; codificação; categorização e inferências.
SABERES DOCENTES
A discussão dos diversos Saberes que constituem a prática docente tem sido
um tema de muito relevante nos estudos sobre a formação do professor. Tardif
et al (1991) apresenta uma relevante tipologia de saberes: Formação Profissional;
disciplinas; curriculares; e da experiência.
• Os saberes da formação profissional (saberes pedagógicos) – São os saberes
transmitidos pelas instituições responsáveis pela formação inicial, ou seja,
estão ligados aos conhecimentos abordados nos cursos de formação
docente das instituições universitárias e escolas normais. Neste cenário, as
Ciências da Educação e as Ciências Humanas atuam tanto na construção de
conhecimento, tendo como objeto o professor e ensino, quanto incorporam
nos programas de formação o produto dessas pesquisas. “É sobretudo por
ocasião de sua formação que o(a)s professore(a)s entram em contato com
as ciências da educação” (TARDIF et al., 1991, p. 219). Entretanto, a prática
docente não se limita a ser objeto para as pesquisas em educação, ela se
configura como uma atividade mobilizadora de diversos saberes, os saberes
pedagógicos.
• Os saberes das disciplinas – Assim como os saberes da formação, os saberes
das disciplinas integram a prática docente e estão presentes na formação
inicial e continuada do professor. No entanto, são saberes ligados aos saberes
sociais, vinculados a diversos campos do conhecimento, que se materializam
na universidade em disciplinas ligadas a faculdades, departamentos e
programas. “Os saberes das disciplinas (ex.: matemática, história, literatura,
etc.) transmitem-se, nos programas e nos departamentos universitários,
independentes das faculdades de educação e dos programas de formação
docentes” (TARDIF et al., 1991, p. 220).
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2003

• Os saberes curriculares – Estes saberes são incorporados ao longo da
carreira docente e se materializam através dos programas escolares, que são
produto da eleição e categorização dos saberes sociais a serem transmitidos,
discussão metodológica, definição dos objetivos educacionais.
• Os saberes da experiência – Estes saberes são identificados pelos autores
como o ponto central da temática dos saberes docentes, reivindicando sua
condição exclusiva de saberes provenientes da prática. Assim, durante sua
prática profissional, o professor desenvolve uma série de saberes específicos
relacionados ao trabalho cotidiano. São saberes que surgem e são validados
na experiência profissional. “Diante desta situação, os saberes da experiência
surgem como núcleo vital do saber docente, a partir do qual o (a)s professore
(a)s tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em
relações de interioridade com sua própria prática” (TARDIF et al., 1991, p.
232).
RESULTADOS
VERSÃO CURRICULAR PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL AMPLIADA X ATUAÇÃO
EXCLUSIVA PARA A EDUCAÇÃO FORMAL
Durante o período de 2004/1 a 2006/2, estava em vigor um currículo que
formava profissionais para atuar em qualquer área da Educação Física. Isso se devia
a visão de licenciatura ampliada deste currículo, que permitia ao formando conhecer
os diversos campos pertencentes a esta área. Na versão curricular atual, vigente
desde 2007/1, a licenciatura tomou outro rumo, habilitando apenas com a educação
formal. A proposta da reformulação do currículo da licenciatura tomou como seu
foco principal a formação do professor que iria atuar nas escolas.
Observando as grades curriculares obrigatórias em questão, algumas mudanças
se fazem perceptíveis. Uma destas mudanças na nova versão é a alteração notória
na carga horária da disciplina Prática de Ensino para a Educação Física e Estágio
Supervisionado, passando de 300 para 400 horas.
Como é possível observar na tabela, percebe-se que a diferença no número
absoluto de disciplinas obrigatórias variou pouco, diminuindo de 40 para 38. Com
habilitações profissionais diferenciadas, sendo a versão mais antiga com uma
atuação profissional mais ampliada em relação à versão nova, o número próximo
de disciplinas obrigatórias revela uma característica peculiar. O currículo novo
teria quase o mesmo número de disciplinas do currículo anterior, porém para uma
formação exclusiva para o ensino da Educação Física na educação básica. Um
aspecto positivo e com grande potencial de aprofundamento nas discussões
relacionadas ao professor de Educação Física e sua relação com a escola, ensino e
educação básica.
ESCOLA, EDUCAÇÃO E ENSINO: UMA ANÁLISE DESCRITIVA
O principal objetivo do presente trabalho é analisar as mudanças propostas
na reforma curricular da Licenciatura em Educação física na UFRJ, observando as
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aproximações e afastamentos das versões curriculares em relação à formação do
licenciando quanto professor, preocupado e comprometido de fato com a educação
básica ou ensino formal. Assim, foram analisadas as ementas das disciplinas
da grade curricular obrigatória das versões curriculares (2004/1; 2007/1). Esta
análise se delimitou a quantificar estas disciplinas e nelas, buscar indicadores que
demonstrassem o espaço da temática escola na formação dos licenciandos. Os
indicadores utilizados foram os termos escola - radical esc. e suas derivações-,
educação – radical educ. e suas derivações - e ensino - radical ens. e suas derivações.
Como resultado desta análise, chegou-se a elaboração do quadro I, cujos resultados
serão tratados mais profundamente no próximo tópico. Com o objetivo de melhorar
a compreensão e a visualização das diferenças entre as duas versões curriculares
abordadas neste trabalho, esta tabela comparativa foi elaborada, que demonstra de
forma mais clara e direta os dados coletados das ementas, em valores absolutos e
percentuais.
Escola
Currículo antigo
Currículo novo
Educação
Currículo antigo
Currículo novo
Ensino
Currículo antigo
Currículo novo
Disciplinas obrigatórias
Currículo antigo
Currículo novo

Total
Quantidade
7
6
Total
Quantidade
13
14
Total
Quantidade
14
13
Total
40
38

%
18%
16%
%
33%
37%
%
35%
34%
100%
100%

Quadro 1 – Quantitativo de ementas com incidência dos indicadores (Escola, Educação e Ensino)

ESCOLA
Ao observar o quadro de análise I, verificamos que, o número absoluto de
disciplinas que citavam o termo escola e suas variações (exceto Escola de Educação
Física), variou pouco de uma versão curricular para a outra levando a um discreto
aumento no seu valor percentual total. Isso se deve ao fato de disciplinas que
continham o termo em questão não estar presente no currículo novo. Esta conclusão
torna-se incômoda já que o novo currículo teria como principal foco a educação
básica. Outra observação pertinente é que no currículo antigo a maior parte das
disciplinas que apresentavam o termo escola já se encontrava na primeira metade
do curso, enquanto que no novo, o termo se destaca mais para o final do curso, em
especial no 6º período, destacando uma possível ênfase nas temáticas na metade
final do curso.
EDUCAÇÃO
Discutindo um pouco sobre o termo educação e suas variáveis (exceto o termo
Educação Física), nota-se que sua variação em valor absoluto não chegou a uma
mudança significativa somando-se apenas 1 ao seu valor total. Quanto o valor
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percentual total, se leve aumento de 4 pontos percentuais, ainda não seria o esperado
para esta nova proposta curricular. Até porque, devemos levar em consideração
que, quando aconteceu a análise de incidência dos termos, a nomenclatura das
disciplinas participaram da contagem. Logo, o currículo novo exerce uma vantagem
sobre o antigo. E mais uma vez é notória a presença do termo educação na primeira
metade do currículo antigo, enquanto que novo ele se ffaz presente, em maior parte,
na segunda metade do curso.
ENSINO
O indicador ensino e suas derivações contou uma pequena queda em suas
aparições nas ementas analisadas, tanto em seu valor absoluto quanto no percentual.
Voltando para o tabela de análise I, de forma geral, houve pouca mudança na aparição
do termo indicador, mostrado que já no currículo anterior havia esta preocupação
com as questões pertinentes ao ato de ensinar.
CONCLUSÕES
Com as inferências emergentes no processo de análise e discussão dos dados
foi possível levantar três apontamentos: a incidência dos termos indicadores também
apresentou valores semelhantes de uma versão para outra; diferença entre as duas
versões curriculares no que se refere à incidência dos indicadores na primeira
metade do curso.
Refletindo um pouco sobre os dados fornecidos pelas ementas e as conclusões
formuladas a partir das discussões de cada termo, fica notório que de fato, pouca
coisa mudou quando se falava em um currículo generalista e que passou a ter
seu olhar voltado para somente para a escola ou educação formal. Nas ementas
observadas no presente trabalho, não se é percebida tão claramente esta mudança
de direção da licenciatura exclusiva para a escola.
Um ponto importante está no fato que as disciplinas de cunho pedagógico
começam a aparecer somente a partir do quarto semestre, eu seja, na metade do curso.
A versão curricular vigente apresenta uma concentração maior de incidência em
disciplinas na metade final do curso, deixando pistas de uma organização curricular
onde a prática profissional está supostamente em uma posição de complementação.
E é no sexto semestre onde a presença das disciplinas que apresentam os termos
indicadores e fazem parte do rol das pedagógicas é mais marcante. Neste ponto,
não poderia deixar de citar a Prática de Ensino como a disciplina de destaque, que
leva o formando a prática e as experiências reais no seu campo de atuação.
THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION
AND BASIC EDUCATION: APPROACH OR REMOVAL
ABSTRACT: This paper aimed to identify the presence of pedagogical knowledge in the subjects
of the compulsory curricular subjects of the Licentiate course in Physical Education of the Federal
University of Rio de Janeiro, in the periods of 2004/1 - 2006/2 and from 2007/01. A documentary
research was conducted in the reports of the two curricular versions. The two curricular versions
presented a similar incidence of indicators (education, education and school).
KEYWORDS: Pedagogical knowledge; graduation; curriculum
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LA RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN MAESTRO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA
EDUCACIÓN BÁSICA: APROXIMACIÓN O DE DISTANCIA
RESUMEN: El estudio trata de identificar la presencia de conocimientos pedagógicos en los menús
de los temas de los programas de estudio obligatorio de Licenciatura en Educación Física de la
Universidad Federal de Río de Janeiro para los períodos 2004/1 - 2006/2 y 2007/01 de. investigación
documental se llevó a cabo en las dos versiones ementários curriculares. Tanto el plan de estudios de
versiones mostró una incidencia similar de indicadores (educación, la educación y la escuela).
PALABRAS CLAVES: conocimiento pedagógico; grado; plan de estudios
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A FORMAÇÃO SOBRE SAÚDE NOS CURSOS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Angela Rodrigues Luiz2
Cátia Regina Assis Almeida Leal3
Luís César de Souza4
RESUMO
Partimos da análise quantitativa e qualitativa da expansão dos cursos de graduação em educação
física no Brasil, para compreender como a modalidade licenciatura promove a formação sobre saúde
pública e coletiva e as implicações para as ações formativas dos cursos da área da UFG/REJ. Há
predominância da formação nas instituições privadas e na modalidade bacharelado, em atendimento
à lógica mercadológica em detrimento a formação que atenda às necessidades do sistema de saúde
público brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Formação em Educação Física; Licenciatura; Bacharelado, Saúde Pública.

INTRODUÇÃO
Luiz (2016) desenvolveu uma investigação cujo objetivo foi investigar, nas
matrizes curricular dos cursos de graduação em Educação Física, disciplinas que
expressam relação com a saúde. Tal investigação levou em consideração legislações
vinculadas à saúde e à educação, o contexto de expansão dos cursos de graduação,
a reorientação da formação dos profissionais da área da saúde, e a possibilidade de
atuação dos egressos de Educação Física nos serviços de saúde.
A investigação foi feita em 1.267 cursos de educação física presenciais, públicos
(254) e privados (1.013), nas modalidades licenciatura (718) e bacharelado (549) a
partir de dados extraído da Plataforma e-MEC e sites das Instituições de Ensino
Superior (IES) que publicizam informações on line sobre os cursos.
Luiz et al (2015), desde o ano de 2014, recorre aos Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) e à categorização dos campos de estágio como parâmetros de análise
sobre a formação em educação física com ênfase em saúde na UFG/REJ.
As pesquisas supracitadas são reveladoras, especialmente ao relacionar a
criação e expansão dos cursos de educação física com uma linearidade histórica
marcada pelas resoluções que orientam a formação na área; quantificando os
cursos públicos, privados, nas modalidades licenciatura, bacharelado, e a oferta de
disciplinas denominadas com a palavra “saúde”, entre outros aspectos.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), angela_rodriguesluiz@yahoo.com.br
3 Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), catiaassisleal@gmail.com
4 Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), lucceso@hotmail.com
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Nesse trabalho pretende-se apresentar o contexto universal de expansão dos
cursos de educação física, e a ênfase atribuída à saúde, e analisar, num contexto
singular, como esta ênfase trouxe implicações para as ações formativas no cotidiano
dos cursos de Educação Física da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí
(UFG/REJ).
CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL
A formação inicial em Educação Física no Brasil está marcada por conflitos
epistemológicos que demarcam duas modalidades de formação: o bacharelado e a
licenciatura5. Ambas trabalham conteúdos que qualificam os egressos desses cursos
para atuarem profissionalmente em diferentes espaços e situações formativas, nos
clubes, academias de ginástica e musculação, treinamento esportivo e demais
campos de trabalho não escolar, enquanto a licenciatura amplia a formação e
possibilita atuar em instituições escolares que compõem a educação básica. (LUIZ,
2016)
Neste trabalho partimos da análise da expansão dos cursos de graduação em
educação física (Gráfico 1), especialmente demarcadas pela publicação das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), para compreender como a modalidade licenciatura
tem promovido a formação sobre os conteúdos de saúde pública e coletiva.

Gráfico 1 – Criação dos cursos presenciais de Educação Física no Brasil
Fonte: LUIZ (2016)

No último intervalo de tempo, entre 2004 e 2015, registra-se acentuado
crescimento na criação de cursos de formação em Educação Física, especialmente
no setor privado. No setor público há crescimento significativo nesse período,
fomentado pelas políticas de expansão da Educação Superior Pública no Brasil,
cujo REUNI é um exemplo. Porém esse crescimento não tem critério de comparação
com o setor privado.
Identifica-se que em 2004 havia 11 cursos de licenciatura nas IES públicas, e em
2015 eles chegam a 90, isso representa um crescimento de 818% em uma década.
5 Não é objeto desse estudo problematizar a dicotomia dessa formação em licenciatura e bacharelado,
embora reconheça a existência e pertinência do debate.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2009

O curso de formação em bacharelado nessas instituições subiu de 1 para 61 nesse
mesmo período, representando um aumento de 610%.
Na iniciativa privada o aumento dos cursos de licenciatura é de 57 para 253 no
período entre 2004 a 2015, representando um crescimento de 443%. No entanto,
o que mais surpreende é o crescimento dos cursos de bacharelado que no mesmo
período cresceu 1000%, de 33 passou para 330. Pode-se verificar um aumento
vertiginoso da criação de cursos de formação em Educação Física no Brasil,
especialmente na iniciativa privada e em cursos de bacharelado.

Gráfico 2 – Quantidade de cursos presenciais de Educação Física no Brasil
Fonte: LUIZ (2016)

Os dados do gráfico 2 corroboram a informação de que há uma concentração
da formação em educação física no setor privado. Temos então 254 cursos nas IES
públicas e 1013 nas IES privadas, diferença de oferta de aproximadamente 400%.
FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E REOREIENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO EM
SAÚDE: IMPLICAÇÕES NA SINGULARIDADE.
O Sistema Nacional de Saúde (SNS) identificou a necessidade de reorientar as
políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde nos aspectos relativos à força
de trabalho e à preparação do pessoal (LUIZ, 2016). Nesse sentido, surgem ações
políticas, científicas e educativas buscando materializar um processo de mudança
voltado a reorientar a formação na área da saúde. Dentre as ações desenvolvidas,
destacam-se: o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde (Pró-Saúde), que sistematizou compromissos entre ministérios e instituições
de ensino e saúde, para promover a integração ensino-serviço (BRASIL, 2007);
a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que intensificou a busca pela
legitimação profissional da Educação Física nos serviços públicos de saúde; e a
reelaboração de DCNs para diversos cursos da área da saúde. Todas essas ações
repercutiram na necessidade de cursos e instituições de ensino superior revisarem
suas posturas pedagógicas e seus currículos de formação (UFRGS, 2014).
A criação de cursos de formação em Educação Física no Brasil, especialmente
na última década, por si só é motivo para um fértil debate na área sobre perfis e
ênfases de formações. Soma-se a isso, as políticas indutoras para a reorientação
da formação dos cursos da área de saúde no Brasil. Esses elementos trará para
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o debate epistemológico da Educação Física brasileira vários cenários, um deles
constitui-se na possibilidade de repensar o conceito de saúde nessa formação, tanto
na licenciatura quanto no bacharelado.
Esse imbricado cenário, via de regra, possui suas implicações nos universos
singulares. A UFG experimentou um crescimento significativo na última década
e, na UFG/REJ o curso de Educação Física – modalidade Licenciatura6 aderiu ao
REUNI e criou o curso de bacharelado7.
De 2010 em diante incorpora-se ao grupo docente um constante debate sobre
os perfis de formação de cada um desses cursos, sobre a dicotomia das formações e
a necessidade de clarificar e dar identidade a cada uma delas, bem como aproximar
as formações com as diretrizes de reorientação para formação em saúde no Brasil.
Nos debates, ganha importância o conceito de saúde. A despeito de
historicamente a formação em Educação Física vincular-se a grande área de
conhecimento denominada saúde, os cursos se apropriam da aproximação entre
o conceito de saúde e o de Educação física de formas diversas. Neste contexto os
debates sobre o conceito de saúde acirram-se e culminam em uma ação formativa
denominada de Projeto e Processo de Formação.
No escopo desse projeto comparece: reuniões de professores, de professores
e acadêmicos, da comunidade acadêmica com a externa, docentes retornando a
cursos de especializações, estudos de leis, decretos, diretrizes e normativas do SUS
e intervenções direcionadas com o propósito de apropriação mais qualificadamente
do conceito saúde.
Ao fim, há tomada de posição pela aproximação do conceito de saúde aos
princípios contidos na saúde pública e coletiva para a formação no bacharelado e
a manutenção da ênfase na educação básica para a formação na licenciatura. No
entanto, como esse debate se faz concomitante à formação, tal tomada de posição
ainda não comparecer com clareza na produção científica8 desses cursos.

Gráfico 3 – Classificação dos TCCs por área de aprofundamento de conhecimento.
Fonte: dados compilados pelos autores.
6 O curso de licenciatura em Educação Física forma nesse campus desde 1994.
7 Em 2009, na oportunidade de criação desse novo curso, o grupo não pautou sua escolha pelo
bacharelado a partir dos debates e conflitos que giram em torno da formação entre licenciatura e
bacharelado, e sim na busca pela ampliação de seus recursos materiais e humanos.
8 Os TCC não são indicadores únicos da formação, mas são bastante significativos, por isso utilizase dados deles para evidenciar a complexidade da aproximação entre os conceitos de saúde e
Educação Física.
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Os dados evidenciam a ausência de clareza do conceito saúde e como ele
interfere na classificação dos TCC9. No ano de 2014 visualizamos 14 dos 17 TCC do
curso de Bacharelado classificados na área de aprofundamento Educação Física
e Saúde. A mesma prevalência acontece no curso de licenciatura. Cabe destacar
que, na modalidade licenciatura, somente 02 dos 14 trabalhos abordam temáticas
relacionadas à Educação Física e Escola a despeito da ênfase de formação desse
curso ser a atuação na Educação Básica.
No ano de 2015, à medida que se desenvolve os debates, identifica-se que
há na produção uma maior clareza em suas classificações. Ou seja, na licenciatura
predomina trabalhos que debatem temas relacionados à Educação Física e a
Educação, e no bacharelado predomina trabalhos que aprofundam suas reflexões
em torno da relação entre Educação Física e Saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos dados apresentados é possível depreender várias reflexões, mas para o
escopo desse texto potencializa-se a pertinência de compreender melhor o que
está velado na criação de cursos de Educação Física predominantemente nas
instituições privadas e na modalidade bacharelado.
Inquieta ainda identificar qual conceito de saúde tem permeado a formação
na área, já que as diretrizes de reorientação da formação em saúde no Brasil,
não garante, por si só, uma aproximação com um conceito ampliado de saúde,
conforme espera o Ministério da Saúde. Nesse sentido, pode imperar muito mais
uma formação em atendimento à lógica mercadológica do que uma formação que
atenda às necessidades do sistema de saúde público brasileiro.
Nesse sentido, pode estar havendo, na Educação Física brasileira um
descompasso na formação e no que se espera na atuação, a partir da reorientação
da formação dos profissionais da área da saúde.
HEALTH FORMATION IN PHYSICAL EDUCATION COURSES
ABSTRACT: We start from the quantitative and qualitative analysis of the expansion of graduation
courses in physical education in Brazil to understand how the undergraduate modality promotes
training on public and collective health and the implications for the formative actions of the UFG/
REJ area courses. There is a predominance of training in private institutions and in the baccalaureate
modality, in response to the marketing logic in detriment to formation to the Brazilian public health
system.
KEYWORDS: Formation in Physical Education; Graduation; Bachelor; Public Health

FORMACIÓN EN SALUD EN CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Partimos del análisis cuantitativo y cualitativo de la expansión de los cursos de graduación
educación física en Brasil, para entender cómo el graduación promueve la formación en salud pública
y colectiva y las implicaciones para las actividades de formación de los campos de la UFG/REJ. Hay
un predominio de la formación en instituciones privadas y el modo de bachillerato, en respuesta a la
lógica del mercado sobre la formación que responda las necesidades del sistema de salud pública
brasileña.
PALABRAS CLAVES: Formación en Educación Física; Graduación; Bachillerato, Salud Pública.
9 Os TCC dos alunos dos cursos de Educação Física da UFG/REJ são classificados em cinco áreas
de aprofundamento: Educação Física e Saúde; Educação Física, Lazer e Educação; Educação Física
e Escola; Educação Física e Esporte; e, Educação Física e Educação.
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O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO NOVO
PERFIL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
COMO CAMPO DE DISPUTA POLÍTICO, JURÍDICO E
IDEOLÓGICO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES1
Patrícia Menezes dos Santos2
RESUMO
O objetivo deste artigo é discutir a constituição do novo perfil do professor de Educação Física
(EF) a partir da implementação de uma nova proposta em discussão que é a Minuta de Projeto de
Resolução para audiência pública de 11/12/2015, a qual orientará as novas Diretrizes Curriculares para
Formação de Professores em Educação Física - Licenciatura. As primeiras conclusões são de que o
documento apresenta um perfil de professor de EF complexo, que traz elementos contraditórios.
PALAVRAS- CHAVE:Educação Física; Perfil do professor; Campo de disputa.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é um recorte da minha dissertação de mestrado ainda em
construção. Trata-se de uma discussão a respeito da construção de um novo perfil
de professor de Educação Física (EF) a partir das disputas políticas, jurídicas e
ideológicas entre dois campos antagônicos. De um lado, por influência dos
organismos internacionais, os quais estão voltados para atender os interesses do
capital para a construção de um “novo perfil de trabalhador flexível” com o qual
deverá possuir determinadas competências técnicas e atitudinais, adequadas a
produção flexível (ALVES, 2011; SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA; 2004).
Com base em autores da teoria crítica marxiana, acreditamos na necessidade
de busca por um modelo de sociedade baseada nos princípios que concebem
a educação, a formação docente e o professor como elementos importantes
e estratégicos que rompam a lógica do capital. Neste contexto, surge seguinte
problemática: qual o novo perfil de professor de EF presente na Minuta de Projeto de
Resolução para audiência pública de 11/12/2015 que institui as DCNEF-Licenciatura?
Para atingir o objetivo proposto foi feita uma revisão bibliográfica e documental.
A primeira foi feita em livros e artigos a partir da teoria marxiana, relacionando-os
com a formação docente e a determinação do perfil do professor de EF presente
nas DCNEF, especificamente a nova proposta documental ainda em julgamento. O
documento é a Minuta de Projeto de Resolução para audiência pública de 11/12/2015
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), patricia.edf2006@hotmail.com
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a qual apresenta a proposta de formação de caráter unificado que está sendo
construída. No documento se buscou averiguar artigos específicos, sobretudo os
que discutem a constituição do perfil do licenciado, materializado pela determinação
das competências necessárias para atuação nos diferentes campos do mercado de
trabalho.
O PROCESSO CONSTRUÇÃO DO NOVO PERFIL DO PROFESSOR DE EF COMO
CAMPO DE DISPUTA POLÍTICO, JURÍDICO E IDEOLÓGICO
Os cursos de EF receberam fortemente o impacto das reformas educacionais
ocorridas a partir da década de 1990, mediante das novas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para a formação de Professores da Educação Básica. Neste
período foram elaboradas propostas curriculares que criou paralelamente o curso
de graduação denominado de bacharelado, de acordo com Veronez et al (2013).
Segundo o autor “A concepção curricular na qual se assentavam esses instrumentos
legais admitia a flexibilidade na formação do futuro trabalhador dessa área” (p.
811), assim, a fragmentação da formação do trabalhador em EF foi consolidada
com a diferenciação em dois cursos com diferentes currículos. O autor define como
principais mudanças “a flexibilização dos conteúdos, a limitação de disciplinas
obrigatórias, o aligeiramento do curso, reduzindo a carga horária mínima a 2800
horas, entre outros”(p. 817).
Nessas leis há a inferência externa dos organismos internacionais (como Banco
Mundial, OCDE, Unesco, entre outros) que prescrevem um conjunto de normas
para os cursos de graduação. Taffarel (2012) estuda os diferentes dispositivos
legais voltados para a formação de professores e aponta a Resolução 07/CNE/04,
especifica da EF, a qual trouxe uma nova concepção de formação do trabalhador
da área. Segundo a autora:
A atuação profissional do professor de Educação Física passou a ser
delimitada pela Resolução 07 de 31 de março de 2004 que demarcou o campo
de atuação do Graduado em Educação Física, ou seja, quem tem a titulação
de Graduação em Bacharelado ou Tecnólogo de Educação Física, só pode
atuar em áreas não escolares. Entretanto, aquele que possui a Graduação
- Licenciatura Plena, pode atuar em área escolar e nas outras áreas que a
titulação Graduação, segundo a referida resolução, permite atuar (p. 5).

Neste contexto, o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) órgão
de fiscalização da profissão criado pela lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998,
posicionar-se em relação às atuais diretrizes curriculares. O CONFEF delimita o
campo de atuação do licenciado, determinando que este pode atuar somente na
escola e o bacharel nos demais campos não-escolares, conforme verificamos na
análise da autora. Por estas razões afere que a intervenção do conselho na formação
e atuação profissional, tem reflexos na universidade e nos campos de trabalho,
destacando as lutas travadas no Movimento Nacional contra a Regulamentação
(MNCR) nos campos jurídico, político e ideológico sem precedentes na história da EF
contra a ingerência do sistema CREF/CONFEF em todas as instituições que definem
a formação acadêmica, a atuação profissional, a produção do conhecimento e as
políticas públicas (VERONEZ et al, 2013).
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Um dos principais argumentos utilizados contra as inferências do sistema CREF/
CONFEF é a autonomia universitária garantida na CF/88, art. 207. Em defesa de um
projeto histórico que se contrapõe a ordem capitalista estabelecida, concordamos
com Taffarel (2012) na defesa da necessidade de definição das orientações
pedagógicas que assegurem a formação humana omnilateral e a formação de
professores de EF na perspectiva do projeto histórico comunista, que seja capaz de
superar a eminente barbárie provocada pelas relações capitalistas.
Neste sentido, aponta como superação as Diretrizes Curriculares para o Curso
de Graduação – Licenciatura Plena de Caráter Ampliada em Educação Física
(LCAEF), cujo perfil do graduado é delimitado como:
O graduado em Licenciatura Plena em Educação Física com formação pautada
em princípios estéticos, éticos, morais, políticos, técnicos, pedagógicos
com base no rigor científico. Profissional qualificado para o exercício de
atividades profissionais no campoda cultura corporal, que tenham como
objeto as atividades corporais e esportiva [...] O egresso do curso estará
apto a exercer a docência em diferentes campos de atuação profissional –
educação, saúde, lazer, políticas públicas, treino de alto rendimento-, a
produzir conhecimentos científicos considerando como objeto de estudo a
cultura corporal e, gerenciar, administrar no sistema público e privado esta
área de conhecimento e de atuação profissional relacionada à cultura corporal
(TAFFAREL; 2012 pág.17-18, sem grifos no original).

A partir destas disposições destacamos o campo profissional de qualificação
e de atuação abrangente, dentro da cultura corporal3, citando os âmbitos de
atuação formais e não formais- educação, saúde, lazer, políticas públicas, treino
de alto rendimento. Em comparação a esta proposta, em 11 de dezembro de 2015
foi construída uma Minuta de Projeto de Resolução para audiência pública de que
institui as DCNEF-Licenciatura, a qual prevê diversas alterações para aplicação nos
cursos de EF oferecidos no Brasil. Serão discutidos alguns artigos que aproximam
da construção de uma nova identidade para o curso de Licenciatura em EF, assim
como de um perfil profissional com competências para atuar no mercado de trabalho
formal e não formal.
O artigo 1º e seu parágrafo único apresentam o documento como referencial
que institui as DCNEF, caracterizando-a como licenciatura, as quais deverão ser
seguidas por todos os cursos existentes no país, uma vez que anunciam os princípios,
as condições e os procedimentos para a formação dos profissionais de EF:
Art. 1º. A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de graduação em Educação Física, Licenciatura, definindo os
princípios, as condições e os procedimentos para a formação dos profissionais
de Educação Física, estabelecidos pela Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional, na
organização, no desenvolvimento e na avaliação do projeto pedagógico
dos cursos de Educação Física oferecidos no país.
§ único. Os cursos de Educação Física deverão obedecer, ainda, à Resolução
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. [sem grifos no original]

O art. 2º faz uma caracterização da área e seu objeto de estudo, exemplificando
os diferentes espaços de atuação que ela proporciona:
3 VerCOLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.
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Art. 2º. A Educação Física é uma área de conhecimento e de intervenção
acadêmico-profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação
o movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do
exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da
dança, nas perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação cultural, da
educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer,
da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas
e esportivas, além de outros campos [...] (sem grifos no original)

Verifica-se que o perfil do graduado em EF que está sendo construído do
documento se aproxima da LCAEF defendido por Taffarel (2012), porém aqui não
se usa termo Licenciatura de caráter Ampliado, nem se define a cultura corporal
como objeto de estudo da área, no entanto se mantém a licenciatura como única,
contrariando a divisão entre licenciatura e bacharelado. O art. 3º e seu parágrafo
único tratam do tipo de formação que deve ser assegurada, que é generalista,
humana e crítica, cuja intervenção é fundamentada no rigor científico, na reflexão
filosófica e na conduta ética, que prepara os alunos para atuar criticamente na
realidade, favorecendo a adução de um estilo de vida fisicamente ativo.
O art. 5º apresenta as competências e habilidades, as quais deverão está presentes
no projeto pedagógico de formação do graduado, com destaque aos incisos II e III
que explicitam o campo de atuação, neste último destaca os campos de atuação:
III - intervir acadêmica e profissionalmente de forma deliberada, adequada
e eticamente balizada nos campos da prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e reeducação motora,
do rendimento físico-esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros
campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades
físicas, recreativas e esportivas [sem grifos no original].

Os artigos seguintes art. 6º, 7º e 8º tratam das instituições formadoras nesse
processo. O primeiro discute a organização curricular e autonomia institucional
acerca das competências. Já dos dois últimos tratam especificamente sobre o curso
de bacharelado o qual deverá ser extinto. O último descreve como cada instituição
formadora deve proceder neste processo. Já o art. 11 dispõe sobre a carga horária
mínima para os cursos de EF, que é de 3.200h, maior que a apresentada por Taffarel
(2002) na qual a carga horária mínima era de 2800 horas.
Em síntese, de acordo com os autores pesquisados há uma clara disputa
política, jurídica e ideológica no delineamento do novo perfil do professor de EF,
manifestado na definição de competências e dos campos de atuação. Consideramos
que a minuta apresenta um avanço na área e deve ser criteriosamente discutida a luz
das novas DCN dos cursos de graduação para além dos interesses do capital. Apesar
de possuir forte teor biologicista, uma vez que apresenta como objeto de estudo
da área o movimento humano, prevê o fim do bacharelado e, consequentemente do
sistema CREF/CONFEF.
CONCLUSÕES PROVISÓRIAS
O processo de constituição do perfil de acordo com as pesquisas feitas até o
momento tem se apresentado como um campo de disputa fundamental na definição
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do novo perfil do professor de EF. Neste processo é de grande relevância o estudo
aprofundado dos impactos das políticas definidas pelos organismos internacionais
e sua inferência nas instituições formadoras, sobretudo nas novas DCNEF, as quais
são desdobramentos das DCN para os demais cursos de licenciatura. Neste sentido,
a proposta da minuta é um instrumento estratégico que precisa ser utilizado como
de resistência.
REFERENCIAIS
ALVES, Giovanni. Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do
capitalismo manipulatório. São Paulo: Boitempo, 2011.
BRASIL, Minuta de Projeto de Resolução para audiência pública de 11/12/2015
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Educação
Física, Licenciatura. Publicada em 11 de dezembro de 2015. [Acesso em 18/11/2016.
Disponível em:http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/Proposta%20de%20
Resolu%C3%A7%C3%A3o_DCN%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica%20
licenciatura.pdf ].
SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA. Política educacional. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2004.
TAFFAREL, Celi Zulke. Critica a formação na Educação Física: Em defesa de novas
diretrizes curriculares. Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física (ExNEEF)Cadernos de Textos. Rascunho Digital/UFBA. [Acesso em 21/11/2016. Disponível em:
http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=898]
VERONEZ, Luiz Fernando Camargo; LEMOS, Lovane Maria; MORSCHBACHER, Márcia;
BOTH, Vilmar José. Diretrizes curriculares da Educação Física: reformismo e subordinação
ao mercado no processo de formação. Rev. Bras. Ciênc. Esporte [online]. 2013, vol.35, n.4,
pp.809-823.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2018
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INTRODUÇÃO
A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação de
licenciados e de bacharéis nos anos de 2002 e de 2004 configurou interpretações
diferenciadas na formação em Educação Física no Brasil. Neste sentido, o objetivo
deste estudo procurou compreender de que forma se estruturam os currículos de
formação em Educação Física de cinco instituições no Rio Grande do Sul.
OS CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Para Benites, Souza Neto e Hunger (2006) a licenciatura foi a formação utilizada
historicamente na Educação Física brasileira. Entretanto, em 2002 o Ministério da
Educação propôs novas DCN. A partir daí a interpretação inicial foi de que a formação
de professores para atuar na educação básica seria específica (SILVA, 2010). Já
a formação de bacharéis seria realizada para a intervenção não escolar (SCHERER,
2005). Entretanto, diferentes IES propuseram uma unificação da formação levando em
consideração uma centralidade pedagógica da intervenção da área como Molina Neto,
Fraga e Molina (2012). Esta contraposição ainda é amplamente discutida no País.
METODOLOGIA
Na tentativa de visualizar a situação atual, este estudo caracteriza-se como
uma pesquisa documental que envolve a análise dos projetos pedagógicos (PPC) de
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Dr. GEEF – IPA, scherer@via-rs.net
3 Me. GEEF – IPA, deninson.ferenci@ipa.metodista.br
4 Bacharel GEEF – IPA, armani.ramirez@hotmail.com
5 Acadêmica GEEF – IPA, gabriela.mendelski@gmail.com
6 Acadêmico GEEF – IPA, alexandreplatt@hotmail.com
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cincos IES do Rio Grande do Sul que mantém cursos de licenciatura e de bacharelado
em Educação Física. As instituições foram divididas em: Instituição “A”, “B” e “C”
que representam o sistema privado e as Instituições “D” e “E” o ensino público.
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
O estudo se referencia na verificação da duração dos cursos e de sua respectiva
carga horária.
A instituição “A” apresenta a licenciatura de três anos com a duração de 2990
horas. Já o curso de Bacharelado tem quatro anos e prevê uma carga horária de
3366 horas. Neste caso cumpre-se quase que o limite mínimo exigido pelas DCN.
Na instituição “B” a licenciatura é feita em três anos e meio num total de 2800
horas ampliando em um semestre o exigido pelas DCN. Já, o Bacharelado é realizado
em quatro anos com 3200 horas de acordo com a regulamentação mínima.
A instituição “C” apresenta uma base comum. A diferenciação é evidente nos
tipos de estágio curricular. A licenciatura tem 2820 horas e o bacharelado assegura
3200 horas. Ambos tem previsão de 4 anos.
Na Instituição “D” o número de horas da formação em licenciatura estranhamente
supera a do bacharelado: 3240 e 3210 respectivamente. O curso de licenciatura
é obrigatório enquanto que o curso de bacharelado é complementar. A duração
mínima é de quatro anos.
A licenciatura da instituição “E” tem formação em quatro anos com um total de
2935 horas. O Bacharelado também é realizado em quatro anos tendo 3203 horas.
CONCLUSÕES
Verificou-se que quatro das cinco instituições propõe formações diferentes
de licenciatura e de bacharelado conforme interpretação de Scherer (2005) e de
Silva (2010). Os cursos contemplam o tempo de integralidade mínimo e as cargas
horárias previstas nas DCN. Notou-se que o número de horas da licenciatura, em
geral, é inferior ao de 3200 relativas à formação do bacharel. Porém, somente
uma instituição tem como tempo mínimo os três anos previstos nas DCN para a
licenciatura o que nos faz refletir que a maioria das IES acredita que a formação
de professores exija mais que três anos para se efetivar com qualidade. Apenas
uma IES sugeriu a licenciatura unificada com complementariedade de bacharelado.
Sendo assim, apesar do número ainda reduzido de instituições analisadas, a grande
maioria optou por dividir a formação que é uma das possíveis interpretações das
DCN não aderindo às propostas unificadoras da Educação Física.
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RESUMO
Este estudo pesquisou as formas de interpretação que IES têm em relação às Diretrizes Curriculares
Nacionais para a organização dos currículos dos Cursos de Educação Física no Rio Grande do Sul. Foram
analisados os Projetos Pedagógicos Curriculares de cinco instituições privadas e públicas. Conclui-se
que quatro IES normatizam seus currículos para duas formações distintas. Somente uma instituição
pública propõe um curso de licenciatura unificado com entrada única e dupla modalidade de egresso.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física e Treinamento; Currículo; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação de
licenciados e de bacharéis nos anos de 2002 e de 2004 configurou interpretações
diferenciadas na formação em Educação Física no Brasil. Neste sentido, há a
necessidade de se compreender como estão sendo interpretados estes documentos
pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e ainda como estas visões se manifestam
na formatação curricular a partir deste novo paradigma de orientação. O objetivo
deste estudo procura compreender de que forma se estruturam os diferentes
currículos de formação em Educação Física a partir das orientações das DCN.
AS DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO FÍSICA
O papel que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) têm é vital para que se
possa entender como acontece a formação do profissional/professor de Educação
Física e de que forma os currículos são formatados segundo suas orientações. Este
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Dr. GEEF – IPA, scherer@via-rs.net
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processo se inicia com a sanção da Lei Federal no. 9.394 em 1996. A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) veio agregar mais autonomia para as
instituições de ensino legitimando o início de profundas mudanças. Para cumprir
esta determinação foram instituídas as DCN para a formação de professores da
educação básica em 2002. Como a Educação Física pode atuar em outros mercados
de trabalho foram instituídas também as DCN para a formação do graduado
(bacharel) em Educação Física em 2004 (FREITAS; PAIVA; SCHERER, 2016).
Neste sentido, Benites, Souza Neto e Hunger (2008) afirmam que através das
novas diretrizes ocorreram as principais mudanças na configuração da formação
do professor da Educação Básica, gerando muitas discussões sobre um novo rumo
que estava caminhando a Educação Física no sentido do surgimento de uma nova
formação de profissão através de uma dualidade dos cursos universitários no Brasil.
Freitas, Paiva e Scherer (2016) expõem que esta nova legislação apresenta
diferenças significativas na estrutura curricular das duas formações como a duração
e a carga horária mínima dos cursos.
Com este breve retrospecto sobre a evolução das diretrizes, nota-se que as
mudanças ocorreram em função da alteração histórica profissional no país que está
em frequente transformação econômica, gerando a necessidade de um profissional
preparado para suprir as novas exigências do mercado econômico, alterando de
forma significativa a formação do professor/profissional de Educação Física.
METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e fundamentase na análise documental dos Projetos Pedagógicos Curriculares (PPC) dos Cursos
de Educação Física acessadas no site das IES. Gil (2006) explica que a pesquisa
documental se assemelha muito com a bibliográfica. O que as difere é a natureza
de suas fontes.
A pesquisa foi realizada através da análise dos documentos de cinco IES
do Rio Grande do Sul, que apresentam em seus projetos pedagógicos os cursos
de licenciatura e de bacharelado em Educação Física. São Instituições de Ensino
Superior com trajetória marcada e relevante, que já formaram diversas turmas em
cada um dos Cursos de Educação Física.
Para garantir o anonimato das Instituições de Ensino definimos sua identificação
da seguinte forma: Instituição “A”, Instituição “B” e Instituição “C” como representantes
do sistema privado; Instituição “D” e Instituição “E” representam o ensino público.
A análise de dados consistiu em interpretar as informações advindas dos PPC
dos cursos compreendendo as ideias que estabeleceram a formatação curricular de
cada curso de Educação Física.
RESULTADOS
AS IES E A INTERPRETAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
Com a divisão do Curso de Educação Física em duas modalidades, Bacharelado
e Licenciatura, as IES foram orientadas a utilizar as DCN para construir seus Projetos
Pedagógicos.
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A Instituição “A” passa a compreender que existem cursos diferentes e tanto
o PPC do Curso de Bacharelado como do Curso de Licenciatura explícita que a
organização curricular entre as duas modalidades será distinta:
Com a transformação das Faculdades [..] no primeiro semestre de 2005 o
Curso de Educação Física passou a oferecer duas habilitações, Licenciatura
e Bacharelado, distintamente, atendendo às respectivas diretrizes que
orientam a organização curricular e a terminalidade definidora da futura ação
profissional (PPC Bacharelado Instituição “A”, 2013, p. 24).

A Instituição “A” compreende que o reconhecimento das diferentes formações
traz a necessidade de criar uma matriz curricular que esteja pautada com o objetivo
de contemplar conhecimentos que habilitem para a formação profissional do
Bacharelado em Educação Física, a capacidade de entendimento de que o aluno
deva ser sujeito/agente na concepção desse conhecimento, num mecanismo que
envolva teoria e prática:
A Instituição “B” tem suas origens e perfil inspirados na educação cristã. Ela
entende que existem duas modalidades de formação, ofertando então Cursos
de Licenciatura e de Bacharelado em Educação Física. Curiosamente o Curso de
Bacharelado estava aprovado pelo Conselho Universitário desde 2003 mesmo antes
da Resolução CNE/CP no. 07/2004. Já, o Curso de Licenciatura tem sua portaria
efetivada em novembro de 2008 (PPC instituição “B”, 2009).
Na sessão 2 do PPC em Licenciatura se especifica à área do conhecimento e
está definido que a Educação Física faz parte da área das ciências da saúde. Este
fato é confirmado pela Tabela de Áreas de Reconhecimento da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2014). Apesar disso, a Instituição
“B” constrói seu PPC em Licenciatura com direcionamento para a formação na
habilitação da Educação Básica:
Formar profissionais habilitados para a docência na Educação Básica com
sólida formação ética, cultural, filosófica, científica, tecnológica e pedagógica
levando em conta os princípios da Instituição e as constantes mudanças na
sociedade na qual irão atuar. (PPC Licenciatura Instituição “B”, 2009, p. 11).

Nota-se que a Instituição “B” diferencia bem a existência de peculiaridades
ao curso de Licenciatura, como também evidencia a diferenciação quando abre o
curso de Bacharelado em Educação Física em 2004.
A IES “C” apresenta dois PPC distintos, conforme a apresentação da organização
didático-pedagógica de ambas as formações houve:
[...] uma reconfiguração dos currículos universitários buscando uma
formação mais generalista e em consonância com as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Educação Física, no que diz respeito
à Licenciatura e ao Bacharelado. (PPC Licenciatura Instituição “C”, 2010, p. 3;
PPC Bacharelado Instituição “C”, 2010, p. 4).

A instituição reconhece e aplica a divisão da Educação Física em duas formações,
que ainda que generalistas, descrevem um desenvolvimento acadêmico específico
para as áreas de atuação. Neste sentido, o curso de licenciatura pretende desenvolver
nos discentes as habilidades como diálogo e reflexão crítica, atitudes éticas, valores
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sociais, diferentes abordagens pedagógicas, assim como competências técnicas e
científicas, além do trabalho coletivo. Já, o PPC do bacharelado traz como objetivos
desenvolver nos ingressantes a atuação em comunidade de diferentes níveis sociais,
proporcionar diálogo e reflexão crítica acerca dos assuntos da Educação Física
estendendo-se à inclusão social, integração entre teoria e prática e capacitação
para atuação fora do âmbito escolar.
A IES “D” discute essas diretrizes e interpreta-as de outra forma. Na análise de
seus PPC tanto da licenciatura quanto do bacharelado constatou-se que existe um
entendimento e uma forma de sistematização própria. Neste sentido, ela constrói
sua proposta de formação ampliada alicerçada na visão de que a Educação Física
é sustentada por uma ação pedagógica e seu profissional pode ser formado para
atuação em diferentes campos de intervenção a partir de uma licenciatura com
possibilidade de complementação de bacharelado. Utiliza a visão de autonomia
universitária e as legislações próprias para ofertar uma entrada única e em caráter
de ampla possibilidade de intervenção, mas disponibiliza uma complementariedade
para os interessados no Curso de Bacharelado.
A IES “E” possui 2 Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) diferentes para o
curso de Educação Física, tendo assim um curso de Bacharelado e outro curso em
Licenciatura.
Quanto ao curso de Licenciatura, o seu PPC atualizado em 2015 indica que as
recentes atualizações no documento se deu em virtude de cumprir as exigências da
nova legislação da Educação Física brasileira, indicando ainda que:
A criação do presente curso de Licenciatura em Educação Física originou-se
das mudanças necessárias no antigo currículo do curso de Licenciatura cuja
primeira turma formou-se em 1975. O presente Curso Diurno de Licenciatura
em Educação Física embasa-se nas orientações dos Pareceres do CNE
nº. 9 (2001), nº. 21 (2001), nº. 27 (2001), nº. 28 (2001) e nº. 58 (2004), das
Resoluções do CNE nº. 1 (2002), nº. 2 (2002), nº. 7 (2004), nº. 3 (2007) e nº.
7 (2007). (PPC Licenciatura Instituição “E”, 2015, p. 9)

No que se refere ao curso de Bacharelado em Educação Física, o seu PPC de
2015 informa que o curso de Bacharelado também surgiu da mesma necessidade de
suprir as exigências da legislação:
A criação do Curso de Bacharelado em Educação Física originou-se
das mudanças necessárias no antigo currículo do curso de Licenciatura,
decorrentes das orientações dos pareceres do CNE nº. 9 (2001) e nº. 138
(2002), assim como das Resoluções do CNE 07/2004 e 04/2009. (PPC
Bacharelado Instituição “E”, 2015, p. 8)

Nota-se assim que a IES “E” atende as indicações da DCN sobre as especificidades
dos cursos de Licenciatura e Bacharelado.
CONCLUSÃO
Analisando cada PCC, conclui-se que quatro das cinco IES pesquisadas
interpretam que as DCN orientam a formação dos cursos superiores no Brasil e
distinguem duas modalidades de formação para a Educação Física. Apesar de
registrarem algumas aproximações curriculares, o que parece influenciar esta divisão
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são as DCN dos cursos de licenciatura que promovem uma visão de especialização
docente para a educação básica. A IES “D”, entretanto, possibilita pensar numa
epistemologia da intervenção pedagógica da Educação Física em qualquer ambiente
de trabalho, por isso a proposta de licenciatura ampliada.
THE INTERPRETATION OF THE NATIONAL CURRICULAR GUIDELINES AND
THE CURRICULAR FORMATTING IN PHYSIAL EDUCATION: AN ANALYSIS ON
INSTITUTIONS IN RIO GRANDE DO SUL
ABSTRACT: This study searched the ways of interpretation that IES has in relation to National Curricular
Guidelines about the curricular formatting of the Physical Education Courses in Rio Grande do Sul.
Were analyzed the Curricular Pedagogical Projects of five institutions private and public. Concludes
that four IES normalize their curriculum with two distinct graduations. Only one public institution
propose an unified graduation course with only one entry and double modality of egress.
KEYWORDS: Physical Education and Training; Curriculum; Staff Development

LA INTERPRETACIÓN DE LAS DIRECTRICES CURRICULARES NACIONALES Y
LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN FÍSICA: UN ANALISIS EN
INSTITUCIONES EN EL RIO GRANDE DEL SUR-BRASIL.
RESÚMEN: El estudio investigó las interpretaciones que las IES tienen respecto a las Directrices
Curriculares Nacionales para organización de los currículos de Educación Física en el Río Grande
del Sur. Fueron analizados los Proyectos Pedagógicos Curriculares de cinco instituciones privadas
y públicas. Se concluye que cuatro IES organizan sus currículos para dos propuestas de formación
– Bachillerato y Licenciatura. Solamente una institución pública propone una carrera de licenciatura
unificada, con ingreso único y dupla modalidad de titulación.
PALABRAS CLAVES: Educación y Entrenamiento Físico; Curriculum; Desarrollo de Personal.
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA:
REPRESENTAÇÕES DA DIREÇÃO E DE DOCENTES DE
QUARAÍ – RS1
Mauren Lúcia de Araújo Bergmann2
Thaís A. da Luz Porto3
RESUMO
Este estudo objetivou-se a analisar quais as representações dos (as) diretores (as) e professores (as)
das escolas públicas no município de Quaraí, RS, com relação ao papel da Educação Física na escola.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que coletou dados através de entrevistas e investigou quatro
diretores e quatro professores de Educação Física de escolas públicas do município. Os resultados
possibilitaram evidenciar que, apesar da Educação Física ser componente obrigatório curricular há
cerca de duas décadas, não houve convergência sobre seu papel nas escolas estudadas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Concepção Pedagógica; Papel da Educação Física;
Formação Profissional.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente, coexistem na Educação Física (EF) diversas concepções sobre qual
o seu papel no contexto escolar. Algumas propostas visam o desenvolvimento motor,
cognitivo, afetivo e social dos estudantes; alcançar padrões de comportamento
motor; fazer com que os alunos se apropriem de gestos esportivos ou ainda,
alcançar modificações nos hábitos de atividade física.A EF no Brasil surgiu como
uma atividade intimamente ligada à formação eeducação do corpo disciplinado,
seus objetivos e práticas pedagógicas foram se modificando ao decorrer do tempo,
porém, essas propostas influenciam a concepção das aulas de professores de EF
até hoje.
Entretanto, as políticas curriculares nacionais das últimas décadas denotam a
intenção de formar cidadãos que possam construir uma sociedade menos desigual.
Assim, os sistemas e instituições de ensino vêm revisando objetivos de aprendizagem,
conteúdos, práticas educativas e formas de avaliação em EF, procurando dar espaço
para um entendimento democrático e transformador das práticas educativas.Por outro
lado, apesar de notórios avanços na área, essas mudanças parecem não atingir uma boa
parte do contexto das aulas de EF, considerando que em muitas escolas e secretarias
de Educação ainda prevalecem entendimentos convencionais4 da EF (NEIRA, 2016).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), maurenbergmann@unipampa.edu.br
3 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), thaispoorto@gmail.com
4 Referência para as propostas curriculares que adotam a matriz psicobiológica (melhoria da aptidão
física, o ensino esportivo, o desenvolvimento motor) estabelecem um rol de conteúdos considerados
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2 METODOLOGIA
O estudo é de cunho qualitativo e caráter descritivo, enfatiza o método
interpretativo, entendendo a realidade social como uma construção humana
(TRIVIÑOS, 1987). A população do estudo foi composta pelas escolas e professores
da rede pública de ensino de Quaraí/RS.Para a realização da pesquisa, foram
escolhidas quatro escolas públicas, 2estaduais e 2municipais, e a amostra contou
com 4 diretores e 4 professores de EF5. Foi realizado um estudo prévio 10 professores
voluntários para familiarização e ajustes do instrumento de coleta de dados. O
estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIPAMPA (parecer nº
1.331.776).
Todos os participantes aceitaram participar do estudo através do termo de
consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados através de entrevistas
semiestruturadas individuais que, para os diretores tinham 10 questões abertas e
duraram 15 minutos cada, em média. E, para os professores de EF continham 20
questões abertas e duraram, em média 30 minutos cada. Os temas da entrevista
foram pautados na formação profissional do entrevistado, em suas concepções
sobre a EF, objetivos, conteúdos e avaliação da EF na escola. Após as entrevistas, as
informações foram transcritas e enviadas aos participantes para que fosse realizada
uma validação interna.
A interpretação das entrevistas procurou estabelecer unidades de significados
e verificar se existia convergência entre os discursos em cada escola, buscando
entender a visão da EF nas quatro escolas.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A escola A é central e oferece Ensino Fundamental e Médio, sendo uma das
escolas estaduais mais antigas da cidade, fundada em 1913. Há 3 anos tem como
diretora uma pedagoga formada na URCAMP em 2004. Atualmente a escola possui
dois professores de EF, sendo o professor entrevistado, formado em 2005 pela
URCAMP, fazendo parte do quadro de docentes da escola há 6 anos. As aulas
de EF nesta instituição funcionam no turno inverso ao dos outros componentes
curriculares.
Diretora e professor da escola A, possuem falas semelhantes, reconhecendo
na EF o papel de formação social e demarcando sua vinculação com a ideia de
promoção de saúde, conforme pode ser constatado nos seguintes trechos:
“Dependendo dos professores, eles têm um papel fundamental, porque eles não
me ajudam só nesta parte do corpo, da EF, da aptidão física...”“{...} então como os
alunos têm essa abertura com os professores, eu já pego para esse lado social, para
a gente já trabalhar essas questões de atitude, de comportamento”(Diretora A).Sua
fala possui convergências com a fala do professor A, que parece reconhecer na EF
necessários a todos os sujeitos, baseando seus procedimentos didáticos em teorias que terminam
por padronizar corpos e comportamentos (CASTELLANI FILHO, 2011).
5 Os critérios de inclusão foram: a) professores e diretores (as) da mesma escola que aceitaram
fazer parte do estudo; b) escolas que possuíam professores de EF no seu quadro de docentes; c)
professores de EF que tivessem, no mínimo, 50% da sua carga horária na escola participante; d)
professores e diretores que fossem atuantes há, no mínimo, 6 meses na Educação escolar.
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papel semelhante: “Além da promoção da saúde, a parte de mostrar para ele (aluno)
que tem uma área benéfica à saúde deles, têm também a parte social”(Professor A).
As falas na escola A tornam possível perceber uma visão de EF articulada
com a perspectiva de promoção de saúde, herança do projeto de modernidade,
proveniente da intervenção médica na Educação no século XIX (SILVA, 2004).
A escola B é uma instituição de Ensino Fundamental, localizada na área
periférica da cidade. A diretora, em exercício há 3 anos, possui graduação em ciências
biológicas pela Fundação Educacional de Alegrete, em 1987 e em pedagogia em
2014, pela URCAMP. A escola conta com um professor de EF, formado pela URCAMP
em 2004, que está na escola há cinco anos. As aulas de EF ocorrem no turno inverso
ao das outras aulas.
Analisando o conteúdo das entrevistas do professor e diretora da escola B
parece que o papel da EF na escola está voltado para a prática esportiva: “{...} a gente
aposta muito nos esportes, nos valores de cooperação e solidariedade”(Diretora B);
“A nossa escola é uma escola de tempo integral, que sempre priorizou bastante
essa área de esporte, então sempre teve esporte e Educação Física bastante
vinculados”(Professor B).
Diretora e professor da escola B reproduzem a representação do imaginário
social que a EF possui, onde o esporte é o protagonista das aulas. De acordo com
Bracht e colaboradores (2003), cristalizou-se uma imagem de EF como um espaço
na escola vinculado ao esporte, onde o mesmo é conteúdo central de aula, é prática
mais valorizada pelos alunos, é referência de atividade extracurricular e para os
gestores escolares é o papel da EF.
A escola C é a única escola municipal central da cidade. Escola de Ensino
Fundamental, que acolhe alunos de todas as regiões do município. A diretora da
escola está no cargo há seis meses e é formada em letras, pela Fundação Educacional
de Alegrete, em 1993. A escola tem 2 professoras de EF e a participante do estudo
está na escola há 8 meses. Concluiu a graduação na URCAMP em 2005. As aulas de
EF nesta escola ocorrem no mesmo turno que as outras aulas, como em todas as
escolas municipais.
Na escola C, a diretora e a professora, parecem entender que o papel da EF na
escola é o de auxiliar na aprendizagem de outros componentes curriculares. Ambas,
apontam de forma positiva a utilização da EF como auxílio para as demais disciplinas:
“O papel dela é relevante pra tudo, porque ajuda no desenvolvimento das outras
atividades dentro da sala de aula” (Diretora C).“A gente trabalha dentro da EF, os
jogos, por exemplo, xadrez, dama, isso tudo ajuda a desenvolver o raciocínio rápido.
São escolhas que ‘tu’ vai desenvolvendo nas aulas para ajudar as capacidades dos
alunos nas outras disciplinas” (Professora C).
Segundo Darido (2012) existe o entendimento de que a EF serve como meio
para outras aprendizagens, que possivelmente, tenham mais reconhecimento na
escola. A autora destaca que não se deve negar a interdisciplinaridade na escola e a
participação da EF, mas considerar que esta articulação só será positiva se o papel
desta disciplina estiver claro para o professor. É comum observar estes discursos na
escola, no estudo de Kleiner e Souza Junior (2008) dentre os resultados achados,
um dado que chama a atenção refere à importância atribuída pelos diretores às
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aulas de EF, que privilegia a dimensão procedimental e a atitudinal, tendo em vista
que a formação de valores éticos e morais ficou entre as três respostas mais citadas.
A escola D é uma escola municipal rural de Quaraí, que trabalha com o Ensino
Fundamental. A diretora da escola é formada em pedagogia pela URCAMP em 2003
e tem pós-graduação em gestão escolar. A escola dispõe de um professor de EF
formado pelas Faculdades Unidas de Bagé em 1989. As aulas são ministradas no
mesmo turno que os outros componentes curriculares.
O professor D parece acreditar que o papel da EF seja o de“...formar o aluno
integralmente”. Uma fala semelhante da diretora D vincula a EF na escola com
uma formação geral “....a EF é fundamental, faz a parte social, a parte de limites e
disciplina, de sociabilidade, de afetividade” (Diretora D).
A especificidade dos saberes da EF não foi abordada nas falas. Professor e
diretora da escola D parecem entender que a EF é um meio ou um dos meios para
se desenvolver valores para se conviver na sociedade, entretanto sem mencionarem
seus saberes específicos. Darido (2012) entende que discursos como estes, em que o
papel da EF está pautado na formação integral do aluno, refletem uma aproximação
com a concepção psicomotricista, que é definida “como o ato de aprender, com os
processos cognitivos, afetivos e psicomotores”.
Em nenhuma das escolas o papel da EFfoi relacionado ao discurso da cultura
corporal de movimento, havendo ainda, repertório semelhante entre discursos
de diretores e professores da mesma escola.Diferentemente do que apontou
Bracht (1999), a expressão “cultura corporal de movimento” sequer aparece nas
representações de diretores e dos próprios professores de EF sobre o papel da EF
nestas escolas de Quaraí. O que denota que as teorias críticas da EF não repercutem
entre os sujeitos entrevistados. Possivelmente a representação de EF nestas escolas
ainda esteja pautada nos papeis que, historicamente, a EF já assumiu.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados ficou evidenciado que apesar da EF ser um componente
curricular obrigatório há mais de duas décadas, entre os participantes deste estudo
não houve convergências sobre seu papel na escola. Além disso, as representações
de diretores (as) e professores (as) sobre o papel da EF na escola permaneceram no
campo convencional.Nesse sentido é importante que se invista na formação inicial e
continuada com o intuito de fortalecer um entendimento do papel da EF na escola
que dialogue com a sociedade atual.
PAPEL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS ESCUELAS: REPRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN Y MAESTROS DE QUARAI - RS
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo analizar las representaciones de lo (los) directores (as) y
maestros (as) de las escuelas públicas de la ciudad de Quaraí, RS, con respecto al papel de la educación
física en la escuela. Se trata de un estudio cualitativo, que recoge datos a través de entrevistas e
investigó cuatro directores y cuatro profesores de educación física de las escuelas públicas de la
ciudad. Los resultados han permitido demostrar que, a pesar del programa de educación física sea
componente obligatorio durante casi dos décadas, ha habido una convergencia sobre su papel en
las escuelas.
PALABRAS CLAVE: Educación Física escolar; El aprendizaje del diseño; Papel de la Educación Física;
Formación profesional.
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOL: REPRESENTATIONS OF
DIRECTION AND TEACHERS OF QUARAÍ - RS
ABSTRACT: This study aimed to analyze the representations of public school principals and teachers
in the city of Quaraí, RS, regarding the role of physical education in school. This is a qualitative
research, which collected data through interviews and investigated four directors and four Physical
Education teachers from public schools in the municipality. The results made it possible to show that,
although Physical Education was a mandatory curricular component for about two decades, there
was no convergence on its role in the schools studied.
KEY WORDS: School Physical Education; Pedagogical Design; Role of Physical Education; Professional
qualification.
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DO LICENCIADO
EM DESPORTO NA CIDADE DA GUARDA – PORTUGAL
Bruna Beatriz da Rocha1
Flavana Alves Toledo2
RESUMO
O trabalho buscou realizar um levantamento sobre as condições que se submetem profissionais
da área de Educação Física ao mercado de trabalho em Portugal, levando em conta o modelo de
trabalho de um mundo globalizado refletindo em adaptações para os anseios do capital. Os dados
apontam que o mercado de trabalho de Educação Física é marcado por influências históricas que
possui uma relevância até os dias atuais no contexto da flexibilização, o que não se altera quando
comparamos com o Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; mundo do trabalho; precarização.

INTRODUÇÃO
O estudo se desenvolveu através do Programa de Mobilidade Internacional do
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais que tinha como objetivo promover a
complementação da formação acadêmica para estudantes dos cursos superiores,
proporcionando um elo com Instituto Politécnico da Guarda em Portugal em busca
de saberes e experiências. A pesquisa sobre a precarização do trabalho do licenciado
em desporto busca especificamente uma compreensão do mundo trabalho na atual
fase de desenvolvimento capitalista. Neste sentido, trata-se de um importante
estímulo investigar o estágio em que se encontra a área de Educação Física em
Portugal em especial na cidade da Guarda.
Na década de 1970, o capitalismo passa a enfrentar uma crise estrutural que
segundo Antunes (1999) manifesta-se através principalmente do esgotamento
do padrão de acumulação Taylorista/Fordista, crise do Estado de Bem Estar
Social, e a consequente retração dos gastos públicos e sua transferência para a
iniciativa privada. Em resposta à essa crise e buscando a recomposição do modo de
produção capitalista, são tomadas medidas para superar esses problemas, rumo a
uma sociedade mais flexível, com novas formas de organização da produção e do
consumo, processos de trabalho e mercados mais flexíveis e um forte ataque aos
direitos conquistados pelos trabalhadores (HARVEY, 2004).
O Estado precisa assumir uma nova configuração, condizente com as
necessidades de produção e reprodução da existência no modelo de acumulação
flexível, tendo como características a privatização, a desregulamentação e a
1 IF Sudeste MG – Campus Barbacena, bruna.rocha1@hotmail.com
2 IF Sudeste MG – Campus Barbacena, flaviana.toledo@ifsudestemg.edu.br
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descentralização, sob a alcunha de Estado Neoliberal. Em seu conjunto, essas
transformações têm implicado na intensificação da exploração da força de trabalho,
no aumento do desemprego e do subemprego, na precarização, flexibilização e
intensificação do trabalho.
A burguesia se apropriou da cultura corporal desde a sua consolidação enquanto
classe hegemônica na forma da Educação Física, que cumpriu objetivos distintos de
acordo com as diferentes fases de expansão capitalista (COIMBRA, 2009).
Entendemos que a burguesia apodera-se do mercado que surge e se expande
criando uma nova forma de mercadoria que passa a ser vendida, manifestando-se
então, um novo modelo de Educação Física. Ocorre um reordenamento no trabalho
dos professores ocorrendo também a perca da representatividade da classe.
O reordenamento do trabalho do professor de Educação Física trouxe à
cena, uma série de questões referentes a essa profissão, mudanças no conteúdo
do trabalho, aumento na precarização do trabalho, regulamentação da profissão e
transformações no que se refere à formação profissional da área (COIMBRA, 2009).
Aponta Nozaki (2004), ao analisar a realidade brasileira, que houve um
reordenamento do trabalho do professor de Educação Física, que em sua dimensão
histórica, pouco teve de conteúdo de transformação, referindo-se a uma forma
de recomposição situada no interior da sobrevida do capital, como resultado de
dois grandes determinantes: a secundarização da Educação Física na escola e a
construção de uma visão de profissão liberal.
Em relação a Portugal, Madureira (2015) aponta que durante a década de 1980,
o movimento reformista fez um esforço no sentido da formação dos dirigentes e
dos funcionários públicos, da mudança de mentalidades e comportamentos no seio
das estruturas, da flexibilização das cadeias de comando, da simplificação de regras
e regulamentos e da passagem de um ambiente de trabalho dominado pelas regras
para uma gestão flexível e motivada para o alcance de resultados.
Houve assinatura de um memorando envolvendo o estado Português e a
“Troika”, promovendo algumas reformas no mercado laboral em Portugal. As
reformas constam diversas medidas que abrange impactos na vida do trabalhador,
buscando através flexibilização aumentar o crescimento econômico do país.
Rebelo (2004), ao analisar a precariedade laboral seguindo uma metodologia
qualitativa, constrói o perfil do trabalhador precário: mulheres, jovens, idosos,
trabalhadores “pouco qualificados” e atuais licenciados.
Sendo assim, o objetivo do trabalho foi verificar como as transformações no
mundo do trabalho atingem os trabalhadores das práticas corporais em Portugal,
especialmente, na cidade da Guarda. O estudo foi realizado com vinte e sete
profissionais formados em licenciatura em desporto que exercem seus trabalhos
em diferentes áreas ligadas a Educação Física.
A formação em Licenciatura em Desporto tem por função preparar o profissional
para estabelecer e orientar programas de treino desportivo e preparação física;
realizar a avaliação e controle do treino; participar na direção técnica de clubes,
escolas de formação, associações ou federações desportivas, ginásios e empresas e
integrar equipes de promoção do desporto.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2033

METODOLOGIA E MÉTODOS
O referencial teórico reivindicado por essa pesquisa se assenta à luz do
materialismo histórico dialético. Buscamos subsídios teóricos em outros trabalhos
desenvolvidos que se relacionam com tema pesquisado, a fim de nos embasarmos
contribuindo para o avanço do conhecimento científico.
Como primeiro momento, realizamos um levantamento dos estabelecimentos
em que oferecem trabalhos relacionados à área de Educação Física na cidade da
Guarda em Portugal.
Para fundamentar nossa pesquisa, utilizamos como material empírico uma
entrevista semi-estruturada contendo os seguintes temas: a) Formação; b) Condições
objetivas de trabalho; c) Relações trabalhistas e d) Saúde.
Pretendemos com esses instrumentos metodológicos nos aproximarmos o
máximo possível do real movimento em que se encontra a precarização do trabalho
na área de Educação Física em Portugal, a fim de conseguirmos, confrontando os
dados encontrados, subsídios para pensarmos os rumos do mercado de trabalho
internacional de Educação Física.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O atual contexto político, econômico e legislativo em Portugal permite e valida
um conjunto de formas precárias de emprego opostas ao modelo tradicional de
contratação de trabalhadores, através do desenvolvimento de novas formas de
contratação como exemplo contratos a tempo parcial.
A criação destas formas “mais flexíveis de trabalho” tem sido defendida nos
últimos anos pela União Europeia, com o objetivo de garantir a flexibilidade que
permita o crescimento econômico em mercados e economias globalizados (SÁ,
2010). Se essas formas de trabalho já eram marcantes em grupos de trabalhadores
periféricos, elas têm se alastrado cada vez mais para outros grupos e setores.
Verificamos que dos 27 profissionais de desporto entrevistados, 13 eram do
sexo feminino e 14 do sexo masculino. 9 profissionais possuíam até 30 anos e 18
profissionais possuíam mais de 30 anos.
No quesito formação, notamos que 5 finalizaram a licenciatura na década de
90 e 22 se formaram a partir dos anos 2000. Dos entrevistados, 19 se formaram no
Instituto Politécnico da Guarda, e os 8 restantes em outras instituições de ensino
superior de Portugal e 6 são mestres, 2 possuem pós graduação, 13 licenciados e
os demais cursam mestrado.
As áreas de atuação da maior parte dos profissionais são nos campos não
escolares como exemplo: clubes, academias, ginásios e escolas de desportos,
totalizando 66.6%. Em Portugal, para atuar no campo escolar é necessário que se
obtenha o mestrado com duração de dois anos. Com a formação em desporto os
profissionais são aptos a trabalharem apenas nos ambientes não escolares.
Há variações nos quesitos relacionados às condições objetivas de trabalho,
onde 6 profissionais exercem apenas um turno, 15 trabalham em dois turnos e 5
trabalham três turnos e 1 não respondeu. Notamos que as pausas realizadas são
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geralmente nos horários de almoço, onde 10 profissionais possuem pausa com
duração de uma hora, 7 profissionais com pausa de duas horas, 7 profissionais não
necessitam de pausa, 2 profissionais possuem menos de 1 hora de pausa, e um não
respondeu.
No critério relações laborais foram manifestadas diferentes formas de cálculo
do vencimento em que 15 profissionais possuem contratos de trabalho, 8 são
prestadores de serviços e recebem por recibo verde, 2 são donos do próprio negócio,
1 profissional possui seu próprio negócio e recebe recibo verde, e outro possui
seu próprio negócio e recebe por contrato. É notado na pesquisa que recebem
maiores salários aqueles que possuem maior tempo de formação os profissionais
que possuem contratos de trabalho. Além disso, os profissionais que possuem
contratos são abrangidos com direitos a férias remuneradas e benefícios associados
ao vencimento.
Notamos que as condições de trabalho para quem não possui contrato são
mais precárias. Para receber o salário com valor significativo estão sujeitos a carga
horária exaustivas, sem direitos a benefícios e sem direito a férias, além disso, alguns
não possuem facilidades de conseguir licenças médicas em seus serviços.
No critério saúde, 45% relatou que possui dificuldades em conseguir licença
médica, sendo que os profissionais que trabalham com recibos verdes não têm
direito à licença sofrendo descontos em caso de falta ao trabalho.
Três profissionais entrevistados relataram possuir problemas de saúde.
Porém todos os profissionais relataram doenças profissionais que podem estar
diretamente associadas a profissão, como: lesões musculares e ósseas, problemas
nas cordas vocais, problemas auditivos, problemas mentais, cansaço, fadiga, doenças
respiratórias, constipações.
O estudo revelou que os licenciados em desporto na cidade da Guarda
apresentam relações de trabalho condizentes com a nova configuração do trabalho
no mundo contemporâneo, marcado pela flexibilização, extensas e intensas horas
de trabalho, através de prestação de serviços com contratos temporários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo inseriu-se em um esforço de compreender as consequências
da atual configuração do mundo do trabalho para os trabalhadores de Deporto na
cidade da Guarda em Portugal, foi possível identificar que a atual conjuntura do
capitalismo gerou mudanças estruturais refletindo diretamente no trabalho desses
profissionais com marcas da precarização e flexibilização do trabalho. Mostra também
que as consequências para os trabalhadores da Educação Física em Portugal tem
mais semelhanças do que disparidades com relação aos trabalhadores brasileiros¸
ambos países apresentam marcas da precarização e felxibilização.
PRECARIAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL LICENCIADO EN DEPORTE,
CIUDAD GUARDA PORTUGAL
RESUMEN: En este trabajo busco realizar un levantamiento sobre las condiciones de trabajo de los
profesionales Del deporte en Portugal teniendo en cuenta El modelo de trabajo del mundo globalizado
y las necesidades del capitalismo. Los datos apuntan q el mercado del trabajo del profesional de la
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educacion física esta marcado por influencias históricas q poseen una relevacia em los dias actuales
com um modelo de profesional flexible q no tiene alteracion al compararlo com lo que sucede en
Brasil.
PALABRAS CLAVE: Educacion Fisica; Mundo Del trabajo; Precarias

THE WORK PRECARIOUSNESS OF THE LICENTIATE IN SPORTS IN THE CITY OF
GUARDA – PORTUGAL
ABSTRACT: The study sought to carry out a survey about the conditions undergone by professionals
in the area of Physical Education related to the job market in Portugal, taking into consideration the
work model in a globalized world, reflecting in adaptations to the yearnings of capitalism. The data
indicate that the labor market of Physical Education is marked by historical influences that still have
relevance in the context of flexibilization, which does not change when we compare with Brazil.
KEY WORDS: Physical Education; World of job; Precariousness.
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CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS
EGRESSOS DO CEDF/UEPA, FORMADOS ENTRE 2011
E 20141
Carla Loyana Dias Teixeira2
Meriane Conceição Paiva Abreu3
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo mapear os campos de intervenção profissional do egresso
do CEDF/UEPA, formados entre 2011 e 2014. Metodologicamente caracterizado como um estudo
de campo, adota como técnica de pesquisa, a análise de conteúdo da entrevista aplicada com os
sujeitos. Conclui que a maioria dos egressos se encontra inserida no campo de trabalho não escolar
e se revela minimamente preparada para trabalhar qualquer conteúdo da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação de Professores; Prática Profissional.

1 INTRODUÇÃO
O campo de atuação do professor de Educação Física tem sido polemizado
em nível nacional desde a promulgação das diretrizes curriculares em 2004, e com
os novos currículos a partir de 2007. No Curso de Educação Física da Universidade
do Estado do Pará (CEDF/UEPA), a proposta curricular contempla todos os campos
de inserção do professor, no entanto, ainda há questionamento sobre a formação,
direcionado para a abrangência do conhecimento ou para a organização do trabalho
pedagógico no CEDF/UEPA.
Sabe-se que o professor formado necessita estar devidamente preparado para
as exigências do mundo do trabalho. No entanto, deslumbrados com a proposta de
trabalhar em academias de musculação e ginástica, campo que mais absorve de
modo explorador o profissional, os egressos concluem o curso afastados da essência
da Educação Física, a qual é composta pela relação pedagógica que se estabelece
com o aluno em qualquer sistema de ensino.
Como por muitas vezes a área de intervenção profissional não acolhe como o
idealizado, pois não há garantia de emprego, nem estrutura para desenvolver a ação
pedagógica, os egressos acabam recorrendo para o espaço escolar, que absorve
por meio de concurso público, garantindo no mínimo a segurança de emprego. No
entanto, nesse processo, os professores precisam de conhecimentos que não foram
valorizados pelos mesmos na formação inicial, prejudicando a sua prática profissional.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do PIBIC/CNPq para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA) loyanateixeira@gmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA) meri_black@hotmail.com
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Desse modo, essa pesquisa objetiva mapear os campos de inserção profissional
do egresso do CEDF/UEPA, formados entre 2011 e 2014, para identificar o tipo de
intervenção do professor de Educação Física e fomentar a legislação vigente da
área quanto a atuação deste profissional.
2 METOGOLOGIA
Os procedimentos de coleta de dados privilegiados na pesquisa em questão
se consolidam em: revisão da literatura; estudo da produção do conhecimento
sobre o tema e do Projeto Político Pedagógico do CEDF/UEPA; além de entrevista
semiestruturada com depoimento oral dos egressos.
Os sujeitos da amostra foram nove egressos com curso concluído entre
2011 a 2014, com atuação no campo escolar e/ou não escolar; residentes na Área
Metropolitana de Belém; e concordaram com a participação na pesquisa com a
assinatura do TCLE.
A localização dos sujeitos se realizou mediante solicitação formal feita à
Universidade do Estado do Pará para aquisição da ficha dos egressos em questão,
permitindo localizar 364 indivíduos. Para os dados qualitativos adotou-se como
técnica de pesquisa a “análise de conteúdo”, caracterizada pela investigação
sistemática do conteúdo das mensagens de textos, sendo este explícito ou implícito
(FRANCO, 2007. TRIVIÑOS, 1997).
Na primeira fase, denominada de pré-análise (organização do material),
colecionou-se as listas de dados pessoais dos egressos por ano e e-mail. Em
seguida, o envio de questionários, utilizando a ferramenta google docs, com um
retorno de apenas 14 indivíduos. Então, contataram-se cada um para a realização de
entrevistas, com resposta de nove egressos.
Na descrição analítica dos dados (codificação, classificação, categorização),
após realização das entrevistas, agrupou-se por questões do roteiro, selecionando
palavras-chaves relacionadas aos conteúdos; na última fase da técnica adotada, a
interpretação referencial (tratamento e reflexão), realizou-se a interpretação desses
dados utilizando-se do referencial teórico previamente estudado.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o Projeto Político Pedagógico do CEDF/UEPA, a Educação
Física se caracteriza como uma prática pedagógica (2007, p. 37) e, como tal, tem a
preocupação com a pesquisa e com os conhecimentos pedagógicos e didáticos que
sustentam os conhecimentos específicos. Portanto, os conhecimentos específicos
não devem ser tratados isolados ou antecipados, mas vinculados aos conhecimentos
pedagógicos que a sustentam.
Desse modo, os entrevistados quando indagados sobre os conhecimentos os
quais se sentiam seguros para ensinar, revelaram uma predominância dos conteúdos
esportivos, nos quais todos os sujeitos identificaram-se seguros para o trato, seguido
pela ginástica (66,5%), treinamento resistido (33,5%), jogos (22%), dança (22%) e
lutas (11%).
Observa-se em alguns discursos, a prioridade equivocadamente direcionada
ao ambiente em detrimento do objeto da prática – a docência –, que será a mesma
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em qualquer campo de intervenção. Assim, verifica-se que os sujeitos confundem
ou se mostram evasivos quanto aos limites conceituais entre os conhecimentos
pedagógicos e didáticos, demonstrando a falta de articulação destes com a própria
pesquisa.
Em relação ao que dizem 88,9% entrevistados, quanto ao ambiente de trabalho
moldar o conteúdo, analisa-se que o ambiente deve ser considerado na preparação
didática do conhecimento específico e não ser o principal elemento no processo.
Sobre a formação inicial ser suficiente para sua atuação, as respostas dos
entrevistados variam, mas torna-se evidente que o curso apresenta uma formação
generalista, o qual é objetivo formativo do PPP (UEPA, 2007, p. 45). Além disso,
55,5% dos sujeitos afirmam que o acadêmico necessita, depois deste contato inicial
com o Curso de Educação Física, partir para a pesquisa, a fim de aprofundar os
conhecimentos.
O PPP do curso destaca a necessidade da pesquisa ainda no curso, como se
pode observar em todos os semestres letivos, com a disciplina “Pesquisa e Prática
Pedagógica em Educação Física”, ou seja, o documento mostra a preocupação com
a pesquisa durante a formação, para que seja um trabalho contínuo dos egressos.
Além disso, sugere articulação com a concepção histórico-crítica, em que os
conhecimentos são sistematizados, unindo teoria e prática, com função social e
política (ARANHA, 2011).
Nota-se também que a maioria (66,6%) dos entrevistados não consegue
enxergar essa articulação da pesquisa tratada na formação inicial com os espaços
educativos que irá atuar, gerando a impressão de que suas formações não
contemplam este aspecto.
Durante as entrevistas, verifica-se uma característica comum em algumas falas:
a escolha pelo curso ocasionada por um desconhecimento ou uma visão idealizada
do campo. Tal característica causa “contradições entre a lógica de se instruir sobre
como praticar um esporte, ou compreender diferentes tipos de práticas corporais
voltadas para os processos de ensino-aprendizagem dentro da escola ou fora dela”
(SILVA; BEDOYA, 2015).
De forma geral, compreende-se que os entrevistados apresentam uma prática
pedagógica que perpassa tanto por tendências críticas, pois considera a realidade
que vai atuar; como tradicionais, em que a aula mostra que o conhecimento está
com o professor; bem como tecnicista, pois se preocupa especialmente com os
conhecimentos específicos e posteriormente com a turma e com o aspecto didático.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a maioria (77,7%) dos egressos está inserida no campo não
escolar, e estes se revelam minimamente preparados para tratar todos os conteúdos
da Educação Física. Assim, conforme o proposto pelo Projeto Político Pedagógico
do CEDF/UEPA avança no sentido de uma formação ampliada e comprometida com
a transformação da sociedade. No entanto, analisa-se que o acadêmico percebe
uma prática separada da teoria e desta forma, vinculada à prática pela prática,
portanto, evidencia a necessidade de uma melhor compreensão da essência do
trabalho docente por parte dos egressos.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2039

Por fim, compreende-se que a formação inicial contribui com o contato inicial
do egresso aos conteúdos da área e à pesquisa, para que este os desenvolva no
processo formativo e durante sua vivência profissional, em qualquer ambiente
educativo de intervenção do professor de Educação Física.
FIELD OF PROFESSIONAL ACTION OF GRADUATES FROM CEDF/UEPA,
FORMED BETWEEN 2011 AND 2014
ABSTRACT: This study has the objective of mapping the fields of professional intervention of the
graduates from CEDF/UEPA, formed between 2011 and 2014. Methodologically characterized as
a field study, it uses as research technique, the content analysis of the interview applied with the
subjects. It concludes most the graduates are inserted in the non-school field of work and they reveal
themselves minimally prepared to teach any content of Physical Education.
KEYWORDS: Physical Education; Teacher Training; Professional Practice;

CAMPO PROFESIONAL DE LOS GRADUADOS DE CEDF/UEPA, FORMADOS
ENTRE 2011 Y 2014
RESUMEN Este estudio es la mapeo de las áreas profesionales de la actividad de los graduados
de CEDF / UEPA formados entre 2011 y 2014. En cuanto a la metodología caracteriza como uma
investigación de campo, adopta la técnica de el análisis de contenido y entrevista aplicada al sujeto.
Concluye que la mayoría de los graduados se inserta en el campo de trabajo no escolar y revela
mínimamente preparados para trabajar cualquier contenido de la educación física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Formación de Profesores; Práctica Profesional.
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CONTRADIÇÕES NO ENSINO DO TÊNIS NO ESTÁGIO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS1
Ismaley Santos Lacerda2
Renata Carvalho dos Santos3
Diego Alves da Silva4
Pedro Paulo Pereira Braga5
RESUMO
Analisar a metodologia do ensino do tênis no Estágio Supervisionado da ESEFFEGO tendo em vista
o suporte oferecido na grade curricular. Foram entrevistados cinco estagiários. O método usado
foi o estudo de caso, utilizou-se da entrevista semiestruturada e observação sistematizada. Foi
considerado que os estagiários não sentem confiança para ministrar aulas de tênis devido a falta de
experiência e a falta de suporte da grade curricular.
PALAVRAS-CHAVE: Tênis; Estágio; Ensino-Aprendizagem

1 INTRODUÇÃO
O tênis é conhecido como um esporte de elite, praticado apenas por indivíduos
que têm condições financeiras para arcar com os altos custos da prática da
modalidade, (MESQUITA, 1972, p.11). A Universidade Estadual de Goiás (UEG),
unidade ESEFFEGO, proporciona à comunidade a vivência nesta modalidade
oferecendo todos os materiais necessários para prática. Porém, a matriz curricular
não tem a disciplina de tênis, o que deixa a dúvida de como os estagiários organizam
e executam o planejamento pedagógico.
Infelizmente, até os dias atuais não existe um aporte metodológico consistente
para o ensino-aprendizagem dos esportes na iniciação esportiva. A utilização dos
métodos parcial, global e misto normalmente é o caminho utilizado pelos professores
que seguem a abordagem tradicional (COSTA E NASCIMENTO, 2004, p. 50).
Em um estudo realizado Píffero e Valentini (2010, p.157), foram analisados métodos
de intervenção na iniciação esportiva voltado para habilidades especializadas do
tênis e sugerem que o Programa de Iniciação ao Tênis em contextos que priorizam
a motivação e a implementação de jogos para a aprendizagem esportiva reﬂete
em mudanças positivas sobre os movimentos de locomoção, oportunizando uma
melhora nas bases motoras das crianças.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), ismaley@live.com
3 Universidade Estadual de Goiás (UEG), renathacarvalho@hotmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), diego-a.silva@hotmail.com
5 Universidade Federal de Goiás (UFG), pdo.braga@hotmail.com
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Até aproximadamente 12 anos, o indivíduo desenvolve a coordenação e depois
desta idade, o desenvolvimento da coordenação tende a cair. Por isso nesta fase o
foco deve ser dado a exercícios de coordenação, e não de técnica (BALBINOTTI,
2009, p. 43).
Segundo Piconez, “Na Licenciatura, os estágios são vinculados ao componente
curricular Prática de Ensino cujo objetivo é o preparo do licenciando para o exercício
do magistério em determinada área de ensino [...]” (PICONEZ, 1991, p. 16). Em
teoria, não temos dúvida que o Estágio prepara o acadêmico para sua atuação
como professor. A real dúvida é se na prática, este acadêmico realmente adquiriu
no curso, bases estáveis para sua atuação no estágio e futuramente na sua área de
atuação quando graduado.
Portanto, o objetivo foi analisar a realidade do ensino do tênis na Universidade
Estadual de Goiás confrontando com o suporte oferecido na grade curricular.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso, realizado com Estagiários do Estágio
Supervisionado I da Universidade Estadual de Goiás – Unidade ESEFFEGO.
Foram entrevistados cinco alunos do Estágio no tênis. Teve como critério estar
matriculado no Estágio do tênis ou já ter feito o mesmo em semestres anteriores.
Assim, foram feitas algumas observações das aulas ministradas pelos estagiários
e também foi feito um questionário com 7 questões feitas aos estagiários que
cursaram em 2013 e/ou 2014 a disciplina do Estágio Supervisionado I: Tênis.
Para realizar a coleta de dados, foi usado como instrumento de pesquisa a
entrevista que “em um trabalho qualitativo, para ser mais produtiva, deve ser
conduzida como uma conversa informal para que possam aparecer novos dados e
tendências para a análise qualitativa” (MEDEIROS, 2006, p. 66). As perguntas foram
abertas e não fechadas, ou seja, evitando ter sim e não como resposta.
Com os dados coletados e transcritos, o estudo entrou na análise dos dados,
que é a “fase mais formal de análise tem lugar quando a coleta de dados está
praticamente encerrada. Nesse momento o pesquisador já deve ter uma ideia
mais ou menos clara das possíveis direções teóricas do estudo.” (LUDKE E
ANDRE, 1986, p.48)

Por fim, os elementos da pesquisa citados acima foram escolhidos com objetivo
de chegar a respostas fidedignas e com o mínimo de interferência da opinião do
pesquisador na entrevista, mantendo assim o caráter qualitativo do estudo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em primeiro momento foi questionado que tipo de esportes já praticou.
Obtivemos como resposta jogos de quadra e campo. Apenas um respondeu que
nunca praticou nenhuma modalidade esportiva.
Foi questionado qual experiência teve com o tênis antes do estágio, quatro
entrevistados responderam que nenhuma. Apenas o entrevistado número 03
respondeu que brincou de tênis na quadra algumas vezes. A Universidade Estadual
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de Goiás não tem a disciplina de tênis em sua grade curricular. Este é um dos fatores
que é questionado neste estudo, pois propor que os acadêmicos ensinem o tênis de
forma sistematizada, quando a maioria deles informa que nunca teve contato com
o tênis, acaba se tornando incoerente.
Quando perguntamos sobre qual o conteúdo trabalhado na parte teórica do
Estágio, o manual do estagiário apareceu na fala de quatro entrevistados, e um
deles mencionou as tendências da Educação Física. O manual do estagiário é um
instrumento que visa padronizar a forma do processo de ensino dos cinco estágios
supervisionados. O manual auxilia bastante o estagiário nos procedimentos para
realização do estágio, porém o manual deve ser revisto, principalmente no que tange
ao engessamento das atividades. O aluno deve fazer tudo como manda o manual,
sem poder trazer algo novo, seja nos planos de aula, ou nas observações das aulas.
Todos os modelos estão lá, e devem ser seguidos exatamente como está no manual.
O entrevistado Número 3 afirmou que foram discutidas as tendências da
Educação Física e este é um dado importante, pois as tendências são algo que é
extremamente complicado para os estagiários pois eles ainda estão se adaptando
a este conhecimento. No 5º período a disciplina de Metodologia do Ensino em
Educação Física (MEEF) é co-requisito para o estágio. Em MEEF os acadêmicos
têm contato maior com as tendências da Educação Física, porém neste mesmo
momento, já está sendo produzido o projeto de intervenção. Um sugestão seria
a disciplina de MEEF acontecer no 4º período, pois desta forma, a realização do
Projeto de intervenção teria maior qualidade, tendo em vista a importância desta
disciplina no processo pedagógico. Pensando desta forma, o fato das tendências
terem sido discutidas com o entrevistado Número 3, com certeza o auxiliou bastante
na produção do projeto de intervenção.
Perguntamos também como foi a preparação que o aluno teve para atuar
no tênis. Um entrevistado disse que nenhuma e outro entrevistado disse ter sido
horrível. O entrevistado número 05 informou que foi designado um aluno da própria
universidade para ensinar o básico e os entrevistados Número 03 e 04 falaram sobre
uma oficina advinda de um professor externo. Foi dito:
“a gente teve uma oficina quando já tinha muitas aulas dadas” (Número 01).
“[...] porque não tinha vivência, foi desesperador. Não tem suporte na
biblioteca, a gente não tem livro” (Número 02.

Podemos perceber que os primeiros entrevistados não obtiveram suporte para o
planejamento de suas intervenções práticas, já os demais entrevistados já obtiveram
auxílio, até mesmo externo através de oficinas. Os estagiários devem buscar meios
para obter o material didático e formas de planejar suas aulas, entretanto, o tênis é
uma modalidade esportiva complexa e mesmo que os alunos corram atrás de livros
e outras fontes, o pouco tempo que é dado não permite que seja desenvolvido um
trabalho de qualidade.
Quando perguntamos quem orientou a preparação para lidar o tênis, dois
responderam que foi com um acadêmico da própria universidade e três responderam
que o professor supervisor fez um oficina e convidou um Professor de tênis de
Goiânia. Nestas respostas percebemos uma evolução na preparação para lidar com
o tênis. Os alunos que participaram da oficina, demonstraram que mesmo sendo
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pouco o tempo de contato com o professor de tênis, o auxílio foi maior do que o
dos primeiros estagiários.
Outra pergunta que constou do nosso roteiro de entrevista foi sobre como
eram efetivamente as intervenções destes estagiários nas suas aulas. Encontramos
respostas do tipo: tecnicista, desenvolvimento motor, conteúdo dos livros, um deles
disse que escolheu a crítico superadora e um outro disse que era uma aula dividida
em partes.
Um entrevistado relatou a dificuldade de lidar com alunos que tinham níveis
diferentes e a problemática de ter alguns que já sabiam jogar tênis, até mesmo
melhor do que todos os estagiários. Não acredito ser um problema o fato do aluno
ser melhor tecnicamente que o professor. Mas o problema encontrado no estágio
é que os estagiários normalmente não estão preparados nem mesmo para fazer o
básico, que seria passar a bola para o outro lado regularmente. Isto acaba então se
tornando um problema:
“a gente se deparou com a realidade de alunos que já sabiam jogar porque
já vinham de semestres anteriores e muitos que não tinha vivência nenhuma.
(Número 2).

Perguntamos especificamente a respeito do método que foi utilizado e neste
caso três disseram demonstrativo, um disse parcial analítico e um disse expositivo.
Os métodos demonstrativo e expositivo são muito similares e acredito que estes
sejam os melhores métodos para o ensino do tênis, pois querer ensinar um esporte
que exige uma técnica extremamente apurada, são necessários métodos tecnicistas.
Todos os estagiários escolheram seus métodos incluídos em uma linha tradicional, e
acreditamos que é coerente, pois é muito difícil ensinar tênis de outra maneira.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A entrevista nos permitiu perceber que os estagiários não sentem confiança
para ministrar aulas de tênis. Isso se deve ao fato de não terem contato com o tênis
antes do Estágio e também pela preparação feita pelo próprio estágio, que não é
suficiente para passar tudo que os alunos precisam para ter domínio do conteúdo.
CONTRADICTIONS IN TEACHING TENNIS AT UNIVERSITY STATE OF GOIAS
STAGE
ABSTRACT: The aim of this study was to analyze the methodology of teaching tennis in the
Supervised Internship of ESEFFEGO in view of the support offered in the curriculum. Five trainees
were interviewed. The method used was the case study, used the semi-structured interview and
systematized observation. It was considered that the trainees do not feel confident to teach tennis
classes due to lack of experience and lack of support of the curriculum.
KEYWORDS: Tennis; Internship; Teaching-Learning

LAS CONTRADICCIONES EN LA ENSEÑANZA DEL TENIS DE LA ETAPA DE
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE GOIÁS
RESUMEN: Analizar la metodología de enseñanza del tenis en el Internado Supervisado de ESEFFEGO
en vista del apoyo ofrecido en el currículo. Se entrevistó a cinco aprendices. El método utilizado fue
el estudio de caso, utilizó la entrevista semiestructurada y la observación sistematizada. Se consideró
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que los alumnos no se sienten seguros de enseñar clases de tenis debido a la falta de experiencia y
la falta de apoyo del plan de estudios.
PALABRAS CLAVES: Tenis; Prácticas; Enseñanza-Aprendizaje
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DIÁLOGOS SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
NO RIO GRANDE DO NORTE
Leonardo Rocha da Gama1
RESUMO
O objetivo desse estudo foi identificar e discutir as diferentes compreensões sobre o Estágio
Supervisionado entre alunos da graduação (2015-2016). Compõem o corpus de análise desse
trabalho, sete relatórios de estágio. Os resultados foram organizados em: Percepções dos estagiários
em relação ao estágio supervisionado; Compreensões do processo formativo.Resultados: o estágio
como trajetória formativa no desenvolvimento das capacidades docentes; os saberes construídos no
curso do estágio.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; educação física; estágio supervisionado.

1 INTRODUÇÃO
As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), reconhecem o
Estágio Curricular Supervisionado como parte da formação docente, indispensável
nos cursos de licenciatura, portanto, constitui parte do processo de formação
necessário ao graduando que deseja ser professor. Para se enfrentar os desafios de
uma carreira docente, o postulante a professor deve estar atento durante o curso
de formação acadêmica, aos incentivos e estímulos que cercam o cotidiano da sua
formação (TARDIF, 2002). Para tanto, o Estágio Supervisionado torna-se um elo na
costura entre os saberes aprendidos nos livros com o cotidiano do espaço escolar.
A perspectiva tradicional que cerca o estágio se configura como possibilidade do
futuro professor construir relações entre teoria e prática (PALMA, 2010), contudo,
essa visão é limitada quando trazemos a compreensão que o estágio supervisionado
apresenta também outras possibilidades para o graduando, exemplo: conhecer
a realidade da profissão que optou para desempenhar; como preparação dele à
realização da sua prática profissional e na construção de uma identidade ética,
política e pedagógica que cerca a sua prática. Quando o acadêmico tem contato
com as atividades que o estágio lhe oportuniza, dar-se início a compreensão do
que foi estudado e a ação de relacionar o conhecimento aprendido em sala de aula
com o cotidiano do trabalho docente numa perspectiva complexa da prática social.
Essa pesquisa é um recorte do Estágio Supervisionado, do curso de licenciatura
em Educação Física, do Campus Avançado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia
(CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), referenciada
pelas Orientações curriculares para o ensino médio (BRASIL, 2006). No curso de
1 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), gama.leonardo@yahoo.com.br
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Educação Física CAMEAM/UERN, o Estágio Curricular Supervisionado é dividido
em quatro partes e que nesse trabalho, o foco é o Estágio Curricular Supervisionado
IV, cujo recorte é o ensino médio. O objetivo desse estudo foi identificar e discutir
criticamente as diferentes compreensões sobre o Estágio Curricular Supervisionado
entre os alunos da graduação em Educação Física, no período de 2015 a 2016.
2 METODOLOGIA
Essa trajetória formativa aconteceu na Escola Estadual Doutor José Fernandes
de Melo, localizada na cidade de Pau dos Ferros (RN), no ano de 2016 e envolveram
sete sujeitos, todos, na época eram alunos concluintes do curso de Educação Física,
CAMEAM/UERN. Compõe o corpus de análise desse trabalho, os relatórios de estágio
desses sujeitos, em concordância com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da
UERN, de acordo com a Resolução 466/2012, do CNS, CAAE: 37966314.2.0000.5294.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Os resultados dessa pesquisa foram divididos em dois momentos, a saber:
Percepções dos estagiários em relação ao estágio supervisionado; Compreensões
do processo formativo.No primeiro momento, os sujeitos relatam os desafios do
Estágio Supervisionado em Educação Física, considerando o lócus da pesquisa,
trazem reflexões dessas dificuldades, da superação delas e apontam diferentes
percepções sobre a prática pedagógica e o campo de estágio.Na visão dos sujeitos
investigados, a educação é responsável pela transformação e desenvolvimento
social e que, por isso, há a necessidade do futuro professor ter consciência de estar
abraçando algo que vai exigir dele uma dedicação; neste contexto, o professor tem
papel importante na busca conjunta com seu aluno por essa mudança de realidade;
e que, a transformação da realidade se efetiva no comprometimento das partes
envolvidas. Outros fins previstos no correr do estágio são: desenvolver habilidades,
hábitos e atitudes relacionados ao exercício da docência e criar condições para que
os estagiários atuem com maior segurança e visão crítica no campo de estágio.
Em Compreensões do processo formativo, os sujeitos expõem que é
“imprescindível o desenvolvimento do estágio com consciência porque só assim
o futuro professor terá a clareza do que ele enfrentará a cada dia”; “é disso que
necessitamos, é disso que a sociedade precisa, é isso que os pais anseiam para
seus filhos...”. Outras compreensões se destacam quando observamos as reflexões
expostas pelos sujeitos investigados, são elas: “podemos dizer que perante o
cotidiano das instituições de ensino, das dificuldades de estrutura das escolas, rotina,
disponibilidade de ambiente, recursos materiais, afinidades pessoais, ausência de
apoio familiar, indisciplina dos alunos...”; “...faz com que os estudantes da graduação
não se sintam prontos para encarar os problemas existentes no exercício docente”;
“sobre a prática na formação do professor, que durante seus estágios pensam e
repensam sobre suas práticas, no que fazer com seus alunos, que conteúdos
escolher, fazendo uma reflexão do que seria mais adequado para cada momento”;
“Assim sendo, o estágio curricular supervisionado como já mencionado, deve ser
visto como um importante meio na formação do professor, pois traz elementos
importantes para o exercício diário do futuro profissional”. Essa exposição destaca
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o conteúdo ético e político desses professores, ainda na formação, na expressão
do compromisso, expectativa e missão profissional. Nessa etapa do estudo, os
sujeitos procuram justificar a importância do estágio para os cursos de licenciatura:
promover maior integração entre a aprendizagem acadêmica e a compreensão
da dinâmica das instituições escolares de ensino, possibilitando ao acadêmico
estabelecer relações entre a teoria estudada em sala de aula e a prática de ensino.
Nesse sentido, a percepção do que é o aprendizado para os estagiários é de que
o aprendizado é muito mais eficiente quando é obtido através da experiência e
que é na prática que o conhecimento é assimilado com maior relevância para o
professor em formação. Sobre o campo de estágio, o estagiário vê a possibilidade
de entender os conceitos que lhe foram ensinados na exposição e debate na tradição
oral do ensino-aprendizagem dos conteúdos. Portanto, o postulante a professor de
Educação Física perceber no Estágio Supervisionado uma oportunidade de por em
prática os seus conhecimentos e de aproveitar essa oportunidade para realizar sua
prática com determinação, comprometimento e responsabilidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi observado que é no período do estágio, o futuro professor, compreende a
possibilidade de aproveitamento dos conhecimentos teóricos na prática; destacam
que as mudanças continuam no decorrer da vida profissional;que cada turma possui
uma realidade diferente e, portanto, exige posturas diferentes; que são exigidas do
professor ou da professora constante atualização e, desta forma, flexibilidade na
condução e orientação do seu trabalho. Frente às dificuldades e desafios apontados,
frente ao entusiasmo e a esperança por uma sociedade melhor, o estagiário tem no
Estágio Supervisionado um momento da sua trajetória formativa, em que eles se
vêem professores, onde: começam a desenvolver suas ideias e opiniões sobre a
profissão e, dessa forma, apresenta o perfil ético e político que cerca o seu trabalho;
localizamos aspectos da sua formação e da sua identidade profissional. Portanto,
tomar a aproximação da teoria acadêmica com a prática no campo de estágio é
limitar a ação desse componente curricular a tarefa exclusiva de associar a teoria
com a prática, o que empobrece a compreensão ética e política dessa importante
etapa da formação docente. Compreendemos que o estágio é um passo importante
para o licenciando no desenvolvimento da capacidade de se encontrar com a
realidade social da educação e, a partir desta relação, começar a se preparar como
futuro profissional da área; os saberes aprendidos pelos granduandos, no curso do
estágio, fazem a diferença na formação do futuro professor, ora no conjunto de
conhecimentos relativos ao acúmulo das diferentes técnicas pedagógicas, ora pelo
conteúdo ético e político relativo ao conjunto de atitudes. Esses saberes têm efeito
no futuro campo de atuação profissional e, por consequência, na sociedade.
DIÁLOGO SOBRE LA FORMACIÓN DE SUPERVISADA EN PROFESOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA, EN RIO GRANDE DO NORTE
RESUMEN: El objetivo de este estúdio fue identificar y analizar las diferentes interpretaciones del
entrenamiento supervisado de estudiantes graduados (2015-2016). Ellos constituy en el corpus
de análisis de este trabajo, siete informes de etapa. Los resultados se organizanen: Percepción de
los alumno sen relacióncon la formación supervisada; La comprensión del proceso de formación.
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Resultados: La etapa formativa como trayectoria en el desarrollo de habilidades de enseñanza; el
conocimiento incorporado em la etapa del curso.
PALABRAS CLAVE: Formación de profesores; educación Física; entrenamiento supervisado.

DIALOGUES ON THE STAGE SUPERVISED IN THE TRAINING OF THE TEACHER
OF PHYSICAL EDUCATION, IN RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT: The objective of this study was to identify and discuss the different understandings
about the Supervised Internship among undergraduate students (2015-2016). They compose the
corpus of analysis of this work, seven reports of internship. The results were organized in: Perceptions
of the trainees in relation to the supervised stage; Understanding of the formative process. Results:
the internship as a formative trajectory in the development of the teaching capacities; The knowledge
built in the course of the stage.
KEYWORDS: Teacher training; physical education; supervised internship.
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FORMAÇÃO INICIAL E ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA
DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL1
Victor Hugo de Paiva Arantes2
Eliane Silvério de Souza3
Lílian Brandão Bandeira4
RESUMO
Este trabalho resulta de um processo de investigação, planejamento e materialização de uma experiência
pedagógica realizada na Educação Infantil por meio do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório,
cujo principal objetivo foi conhecer a realidade escolar e promover às crianças o aprendizado de
elementos constitutivos da Capoeira Angola. Como metodologia, utilizamos elementos da pesquisa
qualitativa e, para a materialização das aulas, elementos do universo lúdico e infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Estágio Curricular Supervisionado; Educação Física Escolar.

INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do curso de Educação Física
da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás da Universidade
Estadual de Goiás (ESEFFEGO-UEG) tem como um dos espaços de intervenção a
educação básica. No entanto, para este trabalho, apresentaremos uma síntese do
processo formativo desenvolvido em um Centro de Educação Infantil da cidade
de Goiânia. Esse processo formativo desenvolveu-se a partir de um processo
investigativo pautado pelos princípios da pesquisa qualitativa e, posteriormente,
com a construção de um projeto de intervenção, do planejamento das aulas, da
materialização da prática pedagógica e da reflexão e do debate coletivo das
experiências pedagógicas.
A fase inicial do processo investigativo se deu a partir do estudo de referenciais
teóricos relacionados à Educação, Educação Física, Educação Infantil, organização
do trabalho pedagógico na escola, avaliação e coleta de dados para a análise de
conjuntura. Então, respaldados pelos referenciais estudados, realizamos a análise
de conjuntura, constituída também pela análise do Projeto Político-Pedagógico
(PPP) da instituição, observações participantes e sistematizadas das aulas e da
infraestrutura da instituição, entrevistas semiestruturadas com a professora e a
coordenadora para, em seguida, elaborarmos o projeto de intervenção.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal Goiano (IFGoiano), victor.arantes@ifgoiano.edu.br
3 Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE-UFG), eliane_silverio11@hotmail.com
4 PPGE-FE-UFG e ESEFFEGO-UEG, lilian.bbandeira@gmail.com
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As intervenções pedagógicas ocorreram na turma “DE”, composta por 23
crianças de três a quatro anos de idade. As aulas foram ministradas nas terças e
quintas-feiras no período vespertino, totalizando 12 aulas planejadas e executadas. A
proposta de intervenção teve como conteúdo a Capoeira Angola, que se organizou
tendo por base os seguintes eixos: aspectos sociais e históricos; reconhecimento
das possibilidades dos movimentos da Capoeira Angola (Ginga, chamada angola,
esquiva, cocorinha, aú-de-cabeça, meia lua de frente e rabo de arraia); exploração
rítmica dos diversos instrumentos, como o pandeiro, o berimbau e o atabaque.
Desse modo, o principal objetivo da intervenção pedagógica foi proporcionar às
crianças a identificação, o aprendizado e a vivência dos elementos constitutivos
da Capoeira Angola relacionados à sua contextualização na sociedade atual, ao
aprendizado de golpes, músicas, ritmos e movimentos pertencentes a este conteúdo
da cultura corporal e à vivência de diferentes situações pedagógicas que viabilizam
a imaginação e o respeito às diferenças de cada sujeito.
A organização das aulas se constituiu por três fases, sendo elas: a primeira
destacou os elementos da capoeira, identificando quais as possibilidades da turma,
norteando o andamento da aula; a segunda fase se compôs pela problematização
dos elementos que foram apresentados; e, por último, o momento de apropriação
do conteúdo, expresso por meio de movimentos, brincadeiras, pinturas e diálogos
feitos com as crianças. Como metodologia, utilizamos a construção de materiais
pedagógicos, músicas, pinturas, montagem de painéis, manuseio de instrumentos
musicais e vivência de ritmos e movimentos constitutivos da Capoeira Angola,
contação de histórias com fantoches, dentre outros.
Quanto à avaliação, esta foi realizada por meio de atividades de identificação
dos elementos da capoeira (instrumentos, músicas, elementos da capoeira, como
a roda e outros), sendo que, em alguns casos, usamos painéis para colagens
de figuras e atividades de imagens da capoeira para colorir em casa. Outro
instrumento foi a participação nas brincadeiras que caracterizam os elementos
da Capoeira Angola, além da realização dos movimentos próprios dessa prática
corporal. Por fim, retomamos a colagem de figuras nos painéis, que evidenciou a
identificação dos elementos trabalhados.
PRIMEIROS PASSOS: O “GINGADO” HISTÓRICO
A inserção da Educação Física na Educação Infantil tem se constituído em
um profícuo campo de debates acerca desse componente curricular na escola. Ao
adentrarmos no universo da Educação Infantil, e entendendo que há possibilidades
de inserção da Educação Física como componente curricular nessa etapa da
educação básica, iniciamos um processo de estudos e debates coletivos sobre essa
temática nas aulas do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório IV do curso de
licenciatura da ESEFFEGO-UEG. Sendo assim, vários estudos sobre essa temática
foram realizados a fim de subsidiar teoricamente o planejamento das aulas e a
investigação da instituição parceira de estágio.
Nesse sentido, Sayão (1997) afirma que, no Brasil, os currículos direcionados
à Educação Física na pré-escola, que atende crianças de 0-6 anos, possuem uma
tendência maior para as características de uma Educação Física espontânea cujas
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características se aproximam de atividades lúdicas, tendo o aluno como centro das
atenções e o professor como um sujeito apenas observador. Em contraposição a
essa ideia, Silva (2005) afirma que, na Educação Infantil, a Educação Física deve
apresentar elementos das construções sociais (história, cultura e outros), por meio de
jogos, brincadeiras, danças, esportes e lutas, orientados por uma prática pedagógica
pautada no alcance de uma reflexão significativa do mundo para a criança.
O Núcleo de Estudos Pedagógicos da Educação Física da Universidade
Federal de Santa Catarina – NEPEF/UFSC (1996) destaca outras duas concepções
de Educação Física para o ensino na educação infantil que ainda se fazem atuais
nas instituições educativas. Uma é nomeada de psicomotricidade, a qual possui um
caráter terapêutico. Essa é uma concepção utilizada para potencializar conhecimentos
de outras áreas de ensino; caracteriza-se por movimentos generalizados (padrões)
para a realização de seu trabalho pedagógico; e considera o aprendizado da criança
restrito à compreensão momentânea do que foi executado. A outra tendência é a
da aprendizagem motora, que estabelece uma relação com o ensino dos esportes
(de rendimento), levando em consideração o etapismo, no qual a criança só é dada
como desenvolvida por meio do desenvolvimento de suas capacidades motoras.
Na superação de uma prática mecânica e que esta seja significativa para os alunos,
entende-se como indispensável, em todo trabalho pedagógico, o reconhecimento
do espaço (status social, infraestrutura, condições socioeconômicas), a postura que
a instituição adota diante do processo educativo e outras características que são
peculiares a cada local. Após a realização da análise de conjuntura, identificamos as
possibilidades de o trabalho da Educação Física, no campo de estágio, possibilitar
o ajuste necessário para o planejamento adequado das intervenções.
COMEÇANDO A GINGAR: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com a Educação Infantil,
adotamos, como referencial teórico, a pedagogia crítico-superadora, que se
fundamenta na pedagogia histórico-crítica. Dentro do contexto dessa pedagogia,
utilizam-se elementos da cultura corporal (esporte, jogos, brincadeiras, danças e
lutas), ampliando a capacidade de uma interpretação crítica da realidade em que o
aluno está envolvido (SOARES et al, 1992).
Nessa perspectiva, a capoeira, como um elemento da cultura corporal e,
portanto, conteúdo da Educação Física escolar, possibilita “[...] o conhecimento
histórico, de raiz étnica e que está na base da formação de nosso povo, como
expressão e representação dos direitos e de nossas lutas sociais” (SILVA, 2005,
p. 137). Considera-se assim que a abordagem crítico-superadora possibilita uma
prática pedagógica não somente pela prática, mas pela liberdade de expressão e
reflexão, proporcionando ao aluno o sentido do conteúdo em sua realidade social e,
sobretudo, o aprendizado dos elementos constitutivos da cultura corporal.
No decorrer das aulas, algumas problemáticas significativas se evidenciaram,
tais como: indisciplina dos alunos e a falta de legitimidade da Educação Física na
educação infantil.
Em relação à indisciplina, nota-se que o contexto histórico da Educação Física
na educação infantil apresenta grande tendência a se utilizar da recreação como
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objetivo de suas aulas, fortalecendo um caráter de compensação do desgaste tido
em sala de aula. Assim se fortalece a dicotomia entre sala/pátio, corpo/mente e teoria
e prática, que tende a dificultar a efetivação do trabalho pedagógico da Educação
Física (SAYAO, 1997). Essa realidade também se fez presente nas nossas aulas.
Segundo Vasconcellos (2006), a indisciplina pode estar relacionada, ainda,
com o fato de as aulas serem espontaneístas, uma vez que a professora regente da
sala se utiliza dos momentos específicos para as práticas corporais de estratégias
não direcionadas e sem intencionalidade pedagógica. Dessa forma, o trabalho da
Educação Física acaba sendo prejudicado, pois os alunos confundem o sentido dado
ao modelo recreativo com as aulas e com outros momentos diretivos destinados ao
ensino dos conteúdos da cultura corporal.
DANÇANDO, JOGANDO E LUTANDO: CONSIDERAÇÕES PARA O MOMENTO
Este trabalho apresentou, pois, a síntese de um processo formativo construído
no tempo e espaço do Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório IV do curso
de licenciatura em Educação Física da ESEFFEGO/UEG. A intervenção pedagógica
se desenvolveu a partir da pesquisa, do planejamento e da reflexão de atividades
envolvendo a Capoeira Angola numa turma de Educação Infantil de uma instituição
da cidade de Goiânia.
Desse modo, concluímos que esta experiência trouxe inúmeras contribuições
para a formação do professor de Educação Física, visto que esta se materializou
mediante uma sólida formação teórica e um diálogo colaborativo entre universidade
e instituição educacional. Além disso, o processo formativo do estágio foi orientado
e acompanhado na totalidade de seu tempo pedagógico pela professora supervisora
da universidade. Esse acompanhamento, durante a totalidade do tempo pedagógico
do estágio, foi muito importante para a construção e materialização do planejamento
das aulas e para a promoção de reflexões acerca das problemáticas referentes à
docência na Educação Infantil.
Apesar das dificuldades encontradas no campo de intervenção, o trabalho
se materializou a partir da fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica
(SAVIANI, 2000) e crítico-superadora (SOARES et al, 1992) e do entendimento da
Educação Física como componente curricular na Educação Infantil (SILVA, 2005).
INITIAL TRAINING AND SUPERVISED STAGE: A REFLECTION ON THE
PEDAGOGICAL PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION IN CHILD EDUCATION
ABSTRACT: This work results from a process of investigation, planning and materialization of a
pedagogical experience carried out through the Mandatory Curricular Supervised training. The main
objective was to know the school reality and promote the learning of constitutive elements of Capoeira
Angola. As a methodology, we use elements of qualitative research and for the materialization of
classes, we use elements of the play and children universe.
KEYWORDS: Child education; Supervised training; Schooling Physical Education.

FORMACIÓN INICIAL Y SUPERVISADA: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL
RESUMEN: Este trabajo resulta de un proceso de investigación, la planificación y la realización de un
experimento educativo llevan a cabo a través de la supervisadas requiere realizar prácticas. El principal
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objetivo fue conocer la realidad escolar y promover el aprendizaje de los elementos constitutivos de
la Capoeira Angola. Los elementos de la metodología utilizada de la investigación cualitativa y la
materialización de las clases, que utilizan elementos de juego y la infancia del universo.
PALABRAS CLAVE: Educación Infantil; Supervisado prácticas; Educación Física escolar.
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ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NO CURSO DE
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA: UMA
VISÃO DISCENTE
Gabriela Teixeira Paula1
Ana Clara de Melo Villaça2
Selva Maria Guimarães Barreto3
RESUMO
O presente estudo teve por objetivo desvelar as concepções expressas por 30 discentes do curso
de Bacharelado em Educação Física da UFJF com relação às vivências proporcionadas no âmbito
dos Estágios Supervisionados Obrigatórios. Mediante análise dos dados foi possível observar a
insatisfação dos participantes com o atual desenvolvimento deste constituinte curricular, assim como
do desconhecimento discente com relação às imposições legais referentes à temática.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Bacharelado em Educação Física; opinião discente.

INTRODUÇÃO
A atual formação em nível superior do Bacharel em Educação Física apresenta
como determinantes legais a Resolução no. 007/2004 (BRASIL, 2004) e o Parecer no.
108/03 (BRASIL, 2003) que versam, respectivamente, sobre os princípios, condições
e procedimentos para o adequado desenvolvimento destes profissionais, e a carga
horária mínima (3.200 horas) constituinte desta graduação (VASCONCELLOS;
VERBENA E FARIA; FARIA, 2008).
Tendo como base os documentos explicitados, o curso de Bacharelado em
Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que apresenta uma
duração de oito semestres e carga horária total de 3445 horas/aula, promove uma
formação teórico/prática que busca capacitar seus discentes para a estruturação e
implementação de adequadas ações profissionais nos âmbitos do esporte, do jogo,
da ginástica, das lutas e artes marciais, do lazer, da dança e das ações vinculadas à
gestão esportiva.
Para tanto, se constitui mediante o oferecimento de disciplinas vinculadas
às áreas básicas (como Anatomia, Bioquímica, Estatística, entre outras), às áreas
específicas da Educação Física (Handebol, Natação, Voleibol e Fisiologia do
Exercício, por exemplo) e também dos Estágios Curriculares Obrigatórios assim
1 UFJF, gabrielatpaula@hotmail.com
2 UFJF, claramelo14@hotmail.com
3 UFJF, selva.barreto@ufjf.edu.br
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organizados segundo o Projeto Pedagógico do curso (FAEFID, 2014): os estágios
devem ocorrer à partir do 5° período do curso de graduação, sendo que acontecem
de forma que haja um professor supervisor no local onde está sendo realizado, e é
orientado também pelo professor condutor da disciplina na Faculdade.
Para realizar os estágios, o aluno deve regularizar sua situação junto à Coordenação
de Estágio da PROGRAD (Pró Reitoria de Graduação)/UFJF, necessitando serem
preenchidos o Termo de Compromisso de Estágio - TCE, o Plano de Atividades de
Estágio – PAE e sendo providenciada, pela Coordenação de Estágio, uma apólice de
seguro de vida, que, de acordo com o Termo de Compromisso de Estágio, será pago
pela UFJF, nos casos de estágio obrigatório.
As condições mínimas para que o estágio ocorra são o registro do professor
orientador de estágio (professor da instituição receptora) no Conselho de
Educação Física e o convênio da instituição receptora com a UFJF. O convênio
é estabelecido via Pró Reitoria de Extensão, como competência da Gerência de
Convênios.
Os estágios obrigatórios (curriculares) são de 500 horas, distribuídas da
seguinte forma:
• Estágio obrigatório I - a partir do 5° período do Curso – o aluno deve cumprir
150 horas, sendo cada 50 horas referentes a um dos três departamentos
da FAEFID (“Desportos”, “Fundamentos da Educação Física” e “Ginástica e
Arte Corporal”). Cada departamento oferece, OBRIGATORIAMENTE, áreas
específicas de estágio e o aluno seleciona uma delas, a fim de concluir as 50
horas de estágio mencionadas.
• Estágio obrigatório II – a partir do 6° período do Curso - com as mesmas
características do Estágio I, permite o cumprimento de mais 150 horas dentre
a carga horária total de 500 horas. Nesta fase, o aluno, em cada departamento,
realiza o estágio em áreas diferentes daquelas realizadas no Estágio I. O
estágio obrigatório I não se caracteriza como pré-requisito do estágio
obrigatório II. Porém, o aluno precisa ter cursado ou estar cursando, no
mesmo período letivo de realização do estágio, a disciplina (obrigatória)
respectiva de introdução e vivência dentro da área do estágio.
• Estágios obrigatórios de Núcleo Temático (NT) – realizados nos 7° e 8°
períodos do Curso - são 200 horas de estágio, cumpridas em relação às áreas
específicas das disciplinas eletivas dos Núcleos Temáticos “Promoção da
Saúde e Qualidade de Vida” e “Treinamento e Organização Desportiva”. O
aluno escolhe o núcleo temático no qual irá cumprir 180 horas de disciplinas
eletivas (aproximadamente, 03 disciplinas de 04 créditos cada uma) – o
estágio ocorre em áreas deste mesmo núcleo, associadas às disciplinas
eletivas que o aluno cursou.O estágio de núcleo temático é realizado em
duas áreas distintas (estágio de NT I e estágio de NT II) – cada 100 horas se
referem a uma das disciplinas eletivas cursada.
O estágio obrigatório de NT I não se caracteriza como pré-requisito do estágio
obrigatório de NT II. Porém, o aluno precisa ter cursado ou estar cursando, no
mesmo período letivo de realização do estágio, disciplina eletiva de NT dentro da
área do estágio.
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As ações características do estágio deverão ser necessariamente: observação,
participação e intervenção (nesta ordem), ações estas que devem estar esclarecidas
no plano de atividades de estágio, a ser construído pelo professor orientador de
estágio (professor da instituição receptora), juntamente com o estagiário, com
deferimento da COEFAEFID e com conhecimento do professor supervisor (UFJF).
Para a realização do estágio, é necessário que o aluno esteja matriculado
em uma disciplina de estágio – não se pode realizar, por exemplo, um estágio no
período de férias e, posteriormente, matricular-se na disciplina: trata-se, assim, de
uma situação irregular. Sugere-se o oferecimento de cursos intensivos para estes
casos.
Uma vez que os Estágios Supervisionados devem promulgar a compreensão,
a aplicação e a reflexão das teorias apresentadas em sala/quadra de aula em um
contexto vivencial/prático, de modo a proporcionar ao futuro profissional o domínio
de conhecimentos e ações imprescindíveis às adequadas estruturação e aplicação
de suas futuras atividades profissionais, o presente estudo tem por objetivo desvelar
as concepções dos discentes do curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF
com relação às vivências por eles e elas experimentadas no âmbito dos Estágios
Supervisionados Obrigatórios constituintes de sua matriz curricular.
METODOLOGIA
O estudo se caracterizou como uma pesquisa descritiva exploratória, de caráter
quali-quantitativo, sendo os dados coletados mediante aplicação de um questionário
adaptado de Karino (2001) constituído por sete questões que versavam sobre a
importância da realização dos estágios para a formação do bacharel em Educação
Física; a condição do(a) participante com relação ao estágio (estimulado(a) ou
não); fatores que estimulavam ou desestimulavam a aprendizagem nos estágios;
os papéis a serem desempenhados pelo professor do curso e pelo supervisor de
estágio; o que deveria ser mantido e alterado nos estágios.
O número de participantes foi de 30 discentes do curso de Bacharelado em
Educação Física em uma população total de 155 inscritos nos Estágios obrigatórios
oferecidos no primeiro semestre de 2017.
Necessário ressaltar que os participantes se encontram em diferentes momentos
da graduação, haja vista o fato de terem realizado todos os estágios (n= 20), terem
cumprido os Estágios I e II (n= 06) e estarem cursando os Estágios I e II (n= 04).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com relação à questão número 1 (Você acha importante o desenvolvimento
do estágio supervisionado como experiência e aprendizado? Por quê?), todos
responderam sim (n=30), sendo os motivos relacionados à vivência prática
proporcionada nos Estágios.
No tocante à questão número 2 (Você se sente estimulado ou desestimulado
para o cumprimento do estágio? Por quê?), quatro alunos afirmaram estar
estimulados; três indicaram estar mais ou menos estimulados e 23 afirmaram estar
desestimulados.
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Importante destacar que 100% dos entrevistados que já haviam realizado todos
os estágios indicaram estar desmotivados com os mesmos.
Já os resultados mais obtidos na questão 3 (Quais os fatores que facilitam
a aprendizagem do aluno no estágio?) foram os seguintes: aluno com interesse,
estímulo do professor e/ou supervisor e adequada recepção no local de estágio,
já que a questão permitia mais de uma indicação, sendo que três participantes
indicaram apenas o tópico campo de estágio.
Com relação à questão número 4 (Quais os fatores que prejudicam a
aprendizagem do aluno em estágio?), todas as respostas possíveis (campo de
estágio; aluno sem interesse; professor e/ou supervisor sem estímulo; professor e/
ou supervisor que cobra demais; inadequada recepção no local de estágio) foram
igualmente marcadas já que esta questão também permitia mais de uma indicação,
sendo que somente um discente marcou o quesito “aluno com ansiedade acima do
esperado” como limitador da aprendizagem nos estágios.
Nas questões número 5 (Qual o papel do professor no estágio (UFJF)?) e 6
(Qual o papel do supervisor no estágio? (UFJF)?) todos os alunos indicaram os
tópicos “Estimular o aluno no alcance dos objetivos do estágio” e “Incentivar o
aluno na busca/aperfeiçoamento do conhecimento científico”, o que demonstra
a necessidade do professor vinculado à UFJF de realizar encontros durante a
realização dos estágios externos à UFJF, condição não obrigatória segundo o Projeto
Pedagógico do Curso. Aqui cabe um esclarecimento. É permitida a realização de
estágios fora das dependências da UFJF, sendo facultada a atuação como supervisor
de estágio a todo Bacharel em Educação Física credenciado junto ao Conselho
Regional de Educação Física, como indicado na Introdução.
Com relação à questão 7 (Na sua opinião o que deveria ser mantido ou alterado
no modo em que acontece o estágio supervisionado na Faculdade de Educação
Física da UFJF?), 20 dos entrevistados indicaram a necessidade de revisão quanto à
carga horária dos estágios, uma vez que a entendem como excessiva, sete indicaram
a necessidade de maior disponibilidade dos professores e supervisores no tocante
à resolução de problemas durante a realização dos estágios, cinco manifestaram
insatisfação quanto às necessidades formais de execução do mesmo (papéis
referentes aos estágios), três discentes indicaram a necessidade dos estágios
serem pagos e um discente afirmou que nada precisaria ser alterado. Ressaltamos
que houve multiplicidade de sugestões por um mesmo entrevistado e que há um
significativo desconhecimento por parte dos discentes com relação aos aspectos
legais que norteiam a realização dos Estágios Obrigatórios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante os resultados obtidos é possível verificar a insatisfação dos
participantes com relação à atual estruturação dos Estágios Supervisionados
no curso de Bacharelado em Educação Física da UFJF, assim como atestar o
desconhecimento por parte de grande parte dos entrevistados de alguns aspectos
legais obrigatórios constituintes dos Estágios Obrigatórios vinculados à formação
do Bacharel em Educação Física.
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Sendo assim, faz-se necessário um repensar sobre a configuração de tais
componentes na formação proporcionada aos entrevistados, de modo a originar
uma adequada concepção profissional.
STAGES SUPERVISED IN THE COURSE OF BACHELOR IN PHYSICAL EDUCATION
OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF JUIZ DE FORA: A DISCERNING VISION
ABSTRACT: The objective of this study was to unveil the concepts expressed by 30 students of the
undergraduate course in physical education of the UFJF in relation to the experiences provided in
the scope of mandatory supervised internships. By analyzing the data it was possible to observe the
participants’ dissatisfaction with the current development of this curricular constituent, as well as the
student ignorance regarding the legal impositions related to the subject.
KEYWORDS: Supervised internship; Bachelor of Physical Education; Student opinion

ETAPAS SUPERVISADA EN CURSO BACHELOR EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA: A ESTUDIANTES VISION
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo revelar las opiniones expresadas por los 30 alumnos
de la licenciatura en curso de UFJF educación física con respecto a las experiencias proporcionadas
bajo la supervisado requiere realizar prácticas. Tras el análisis de los datos fue posible observar la
insatisfacción de los participantes con el desarrollo actual de este componente curricular, así como
la ignorancia estudiante con respecto a los requisitos legales relacionados con el tema.
PALABRAS CLAVES: Etapa supervisada; Licenciado en Educación Física; Opinión de los estudiantes.
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AS CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES DO PIBID
NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DE
PROFESSORES (AS) SUPERVISORES (AS)1
Eriques Piccolo Becker2
Raiara Valau Keller3
Rosalvo Luís Sawitzki4
RESUMO
Este trabalho analisou as contribuições e implicações do subprojeto PIBID Educação Física na
Formação Continuada (FC) em serviço de Professores Supervisores (PS). Como metodologia,
utilizamos observações, que aconteciam semanalmente em reuniões deste subprojeto. Como
resultados, percebemos a importância da participação dos PS no PIBID, pois, ela traz muitas
contribuições em conhecimentos e valores que enriquecem esse processo formativo, discutindo com
os demais envolvidos no subprojeto possibilidades para melhorar a prática pedagógica docente.
Concluímos que a FC em serviço é uma alternativa que pode contribuir para melhor compreender a
prática pedagógica e o campo de atividade docente.
PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada. Prática pedagógica docente. PIBID.

INTRODUÇÃO
A Formação Continuada (FC) apresenta-se como uma das opções viáveis e
fundamentais para o aprimoramento da formação docente e do sistema educativo
(NEVES, 1994 apud FERREIRA, 2015). Ela está interligada com a prática pedagógica
dos docentes, e para melhor compreende-la, faremos um estudo voltado para os
professores que atuam como supervisores no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) – Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental.
No desenvolvimento deste subprojeto estes professores auxiliam os acadêmicos da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na construção dos planos de aula, e,
além disso, na execução dos mesmos.
No decorrer dos anos, alguns estudos sobre FC de professores vêm
demonstrando alguns problemas referentes a sua eficiência prática no dia-a-dia dos
docentes, e isso fez com que essa temática fosse bastante inflada nas discussões
acerca da prática pedagógica, inclusive, conforme Günther e Molina Neto (2000),
entre os professores que estão atuando na escola.
Com estudos desenvolvidos nessa área é possível entender o processo de
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro de PROLICEN - UFSM.
2 Acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), eriquesbecker28@hotmail.com
3 Acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), raiarakeller@hotmail.com
4 Prof. Dr. Da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), rosalvo.sawitzki@ufsm.br
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formação continuada, valorizando, assim, cada vez mais o professor da escola
como protagonista do processo, levando em conta sua realidade e suas dificuldades
cotidianas no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, ao
levar em conta as atuais condições de trabalho dos docentes, sendo elas o pouco
tempo para planejar suas aulas, desvalorização perante a sociedade, confronto
com os alunos, e também da pouca utilização das tecnologias de forma educativa,
é de extrema importância que eles busquem qualificação além de sua formação
inicial, para que possa corroborar ainda mais na melhoria da qualidade de ensino
na educação pública brasileira. Essa qualificação está diretamente ligada com o
processo de FCS.
Considera fundamental ressaltar a importância do reconhecimento e
valorização do saber docente no âmbito das práticas de formação continuada,
de modo especial dos saberes da experiência, núcleo vital do saber docente,
e a partir do qual o professor dialoga com as disciplinas e os saberes
curriculares. (Candau 1997 apud: FLÓRIDE 2008 p.9).

Entendemos ser de extrema importância a discussão do tema, pois acreditamos
que temos o dever de construir alternativas para suprir as necessidades escolares,
uma vez que consideramos que o foco deste processo está no docente e na
comunidade escolar.
[...]como pontos centrais de referências para se repensar a formação de
professores adequadas aos desafios do atual contexto, são eles: A escola deve
ser vista como locus de formação continuada; A valorização dos saberes da
experiência docente e a consideração do ciclo de vida dos docentes. (Candau
1999 apud: COSTA 2004 p. 70).

As dificuldades enfrentadas na carreira docente são recorrentes e isso torna o
processo um desafio para os professores, com isso, trazer reflexões acerca do tema
Formação Continuada em Serviço (FCS) pode contribuir para melhor compreender
o pensamento dos professores e do ambiente escolar em relação ao seu processo
formativo e sua importância para a pratica pedagógica.
OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho foram: Analisar as contribuições e implicações do
subprojeto PIBID Educação Física, no processo de formação continuada em serviço
dos professores (as) que atuam como supervisores (as), compreender a forma que os
supervisores (as) pensam e realizam suas práticas pedagógicas, identificar possíveis
momentos de diálogo entre os professores das escolas, os acadêmicos em formação
inicial e o professor coordenador da universidade e perceber a interferência deste
na formação continuada.
METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa qualitativa, tendo como
uma de suas principais características o fato de que o pesquisador procura entender
os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada,
objetivando situar suas interpretações dos fenômenos estudados (NEVES, 1996).
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Utilizamos o estudo de caso, que segundo GIL (2002) tem como propósito
proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que
o influenciam ou são por ele influenciados.
Para ajudar na pesquisa, participamos das reuniões semanais do subprojeto,
que ocorrem todas as quintas-feiras no turno da noite. Participam dessas reuniões,
além dos professores (as) supervisores (as) e do coordenador do subprojeto, os 16
bolsistas do PIBID. Nelas, participamos como bolsistas de iniciação científica e temos
o papel de observar e colaborar com todas as dinâmicas e atividades desenvolvidas
pelo grupo.
RESULTADOS
Através das observações realizadas semanalmente, podemos perceber que
os professores (as) supervisores (as) que estão inseridos nas reuniões, conseguem,
se atualizar pedagogicamente, além disso, participam ativamente do processo
de formação inicial dos acadêmicos do curso de Educação Física, uma vez que
os professores auxiliam os estudantes durante todo o processo de construção e
execução das aulas, no tratamento com a comunidade escolar, além de ajudar os
acadêmicos a lidar com problemas e situações que surgem de forma inesperada
durante o dia-a-dia escolar. Como afirma LIBÂNEO (2004):
O professorado, diante das novas realidades e da complexidade de saberes
envolvidos presentemente na sua formação profissional, precisaria de
formação teórica mais aprofundada, capacidade operativa nas exigências da
profissão, propósitos éticos para lidar com a diversidade cultural e a diferença.
(LIBÂNEO, 2004, p. 77).

Outro aspecto importante, e que foi observado, é a relação do aluno da
universidade que está em processo de formação inicial e o professor da escola, o qual
está em processo de formação continuada em serviço. Essa relação, como podemos
detectar, é muito rica quando proporciona troca de conhecimentos, saberes e de
experiências, os quais se fazem de extrema valia para ambos. Percebemos também,
que existe certa resistência por parte dos PS em notar á necessidade de uma nova
forma de prática pedagógica, convivendo com os acadêmicos em formação inicial,
os docentes tem a oportunidade de compreender a importância de se atualizar
conforme a realidade atual das escolas. Conforme SELLES (2002):
É necessário que a relação universidade/escola não seja unidirecional, onde
apenas a universidade produza conhecimento e “leve” à escola, contudo,
que seja encarada como uma via de “mão dupla”, onde a escola possa
ser considerada também um campo que produz e envia conhecimentos à
universidade, no intuito de articular saberes científicos e acadêmicos com
saberes profissionais e experienciais. (Selles, 2002).

CONCLUSÃO
Com base nas análises realizadas no presente trabalho, podemos relatar que
este tema é extremamente amplo e que depende de uma continuidade de pesquisa
para melhor compreende-lo. Com os estudos realizados até o fim deste projeto, é
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possível identificar que a FCS é um importante componente da prática docente de
qualquer professor.
É através da participação do subprojeto PIBID, que os PS tem a oportunidade
de melhor compreenderem suas práticas pedagógicas e o campo de atividade
docente.
Podemos entender que a formação continuada surge como um suporte ou
até mesmo, um recurso para os docentes, na perspectiva de que eles necessitam
buscar novas formas de realizar suas aulas, para que consigam contemplar aquilo
que lhes é exigido, lembrando BACHELARD apud FENSTERSEIFER, GONZÁLEZ
(2013) “Continuar sendo estudante deve ser o voto secreto de todo professor”.
Portanto, no decorrer do estudo ficou nítido que o PIBID contribui de forma
satisfatória na carreira docente dos professores, fazendo com que eles cresçam
profissionalmente e se sintam protagonistas do processo de FC e educacional.
É notório que o fato de estar na escola, atuando em diferentes ambientes, faz
com o profissional seja mais flexível à possíveis mudanças, ou seja, é preciso que o
professor modifique sua forma de trabalhar, pois sabemos que a prática pedagógica
depende de diversos fatores, como por exemplo, as diferenças individuais dos
alunos, as condições físicas das escolas, os materiais que são disponibilizados e
até mesmo, o contexto social em que a escola está inserida. E para esse processo
de modificação, é preciso que o docente encontre caminhos para contemplar suas
necessidades, e nisso entra a formação continuada.
THE CONTRIBUTIONS AND IMPLICATIONS OF PIBID CONTINUED TRAINING INSEVICE OF SUPERVISOR TEACHERS
ABSTRACT: This article analyzed the contributions and implications of subproject PIBID Physical
Education at Continued Training (CT) in-service of Supervisor Teachers (ST). As methodology, we
used observations, which happened weekly in reunions of this project. The results showed the
importance of ST participation in PIBID discussing possibilities to improve the teacher practice with
others involved in subproject, because this came a lot of contributions in knowledge’s and values
that improve this training process. We concluded the CT in-service is an alternative can contribute to
better comprehend the teacher practice and the teacher activity field.
KEYWORDS: Continued formation. Teacher practice. PIBID.

LAS CONTRIBUCIONES E IMPLICACIONES DEL PIBID EN LA FORMACIÓN
CONTINUA EN SERVICIO DE PROFESORES(AS) SUPERVISORES(AS)
RESUMEN: En este trabajo se ha hecho un análisis de las contribuciones e implicaciones del subproyecto
PIBID Educación Física en la Formación Continua (FC) en servicio de profesores supervisores
(PS). Como metodología hemos utilizado observaciones que fueron registradas semanalmente en
reuniones de este subproyecto. Como resultados percibimos la importancia de la participación de los
PS en el PIBID, pues ha se llega a muchas contribuciones en conocimientos y valores que enriquecen
ese proceso formativo, del mismo modo que discutiendo con los demás sujetos involucrados en al
subproyecto posibilidades para mejorar la práctica pedagógica docente. Concluimos que la FC en
servicio es una alternativa que puede contribuir para mejor comprender la práctica pedagógica y el
campo de actividad docente.
PALABRAS CLAVE: Formación continua. Práctica pedagógica docente. PIBID .
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AS CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES DO
SUBPROJETO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA NA
FORMAÇÃO INICIAL E DOCÊNCIA PRECOCE1
Ana Nathalia Almeida Callai2
Rosalvo Luis Sawitzki3
RESUMO
Procuramos compreender as contribuições e implicações do Subprojeto “PIBID Educação Física
Ensino Fundamental Anos Finais” do CEFD/UFSM à formação inicial e à docência precoce de
acadêmicos bolsistas deste programa. Este trabalho caracteriza-se, quanto aos objetivos, como
um estudo descritivo e, quanto aos procedimentos, a um estudo de campo. Entre os resultados,
destacamos que o Subprojeto supracitado visa qualificar a formação de seus bolsistas no sentido de
corroborar para a construção de sua identidade docente.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Formação inicial. Docência precoce.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho traz em tela a temática formação inicial e docência “precoce”,
no intuito de provocar reflexões iniciais sobre os desafios que são apresentados no
exercício da docência de acadêmicos nas escolas. Esses assuntos fazem referência
aos resultados das primeiras observações identificadas na execução do Subprojeto
“Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Educação Física
Ensino Fundamental Anos Finais”, no Centro de Educação Física e Desportos
(CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Entendemos que esse
estudo tem sua importância em virtude de trazer elementos para o acadêmico que,
ao assumir uma docência “precocemente” na escola, poderá remeter-se, segundo
Silva e Bracht (2005), como uma oportunidade de melhor compreensão sobre as
lacunas existentes na formação inicial. Em vista do que foi exposto, procuramos
analisar que contribuições e implicações o Programa ‘PIBID Educação Física’ vem
proporcionando à formação inicial de acadêmicos bolsistas deste subprojeto
enquanto docência precoce.
METODOLOGIA
Esta pesquisa tem caráter qualitativo, segundo Gil (2008), quanto aos
objetivos, aproximando-se de um estudo descritivo, pois, descreve características de
1 Estudo financiado pelo Fundo de Incentivo à Pesquisa (FIPE-UFSM).
2 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ana.nathalia@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), rosalvo.sawitzki@ufsm.com
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determinadas populações ou fenômenos. Esse tipo de estudo pretende descrever os
fatos de determinada realidade, exigindo do investigador uma série de informações
sobre o que deseja pesquisar (TRIVIÑOS, 1987). Quanto aos procedimentos técnicos,
esta pesquisa se caracteriza como um estudo de campo, procurando aprofundarse em uma realidade especifica tomando como base sua realização por meio da
observação direta das atividades do grupo estudado para captar as explicações e
interpretações que ocorrem nessa realidade (GIL, 2008).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos dados, identificamos que os discursos apontavam
uma maior frequência a assuntos relacionados à teoria e à prática, não no viés
que sejam tratados separadamente, mas o sentido de entender articulação entre
ambos na prática pedagógica. Ainda, notamos que essa necessidade emergiu a
partir das dificuldades encontradas em relação à transposição dos conhecimentos
apreendidos na formação inicial e o seu desdobramento na escola. O trabalho de
Silva e Bracht (2005) também aponta diálogos entre acadêmicos e professores:
[...] de forma independente, este embate entre teoria e prática no decorrer do
curso (consciente ou inconscientemente) e que, ao se discutir novas formas
de organização de estágio, algum tipo de articulação com as experiências
docentes precoces será uma atitude assaz proficiente para a formação dos/
as professores/as de Educação Física. (SILVA; BRACHT, 2005, p. 74).

Enquanto os termos ‘teoria’ e ‘prática’, ambos sendo um dos assuntos que teve
mais ênfase de debate e discussões nos encontros do Subprojeto, também continuam
se apresentando, por vez, de modo incompreensível de articulações na prática
pedagógica docente. Para Marques (2003), instituir lugares distintos para teoria e
prática é considerado um equívoco, onde devem ser estabelecidos diálogos coerentes
entre ambas ao longo de todo o curso de formação. Dessa maneira, ao dialogarmos
com Figueiredo (2014, p. 32-33) para melhor compreender essa questão, o mesmo
corrobora conosco em sua afirmação justificando essa dificuldade, pois, “os dilemas
comumente abordados relativos à formação inicial, propriamente, nas licenciaturas,
focalizam a falta de articulação entre teoria e prática e de unidade no processo de
formação, pela dicotomia entre formação especifica e formação pedagógica [...]”.
Próximo a isso, outro assunto refletido entre o grupo foi a respeito das práticas
pedagógicas, onde a maioria dos sujeitos a configuram como um espaço fértil,
principalmente, devido à troca de experiências entre os agentes participantes,
explicitando que, quando uma escola apresenta alguma dificuldade e/ou situaçãoproblema, busca-se resolve-la em conjunto com todos. Com isso, podemos
compreender que aprender a profissão docente, na atualidade, tem um significado
distinto daquele presente em outros contextos históricos devido à imprevisibilidade,
às incertezas e às indefinições do contexto da sala de aula. A subjetividade presente
nesses momentos é considerada importante para ajudar na construção da identidade
docente, sendo que nessas situações inesperadas são definidas algumas posturas
enquanto futuro professor.
Da mesma forma, torna-se interessante a gama de opções que o professor
pode fazer uso de novas metodologias, não que o mesmo abandone as formas
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sobreditas ‘tradicionais’ de ensinar, porém que, ao menos, isso sirva para os
docentes repensarem sobre elas e analisarem o que se tornaria mais produtivo
para as aulas e para os educandos. Em meio a isso, as metodologias foi um dos
assuntos tratados nas reuniões, o qual apresentou tensionamentos entre os
acadêmicos ID e PS. É possível que essa tensão seja devida a distintos tempos
educativos e diferentes necessidades formativas entre ambos. Para exemplificar, os
cursos de graduação com maior tempo já cursado (geralmente fazendo referência
aos PS) não disponibilizasse em suas grades/matrizes curriculares um enfoque
mais “pedagogizado”, se assim podemos mencionar, na licenciatura (ou antiga
licenciatura plena). Ao contrário disso, os currículos atuais (boa parte referenciandose aos acadêmicos ID em curso) contam com uma maior variedade de elementos
pedagógicos para a formação inicial, com mais ênfase em diferentes metodologias e
abordagens didáticas que o currículo anterior, o que poderia justificar os momentos
dificultosos para elaboração dos planejamentos em conjunto, nem sempre havendo
um consenso em ambas as partes. Esse contratempo no planejamento coletivo
foi um fator a destacar ao longo das observações, onde, na maioria das vezes,
os acadêmicos acabavam elaborando seus planejamentos sozinhos e mostrando
apenas para o professor supervisor.
Além disso, a escuta sensível dos relatos permitiu analisarmos que há, ainda,
um distanciamento entre a universidade e a escola quanto à apresentação de
recursos e materiais didáticos disponíveis às práticas educativas, principalmente,
mostrando situações extremamente precárias e/ou ausência dessas ferramentas
no âmbito escolar. Isso se torna notório ao exemplificar que em nossas vivências na
formação inicial podemos contar, em sua maioria, com uma riqueza e diversidade
de materiais como, por exemplo, vário tipos de bolas, cones, projetores, além de
quadras cobertas, ao contrário, quando nos deparamos com a realidade da escola
pública sentimos o quão impactante isso se torna ao pensar que, frequentemente,
diversas escolas não possuem uma estrutura mínima como uma quadra de esportes,
a qual, como referenda Freitas (2014, p. 28), “[...] é o local mais utilizado para as aulas
de educação física”. Contudo, em estudo de Macedo (2011), traz uma informação
muito pertinente que, na visão unânime dos professores de educação física, as
escolas não foram planejadas e construídas contemplando o espaço físico para as
aulas práticas desse componente curricular. Esse impasse também é assinalado
nos achados de Shigunov (1997), Damazio e Silva (2008), Rodrigues (2011), Silva
e Júnior (2015) e outros, que encontraram distintas limitações nas condições de
infraestrutura nos educandários investigados.
Algumas dessas mesmas dificuldades no âmbito escolar foram apontadas nos
relatos das vivências dos sujeitos participantes do Subprojeto, referenciando que
as atividades pedagógicas acabavam sendo desenvolvidas dentro das condições
de materiais e espaços existentes nas escolas, como em pisos brutos ou até mesmo
nas gramas, além de dispor de poucos e/ou a falta recursos didáticos para as aulas
de Educação Física na Educação Básica. Em vista disso, há também autores, como
Lima (1986), que estão preocupados e questionam a condição das instalações físicas
dos educandários, pois, segundo esse mesmo autor, a má conservação e baixa
qualidade das mesmas podem afetar diretamente a aprendizagem e o desenrolar
de propostas curriculares.
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Ao pensarmos isso associando aos materiais e recursos didáticos para as aulas,
segundo Damazio e Silva (2008) e Freitas (2014), a questão do espaço físico e das
instalações como fatores podem comprometer de modo significativo o trabalho
pedagógico da Educação Física. Também, “[...] trazem outras limitações: o valor
social atribuído à disciplina, a atuação do professor e a organização administrativa
da escola” (DAMAZIO; SILVA, p. 195). Desta forma, de acordo com Rodrigues
(2011), ao enfrentar essas situações através de condições melhoradas, poderá ser
observada uma maior empolgação dos alunos, maior interesse em participar das
ações escolares, e por que não dizer, maior vontade de aprender. Nesse contexto,
percebemos que diante desses acontecimentos eles buscavam ideias com o uso de
ferramentas alternativas, entre eles, materiais recicláveis criados e/ou adaptados
às necessidades das atividades escolares. Assim como, o docente responsável pelo
Subprojeto conseguia doações de materiais para as escolas, e muitos bolsistas
juntavam de seus próprios recursos financeiros para ajudar na melhoria da estrutura
da escola.
THE CONTRIBUTIONS AND IMPLICATIONS OF SUBPROJECT PIBID PHYSICAL
EDUCATION IN INITIAL EDUCATION AND EARLY TEACHING
ABSTRACT: We search to understand the contributions and implications of Subproject “PIBID Physical
Education Elementary School Initial Years” of CEFD/UFSM to initial education and early teaching
of academic scholarships of this program. This research is characterized, as regards objectives, as
a descriptive study, and as to the procedures, such as a field study. By the results we highlight
that subproject above mentioned aims to qualify the training of its scholarships in the sense of
corroborating with construction of teaching identity.
KEYWORDS: PIBID. Initial education. Early teaching.

LAS CONTRIBUCIONES E IMPLICACIONES DEL SUBPROYECTO PIBID
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA FORMACIÓN INCIAL Y DOCENCIA PRECOZ
RESUMEN: Hemos buscado comprender las contribuciones e implicaciones del Subproyecto “PIBID
Educación Física Enseñanza Fundamental Secundaria” del CEFD/UFSM a la formación inicial y a la
docencia precoz de académicos becarios de este programa. Este trabajo se caracteriza como un
estudio descriptivo cuanto a los objetivos y a un estudio de campo cuanto a los procedimientos. Por
los resultados destacamos que este Subproyecto tiene lo objetivo de calificar la formación de sus
becarios en el sentido de apoyar para la construcción de su identidad docente.
PALABRAS CLAVES: PIBID. Formación inicial. Docencia precoz.
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ANÁLISE DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM RELAÇÃO AO TEMA MEIO
AMBIENTE1
Derli Juliano Neuenfeldt2
Jane Márcia Mazzarino3
Jacqueline Silva da Silva4
RESUMO
Esse estudo qualitativo analisou a formação inicial de professores de Educação Física relacionada ao
tema meio ambiente. Evidenciou-se que até o início dos anos de 1990, a temática foi não abordada.
A partir do final da década de 1990, começa a aparecer um “discurso” na Educação Física em relação
a necessidade de se fazer uso da natureza enquanto espaço para práticas corporais. Contudo, os
professores possuem dificuldade de desenvolver o tema em suas aulas e de dialogar com a Educação
Ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação de Professores; Educação Ambiental.

INTRODUÇÃO
A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) meio
ambiente é proposto como tema transversal para ser desenvolvido por todas as
áreas do conhecimento. No entanto, em tempos em que a Educação Física escolar
ainda trata de problemas históricos, tais como, ser compreendida como sinônimo
de esporte, pautar o ensino pelos princípios do esporte de rendimento, a falta de
reconhecimento enquanto disciplina, será que ela está conseguindo contribuir com
a Educação Ambiental?
Em pesquisa realizada sobre o contributo da Educação Física escolar para
a Educação Ambiental, Alvim (2009) constatou que os professores de Educação
Física reconhecem a importância de trabalhar com esta temática transversal, mas
alegam que não sabem como sistematizá-la no processo de ensino-aprendizagem.
Entre os motivos, os docentes apontam a falta de formação continuada e falhas na
formação inicial.
Dessa forma, esse estudo tem por objetivo analisar a formação inicial de
professores de Educação Física relacionada à Educação Ambiental.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário UNIVATES, derlijul@univates.br
3 Centro Universitário UNIVATES, janemazzarino@univates.br
4 Centro Universitário UNIVATES, jacqueh@univates.br
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METODOLOGIA
Esta pesquisa qualitativa foi realizada num Centro Universitário do RS/BRA no
qual participaram 5 sujeitos. Todos tinham vínculo com o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)5, de um dos dois subprojetos da Educação Física.
Os sujeitos caracterizavam-se da seguinte forma: dois professores coordenadores
da área, sendo estes do Curso de Educação Física – Licenciatura e três professores
supervisores de Educação Física, um de cada uma das três escolas de rede pública
parceiras do PIBID.
A produção de dados deu-se por meio de uma entrevista semiestruturada. Elas
foram gravadas, transcritas e disponibilizadas para o entrevistado para que pudesse
lê-las e ratificá-las.
Em relação à análise dos dados, realizou-se a análise textual qualitativa proposta
por Moraes (2007). Nesse estudo definiu-se a categoria emergente “formação inicial
de professores de Educação Física e o tema transversal meio ambiente”.
Em relação aos cuidados éticos a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (COEP)6. O TCLE foi assinado por todos os participantes,
autorizando o uso dos dados produzidos a partir de sua participação na pesquisa.
Foi garantido o sigilo da identidade aos participantes.
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E O TEMA
TRANSVERSAL MEIO AMBIENTE
A formação inicial dos dois coordenadores e dos três supervisores do PIBID –
subárea da Educação Física ocorreu no período entre 1991 e 2011, em três diferentes
instituições do Rio Grande do Sul, Brasil. O supervisor 2 graduou-se há mais de 20
anos, em 1991, o coordenador 2 cursou a graduação no período de 1991 e 1996, o
supervisor 3 graduou-se em 1997, o coordenador 1 estudou no período de 1996 a
2001 e o supervisor 1 cursou a graduação de 2006 a 2011.
O supervisor 1, que concluiu a graduação no início dos anos 90, fez a formação
num período, 1987, em que a Educação Física havia recebido novas diretrizes. A
formação era determinada desde 1969 até 1986 por um currículo mínimo, normatizado
pelo Decreto-lei nº 705 (ANDRADE FILHO, 2001), marcado pelo conflito entre uma
visão esportivizante e outra pedagógica-educacional.
Na diretriz de 1987, o currículo, de acordo com Neuenfeldt e Canfield
(2000), deveria contemplar conhecimentos de cunho técnico e humanístico. O
conhecimento humanístico, negligenciado até então, foi inserido com a finalidade
de contribuir na formação de um profissional com perfil crítico, reflexivo e inovador,
politizado e comprometido com a modificação da realidade da Educação Física na
sociedade brasileira. É nesse modelo curricular que também se deu a formação dos
coordenadores 1 e 2 e do supervisor 3.
5 O PIBID é um programa de bolsa de iniciação docente que faz parte da política de formação de
professores do governo brasileiro.
6 Projeto aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa. Parecer consubstanciado n.º 889.724 de
21/11/2014 do Centro Universitário UNIVATES.
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Com formação mais recente, o supervisor 1 teve seu currículo orientado pelas
Diretrizes Curriculares expressas nas Resoluções nº 001 e nº 002, ambas de 2002,
que tratam da formação de professores (BRASIL, 2002a, BRASIL, 2002b). Esta
proposta formativa prevê que o currículo acolha e trate a diversidade, permita o
aprimoramento em práticas investigativas, estimule a colaboração e o trabalho em
grupos, possibilite a elaboração e execução de projetos, entre outras competências
necessárias ao professor. Essa base legal é a norteadora dos cursos de formação de
professores até 2015, data em que são apresentadas novas diretrizes.
Em relação à abordagem do tema meio ambiente, o supervisor 2 respondeu
que “na graduação nada. Me formei em 1991. Naquela época não tinha. Era mais
direcionado a questão do esporte” (entrevista, 29/04/2015). Também o supervisor
3, formado em 1997, menciona a ausência da abordagem desse tema na graduação:
“Não, na minha época não. Acho que é um assunto mais atual [...]. Naquela época
não se falava, nem em esporte de aventura” (entrevista, 07/05/2015).
Ambas as falas evidenciam a ausência desse tema na formação inicial. Ainda,
quando o supervisor 2 menciona “a questão do esporte”, remete-se aos esportes
tradicionais (futebol, basquete, handebol, voleibol). Percebe-se que o currículo
não deu abertura para outras experiências corporais, o que também é reforçado
pelo supervisor 3, ao dizer que “naquela época não se falava” na temática do
meio ambiente, nem mesmo em esportes de aventura. A fala desses professores
demonstra que não houve, na formação inicial e no currículo, preocupação com a
Educação Ambiental.
O coordenador 2, que também se formou na década de 90, não se recorda
do assunto ter sido abordado com profundidade em sua formação. Ele lembra
comentários de professores da graduação acerca de aspectos relacionados à
atuação em escolas de zona rural, de preocupações com o destino do lixo, porém
sem suporte didático-metodológico e teórico que o auxiliasse na prática pedagógica:
A única questão que se dizia, que eu lembro, nas disciplinas alguns professores
frisavam de que se eu trabalho no campo, se eu tenho a oportunidade era
de fazer a prática de Educação Física de caminhar, de fazer uma trilha com
os alunos. [...] Além disso, preocupava-se em não deixar sujeira, fazer uma
prática de recolher o lixo (entrevista, 28/04/2015).

A fala acima apresenta elementos que incentivam a olhar para o contexto
dos alunos e do ambiente onde eles vivem, pensando a natureza como local onde
práticas podem ser realizadas. Contudo, demonstra a necessidade de dar maior
relevância, na formação dos professores de Educação Física, à Educação Ambiental,
na medida em que o coordenador 2 menciona que, em relação à atuação com
os alunos, era uma escolha do futuro professor: “vamos experimentar aquilo que
falava na faculdade, vamos ver se funciona, mas, assim, daí era por iniciativa minha”
(entrevista, 28/04/2015). Percebe-se que ainda não há diálogo da Educação Física
com a Educação Ambiental. A Educação Física na escola participa de projetos ou
campanhas isoladas de recolhimento do lixo com o sentido de deixar o ambiente
limpo, o que é uma compreensão limitada.
Em termos de formação do coordenador 2, no que se refere ao tema meio
ambiente, não passou pelo corpo, diferentemente do que acontece com a maioria
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das disciplinas da área esportiva (futebol, handebol, basquetebol, voleibol) que,
além de serem vivenciadas na escola ou fora dela, na graduação estão novamente
no centro da formação. Por que o corpo não é o lugar (NEUENFELDT; MAZZARINO,
2016) para a formação de saberes da Educação Ambiental? Por que na formação
inicial dos professores, na maioria das vezes, o ensino das práticas da cultura corporal
de movimento restringe-se às modalidades esportivas já vivenciadas na Educação
Básica? Qual o espaço para o novo no currículo? Como esperar que o professor seja
um Educador Ambiental se a formação inicial não provocar o diálogo da Educação
Física com a Educação Ambiental?
O coordenador 1 menciona que, no período da graduação, 1996 a 2001, houve
o início dos esportes de aventura, que, portanto, são recentes na Educação Física:
“Estava começando a estourar os grupos de corrida de rua, atividades ao ar livre tinha
pouca coisa, tinha aquelas provinhas tradicionais, não tem como hoje os esportes de
aventura que tu vê todo mundo praticando, por conta própria inclusive” (entrevista,
06/05/2015).
O supervisor 1, formado no período entre 2006 e 2011, também menciona a
presença dos esportes de aventura em sua formação:
Eu lembro de duas situações. Teve um curso de extensão que tratou do
assunto e uma disciplina. Mas sempre voltadas para esportes de aventura,
nunca tendo a natureza como ponto principal, assim, era sempre um meio,
nunca uma finalidade (entrevista, 29/04/2015).

Percebe-se pela fala dos dois últimos professores, coordenador 1 e supervisor 1,
que os esportes de aventura ou atividades físicas de aventura na natureza começam
a ter mais evidência no contexto social e passam, em algumas situações, a fazer
parte da formação dos professores de Educação Física por meio de cursos de
extensão ou de alguma disciplina, agora, contemplando também vivências, ou seja,
não está mais restrita apenas à formação teórica. Contudo, essa preocupação com
os esportes de aventura relaciona-se ao fato de, socialmente, haver o interesse
de pessoas em realizar práticas corporais na natureza e ao fato de muitas delas
passarem a serem tratadas como esporte. Contudo, simplesmente por ocorrer na
natureza não garante que se esteja promovendo Educação Ambiental.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da fala dos cinco professores entrevistados, evidencia-se que até
o início dos anos 90, não se abordou na formação inicial em Educação Física,
Licenciatura, a temática meio ambiente. Contudo, ainda no final da década de 1990,
começa a aparecer um “discurso” na Educação Física em relação ao uso da natureza
enquanto espaço para práticas corporais, sem muita clareza de como estabelecer
relações com esse tema. De certa forma, a relação acaba se estabelecendo nos anos
subsequentes, com os esportes de aventura que passam a utilizar a natureza. Estes
esportes seguem os princípios do lazer ou do esporte de rendimento, ou seja, não
nascem na escola ou para a escola. Percebe-se, então, que o tema meio ambiente
foi tratado de forma marginal na formação inicial dos professores investigados, ou
nem se fez presente.
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Conclui-se destacando que há necessidade de mais estudos que problematizem
a dificuldade da formação de professor em Educação Física estabelecer um diálogo
com os saberes da Educação Ambiental uma vez que os cursos de formação de
professores já tiveram o tempo necessário para atender às exigências legais.
ANALYSIS OF THE INITIAL UNDERGRADUATE EDUCATION OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS IN RELATION TO THE ENVIRONMENTAL THEME
ABSTRACT: This qualitative study analyzed the initial formation of Physical Education teachers related
to the environmental theme. It was evidenced that until the beginning of the 1990s the theme was
not addressed. From the late 1990s, a “discourse” in Physical Education begins to appear in relation
to the need to make use of nature as a space for corporal practices. However, teachers have difficulty
developing the theme in their classes and dialoguing with Environmental Education.
KEYWORDS: Physical Education; Teacher Education; Environmental Education.

ANÁLISIS DE FORMACIÓN INICIAL PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN
RELACIÓN CON EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE
RESUMEN: Este estudio cualitativo examinó la formación inicial de los profesores de educación
física relacionados con el tema de medio ambiente. Se demostró que hasta principios de 1990, la
cuestión no fue abordada. Desde finales de 1990, se inicia una “voz” en Educación Física respecto
a la necesidad de hacer uso de la naturaleza como un área para prácticas corporales. Sin embargo,
los maestros tienen dificultad para desarrollar el tema en sus clases y el diálogo con la educación
ambiental.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Formación de profesores; Educación Ambiental.

REFERÊNCIAS
ANDRADE FILHO, Nelson Figueiredo de. Formação Profissional em Educação Física
brasileira: uma súmula da discussão dos anos 1996 a 2000. Revista Brasileira de Ciências
do Esporte, v. 22, n. 3, p. 23-37, maio, 2001.
ALVIM, Marley Pereira Barbosa. Educação Física e Educação Ambiental: uma relação
possível e imprescindível: estudo realizado na região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais,
Brasil. Porto, Universidade do Porto. Faculdade de Desporto. Tese de Doutorado, Porto,
2009.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e saúde. Vol. 09. Brasília:
MEC/SEF, 1997.
______(a). Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 001/2002, de 18
de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de
professores da Educação Básica, do curso de licenciatura, de graduação plena.
______ (b) Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 002/2002, de 19 de
fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
MORAES, Roque. Mergulhos discursivos: análise textual qualitativa entendida como
processo integrado de aprender, comunicar e interferir em discursos. In: GALIAZZI, Maria
do Carmo; FREITAS, José Vicente. Metodologias emergentes de pesquisa em Educação
Ambiental. Ijuí: Unijuí, 2007, p. 85-114.
NEUENFELDT, Derli Juliano; CANFIELD, Marta de Salles. Resgatando o caminho da
Educação Física. In.: CANFIELD, Marta de Salles. Educação Física: Identidade e Sociedade.
Santa Maria: JTC Editor, 2000. p. 17-38.
NEUENFELDT, Derli Juliano; MAZZARINO, Jane Márcia. O corpo como lugar onde a
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2074

experiência da Educação Ambiental nos toca. Revista Eletrônica do Mestrado em
Educação Ambiental. Rio Grande. v. 33, n.1, p. 22-36, jan./abr., 2016. Disponível em:
<https://www.seer.furg.br/remea/article/view/5309>. Acesso em: 30/08/2016.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2075

O RETRATO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO PARÁ - NÚCLEO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA1
Nathália do Socorro Martins de Oliveira2
João Maykon Gomes da Silva3
Raphael do Nascimento Gentil4
Débora Aquino Nunes5
RESUMO
O objetivo foi identificar o retrato dos discentes do curso de Educação Física da UEPA/ Núcleo de
Conceição do Araguaia. O trabalho caracterizou-se como um estudo descritivo e exploratório, com
abordagem quantitativa. São 128 estudantes com idade média de 19 anos ao ingressarem no curso,
58% são homens, 76% são de escola pública e 79,7% auto declararam-se negros, pardos ou morenos.
O retrato destes estudantes tem uma relação direta com a realidade social e política do país.
PALAVRAS-CHAVE: Retrato; Estudantes; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
A partir da década de 1930, o setor educacional experimentou sensíveis
modificações, principalmente decorrentes das necessidades da burguesia industrial
nascente do país (SOUZA, 1996). Historicamente, as universidades foram projetadas
principalmente para atender os filhos das elites (SOUZA e SANTOS, 2014).
No final do período militar e com o avanço da redemocratização brasileira,
no final do século XX, os debates sobre desenvolvimento do ensino superior e sua
relação com o desenvolvimento e justiça social do país, bem como a maior pressão
dos movimentos sociais, levaram a importantes transformações nas universidades
brasileiras (SOUZA e SANTOS, 2014). Uma dessas transformações refere-se ao
aumento de matrículas no ensino superior.
A partir de 2003, com o desenvolvimento de políticas e programas de expansão
e interiorização do ensino superior brasileiro, tais como: REUNI, FIES e UAB6, o número
de matriculas se manteve em crescimento (SOUZA; SANTOS, 2014). Nesta mesma
direção, surgem ações afirmativas e inclusivas relativas a questões etnorraciais, como
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), nathaliamartins88@hotmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), mayckongomes1995@gmail.com
4 Me. Universidade do Estado do Pará (UEPA), phaelgentil@hotmail.com
5 Me. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, (IFPA), debora_aquino@hotmail.com
6 Para mais informações, consultar o site: http://portal.mec.gov.br/index.php.
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a Lei de Cotas e o PROUNI7. Assim, objetiva-se garantir a igualdade de oportunidades
para todos que almejarem o acesso ao ensino superior. A questão da democratização
do ensino ganha uma maior visibilidade com essas políticas (SOUZA; SANTOS, 2014).
Segundo o MEC/INEP (2016), nos anos de 2005 a 2015 o número de matrículas
cresceu 73,6%, indo de 4.626.740 em 2005 para 8.033.574 em 2015, superando a
marca histórica de 8 milhões de alunos matriculados, equivalente ao tamanho do
ensino médio. O setor privado continua tendo participação expressiva nesse número
de matrículas, representando 76% delas, equivalente a 6.075.152 milhões de matrículas.
Destaca-se que o setor público retoma um ritmo de crescimento superior ao do
setor privado apenas nos últimos três anos do primeiro mandato do governo Dilma,
do Partido dos Trabalhadores (PT). Mesmo com este crescimento do setor público, a
graduação brasileira ainda está concentrada no setor privado (RISTOFF, 2014).
Porém, cabe destacar que nos doze anos dos governos Lula-Dilma (PT), o
crescimento do ensino superior se manteve mais próximo às políticas globais de inclusão
social e democratização dessa modalidade de ensino no Brasil. Tal modalidade é cada
vez mais orientada por um conjunto de políticas sociais e econômicas implantadas
nos últimos anos (RISTOFF, 2014).
Nesse sentido, faz-se necessária uma reflexão a respeito da efetivação dessas
políticas, bem como o cumprimento de seus objetivos diante do novo cenário do
ensino superior brasileiro. Para isso, é importante conhecer o retrato dos estudantes
da graduação. Corrobora-se, então, com a Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), que afirma que:
Torna-se imprescindível conhecer o perfil do estudante das federais para a
fundamentação do PNE [Plano Nacional de Educação], uma vez que o sucesso de um
plano de tal envergadura está intimamente ligado a solidez das estratégias montadas
para atingir suas metas e a exequibilidade do seu plano executivo, que, por sua vez,
não podem prescindir do conhecimento real do perfil daqueles que são os atores
principais e ao mesmo tempo o principal alvo do plano (ANDIFES, 2011, p. 13).
Ressalta-se também a importância de conhecer o perfil dos estudantes de outras
instituições de ensino superior (IES), uma vez que elas estão diretamente ligadas e são
atingidas pelo PNE8 e por outras políticas e programas de expansão e interiorização
do ensino superior.
Dessa forma, o presente trabalho parte da necessidade de realizar um estudo
acerca do atual retrato dos discentes de uma das universidades públicas mais
interiorizadas do Norte do Brasil, a Universidade do Estado do Pará (UEPA), tendo
como recorte o curso de Educação Física do Núcleo de Conceição do Araguaia, entre
os anos de 2014 a 2017. Isso porque os retratos dos discentes podem apontar para
reflexão do atual processo de democratização das IES no Norte do Brasil, bem como
do curso de Educação Física.
Assim, faz-se necessário o seguinte questionamento: qual o retrato dos discentes
do curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Núcleo de
Conceição do Araguaia em face do atual contexto social e político nacional?
7 Para mais informações, consultar o site: http://portal.mec.gov.br/index.php.
8 Para mais informações, consultar o site: http://portal.mec.gov.br/index.php.
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2 METODOLOGIA
A presente investigação caracteriza-se como um estudo descritivo, exploratório,
com abordagem quantitativa (MARCONI e LAKATOS, 2003). Em relação aos
procedimentos técnicos, ele é de natureza documental, com etapas de revisão da
literatura, referencial teórico e levantamento de dados secundários.
Realizou-se uma consulta às seguintes fontes de informação: Comprovantes de
Atualização Cadastral (CAC) na secretaria acadêmica da UEPA do Núcleo de Conceição
do Araguaia, a fim de verificar o número de discentes devidamente matriculados no
curso de Educação Física, e também dados sobre sexo, média de idade, classificação
administrativa da instituição de conclusão do ensino médio e raça/cor.
A coleta de dados foi realizada no mês de fevereiro/ 2017. Utilizou-se como
critério de inclusão para a pesquisa os alunos devidamente matriculados no curso de
Educação Física nesse período. Levantou-se também alguns documentos do IBGE
e do INEP/MEC relacionados a esses eixos. E por fim, houve a sistematização dos
dados.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Com base nos dados encontrados e tabulados (Tabela 01), identificou-se que
o curso de Educação Física da UEPA – Núcleo de Conceição do Araguaia conta
atualmente com 128 estudantes regularmente matriculados em quatro turmas. Há
a predominância do sexo masculino, com 74 (58%) dos estudantes homens e 54
(42%) de mulheres. Assim, levando em consideração que atualmente as mulheres
são maioria da população total do Brasil, compondo 50,65% (IBGE, 2017) e também,
segundo o MEC/INEP (2016), elas somam 55,6% das matriculas na educação superior,
identifica-se uma diferença de sexo no curso de Educação Física da UEPA – Núcleo
Conceição do Araguaia.
Tabela 1 - Dados sobre sexo, média de idade, classificação administrativa da instituição de
conclusão do ensino médio e raça/cor.

Fonte: elaboração dos autores.
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Nesse sentido, as mulheres nesse curso são a minoria, apesar dos dados gerais
apontarem sua predominância na população total e em número de matriculas no
ensino superior brasileiro. É importante destacar também que a Educação Física,
em 2015, encontra-se entre um dos 10 cursos que possuem a maior disparidade
entre sexo, segundo o MEC/INEP (2016); o curso de Educação Física da UEPA –
Núcleo Conceição do Araguaia corrobora para tal cenário.
Ao ingressar no curso, os estudantes têm a idade média de 19 anos. Esse dado
condiz com meta 12 do PNE, que diz respeito ao público alvo das matrículas na
educação superior, sendo este a população de 18 a 24 anos (MEC/SASE, 2014).
Identificou-se também que 97 (76%) dos estudantes de Educação Física da UEPA
– Núcleo de Conceição do Araguaia são provenientes de escola pública. Esses
dados demonstram que a efetivação dessas políticas e programas de expansão
e interiorização do ensino superior brasileiro, tem cumprido seus objetivos nesse
curso diante do novo cenário do ensino superior brasileiro.
Na variável raça/cor, 102 (79,7%) dos estudantes são negros9, ou seja, auto
declararam-se negros, pardos ou morenos. No que diz respeito a realidade social
do país, o curso de Educação Física da UEPA – Núcleo de Conceição do Araguaia
apresenta relativa representatividade da população negra comparada ao seu total
em relação à população brasileira. Os negros somam 54%, os brancos 45,2% e os
indígenas e amarelos 0,8% da população total do país em 201510, o que demonstra
um percentual maior de negros no curso de Educação Física da UEPA- Núcleo de
Conceição do Araguaia, em relação ao percentual total de negros da população
brasileira.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, identificou-se que o retrato dos discentes do curso de Educação Física
da UEPA – Núcleo de Conceição do Araguaia, entre os anos de 2014 a 2017 possui
uma relação direta com o que é encontrado no contexto nacional em relação à
disparidade entre sexo no curso de Educação Física.
Com relação à classificação administrativa da instituição de conclusão do ensino
médio dos discentes, os dados demonstram que a democratização do ensino superior
tem-se efetivado no curso de Educação Física da UEPA – Núcleo de Conceição do
Araguaia, pois 97 (76%) dos estudantes são provenientes de escola pública.
Ademais, em relação à média de idade e raça/cor dos estudantes de Educação
Física da UEPA – Núcleo de Conceição do Araguaia, os estudantes que ingressam
nesse curso estão dentro da faixa etária prevista na meta 12 do PNE e também
ultrapassam o percentual de negros da população total do país. Este último fato
contribui para igualar a escolaridade média entre negros e não negros, os primeiros
que historicamente são grupos excluídos e que possuem uma maior dificuldade
de acesso aos estudos. A população negra deve ganhar centralidade nas medidas
voltadas à elevação da escolaridade, de forma há equalizar os anos de estudo em
relação aos demais recortes populacionais (MEC/SASE, 2014).
9 Segundo a nomenclatura utilizada pelo IBGE, a população negra é composta pela soma de
pardos e pretos.
10 Em 2015 as pessoas com cor/raça não declaradas não foram consideradas.
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Por fim, esse estudo demonstra que o retrato dos estudantes do curso de
Educação Física da UEPA – Núcleo de Conceição do Araguaia tem uma relação
direta com a realidade social e política do país.
RETRATO DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA DE
UNIVERSIDAD LA ESTADO PARÁ- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NÚCLEO
RESUMEN: El objetivo fue identificar el retrato de los estudiantes del curso de Educación Física UEPA
/ Conceição do Araguaia Centro. La obra se caracteriza como un estudio descriptivo y exploratorio
con enfoque cuantitativo. Hay 128 estudiantes con una edad promedio de 19 años cuando comienzan
el curso, 58% son hombres, 76% son de las escuelas públicas y el 79,7% son autodeclarado negro o
marrón. El retrato de estos estudiantes tiene una relación directa con la realidad social y política del
país.
PALABRAS CLAVE: Retratos; Estudiantes; Educación Física.

THE PORTRAIT OF STUDENTS OF THE PHYSICAL EDUCATION COURSE OF
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF PARÁ - NUCLEUS OF CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA
ABSTRACT: The objective was to identify the portrait of the students of the Physical Education course
of UEPA/Núcleo de Conceição do Araguaia. The work is characterized as descriptive and exploratory
study, with quantitative approach. There are 128 students with average age of 19 when they begin the
course, being 58% men, 76% of public schools and 79.7% self-declared blacks, brown or dark-skinned.
The portrait of students has a direct relation with the social and political reality of the country.
KEYWORDS: Portraits; Students; Physical Education.
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EDUCAÇÃO FÍSICA, CARREIRA E MERCADO DE
TRABALHO: UMA ANÁLISE DOS PROTAGONISTAS DA
PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO1
Roberto Pereira Furtado2
Gabrielle Cristine Monteiro Oliveira3
Thais Gonçalves Araújo4
Bethânia Marques Teles5
RESUMO
São apresentadas as produções teóricas sobre carreira e mercado de trabalho na educação física no
que diz respeitos aos principais autores, periódicos e suas avaliações no sistema qualis capes da área
21. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com caráter de estado da arte. As principais conclusões
são que as publicações estão mais presentes em periódicos com avaliações inferiores, concentrados
nas regiões Sul e Sudeste e os principais autores são da região Sul do pais.
PALAVRAS-CHAVE: produção científica; relações de trabalho; educação física

1 INTRODUÇÃO
A partir da década de 1970 o modo de produção capitalista entrou em um
processo de reestruturação produtiva que aos poucos se expandiu e se intensificou
influenciando as mais diversas esferas sociais. O perfil do trabalhador adequado à
lógica produtiva modificou-se e as empresas seguiram em busca de trabalhadores
cada vez mais polivalentes e flexíveis (ANTUNES, 2011; SENNET, 2006; KUENZER,
2016). Esses processos também atingiram o campo da Educação Física e impactaram
nas relações de trabalho estabelecidas por seus profissionais, como já explicitou
com propriedade NOZAKI (2004) ao abordar as relações entre o reordenamento do
mundo do trabalho e a Educação Física.
A lógica do reordenamento do mundo do trabalho, contribuiu na consolidação
da fragmentação da formação em licenciatura e bacharelado e na busca de
direcionamentos formativos precoces que se alinham às demandas dos novos
campos de trabalho fora da escola e à construção de uma identidade profissional
liberal e flexível. Esse fenômeno segundo Quelhas e Nozaki (2006), provoca uma
descaracterização epistemológica da área, desconsiderando seu objeto epistêmico
em prol das influencias do mercado na fundamentação das discussões sobre a
formação profissional em Educação Física.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (FEFD-UFG),cremerroberto@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (FEFD-UFG),gabi_1997_@hotmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (FEFD-UFG),thaisgolcalves704@gmail.com
5 Universidade Federal de Goiás (FEFD-UFG),telesbethania@gmail.com
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Diante do exposto, evidencia-se a relevância de estudos que analisam as relações
da Educação Física e o mundo do trabalho. Mas os pesquisadores do campo têm
se dedicado a estes estudos? Quais as principais características das pesquisas que
se dedicam a esta análise? Tentando contribuir com esta problemática, este artigo
apresenta o resultado de uma pesquisa que analisou parte da produção teórica
envolvendo esta temática.
Nozaki (2015) realizou uma pesquisa de estado da arte sobre estudos que
envolvem a relação entre o mundo do trabalho e Educação Física e demonstrou a
complexidade temática que envolve tais pesquisas e o seu crescimento nos últimos
anos, questionando se este crescimento seria os sinais de que estaria constituindose um novo campo de estudo. De acordo com o autor: “Desde o começo dos anos
2000, há uma tendência crescente na produção do conhecimento da educação física
brasileira, no que diz respeito ao interesse nos estudos sobre as mudanças no mundo
do trabalho e o reordenamento do trabalho do professor” (NOZAKI, 2015, p. 188).
Em razão da abrangência de possibilidades de estudos que envolvem a
categoria mundo do trabalho que é ampla e se relaciona com diversos âmbitos,
optamos por delimitar nossa análise direcionando-a apenas à estudos que se
remetem à inserção no mercado de trabalho e à aspectos que envolvem a carreira
profissional. Esta delimitação foi uma opção adotada levando em consideração o
impacto estabelecido pelas transformações no mundo do trabalho no modo como
os trabalhadores desenvolvem suas carreiras.
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar algumas características das
produções que abordam o mercado de trabalho e a carreira na Educação Física,
identificando os periódicos que publicam tais temáticas, a avaliação deles na “área
21” do sistema Qualis da Capes, a distribuição regional dos periódicos e os principais
autores em quantidade de publicação.
2 METODOLOGIA
Optamos por utilizar a ferramenta do “Google acadêmico” como ponto de
partida para o acesso a esta produção, pois compreendemos que seria a forma mais
adequada para abranger o maior número de produções possível. Esse procedimento
foi necessário em razão das distorções já amplamente denunciadas que envolvem
as avaliações dos periódicos no campo da Educação Física e a lógica relacionada
com suas inserções nas bases de dados. Em se tratando de uma temática imersa
no campo das ciências humanas e sociais em intersecção com a Educação Física,
é compreensível as dificuldades que os pesquisadores encontram para publicarem
resultados de suas investigações em periódicos melhores indexados.
O procedimento metodológico utilizado foi de selecionar o item “pesquisa
avançada” no “google acadêmico” e selecionar a opção de busca no título, sem
restrições de ano de publicação. No campo apropriado foi digitada a expressão
exata, entre aspas, “educação física” como exigência obrigatória ao lado de uma
das seguintes palavras: “carreira” ou “mercado”. Dessa forma, a busca envolveu
duas combinações de palavras obrigatórias no título: 1- educação física; carreira;
2- educação física; mercado. Nessa busca foram encontrados 74 estudos
correspondentes com estas expressões no título, sendo 51 para a primeira combinação
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e 23 para a segunda. Um de nossos critérios de inclusão era a necessidade de ser
artigo publicado em periódico científico, portanto, excluímos as dissertações, teses,
monografias e trabalhos publicados em anais de eventos científicos. Dessa forma,
restaram 57 artigos identificados de acordo com a metodologia adotada e que
foram, portanto, os incluídos na análise.
O motivo da seleção das palavras carreira e mercado estão relacionados
com a delimitação proposta, em razão da grande abrangência e diversidade de
possibilidades de pesquisas envolvendo a expressão mundo do trabalho.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para iniciar nossa análise, apresentamos as revistas onde os artigos foram
publicados e suas respectivas avaliações de acordo com o sistema Qualis da área 21
da Capes e a localização dos periódicos por regiões.
Qualis por Revista

Quantidade de Publicações

A2

4

Movimento

4

B1

23

Revista Brasileira de Educação Física e Esporte

8

Revista Especial de Educação Física

1

Revista da Educação Física UEM

3

Região
Sul
Sudeste
Sul

Revista Motriz

8

Sul

Revista Brasileira de Ciências do Esporte

3

Sudeste

B2

11

Revista Pensar a Prática

6

Centro oeste

Revista Motrivivência

4

Sul

Revista Brasileira de atividade física e saúde

1

Sul

B4

4

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte

4

B5

7

Revista Conexões

2

Sudeste
Sudeste

Revista Didática Sistêmica

1

Sul

Revista Intercontinental de Gestão Desportiva

2

Sudeste

Revista Holos

1

Nordeste
Centro oeste

Interfaces da educação

1

Sem Qualis na Educação Física

8

Revista Educação em Perspectiva

1

Sudeste

Atos Pesquisa em Educação

1

Sul

Revista Horizontes

1

Sudeste

Revista Educação

1

Sul

Camine: caminhos em educação

1

Sudeste

Cadernos de educação física e esportes

1

Sul

Revista de educação

1

Sudeste

Total

57

Quadro 1- Revistas onde os artigos foram publicados e suas avaliações

Ao analisar a tabela acima, percebe-se que grande parte dos artigos (23),
foram publicados em revista qualis B1, sendo 08 na Revista Motriz e na Revista
Brasileira de Educação Física e Esporte. Quantidade significativa (11) também foi
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publicada em revista qualis B2, sendo 06 na Revista Pensar a Prática e 04 na Revista
Motrivivência. Em periódicos de qualis A2, apenas a Revista Movimento possui 04
artigos publicados. Pode-se destacar, portanto, que a maioria dos artigos foram
publicados em revistas de qualis B1 e B2, que juntas somam 34 artigos, o equivalente
a aproximadamente 60% do total.
Acreditamos que o principal motivo de não haver entre os 55 artigos nenhum
em periódicos com qualis A1 e apenas quatro de qualis A2 está relacionado com o
fato de que os critérios de avaliação da área 21 não levam em consideração “que
as produções socioculturais e pedagógicas não devem ser avaliadas pelos mesmos
parâmetros das áreas biomédicas” (VAZ; ALMEIDA; BASSANI, 2014, p. 754).
Outro aspecto que cabe aqui ser evidenciado é que a distribuição das publicações
por região não é equitativa, pois a grande maioria dos periódicos, dezoito no total,
são de instituições localizadas nos Estados que compõem as regiões Sul e Sudeste,
ambas com nove periódicos. As exceções são de três revistas que se localizam uma
na região Nordeste e outras duas na região Centro Oeste. Este desequilíbrio não
surpreende mais, pois também já foi exaustivamente denunciado. As regiões Sul
e Sudeste concentram a maior parte dos recursos sejam financeiros, estruturais e
até mesmo de pesquisadores e, consequentemente, dos resultados das produções
científicas e da existência de periódicos. Este aspecto foi discutido por Silva, Sacardo
e Souza (2014) em relação à concentração dos Programas de Pós Graduação da área
21 na região Sul e Sudeste e já foi objeto de análises de outros autores a respeito da
produção em temáticas distintas e também relacionadas à Educação Física.
A fragilidade em relação às regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste também se
repetem em relação aos principais autores dos artigos. A tabela abaixo apresenta os
autores que mais possuem produções envolvendo estudos que envolvem a carreira
e a inserção no mercado de trabalho em Educação Física.
Tabela 1- Autores que mais publicaram
Autores

Número de Publicações

Juarez Vieira do Nascimento

12

Gelcemar Oliveira Farias

7

Alexandra Folle

5

Hugo Norberto Krug

4

Jorge Both

4

Christi NorikoSonoo

3

Os três autores que mais publicaram concentram-se na Universidade Federal
de Santa Catarina, como docente ou estudantes de pós graduação e estiveram
vinculados aos mesmos projetos de pesquisa, desenvolvidos na Universidade. E os
outros três autores também concentram-se na região Sul do País. Isso evidencia
uma supremacia da região Sul em pesquisas que abordam o mercado de trabalho e
a carreira na Educação Física.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mapeamento realizado de forma inicial por esta pesquisa apresenta questões
importantes para o campo da Educação Física. Destacamos que as possibilidades
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de publicação de artigos que versam sobre temas que envolvem aspetos da carreira
e do mercado de trabalho em Educação Física estão ainda limitadas à periódicos
com avaliações inferiores de acordo com o sistema de avaliação qualis da área 21
da Capes. As consequências disto são nefastas para o campo, pois enfraquece as
possibilidades de pesquisadores deste tema inserirem-se em Programas de Pós
Graduação em Educação Física e, consequentemente, de novos pesquisadores
serem qualificados como mestres e doutores desenvolvendo pesquisas a esse
respeito. Além disso, merece destaque a grande concentração nas regiões Sul e
Sudeste dos periódicos onde artigos foram publicados e a concentração na região
Sul em relação aos principais autores que desenvolvem pesquisas na temática.
Esses limites precisam ser superados, pois a relevância de estudos com o enfoque
sobre o tema analisado neste artigo é permanente, dada a velocidade e intensidade
de transformações nas relações de trabalho no atual estágio do modo de produção
capitalista que atingem a Educação Física em vários aspectos como salientado por
Nozaki (2004). Nesse sentido, estudos a esse respeito precisam continuar a serem
realizados e novas pesquisas de revisão podem aprofundar as análises enfocando
nas características metodológicas, nos objetivos e principais conclusões destes
autores que, desafiando a força de atração que a biodinâmica exerce no atual
momento histórico sobre a Educação Física, insistem em produzir conhecimentos
sobre aspectos que apresentam impactos reais na vida dos trabalhadores, mas que
não são valorizados pelos critérios de avaliação da área 21.
TÍTULO EDUCACIÓN FÍSICA, CARRERAS Y MERCADO DE TRABAJO: ANÁLISIS
DE LOS PROTAGONISTAS DE PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
RESUMEN: Se presentan como producciones teóricas sobre la carrera y el mercado de trabajo en
educación física, con respecto a los principales autores, publicaciones periódicas y sus evaluaciones.
Como conclusiones principales se constata que con las publicaciones están más presentes en
publicaciones periódicas con evaluaciones inferiores, concentradas en las regiones Sur y Sureste y
los principales autores son de la región Sur del país.
PALABRAS CLAVE: producción científica; las relaciones laborales; educación física

PHYSICAL EDUCATION, CAREERS AND THE LABOR MARKET: AN ANALYSIS OF
THE PRODUCTION AND PUBLICATION PROTAGONISTS
ABSTRACT: They are presented as theoretical productions about the career and the job market in physical
education, with regard to the main authors, periodicals and their evaluations. As main conclusions are
that with publications are more present in periodicals with inferior evaluations, concentrated in the
South and Southeast regions and the main authors are of the South region of the country.
KEYWORDS: scientific production; work relationships; physical education
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A REFORMA DA EDUCAÇÃO E A DISCIPLINA
EDUCAÇÃO FÍSICA ORIENTADOS NOS
PRESSUPOSTOS DO ESCOLANOVISMO NAS
DÉCADAS DE 1920 E 1930 EM PERNAMBUCO

1

Jamiédson José da Silva2
Keoma Tabosa Guimarães Matias3
Kênio Erithon Cavalcante Lima4
RESUMO
Buscamos conhecer a história e as mudanças significativas na disciplina Educação Física Escolar em
Pernambuco e no Brasil à época nas décadas de 1920 e 1930, tomando por marco os acontecimentos
e reformas na Gestão Escolar e no Currículo, influenciados pelo Escolanovismo e coordenados por
nomes como Carneiro Leão e Aníbal Bruno.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Escolanovismo; Reforma Carneiro Leão.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem o intuído de compreender e analisar a história da administração
escolar, entendida hoje como gestão escolar, e as mudanças para a criação de um
currículo e materialização da disciplina Educação Física em Pernambuco. Nosso
estudo busca compreender a relação das ideias do Escolanovismo nas décadas de
1920 e 1930, sustentadas nas teorias de John Dewey e no Escolanovismo NorteAmericano, com as reformas então ocorridas no campo educacional. Trata-se de uma
pesquisa com enfoque bibliográfico e documental, no propósito de compreender
aspectos de nossa história, no referente às reformas educacionais e à construção de
uma nova identidade para a disciplina Educação Física nos currículos das escolas
de Pernambuco nas décadas de 1920 e 1930, com influencia para acontecimentos
também no Brasil.
Nosso recorte pretende enfatizar as transformações da administração escolar
na referida época pelo Estado de Pernambuco – objetivos e a prática propriamente
aplicada – que tem como um dos principais nomes no Brasil, e principalmente em
Pernambuco, Antônio de Arruda Carneiro Leão. Carneiro leão foi o promotor da
reforma do ensino em Pernambuco, posteriormente efetivada por Aníbal Bruno, o qual
buscou modernizar e inovar o cenário da educação (ARAUJO, 2002). Conjuntamente,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), jamysilva55@gmail.com
3 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), keoma_tabosa@hotmail.com
4 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), keclima@ig.com.br
RESUMO EXPANDIDO | GTT 06 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUNDO DO TRABALHO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2087

promoveram reformas que implicaram em rupturas paradigmáticas, as quais se
fazem necessárias investigações para melhor entender as transformações no campo
da administração das escolas e identificar os objetivos e pressupostos colocados
pelo Escolanovismo. Da mesma forma, é significante entendermos como a área de
conhecimento da Educação Física Escolar deixou de ser atividade complementar –
denominada de Ginástica – e assumiu o status de disciplina na Educação Primária e
Secundária da época, o que demandou repensar a sua própria estrutura curricular
teórico-prática escolar e os profissionais a que estariam responsáveis em ministrá-la.
Como ponto de estudo, que teve forte influência do Escolanovismo em
Pernambuco, caracterizamos a administração escolar da época, compreendendo
que, de acordo com Pedroza (2011), as transformações no campo da educação, no
decorrer de sua história sempre se “(...) desenvolveu de acordo com as necessidades
sociais, objetivando atender as demandas de cada época” (p.01), na certeza de que as
transformações acontecidas no “interior das instituições escolares também careceu
de mudanças exigindo, portanto, um novo foco de trabalho dos diretores escolares
e do seu grupo docente” (IBID, p. 1). Nesse contexto, entendemos que a cultura do
corpo – objeto de estudo da Educação Física Escolar – também sofreu, juntamente
com a administração escolar – orientações e transformações do Escolanovismo.
O escolanovismo, que tem como característica o desejo de uma escola “centrada
na atividade, na produtividade e na democracia, tudo associado, a seu jeito, com
liberdade do indivíduo e direito de escolha que levariam a dar contribuições para
a comunidade” (SANTOS et al., 2006, p.135), utilizou-se de métodos ativos para
aprender fazendo sempre com a preocupação maior voltada para as crianças
(ARAÚJO, 2002; LIMA, 2015), na formação integral do ser humano. O escolanovismo
influenciou na gestão escolar, firmada em rupturas de paradigmas desse campo
de conhecimento em Pernambuco nas décadas de 1920 e 1930, na relação e nas
decisões de nomes de pernambucanos como Antônio Carneiro Leão, Aníbal Bruno,
Ulysses Pernambucano e Waldemar de Oliveira (ARAÚJO, 2002).
Por certo a influência de nomes como Antônio Carneiro Leão e Aníbal Bruno
em Pernambuco, que partilhavam de ideias Escolanovistas, como o educador Anísio
Teixeira, inspiradas nas teorias de John Dewey – então considerado uma base
teórica do Escolanovismo Norte Americano – reformularam nas décadas de 1920
e 1930 concepções de como deveria ser a escola. Através de reformas de ensino,
rediscutiram a forma de administrar as escolas de Pernambuco e de como deveria
acontecer a educação cultural do corpo – campo de estudo da Educação Física
Escolar.
ESTUDO DO CONTEXTO E SUAS IMPLICAÇÕES
Na busca por uma educação democrática e mais experimental, que valorizasse
a participação do estudante no processo, destacam-se no final do século XIX e início
do século XX as teorias do Norte-Americano John Dewey. Defendia-se uma escola
onde a apropriação dos conhecimentos deveria ”ocorrer através de intervenções
que considerassem as experiências dos sujeitos participantes” (LIMA, 2015, p.37), e
que a organização da escola estivesse ligada diretamente com uma representação
da sociedade (SOUZA; MARTINELI, 2009), sendo “uma base para novas pesquisas
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e propostas educacionais, disseminando suas ideias pelo mundo, a exemplo do
Brasil” (LIMA, 2015, p. 36).
John Dewey defendia uma escola democrática, já que ele “acreditava ser a
educação o único meio efetivo para a construção de uma sociedade democrática”
(SANTOS et al., 2006, p.135). Segundo Westbrook et al (2010), o pensamento de
Dewey se baseava na convicção moral de que “democracia é liberdade”, defendendo
que “as crianças não chegavam à escola como lousa limpa, na qual os professores
poderiam escrever as lições sobre a civilização” (p.15). Em Teitelbaum e Apple (2001),
“Dewey criticou severamente as escolas públicas por silenciarem e ignorarem os
interesses e as experiências dos[as] alunos[as]” (p.198). Para esses autores e para
Westbrook et al. (2010), a escola e o processo de ensino deveriam levar em conta que
esses alunos tinham uma vida cotidiana que os propiciavam interesses e vivências
de atividades que lhes permitiam ter um determinado tipo de conhecimento.
O movimento escolanovista se desenvolve e “graças, sobre tudo, às reformas
de ensino levadas a efeito em alguns expressivos estados” (ARAÚJO, 2002,
pag.36), as propostas de reforma começam a se materializar. Dentre as reformas
que aconteceram nesta época, destacam-se a de “Francisco Campos em Minas
Gerais, Fernando de Azevedo no Distrito Federal (Rio de Janeiro), Carneiro Leão
em Pernambuco, Lourenço Filho no Ceará e em São Paulo, Sampaio Dória em São
Paulo e as de Anísio Teixeira nos estados da Bahia, Ceará e também no Distrito
Federal” (CARVALHO, 2011, p.72-73). Como assinalado por Carvalho (2011), o nome
de Carneiro Leão tem destaque como precursor das propostas de educação em
Pernambuco, sustentadas nos ideais Escolanovistas, onde “trazia a teoria deweyana
como seu pano de fundo” (p.73) por empreender muitas das bases teóricas de
Dewey na construção de novos currículos para as escolas pernambucanas.
Entendendo que a administração escolar, não diferente da Educação como um
todo, passa também pelo processo histórico de mudança, “afinal, as instituições
escolares dependiam dela para trabalhar de acordo com o que a sociedade exigia
em cada etapa de evolução” (PEDROZA, 2011; p. 3), temos que em final da década
de 1920, acontece uma importante reforma, caracterizada como fase organizacional
(PEDROZA, 2011). Tomando leituras por documentos e registros, consta que a prática
da Educação Física nas escolas em final do século XIX e início XX era comumente
coordenada por médicos, na perspectiva eugenista, higienista e de qualidade do
fisiológico, como descrito em seus conteúdos: “Gymnastica – exercícios elementares;
posições fundamentais. Movimentos da cabeça, do tronco, dos membros; exercícios
respiratórios; exercícios de fórma; entrada e sahida da aula. Fórma a 2 e a 4; em fila.
Brinquedos escolares. Basket ball”. (BORBA; BEZERRA, 1917, p.07). Tais conteúdos
apresentavam forte relação com aspectos Biológicos estudados na época, sendo
modificado com as reformas de Carneiro Leão e Aníbal Bruno, influenciados pelo
Escolanovismo em final da década de 1920.
Nestas mudanças temos que a cultura do corpo também demandou alterações,
e com elas os ajustes da própria administração escolar, a qual sentiu a necessidade
de compreender e gerenciar o espaço escolar para tais atividades, essas passando
a serem atividades corriqueiras – ainda não obrigatórias – nas escolas por influência
e orientações do Escolanovismo atuante no Estado. Por certo, segundo Pedroza
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(2011), a escola nova “influenciou as ideias liberais na educação, contrariando a
educação tradicional” (p02), determinando mudanças no modo de administrar as
escolas e na prática de Educação Física no momento em que o movimento das
reformas quebra o paradigma escolar da educação tradicional.
Nos anos finais da década de 1920 é firmada a “Organização da Educação
no Estado de Pernambuco”, e nessa a obrigatoriedade da cadeira de Educação
Physica, sendo a mesma diária tanto para a Educação Primária e Secundária em
todos os estabelecimentos de ensino do Estado. Definiam como atividades práticas
os conteúdos relacionados à Gymnastica Pedagógica, Exercícios Naturais, Jogos
e Esportes (PERNAMBUCO, 1928). Nesse contexto, existia uma comissão técnica
de Educação Física, supervisionada por médicos, com o propósito de organizar as
atividades práticas, de forma a evitar lesões e direcionar, de acordo com a idade, o
que evitaria problemas de saúde, dentro da compreensão de época.
Na continuidade das reformas, no decorrer da década de 1930, cria-se em
Pernambuco o curso de formação de professores para a Educação Física, ampliando
ainda mais a prática dessa disciplina nas escolas pelo Estado, demarcando momentos
importantes para a história dessa área de conhecimento no Estado e no Brasil. As
mudanças que aconteceram – aqui destacados – sofreram significativa influência do
Escolanovismo, podendo ser considerada como marco inicial na nova forma de se
pensar o currículo e a gestão escolar estabelecidos no país, no tocante à Educação
Física Escolar.
THE REFORM OF EDUCATION AND THE DISCIPLINE PHYSICAL EDUCATION
ORIENTED IN THE ASSUMPTIONS OF ESCOLANOVISMO IN THE DECADES OF
1920 AND 1930 IN PERNAMBUCO
ABSTRACT: We sought to know the history and significant changes in the School Physical Education
in Pernambuco and Brazil at the time in the 1920s and 1930s, taking as a landmark events and reforms
in School Management and Curriculum, influenced by Escolanovismo and coordinated by names
Such as Carneiro Leão and Aníbal Bruno.
KEYWORDS: Physical School Education; Escolanovismo; Reformation Carneiro Leão.

LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA NEW
SCHOOL ORIENTADOS SUPUESTOS EN 1920 Y 1930 EN PERNAMBUCO
RESUMEN: Se pretende conocer la historia y significativos cambios en la Escuela de Educación Física
en Pernambuco y Brasil en el momento en los años 1920 y 1930, tomando como hitos y las reformas en
la gestión escolar y el plan de estudios, influenciados por Escolanovismo y coordinados por nombres
como Carneiro Leão y Aníbal Bruno.
PALABRAS CLAVES: Escuela de educación física; Nueva Escuela; Reforma Carneiro Leão
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FORMAÇÃO DE TREINADORES DE FUTEBOL
NO BRASIL: DESAFIOS PARA OS PROGRAMAS
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO
FUTEBOL BRASILEIRO OFERECIDOS PELA CBF
(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
Heitor Luiz Furtado1
Diego Kraus2
Guilherme Jaques3
RESUMO
A formação de treinadores esportivos é um tema bastante complexo e polissêmico.O presente
estudo buscou analisar os programas de qualificação profissional oferecidos pela Confederação
Brasileira de Futebol. Foram identificadas as leis, a literatura científica acerca da formação de
treinadores. Conclui-se que a formação de treinadores é algo complexo e que a criação dos cursos
são importantes iniciativas para uma formação específica centrado nas demandas dos problemas
diários dos treinadores.
PALAVRAS-CHAVE: Formação Treinadores; Futebol; Programas de Qualificação Profissional

1 INTRODUÇÃO
As discussões acerca da formação de treinadores vêm crescendo ano a
ano tanto a nível internacional como a nível nacional. Refletir, analisar como os
determinantes, os processos de formação, os saberes dos treinadores, são alguns
dos focos discutidos nos trabalhos encontrados na literatura científica.
O Programa de Qualificação de Profissionais do Futebol da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) começou em 2005 dividido em quatro níveis e, com uma
carga horária de 720 horas e visa promover formação continuada de profissionais
qualificados para atuarem nas diversas áreas do futebol. A proposta é que
profissionais da educação física, ex-jogadores de futebol, tenham a oportunidade
de se qualificar adquirindo as licenças de forma gradativa(CBF, 2015).
Neste sentido alguns questionamentos parecem ser importantes para a reflexão
desta figura tão importante no contexto do futebol que nortearão o presente estudo.
O que define as leis sobre a atuação profissional do treinador de futebol? Como
1 Universidade Regional de Blumenau (FURB) e Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI),
heitorluizfurtado@hotmail.com
2 Universidade Regional de Blumenau (FURB), diegokraus93@hotmail.com
3 Universidade Regional de Blumenau (FURB),gui93_jaques@hotmail.com
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tem sido pensada a formação de treinadores de futebol e como se estrutura os
programas de qualificação profissional (cursos) oferecidos pela CBF?
Tais discussões buscam contribuir para o debate acadêmico científico ainda
incipiente no campo da educação física acerca da formação de treinadores de
futebol, e oferecer aos interessados informações e elementos sobre esta temática.O
presente estudo tem como objetivo analisar os programas de qualificação profissional
oferecidos pela Confederação Brasileira de Futebol. Foram identificadas as leis, a
literatura científica acerca da formação de treinadores.
2 METODOLOGIA
Caracteriza-se como bibliográfico/documental que segundo Gil (2002) é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos e documentos. Foi realizado busca nas leis relacionadas
com a temática e busca em artigos em periódicos específicos da área educação
física, utilizando o portal Scielo, e Portal de Periódicos da CAPES. Como fonte de
coleta e análise dos dados foi coletado informações diretamente no sítio da CBF
sobre o curso os cursos de qualificação profissional por eles promovidos.
3 FORMAÇÃO DE TREINADORES DE FUTEBOL: O QUE DIZEM AS LEIS?
No Brasil, de acordo com a Lei n° 8.650/1993 para exercer a profissão de
Treinador de Futebol deve ser preferencialmente exercida por portadores de diploma
de cursos de Educação Física, sendo uma profissão de livre exercício, por qualquer
pessoa. Assegurado preferencialmente: aos portadores de diploma expedido por
Escolas de Educação Física ou entidades análogas, reconhecidas na forma da Lei;
e aos profissionais que, hajam, comprovadamente, exercido cargos ou funções
de treinador de futebol por prazo não inferior a seis meses, como empregado ou
autônomo, em clubes ou associações filiadas às Ligas ou Federações, em todo o
território nacional (BRASIL, 1993).
A lei que regulamenta a atuação do profissional de educação física na qual
interferirá diretamente na formação dos treinadores. Segundo a lei Lei Nº 9.696,
de 1º de setembro de 1.998 aponta uma disputa forte entre o Conselho Federal
de Educação Física (CONFEF) e principalmente os sindicatos dos treinadores na
tentativa de legitimação de qual posicionamento é o correto para a atuação de
treinadores. Para o entender da CBF o CONFEF não possui amparo legal para
fiscalizar a atuação do treinador de futebol sendo, portanto dispensável ao mesmo
a habilitação no conselho. Com isso todo ex-atleta de futebol que tenha exercido
a profissão durante 3 (três) anos consecutivos ou 5 (cinco) anos alternados, será
considerado, para efeito de trabalho, monitor de futebol.
FORMAÇÃO DE TREINADORES: O QUE DIZEM AS PESQUISAS CIENTÍFICAS?
Mesquita et al (2012) identifica uma nova abordagem na formação de
treinadores apresentado possíveis ressignificações e mudanças. Segundo os
autores é possível perceber um aumento significativo nos últimos anos da inserção
de algumas disciplinas relacionadas às atividades dos treinadores nos cursos de
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formação inicial. Mesmo com o aumento nessas pesquisas, ainda segue o caráter
empírico, baseado nas experiências, principalmente como atleta na formação de
treinadores não atendendo as necessidades complexas da atividade de um treino
elaborado. As pesquisas na área da atividade do treinador, têm vindo a aumentar
consideravelmente nos últimos anos afirmando a sua legitimidade como disciplina
acadêmica. (MESQUITA ET AL, 2012).
Milistetd et al (2015) apresentou os pressupostos teóricos da aprendizagem
profissional de treinadores esportivos e os desafios impostos àsua preparação
formal no Brasil. Para os autores a aprendizagem do treinador desportivo estruturase a partir das situações Mediadas (cursos de formação, estágios formais), situações
Não-mediadas (discussão com treinadores, conversa com jogadores) e Internas
(reflexões, mapas conceituais. A aprendizagem é um processo individual e contínuo,
que ocorre da internalização de informações externas advindas de diferentes
experiências ao longo da vida, e que inicia-se antes mesmo do seu ingresso à vida
universitária e também se prolongará ao longo da sua carreira.
Destaca-se ainda os trabalhos de Talamoni, Oliveira e Hunger (2013) que
objetivou analisar a trajetória de um Treinador de futebol concluindo que a
figura do Treinador se formou em decorrência das relações de interdependência
estabelecidas no âmbito dos grupos específicos o qual fez parte enriquecidas pela
formação acadêmica apontando uma forte relação entre uma formação estruturada,
organizada e uma formação permeada pela experiência.
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE TREINADORES DE FUTEBOL CBF
O programa de qualificação ofertado pela CBF possui os seguintes objetivos:
Oficializar as Licenças e certificados em nível nacional e internacional;Desenvolver
programa de formação baseado no conhecimento científico;Promover a
sistematização do conhecimento teórico e prático do futebol brasileiro;Construir
e unificar internacionalmente o processo de equivalência das Licenças e cursos de
Qualificação da CBF(CBF, 2015)
A metodologia desenvolvida no Programa da CBF foi criada a partir da análise
de modelos de formação de treinadores especializados de diversas escolas de
referência mundial, pesquisas e visitas de campo, entrevistas individuais e seminários
de formação.
A figura apresenta os níveis com seus respectivos conteúdos:
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Figura 4 Escola Nacional de Treinadores de Futebol CBF
Fonte: CBF, 2015

CARACTERIZAÇÃO DAS LICENÇAS
LICENÇA C: escolas de iniciação, projetos sociais, e clubes esportivos. LICENÇA
B:treinadoresem equipes de categorias de base, LICENÇA A: treinadores de equipes
profissionais, NÍVEL 4 (260h), à excelência na modalidade aqueles qualificados na
etapa anterior e treinadores com comprovada experiência de cinco temporadas nas
séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Figura 2 Público alvo/pré-requisitos
Fonte: CBF, 2015

Segundo o site Universidade do Futebol (2015) alguns fatores têm dificultado
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a implantação da escola nacional de treinadores tais como:leis são confusas e a
não exigência para atuar;Falta de capacidade para atender a interessados;Falta
de parceria com federações e com universidades de Educação Física;Distância
geográfica e falta de cultura de formação. Salienta-se ainda que os cursos respondem
às necessidades da área de formação de treinadores de futebol. Pontos negativos
do curso: alto custo de investimento para realizar o curso; pouca democratização
do acesso; falta de divulgação não atraindo profissionais para se especializarem.
Algumas confederações e escolas de outros países por exemplo a escola de
treinadores da UEFA, da Alemanha e da Espanha obriga à realização dos cursos
para ter a autorização para comandar os diversos clubes em suas respectivas
competições. Este fato aponta maior valorização do curso tendo em vista sua
necessidade para atuação no mercado de trabalho.
Tabela 1 Diferença entre as escolas de formação de treinadores de futebol
Escolas

Escola – Brasil

Escola - UEFA

Escola - Espanha

Escola Alemanha

Níveis

Campos de Atuação

Licença C

Desenvolvimento do Futebol - Escolinhas

Licença B

Formação de Atletas – Categorias de Base

Licença A

Futebol Profissional

Licença Pró

Excelência no Futebol

Licença Básica

Futebol Amador

Licença B

Categorias de Base

Licença A

Futebol Profissional (Exceto Premier
League)

Licença Pró

Premier League

Nível 1

Categorias de Base

Nível 2

Equipes Regionais de Campeonatos
Regionais

Nível 3

Equipe da Primeira Divisão Espanhola

Licença Percursora

Equipe de Crianças e Amadoras

Treinador C

Categorias de Base

Treinador B

Equipes Amadoras, Juniores, Femininas,
Assistente Técnico

Treinador A

Equipes de Alto Rendimento

Carga Horária

720 horas
aproximadamente

1800 horas
aproximadamente

2000 horas
aproximadamente

510 aulas
aproximadamente
entre teóricas e
práticas

Fonte: elaborada pelos pesquisadores

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo tem como objetivo analisar os programas de qualificação
profissional oferecidos pela Confederação Brasileira de Futebol. É possível perceber
um aparecimento de pesquisas sobre a temática, bem como a criação das escolas
de formação de futebol no Brasil vem seguindo algumas tendências já existentes na
Europa, com a intenção de padronizar e qualificar a formação dos treinadores.
Somente ser habilitado em Educação Física (Bacharel ou licenciatura) parece não
suficiente para atuar como treinador, da mesma forma como somente a experiência
como ex-atleta, sem processos de formação planejados e estruturados também não
parece ser suficiente para atuar com o futebol.Considera-se necessários os saberes
dos processos formativos tanto das Instituições de Ensino Superior, bem como os
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cursos específicos de futebol, acrescentando vivências práticas com a modalidade
somando-se com a uma formação especifica. Esta tríade parece ser o caminho mais
coerente a ser seguido, com interação entre vivências acadêmicas, experiências
diretas na prática e os cursos específicos direcionados a modalidade.
Sugere-se novos estudos que possam vir a investigar a importância dos
treinadores no futebol bem como sobre os processos de formação de treinadores.
LOS ENTRENADORES DE FÚTBOL FORMACIÓN EN BRASIL: RETOS PARA
PROGRAMAS DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL OFRECIDOS POR LA
CONFEDERACIÓN BRASILEÑA DE FÚTBOL (CBF)
RESUMEN: La formación de los entrenadores deportivos es un tema muy complejo y polisémico. Este
estudio investiga los programas de formación profesional ofrecidos por la Confederación Brasileña
de Fútbol. las leyes, se han identificado la literatura científica sobre la formación de formadores.
Llegamos a la conclusión de que la formación de formadores es compleja y que la creación de los
cursos son iniciativas importantes para la formación específica centrada en las demandas de los
problemas cotidianos de los entrenadores.
PALABRAS CLAVE: Formación de Formadores; fútbol; Programas de Cualificación Profesional .

TRAINING OF FOOTBALL TRAINERS IN BRAZIL: CHALLENGES FOR THE
PROGRAMS OF PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE BRAZILIAN
FOOTBALL OFFERED BY BRAZILIAN FOOTBALL CONFEDERATION - CBF
ABSTRACT: The training of sports coaches is a very complex and polysemic topic. The present
study sought to analyze the professional qualification programs offered by the Brazilian Football
Confederation. The laws, the scientific literature on the training of trainers were identified. It is
concluded that the training of coaches is somewhat complex and that the creation of courses are
important initiatives for a specific training centered on the demands of the daily problems of coaches.
KEYWORDS: Training Coaches; Soccer; Professional Qualification Programs
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GTT 07 - GÊNERO
Ementa: Estudos sobre os processos específicos através dos quais as práticas esportivas
e corporais produzem e transformam os sentidos do feminino e do masculino, que tenham
por base suportes teóricos-metodológicos de diferentes campos disciplinares em sua
interface com Educação Física e Ciências do Esporte.
Coordenadora: Helena Altmann (UNICAMP)
Coordenadora Adjunta: Maria Simone Vione Schwengber (UNIJU
Comitê Científico: Ileana Wenetz (UFES), Osmar Moreira de Souza Junior (UFSCar), Priscila Dornelles (UFRB), Viviane Teixeira Silveira (UNEMAT).
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DANÇA E O ENSINO FUNDAMENTAL1
Fernanda Gabriela de Rezende Casagrande2
Nayara Priscila da Paixão3
Rogerio Roberto da Silva4
Diego dos Santos Silva5
Ieda Mayumi Sabino Kawashita6
RESUMO
O trabalho relata intervenções utilizando o tema dança na abordagem histórico-crítica. As
intervenções foram realizadas em duas turmas de escola estadual do sul de Minas Gerais. Foram
encontradas diversas dificuldades durante o período e foi necessário que o grupo buscasse superalas. Com as intervenções notamos que existe uma dificuldade em trabalhar temas diferenciados e que
existe um estereótipo de dança como sendo algo difícil e para poucos. A vivência foi diversificada e
enriquecedora.
PALAVRAS-CHAVE: Histórico-Crìtica; Dança;Educação Fìsica

1 INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da sociedade a dança é considerada uma manifestação
corporal e sempre está presente nas mais diversas manifestações culturais. Já a
dança presente na educação física, como disciplina no currículo escolar, só ocorre
em determinados eventos escolares e normalmente são coreografadas, reproduzidas
pelos alunos e são resquícios de uma educação física tradicional.
Observa-se que, quando o professor tenta proporcionar alguma atividade
diversificada no contexto escolar existe uma resistência. Segundo Chicati (2000),
essa resistência é ainda maior na disciplina de Educação Física, pois durante toda
uma sua história, ela passou por diversas mudanças em suas características, afetando
diretamente o contexto escolar, sendo por muito tempo para preparação de corpos
fortes, belos e saudáveis para o trabalho ou a preparação esportiva. Nesta realidade,
um trabalho a ser realizado na escola, necessita grande motivação do que nas demais
disciplinas, para assim desenvolver a educação do ser humano como um todo.
Constata-se que são diversas as dificuldades com a cultura das aulas de
educação física, ao se trabalhar o tema dança, surgem diversos preconceitos,
generificando a dança como algo específico para alguns. Segundo Buttler (2003),
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES.
2 IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, fer.gab.rez.cas@gmail.com
3 IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, nayarapaixaoef@gmail.com
4 IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, rogerioroberto99@hotmail.com
5 IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, diego.dos.santos.silva@hotmail.com
6 IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, iedamsk@gmail.com
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o conceito de gênero serve à legitimação de uma ordem, sendo um instrumento
que expressa uma cultura que foi construída historicamente, é a forma com que
as pessoas constroem as suas percepções sobre as diferenças, criando assim a
heterossexualidade compulsória e acaba trazendo uma performatização, portanto,
considera-se que gênero é a repetição de atos, gestos e signos, reforçando a idéia
de corpos femininos e masculinos.
Para facilitar a inserção de temas diferenciados na realidade escolar, acredita-se
que a utilização da Pedagogia Histórico-Crítica é uma alternativa, que pode ajudar o
professor. Segundo Gasparin e Petenucci (1984), esta teoria é pouco desenvolvida
no dia-a-dia das escolas brasileiras, mas a mesma é de grande viabilidade de ser
inserida no contexto escolar, pois ela oportuniza uma prática comprometida com
o processo de ensino aprendizagem, com a promoção de capacidades psíquicas,
promovendo a promoção humana dos educandos, para que esses rompam uma
possível alienação, colocando-os conscientes no âmbito escolar.
O PIBID – IFSULDEMINAS – Muzambinho, subgrupo educação física, tem como
temas transversais a serem trabalhados, perpassando os conteúdos as temáticas
gênero e sexualidade, este grupo atua em diferentes instituições de ensino, dentre
elas, o ensino fundamental II que é o foco da nossa intervenção.
Neste contexto, as intervenções tiveram como objetivo contextualizar a dança
no aspecto histórico e social dos alunos e também abordar os temas gênero e
sexualidade no cenário da dança, conforme o momento histórico e social abordado
na aula.
2 METODOLOGIA
A pesquisa é de caráter qualitativo, que segundo Alves-Mazzotti (1999), é uma
pesquisa compreensiva ou interpretativa, que parte que os indivíduos agem de
acordo com suas crenças, percepções e valores.
1ª AULA

Observação das turmas- Observamos o contexto escolar e as características das turmas.

2ª AULA

Prática Social Inicial- Apresentação do vídeo para estimular os alunos a confeccionarem
uma carta para diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos.

3ª AULA

Problematização- Atividades de práticas introspectivas e a dinâmica do “espelho” para
estimular a expressão corporal e a desinibição.

Problematização- Atividade da estátua com diferentes ritmos musicais e a mímica com
4ª AULA interpretação de personagens nos quais pudéssemos contextualizar as questões de
gênero.
5ª AULA

Instrumentalização- Aula demonstração de vídeos antigos de funk nos quais discutimos
as diferenças do funk atual.

6ª AULA

Instrumentalização- Aula sobre Dança Circulares tematizando as possibilidades da
Dança.

7ªAULA

Instrumentalização- Aula com atividades rítmicas com a música tradicional “escravos de
Jó.”

8ª AULA

Catárse- Aula apresentando a história e o ritmo Hip Hop para o 9º ano e atividades
lúdicas e confecção de uma pequena coreografia.

9ª AULA Catárse- Confecção de um rap com o 9º ano e confecção de uma coreografia com o 7º.
10ª
AULA

Prática Social Final- Apresentação de vídeos que geraram a discussão do tema gênero
com o 9º ano e apresentação da coreografia feita pelo 7º ano e discussão dos vídeos
sobre gênero.
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Após uma observação detalhada, trabalhamos em nossas aulas o conteúdo
Dança no ensino fundamental II durante um semestre letivo, com duas turmas, uma
do 7º ano e outra do 9º ano, ambas com em média 30 alunos por sala, estudantes
da rede pública estadual. Utilizamos como referencial a Pedagogia Histórico-Crítica,
nos baseando na didática proposta por João Gasparin (2002). Os dados foram
coletados por meio de vídeos, fotos, diário de campo e gravações, ao final de todas
as intervenções realizamos uma roda de conversa.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante todo o semestre letivo realizamos com as turmas diversas atividades
trabalhando a expressão corporal, a inibição, o contato entre os alunos, a criação e
temas transversais como o gênero e sexualidade.
Na prática social inicial, eles expressaram que sentiam vergonha de dançar
nas aulas, mas dançavam em casa ou em ambientes não formais como em festas.
Além disso, de modo geral, os alunos compreendiam que a dança faz parte da
cultura que estão inseridos, porém encontramos algumas opiniões preconceituosas
como: o homem não pode rebolar, a mulher dança para seduzir e que existem
determinadas danças que apenas o homem ou a mulher podem dançar. Com essas
falas, podemos observar que existe para os alunos uma compreensão de dança
como algo generificado, dando as práticas uma performatização, de atos, gestos e
signos, que são específicos para homens e mulheres (BUTTLER, 2003).
Durante a problematização, trabalhamos com a expressão corporal e ao serem
colocados para interpretarem diversas atividades do cotidiano surgiram falas
que expressavam diversas idéias de gênero, como dizer que brincar de boneca
é atividade de menina, assim como ser cabeleireiro é serviço de homossexual,
entre outras, então discutimos com eles estas falas e conversamos sobre diversas
atividades que podem ser realizadas tanto por homens quanto por mulheres.
Ainda durante as atividades de problematização tivemos uma grande resistência
na participação de uma das turmas (sétimo ano), pois os alunos acreditavam que
com as intervenções do nosso grupo do PIBID estávamos “roubando suas aula de
educação física”, pois têm como cultura que as aulas se tratavam de um momento
de lazer, no qual realizavam somente as práticas que queriam, podemos notar neste
momento, assim como nos disse Chicati (2000), existe uma grande resistência dos
com práticas diferenciadas na aulas principalmente na educação física por toda
uma cultura de educação física como preparação de corpos e esportiva.
Quando discutido quanto a dança os alunos expressaram como algo difícil de
ser realizado, por ter uma influência midiática de uma dança performática, então
realizamos diversas atividades para demonstrar aos alunos que a dança na escola
é participativa e possível, então assim como nos diz Ehrenberg e Gallardo (2005) é
necessário filtrar e discutir de modo que o aluno possa refletir que a dança não é
simplesmente uma repetição de movimentos.
Durante a catarse o nono ano criou um rap que falava quanto o papel do
homem e da mulher na sociedade (ANEXO I), enquanto o sétimo ano criou uma
coreografia conjunta, as aulas foram diferentes pela diferença de receptividade
das turmas, o sétimo ano não acreditava que as aulas de educação física também
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poderiam ser teóricas e poucos alunos participavam ativamente de aulas com esta
característica.
Na discussão final das intervenções, um aluno nos disse que antes sentia muita
vergonha, e hoje não sente mais tanto, devido a ter vivenciado esta nova experiência,
também disseram que mudaram suas opiniões enquanto a roupa que a mulher usa,
assim como o homem dançar e rebolar, refletiram sobre as atividades domésticas
que podem ser realizadas por todos, no final percebemos que compreenderam o
objetivo das intervenções que era tratar a Dança de forma crítica contextualizando
as questões sociais e culturais, desmistificando o conceito de dança, levando a
reflexão da dança que deve ser realizada na escola.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as aulas foi possível notar que, a pedagogia histórico-crítica foi facilitador,
pois para realizar as intervenções partimos do que os alunos sabiam e o que estava
presente na cultura dos mesmos, com isso, tivemos uma participação ativa nas aulas
e nas discussões. Mesmo os alunos do sétimo ano que tinham grandes preconceitos
em realizar algumas atividades propostas pelo grupo, eles participavam ativamente
das discussões.
Foi possível notar que ao trabalhar a dança, surgiu também as relações de
gênero e sexualidade, tanto nas intervenções, como também em atividades do
cotidiano, surgindo falas quanto ao o papel do homem e da mulher na sociedade.
Diante disso as atividades realizadas foram enriquecedoras tanto para os
alunos quanto para os estagiários do PIBID, pois possibilitou para ambos atividades
diferenciadas e discussões enriquecedoras.
DANZA Y EDUCACIÓN BÁSICA
RESUMEN: En el documento se informa de las intervenciones utilizando el tema de la danza, en el
enfoque histórico-crítico. Las intervenciones se llevaron en dos clases de una escuela pública en el
sur de Minas Gerais. Se encontraron muchas dificultades durante el período y fue necesario que el
grupo superarlos. Con las intervenciones observamos que hay una dificultad de trabajar diferentes
temas y hay un estereotipo de bailes como difíciles y para unos pocos. La experiencia ha sido diversa
y enriquecedora.
PALABRAS CLAVE: Historia y crítico; Danza, educación física

DANCE AND FUNDAMENTAL EDUCATION
SUMMARY: The paper reports interventions using the theme dance in a historical-critical approach.
The interventions were carried out in two classes in a public school of the south of Minas Gerais.
Several difficulties had been encountered during the period and the group need to overcome them.
With the interventions we noticed that there is a difficulty in working on different themes, for the
reason that to exist a stereotype of dance as something difficult and for the few. The experience was
diverse and enriching.
KEYWORDS: Historical-Critical; Dance, Physical Education.
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ANEXOS
ANEXO I
Tem gente que tem preconceito contra mulher
Achando que ela é menos que o homem
Tem homem que é machista
Acha que mulher tem que ser do lar
E o homem trabalhar
O homem também pode chorar
O homem também pode cozinhar e dançar
O homem também pode ficar em casa
E a mulher também pode pegar na enxada
Esse papo se mulher ter que pilotar fogão
É muito sem noção
Só o homem sair pra trabalhar
Não é uma maneira certa de pensar
A mulher também pode ajudar a família sustentar
Esse papo de mulher no volante
Ser perigo constante
Que ideia ignorante!
Meu irmão se liga na real
Até no trânsito homem e mulher é igual!
Desse jeito vamos terminando
E com o preconceito acabando
Vamos todos juntos lutar
Só assim finalmente a igualdade reinará
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GÊNERO E CURRÍCULO: UMA ANÁLISE PANORÂMICA
DA FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA
(BRASIL E ESPANHA)1
Aline Nicolino2
Maria Prat Grau3
Ana Márcia Silva4
Susanna Soler Prat5
Pedrona Serra Payeras6
RESUMO
O estudo realizou um levantamento panorâmico sobre as discussões de gênero nos cursos de formação
em Educação Física no Brasil e na Espanha, por meio da análise de documentos regulatórios de
ambos países e dos currículos dos cursos de formação de professoras/es. Foram analisados 86
currículos de universidades do Brasil (10% do total) e 16 da Espanha (45%). O mapeamento mostra
que a discussão de gênero é pontual no processo de formação docente de ambos países.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Gênero; Formação docente.

APRESENTAÇÃO
Na atualidade é possível identificar na Europa e na América-Latina a inserção
de políticas sociais e educativas voltadas para a discussão da igualdade de gênero
no ensino superior, assim como direitos humanos e diversidade. No Brasil é possível
observar um investimento, ainda tímido, por parte do governo federal no final da
década de 1990, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN,
1997), em que um dos temas transversais dedica-se a tratar gênero e orientação
sexual integrado as diversas áreas curriculares e constitui-se em balizador das
discussões no campo da educação.
1 A pesquisa recebeu financiamento do Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria de
ayudas de Proyectos deInvestigación Fundamental [edital: DEP2012-31275] e do National Institute of
Physical Education of Catalonia(INEFC) [edital: PINEFC-2012].
2 Professora associada da faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás
(FEFD-UFG). aline.nicolino@gmail.com
3 Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Facultad Ciencias de la Educación.
Espanha – Barcelona. maria.prat@uab.cat
4 Professora titular da faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás
(FEFD-UFG). amarciasi@gmail.com
5 Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya, Universitat de Barcelona - Espanha - Barcelona.
ssoler@gencat.cat
6 Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya, Universitat de Barcelona - Espanha - Barcelona.
pserrapayeras@gmail.com
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Para o campo da Educação Física escolar, no entanto, a discussão de gênero
só se concretiza com a Resolução CNE nº 02 de 2015, apenas após 18 anos da
publicação dos PCN (1997). Tal resolução garante que os fundamentos e as
metodologias relacionados aos direitos humanos, diversidades étnico-racial, de
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, estejam contemplados no currículo
(NICOLINO et al, 2017). Esse panorama que expõe a falta de discussão de gênero no
processo de formação docente vai ao encontro do relatório produzido pela UNESCO
sobre o tema na formação docente no ensino superior no Brasil, ao trazer que “a
formação docente segue incorporando pouco as discussões referentes ao gênero e
à sexualidade” (UNESCO, 2013, p. 4).
Há, ainda, no atual cenário político nacional um movimento ultraconservador
religioso atuando em diversas políticas públicas de combate às desigualdades
sociais e aos direitos humanos. Trata-se de grupos conservadores de igrejas
evangélica e católica, exercendo nos planos político e ideológico o combate ao que
eles denominam de “ideologia de gênero”. Uma das ações políticas, exercida por
esse grupo, foi retirar do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) “a ênfase
na promoção da ‘igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual’,
substituindo por ‘cidadania e a erradicação de todas as formas de discriminação’”
(ROSADO-NUNES, 2015). A intenção é eliminar qualquer menção e/ou discussão
de gênero, no sentido de banir a discussão na escola, por meio da criminalização
da prática docente, como proposto em Projetos de Lei (PL 867/2015) que tramitam
no Congresso Nacional. O que significa dizer que a invisibilidade e a ausência
da discussão de gênero na legislação e na educação brasileira (re)produzem
desigualdades e discriminação social. Dizer, ainda, que os cenários educacional e
político brasileiro mostram-se atrasados e deficitários aos direitos humanos.
Na Espanha é possível verificar um esforço institucional para promover a
igualdade de oportunidades nos âmbitos educativo e universitário. O processo
de construção do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES) e o projeto de
títulos de graduação e pós-graduação são ações normativas que visam incorporar a
perspectiva de gênero em todos os cursos universitários. A Lei Orgânica nº3/2007,
de 22 de março fomenta a igualdade de mulheres e homens e a perspectiva de
gênero como política pública e no seu Art.25 estabelece que no âmbito da educação
superior as instituições públicas devem promover: 1. A inclusão, nos planos de ensino,
de conteúdos que tratem da igualdade entre mulheres e homens; 2. A criação de
pós-graduações específicas sobre o tema e 3. A realização de estudos e pesquisas
voltadas ao tema.
As diretrizes referentes ao projeto de títulos de graduação e pós-graduação
propostas pela Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA,
2005), estabeleceram um perfil profissional para as/os estudantes o qual, por sua
vez, incorpora competências em sua formação disciplinar e profissional, além de
outras de caráter transversal, em que estão incluídas as recomendações sobre a
“diversidade e o multiculturalismo”.
Ao atender a essa nova lei que atua também nas orientações para os títulos de
graduação em Ciencias de la Actividad Física y el Deporte(CAFyD), a perspectiva
de gênero é apresentada de forma ampla e incorporada como uma competência
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transversal que visa garantir “los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades
y accesibilidad universal de las personas con discapacidady los valores propios de
una cultura de la paz y de valores democráticos” (ANECA, 2012, p. 22).
Apesar do interesse que o tema vem suscitando nos campos acadêmico e
político, não se identificam estudos comparados e, ainda menos, de mapeamentos
realizados entre Brasil e Espanha sobre como gênero é referenciado nas legislações
e documentos curriculares de formação docente na Educação Física escolar. Diante
disso, objetivou-se identificar em quais sentidos o termo gênero é mencionado
em documentos regulatórios e as matrizes curriculares que regem as diretrizes
da formação docente em Educação Física escolar, analisando as discussões sobre
gênero no processo de formação docente.
METODOLOGIA
Pesquisa caracterizada como quali-quantitativa, por valer-se da pesquisa do
tipo diagnóstica pela visão panorâmica sobre um fenômeno e do tipo descritiva
por permitir utilizar técnicas padronizadas para a coleta de dados para conhecer
e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-la (GONSALVES, 2007;
RUDIO, 1990). A escolha das fontes de pesquisa se deu pelo poder de lei que os
documentos exercem no processo de formação, valendo-se dos seguintes critérios:
1. Ser uma legislação oficial do país, com diretrizes para a atuação docente em
Educação Física; 2. Ser um documento oficial das instituições de ensino superior
em Educação Física dos cursos de Educação Física (planos de ensino, projetos
pedagógicos, matrizes curriculares); 3. Estar disponível online para consulta; e que
4. Contemple todas as regiões dos países (Brasil e Espanha).Dentre o mapeamento
de mais de 1452 currículos levantados em 2015 no Brasil, identificou-se 826 cursos
de licenciatura (público e privado), dos quais foram analisados uma amostra de 10%,
82 currículos, respeitando a proporcionalidade das cinco regiões que compõem o
território brasileiro e o fato da formação profissional estar voltada para o contexto
escolar. No estudo realizado em Espanha foram levantados 763 guias docentes,
disponíveis online, de 16 universidades públicas, de um total de 37 (públicas e
privadas), uma amostra, portanto, de45% dos cursos ofertados no país. Em um
primeiro momento o estudo realizou uma análise descritiva e quantitativa por meio
da identificação da perspectiva pedagógica dos planos de ensino, e, posteriormente,
foi realizado uma análise do discurso das 54 disciplinas que, de alguma forma,
apresentaram a perspectiva de gênero em seu conteúdo.
Para identificar em quais documentos gênero é mencionado e com quais
finalidades foi utilizado o programa de análise qualitativa NVivo, versão 11, visando
analisar quais as discussões constituem o tema no processo de formação docente
em cada país. Para sistematizar as informações levantadas, nos valemos da técnica
de análise de conteúdo de Laurence Bardin (2009), para desenvolver categorias
analíticas que nos auxiliaram a atingir os objetivos propostos na investigação. A
análise explora, sobretudo, a linguagem como produtora das relações de poder, de
modo a possibilitar diferentes leituras analíticas sobre os textos (VAN DIJK, 2009).
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RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração que os levantamentos referem-se a realidades e
contextos distintos, foi possível observar nos dois países uma pequena presença da
discussão de gênero na formação docente em Educação Física.
No Brasil foi possível identificar que a apresentação da temática se deu de
forma pontual e pouco articulada com os objetivos teórico e político propostos no
processo de formação das instituições, em que aparece em alguns títulos e objetivos,
mas desaparece das referencias bibliográficas e da apresentação geral do projeto
pedagógico do curso. Não constituindo, portanto, como uma proposta institucional
do processo de formação.
Na Espanha, apesar da existência de leis e normativas explícitas a respeito
da incorporação da perspectiva de gênero nos projetos pedagógicos, é possível
identificar nos planos de ensino dos cursos de Ciências da Atividade Física e
Esporte(CAFyD) a quase ausência do tema nas universidades, em que o conhecimento
sobre gênero desaparece desses documentos.Por outro lado, também é preciso
dizer que mesmo contendo palavras referentes ao tema nos planos de ensino, isso
não implica sua introdução nas aulas ou mesmo que a discussão não aconteça de
alguma forma nesses espaços, indicando, nesse sentido, a necessidade de seguir
com estudos que analisam outros materiais curriculares, assim como a prática
docente (PEDRONA et al, 2016).
O estudo, de modo geral, mostrou que a discussão de gênero é pontual no
processo de formação docente em Educação Física em ambos países. No entanto,
a análise não tem a pretensão de ser um estudo comparativo em seu sentido
metodológico estrito, mas buscou refletir e contrastar os dados e identificar os
principais elementos legais e curriculares. Tratou-se, portanto, de visualizar encontros
e desencontros no campo da formação profissional entre ambos os países e com
vistas a subsidiar estratégias de intervenção que favoreçam uma real inclusão da
perspectiva de gênero na formação profissional docente em Educação Física.
GENDER AND CURRICULUM: A PANORAMIC ANALYSIS OF THE FORMATION IN
PHYSICAL EDUCATION IN BRAZIL AND SPAIN
ABSTRACT: The study carried out a panoramic survey of the gender discussions in the Physical
Education courses in Brazil and Spain, through the analysis of regulatory documents from both
countries and the curricula of the courses directed to the professional in the school context. We
analyzed 86 curricula from universities in Brazil (10% of the total) and 16 Spanish (45%). The mapping
shows that the gender discussion is shy in the process of teacher training in both countries.
KEY WORKS: Physical school education; gender; teacher training.

GÉNERO Y CURRÍCULO: UN ANÁLISIS PANORÁMICO DE LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA EN BRASIL Y EN ESPAÑA
RESUMEN: Este estudio realiza un levantamiento panorámico sobre los discursos de género en los
centros de formación del profesorado de Educación Fisica de Brasil y España, mediante el análisis
de los documentos normativos de ambos países y la revisión de los currículos de las Facultades que
imparten esta formación. Para este proposito, se revisaron los planes de estudio de 86 universidades
de Brasil (10% del total) y 16 Españolas (45%). Los resultados muestran que la presencia de género es
puntual y anecdòtica en el proceso de formación de los professionales de ambos países.
PALABRAS-CLAVE:Educación Física escolar; género; Formacíon del profesorado
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TEMAS TRANSVERSAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA: SEXUALIDADE E GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA
Juliana Nascimento da Silva Avelino1
Romário Nascimento Da Silva2
Gabrielle Barbosa dos Santos3
Rocindes De Souza Berriel4
RESUMO
O trabalho investiga como a Educação Física pode contribuir para a informação e prevenção da
gravidez na adolescência. Utilizou-se o método qualitativo exploratório e descritivo através do
grupo focal com estudantes grávidas. Foi feita análise categorial de conteúdo e ficou evidente que
o professor necessita perceber e ter condições de intervenção pedagógica. A escola e a educação
física possuem um importante papel como meio propiciador de discussões, reflexão e informação
sobre a sexualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Temas transversais; Sexualidade; Gravidez na adolescência.

INTRODUÇÃO
A Educação Física sofre constantes transformações, sempre impulsionadas
pelo viés histórico e pelas características políticas e socioeconômicas vigentes no
país. Isto se refletiu nas diversas tendências em que a Educação Física foi classificada
com o passar do tempo, como higienista, militarista, tecnicista, entre outras. Todos
os momentos e tendências da área são provenientes de diversos estudos e análises
do atual contexto. Betti (2005) indica que a Educação Física se trata de uma área
com características próprias que necessita das concepções de outras ciências e da
filosofia para que possa desenvolver suas metodologias de ensino e pedagógicas.
De acordo com Simião (2012), tendo em vista também o cenário atual de
baixa procura por cursos de licenciaturas no país, com base no desprestigio social
e econômico recorrentes à profissão, surgem programas com objetivo de fomentar
a formação inicial de professores e melhoria da qualidade de ensino das escolas
públicas com baixos rendimentos educacionais, como o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O curso de licenciatura em Educação Física
da Universidade Federal Rural do Rio Janeiro, possui subprojeto do PIBID inseridos
em duas escolas estaduais do município de Seropédica, região metropolitana do
estado do Rio de Janeiro.
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, juliana_avelino@outlook.com
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, romario.nascimento@outlook.com
3 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, gabs_gbs@hotmail.com
4 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, rcd.com@hotmail.com
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Os bolsistas do subprojeto em questão atuam diretamente no turno escolar
através da supervisão de professores bolsistas da Rede, possuindo como base para
suas ações na escola, o Currículo Mínimo de Educação Física (BRASIL, 2012) e os
PCN’s (BRASIL, 1997), os quais tentam adequar a realidade escolar e social das
escolas participantes do programa. E durante a atuação dos bolsistas nas escolas
foi notada a necessidade de explorar os conteúdos propostos nos PCN’s no que diz
respeito aos temas transversais, mais especificamente a parte de Orientação Sexual
e Sexualidade.
Essa necessidade surgiu devido a ocorrência de gravidez entre as alunas
adolescentes dessas instituições escolares. Para Brandão (2006), a escola assim
como a família, possui um importante papel nesse processo de construção da
sexualidade, o qual deve ter como objetivo orientar, expor de forma adequada e
informar a respeito dos seus significados e especificidades. E o professor tem papel
primordial neste aspecto, uma vez que possui papel único na escola, de contextualizar
os conteúdos internos com os externos, realizando este elo de ligação entre ambos
(GALVÃO, 2002).
Assim, esse trabalho tem por objetivo investigar como disciplina de Educação
Física pode contribuir para a informação e prevenção da gravidez na adolescência
por meio das discussões dos temas transversais de orientação sexual e sexualidade
durante as aulas.
METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido por licenciandos bolsistas do PIBID do curso de
Educação Física da UFRRJ e um professor supervisor do PIBID que atua na rede
pública de ensino no decorrer do ano de 2016. Utilizou-se como metodologia para
este estudo, o método qualitativo exploratório e descritivo através do instrumento
de coleta de dados grupo focal (GIL, 1999) com a participação de 4 estudantes
grávidas em cada colégio público de ensino médio participante do PIBID. A análise
se deu por meio de Bardin (2004) com análise categorial de conteúdo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA
Nos grupos focais com as alunas grávidas ficou explícito a tensão que revela
uma sobreposição entre natural e cultural em relação ao corpo e as articulações
entre gênero e sexualidade. (BORGES, 2005). A construção da sexualidade como
espaço privado que leva a conjectura de um aprendizado sobre como se estabelece
um relacionamento afetivo e sexual (VENTURA, 2006). Por mais que se acredite
que a sexualidade surge de um impulso, ela na verdade deriva de um processo de
aproximação como,
reconhecer o significado de estados internos, organizar a sequência dos
atos especificamente sexuais, decodificar situações, estabelecer limites nas
respostas sexuais e vincular significados de aspectos não sexuais da vida
para a experiência sexual propriamente dita. (HEILBORN, 2006).
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Bozon (2001) afirma que são variadas as transformações pelas quais os
adolescentes passam, mas a de maior impacto é a passagem à sexualidade com o
parceiro. Segundo os relatos das alunos, podemos verificar que o aprendizado não
se limita àquele da genitalidade, nem ao acontecimento da primeira relação sexual.
Na verdade, é um processo de experimentação pessoal e de impregnação pela
cultura sexual do grupo, que se acelera na adolescência e na juventude, conforme
identificamos na fala de uma das alunas abaixo:
Aluna b: ah, eu converso com as minhas amigas... trocamos ideias sobre como
fazemos para não acontecer de ter um filho assim muito nova. Mas, aconteceu...
Temos um pouco de constrangimento de falar sobre esse assunto... falamos
sempre com a melhor amiga.

Dentro de todos os ditames feitos pela socialização de gênero é muito mais
difícil para as mulheres se preparem, de forma segura, para a primeira relação sexual,
porque essa atitude significaria que ela é experiente, surgindo então dúvidas quanto
a sua moralidade. “Quando a aceitação social da sexualidade juvenil feminina é frágil,
a aceitação social da contracepção é necessariamente ainda mais fraca” (BOZON;
HEILBORN, 2001, p. 7).
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Na adolescência, a gravidez é considerada uma realidade antiga, considerada há
anos como o tempo ideal para a mulher ter filhos, hoje ela torna-se precoce a partir
do instante em que novos elementos alteraram o contexto desse tipo de gravidez.
Houve mudanças nas expectativas sociais depositadas em torno dos adolescentes
e essa fase da vida agora é entendida como o momento de preparação para a vida
adulta, deixando a família de origem com autonomia e independência financeira.
Ou seja, é a fase em que ocorrem os estudos, profissionalização, preparação para
a entrada no mercado de trabalho e somente depois de conquistar a autonomia
financeira, assumir compromisso de casamento e/ ou ter filhos. Quando então há
um episódio reprodutivo, na maioria dos casos, é visto como uma ação imprópria e
perturbadora do bom desenvolvimento em direção à condição de adulto (BRANDÃO,
2004), conforme uma das alunas fala:
Aluna c: tive filho muito nova e isso atrapalhou meus planos... Hoje tenho
que cuidar dele. Meus pais querem que eu fique cuidando dele, que é minha
responsabilidade. Queria ser enfermeira... É difícil estudar e cuidar do filho.
Eu gosto muito do meu filho. Mas, dá arrependimento não por ele, mas pela
minha vida de não pode estudar direito... a responsabilidade ser mais minha
que do pai.

Outro fator a ser levado em consideração quando falamos sobre gravidez na
adolescência, é com relação à saúde da gestante e do feto, pois, segundo Damini
(2003, p.165) “a mortalidade infantil aparece apontada pela literatura como uma das
consequências da gravidez na adolescência; e ainda, sugere-se que essas crianças
estão mais sujeitas a sofrer o impacto das causas exógenas”.
Orientar sobre questões sexuais é tão importante na Educação Física como
ensinar a execução de um gesto motor e de acordo com Damini (2003, p.163), “[...]
a educação sexual na adolescência precisa ser conduzida de forma a colocar o
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educando frente à realidade com a qual se relaciona e agir de modo a modificar
essa situação”. Devido à proximidade com os adolescentes, o professor não pode
apenas transmitir os conhecimentos para os alunos e para isso ele necessita adquirir
competências e habilidades, teórico-práticas para orientar e prevenir os adolescentes
da gravidez.
Para Altmann (2001, p.580 ):
o trabalho de orientação sexual deve, portanto, ocorrer de duas formas: dentro
da programação, através de conteúdos transversalizados nas diferentes áreas
do currículo, e como extraprogramação, sempre que surgirem questões
relacionadas ao tema.

E as aulas de educação física são locais propícios para a abordagem desses
conteúdos, devido às dinâmicas e interações que acontecem entre professores e
alunos. E de acordo com Altmann (2000), as atividades das aulas de educação
física através das interações dos corpos, impulsionam também os aspectos afetivos
e de sexualidade de forma intensa e clara do que em outras disciplinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gravidez na adolescência apesar de não ser um tema novo nas discussões,
tanto sociais, quanto de saúde pública na vida das alunas, ainda se torna necessária
devido a ocorrência dos casos e a apropriação de conceitos equivocados. E a
escola e a educação física através dos temas transversais da educação, possuem
um importante papel como meio propiciador de discussões, reflexão e divulgação
de informação a fim de prevenir a ocorrência de casos.
TEMAS TRANSVERSALES EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: LA
SEXUALIDAD Y EL EMBARAZO EN ADOLESCENCIA
RESUMEN: El trabajo investiga cómo la educación física puede contribuir a la información y la
prevención de embarazos en adolescentes. Se utilizó el método descriptivo y exploratorio cualitativo
por el grupo de enfoque con los estudiantes embarazadas. El análisis de contenido de categorías se
hizo y se hizo evidente que el maestro tiene que entender y ser capaz de intervención pedagógica.
La escuela y la educación física juegan un papel importante como facilitador a través del debate, la
reflexión y la información sobre la sexualidad.
PALABRAS CLAVES: Cuestiones intersectoriales; Sexualidad; Embarazo en la adolescencia.

CROSS-SECTIONAL THEMES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: SEXUALITY
AND PREGNANCY IN ADOLESCENCE
ABSTRACT: This work investigates how Physical Education can contribute to the information and
prevention of pregnancy during adolescence. The exploratory and descriptive qualitative method
was used through the focal group with pregnant students. It was made categorical content analysis
and it was evident that the teacher needs to perceive and have pedagogical intervention conditions.
School and physical education play an important role as a conduit for discussion, reflection and
information on sexuality.
KEYWORDS: Cross-cutting themes; Sexuality; Teenage pregnancy.
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CORPO E SEXUALIDADE: DIALOGANDO A TEORIA
QUEER E MERLEAU-PONTY1
Paula Nunes Chaves2
Terezinha Petrucia da Nóbrega3
RESUMO
Essa comunicação é um recorte de uma dissertação de mestrado de cunho teórico-filosófico e
objetiva refletir sobre as compreensões de corpo e sexualidade a partir do diálogo realizado entre
a teoria queer e a filosofia de Maurice Merleau-Ponty, apontando as possíveis contribuições deste
diálogo para pensar essas categorias na Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Teoria Queer; Merleau-Ponty; Corpo.

1 INTRODUÇÃO
O referido resumo caracteriza-se como um recorte de uma pesquisa de
mestrado concluída realizada dentro do escopo dos estudos sócio filosóficos
sobre o corpo e o movimento humano na Educação Física. O estudo objetivou
estabelecer um diálogo entre a teoria queer e o pensamento do filósofo francês
Maurice Merleau-Ponty no que concerne às categorias de corpo e sexualidade
e identificar possíveis recorrências da experiência dos corpos e sexualidades
queer, pensados sob uma perspectiva merleaupontyana, para o conhecimento da
Educação Física.
Sabemos que o movimento queer, enquanto formulação teórica, tem
como grande influenciador Michel Foucault. Longe de refutar as contribuições
foucaultianas e sua importância para o queer, a escolha pelo diálogo com a
fenomenologia de Merleau-Ponty se deu na tentativa de ampliar o aparato
epistêmico do conhecimento sobre o corpo e a sexualidade enquanto condições
de ser e estar no mundo.
Nessa direção, para Ahmed (2006, p.2), a fenomenologia, ao dar ênfase à
experiência vivida de habitar um corpo, pode oferecer recursos para os estudos
queer no sentido de pensar a importância dessas experiências e o significado das
proximidades com o outro. Acreditamos que essas referências conceituais podem
acarretar reverberações para o conhecimento do corpo, da sexualidade, dos afetos
como dimensões plurais e contingentes, que atravessam as experiências existenciais
e sensíveis dos sujeitos.
1 Este estudo teve apoio financeiro através da concessão de bolsa de estudos a nível de mestrado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), paulinha_nunes3@hotmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pnobrega68@gmail.com
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2 METODOLOGIA
O estudo teórico filosófico fundamenta-se na atitude fenomenológica proposta
por Merleau-Ponty, em particular no que diz respeito à subjetividade, ao corpo e
à experiência vivida. Nesse contexto, opera-se a descrição e interpretações dos
fenômenos nas suas mais variadas significações, concebendo o corpo como local
de conhecimento e saber nos seus diversos sentidos e modos de ser no mundo.
Enquanto bases teóricas para o diálogo proposto, no tocante à teoria queer, foram
elencadas as seguintes obras: Judith Butler e a Teoria Queer (2013); Problemas de
gênero: feminismo e subversão de identidade (2012), Manifesto Contrassexual (2014)
e Queer Phenomenology (2006). No que concerne ao referencial de Merleau-Ponty,
elencamos primordialmente sua tese do ano de 1945, Fenomenologia da Percepção
(1999), pelo fato da obra conter um capítulo específico sobre sexualidade e outro
sobre corpo.
3 PENSANDO O CORPO
Primeiramente, para pensarmos a categoria corpo na teoria queer utilizamos
as formulações de Judith Butler a partir da teoria da performatividade e suas
postulações sobre o sujeito e o corpo a partir de Problemas de gênero (2012), bem
como as elaborações de Paul Beatriz Preciado, com seu Manifesto Contrassexual
(2014).
Em Gender Trouble, Butler (2012, p.194) inaugura sua teoria da performatividade
de gênero enquanto fabricações de atos, gestos e signos na superfície dos corpos.
No entanto, ao mesmo tempo, para a autora, o corpo não tem status ontológico
fora dos performativos, é como se o corpo só existisse a partir de sua generificação
e do discurso que o nomeia, fazendo-o existir a partir da constituição do sujeito na
linguagem. Em suas palavras: “Não se pode dizer que os corpos tenham uma existência
significável anterior à marca de seu gênero [...]”(BUTLER, 2012, p.27). Butler não nega
a existência do corpo material, mas compreende essa materialidade como também
um efeito do poder, recortado pelo discurso e pelas normas regulatórias. Para ela
não há um sujeito performer por trás do feito, não há ser ou fazedor preexistente,
o que existe é a obra (BUTLER, 2012, p.48). Contudo, poderíamos vincular essas
inscrições e subversões performativas à materialidade do corpos, dando ao corpo
o status de sujeito responsável pela performatividade, aquilo que está por trás do
feito, o possibilitador e o palco das transformações realizadas.
Preciado (2007, p.381-382), por sua vez, ratifica que Butler subestimou os
processos e transformações corporais em Gender Trouble, mas que em Undoing
Gender4, a autora teria “[...] se esforçado para restituir os ‘corpos’ que haviam ficado
diluídos entre efeitos paródicos e performatividade linguística [...]” (PRECIADO,
2007, p. 381-382, tradução nossa). É nesse contexto de reflexão sobre corpo que
Preciado denuncia o corpo dócil do discurso e da performatividade. Em seu Manifesto
contrassexual, a autora deixa claro que a contrassexualidade se trata de uma teoria
do corpo não somente como espaço de opressão, mas como centro de resistência, o
que teria sido esquecido por algumas análises feministas e queer (PRECIADO, 2014,
4 Para mais aprofundamentos consultar Undoing Gender (2004).
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p.13). É nessa direção que afirma que “O gênero não é simplesmente performativo [...]
é, antes de tudo, prostético, ou seja, não se dá senão na materialidade dos corpos”
(PRECIADO, 2014, p.29). Essa ressignificação contrassexual do corpo enquanto lugar
onde se dão as construções e expressões subversivas de identidade, de gênero e de
sexualidade abre possibilidades para uma compreensão de corpo capaz de criação
a partir de sua linguagem e expressão do qual nos fala Merleau-Ponty.
O filósofo, na Fenomenologia da Percepção, inaugura sua noção de corpo
próprio, que deixa de ser simples objeto para a sociologia, a biologia, e até mesmo
para o discurso. Um corpo que não é pura exterioridade, pois antes de tudo, como
ele mesmo escreve: “[..] eu não estou diante de meu corpo, estou em meu corpo,
ou antes sou meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 207-208). O corpo é a própria
condição de ser e estar no mundo, e tudo no mundo humano é corpóreo.
Essa compreensão de corpo se distancia da tradição do corpo fragmentado,
mensurado, simples matéria inerte ou mecânica, chama atenção para uma
configuração do corpo como horizonte primeiro de toda a experiência. Portanto,
para Merleau-Ponty (1999, p.240), a linguagem não é um discurso que dá existência
a um corpo depois de nomeá-lo, “[...] pois nomear um objeto é afastar-se do que
ele tem de individual e de único para ver nele o representante de uma essência ou
de uma categoria [...]” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 240). A linguagem expressiva e
criativa é justamente o que afasta o corpo de uma categorização, inscrevendo-o em
um domínio potente de sentido, do inclassificável, do humano, do existencial e do
sensível. Logo, “Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à
obra de arte” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 208), capaz de criar, de se metamorfosear,
de comunicar sua existência plástica.
Os corpos queer pensados a partir de sua capacidade expressiva não se
limitam apenas a reproduzir ou reiterar normas de gêneros ou a parodiá-los por
meio da performatividade, mas nos fornecem outros significados para a experiência
do corpo pela metamorfose e pela inventividade dos gestos e da expressão. Tratase de pensar uma experiência queer na qual as transformações não só são criadas
pelos discursos, mas experienciadas insubordinadamente e de forma efetiva no
corpo, enquanto condição indispensável à existência.
4 NOTAS SOBRE SEXUALIDADE
Historicamente, o sexo e a sexualidade foram reduzidos a dimensões
biológicas do humano, uma espécie de essência “dada”, de caráter não histórico,
binário e imutável por ser anterior à cultura. É justamente essa prerrogativa que
alguns estudos de gênero e a teoria queer tentam desconstruir, atentando para tais
dimensões como construções culturais e históricas que se dão no corpo. É nessa
direção que para Butler (2012, p.25) o sexo/sexualidade não está para natureza assim
como o gênero está para a cultura, essas dimensões são produzidas culturalmente
no interior das relações de poder e do discurso, impossíveis de se configurarem
enquanto facticidades anatômicas e pré-discursivas, elas não se resumem facilmente
às classificações.
Ao pensarmos nessa sexualidade não facilmente categorizável por seu caráter
não substancial, acionamos o pensamento de Ahmed (2006) que realiza uma
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aproximação da postura queer com a fenomenologia, especificamente, com a
fenomenologia de Merleau-Ponty. A autora traz o queer como uma disposição que
possibilita alargar a concepção de orientação sexual e de sexualidade para além de
uma necessidade classificatória ou de tomada de um único caminho orientado por
um desejo singular na divisão sexual. Para ela, a orientação envolve formas e registros
da proximidade com os outros e com os objetos e as maneiras como apreendemos
o mundo a partir de uma coabitação partilhada (AHMED, 2006, p.2,3). É nessa
direção, que o queer proporciona pensar a orientação sexual como maneiras de
habitar o espaço enquanto corpo sexuado inserido em uma espacialidade também
sexuada. (AHMED, 2006, p.23).
Nos acercamos, assim, da compreensão de Merleau-Ponty, para quem a
sexualidade não se reduz à uma mecânica biológica, mas se dá na relação do corpo
com o mundo e com os outros. Ao postular essa compreensão erótica da existência,
o filósofo afasta-se da sexualidade enquanto automatismo periférico e aproxima-se
de uma noção dialética .
Nesse sentido, as postulações de Merleau-Ponty se assemelham aos pensamentos
dos teóricos queer na medida em que refletem sobre a sexualidade para além de
mecanismo ou essência biológica. Contudo para o queer, o pilar que sustenta a
experiência da sexualidade é a construção política e histórica dessa dimensão no
seio da cultura, enquanto, no que concerne à compreensão merleaupontyana, existe
uma adição, uma reiteração e uma focalização na dimensão corpórea e existencial
da experiência sexual tendo em vista que para Merleau-Ponty (1999, p.220)
a sexualidade é uma maneira de ser no mundo físico e inter-humano, dimensão
inseparável da existência, coextensiva à vida e intercorporal.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: PENSANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA
Essas referências indicam novos olhares e horizontes para a experiência do
corpo e da sexualidade, dimensões que não podem ser interditadas ou esquecidas
em nossa experiência no mundo em geral, e em particular na Educação Física.
Tratam-se de postulações que refutam as dicotomias clássicas, indo além de um
pensamento reducionista sobre corpo e tentam desconstruir os binarismos e a
determinação da diferença sexual a partir unicamente da anatomia.
Quando nos reportamos ao conhecimento sobre o corpo na Educação Física,
percebemos que os reducionismos ainda são frequentes. Além disso, o conhecimento
da sexualidade é, por vezes, esquecido ou interdito como uma espécie de saber
subalterno, perigoso ou ainda relacionado ao aspecto da orientação binária, da
reprodução ou de ato genital. É nessa direção que a postura queer, seus corpos
e sexualidades “estranhas”, bem como as postulações de Merleau-Ponty podem
contribuir e problematizar os saberes da Educação Física para que possamos olhar
para o corpo como ser sexuado, criativo e afetivo na sua relação como outro e
com o mundo, acionando e desenvolvendo tais conhecimentos em nossa área e
reconhecendo outras experiências de ser no mundo.
A Educação Física, seja enquanto prática social ou enquanto campo
epistemológico precisa atentar para as existências queer, para o corpo diferente,
estranho, modificado, performático, contingente que nos traz desafios e questões
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em detrimento do corpo estático e disciplinado historicamente presente na área. A
substituição de um corpo homogeneizado e obediente por um corpo subversivo,
alegórico, criativo e representativo de novas formas de ser pode contribuir para
pensar o seu conhecimento e tratamento em nosso campo.
BODY AND SEXUALITY: DIALOGUE BETWEEN QUEER THEOTY AND MERLEAUPONTY
abstract: This communication is one part of a theoretical and philosophic research of master degree
and aims to reflect about comprehensions of body and sexuality through of a dialogue between
Queer Theory and Maurice Merleau-Ponty’s philosophy, pointing the possible contributions of this
dialogue to think these categories in Physical Education.
KEYWORDS: Queer Theory; Merleau-Ponty; Body .

CUERPO Y SEXUALIDAD: DIALOGANDO TEORÍA QUEER Y MERLEAU-PONTY
RESUMEN: Esta comunicación es un recorte de una disertación de máster de naturaleza teórica y
filosófica que tiene como objetivo reflexionar sobre las comprensiones de cuerpo y sexualidad a
partir del diálogo entre la teoría queer y la filosofía de Maurice Merleau-Ponty, señalando las posibles
contribuciones de este diálogo para pensar estas categorías en Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Teoría Queer; Merleau-Ponty; Cuerpo.
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ISSUES ON SPORTS: THE TRANSGENDER TURN1
Wagner Xavier de Camargo2
ABSTRACT
In this text, I bring some questions regarding transgender body in sports. The aim is to problematize,
from Gender Studies perspective, how this body is made invisible by the binary system of sports
categorization. To do so, I rescue ethnographic data in LGBT sports competition. I conclude that
such a body questions the mainstream sport and postulates what I call “dissonant sports practices”.
Therefore, I believe that at the beginning of the 21st century we live the “transgender turn” in the
sport spaces.
KEYWORDS: Transgender bodies; LGBT Sport; Dissonant Sport Practices

INTRODUCTION
In this text, I would like to consider transgender athletes on sports. For this
purpose, I want to provoke the readers saying that now it’s the transgender turn, i.e.,
now it’s timeto take in consideration transgender bodies, and to (re)think the binary
system which classifies bodies into male or female categories.
For this, it’s necessary the definition of “dissonant sport practices”, i.e., athletic
manifestations that wouldn’t fit into the technical reproducibility patterns of the
body’s gestures in the mainstream sports, and that even so would produce results.
On the other hand, I want to conceptualize the dissonant bodies, e.g., bodies that
don’t fit the idealized standards of beauty, aesthetics, sex & gender, or efficiency,
but still are present in high level championships.
Just remembering, abjection is a term coined by Julia Kristeva (1982), and
it suggests the idea of the coexisting body and taboo, which could construct
singularly the subject by exclusion. The abject is the one who was expelled; expelled
as an excrement. However, is the fact the abject was expelled what explains the
constitution of a strange thing.
After that, I’d like thinking over transgender bodies, which put themselves in
a gender transition, and at the same time, they are bodies that play with “natural”
characteristics given by biological aspects. For them to think about the “natural sex”
is odd or unusual, because sex itself is a discursive construction (Butler, 2008). In a
word, trans bodies question the future of sports practices.
The aim here is to problematize the presence/absence of disruptive bodies
(my terms) of transgender athletes in the sport during last century and to consider
1 This text is part of the research sponsored by the São Paulo Research Support Foundation (FAPESP).
Announcement “Postdoctoral Fellowship in the Country” (continuous flow). Term from 06/2013 to
06/2016 under the process 2013/00047-7.
2 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), wxcamargo@gmail.com
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a specific case. I ask myself how much sport performances of these transgender
athletes were erased or subsumed, in a process of historical homogenization,
proposed by the binary system of gender.
THE INVISIBILITY OF TRANSGENDER BODIES IN SPORT
During Chicago’s Gay Games 2006 (games for gay, lesbian, bisexual and
transgender people) I witnessed the athletic performance of a trans man in an
athletic event in which I took part: 400 meters’ hurdles, male category (Camargo &
Vaz, 2012). Choosing elements considered socially as “masculine” and “feminine”,
he mixed signs of male and female in one body and questioned the sport’s frame.
The “I” is called into question in its relation to the Other, “a relation that doesn’t
reduce me to silence precisely, but in which, however, there is a saturation of my
discourse with signs of decomposition” (Butler, 2008: 49). So, on the limit, that
athlete has disintegrated us completely, at that moment.
The transgender athlete example comes up against something that currently
appears in the mediatized sport and underlines some issues regarding non-normative
bodies, genders, and sexualities. Transgender bodies in sport are still invisible and
taking them in consideration not only disrupt the binary system, but it opens a
discussion about a new political and technical management of the body and of the
sexuality.
Rio 2016 Olympic Games were considered “the gayest Olympics in history”
(FRANCESCHINI, 2016), basically considering the number of athletes, which declared
themselves non-heteronormative. Despite this fact, no transgender hasn’t officially
participated. Caster Semenya (a South African runner of the 800 m) and Dutee
Chand (an Indian sprinter and record holder of the 100m races) were considered
as transsexuals at some point, but later media put this away. Both athletes gained
global attention after some facts: Semenya was questioned after winning the 800m world title (IAAF’s tournament in Berlin 2009) and Chand was suspended by the
same Association in 2014 due to hyperandrogenism (revoked later).
If for a gay or lesbian athletes, the coming out solves a part of the everyday
problems with coaches, teammates, and family members, in the case of a transgender
person the issue is not solved in such a practical way. On the outside, the condition
assumed in respect to their sexuality always brings with them many uncertainties
and instabilities, because they question the binary system under which the sport is
based on. The problem is to consider trans body under the normative of biological
body as standard, disregarding almost completely the ongoing changes posted by
the trans body.3
For Peçanha, a Brazilian “black transfeminist activist” these distinctions
about the presence of trans athletes in competitive sports are nothing more than
3 What I call “normative biological body” can also be named the “cisgender body”, that is, a body of
one who agrees with what was assigned to him/her at the birth. For some feminists, the world can be
socially divided between “cis” and “trans” people (who would be, at the opposite, those who do not
agree with the assigned sex/gender at the birth). In theoretical terms, Paul Beatriz Preciado (2008)
divides bodies similarly into “bio” and “trans” nominations, which are “nominations related to gender,
which are technically produced”.
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dimensions of an “institutional transphobia”, and other prejudices that are drift
toward “transgender bodies”, which should have their existence recognized “in a
legitimate way and not as deviations from the biological body” (PEÇANHA, 2016, 4).
GENDER VERIFICATION TESTS: AN INTERESTING CASE
At 1936 Berlin Olympic Games, the Polish athlete Stanislawa Walasiewicz (later
Stella Walsh) competed as a favorite in the speed trials of athletics and her main
opponent was the American athlete Helen Stephens. Walsh finished second in the
100 meters, and therefore, Stephens had her “woman status” challenged by several
athletes and coaches, being forced to undergo a genital inspection to prove that
she was a woman (RITCHIE; REYNARD; LEWIS, 2008). The suspicion was dissipated
and the medal was kept. However, when Walsh is murdered in 1980, an autopsy finds
that Stella possessed masculine genitalia, despite her feminine gender identity. If
the biological certificate of a body with “two sexes” was not enough, a biochemical
investigation also found male and female chromosomes in his body – a rare case of
mosaicism (CAMARGO, 2017).
What comes next was the development of IOC policies of the control on
women’s bodies through “femininity-proof” tests and, later, the “gender verification”
tests. The 1968 Mexico Olympic Games were a special milestone in this type of
control. What was discussed and imposed at that Games changed the course of
some athletes’ life in the history of sport.
The Stella’s case and many other athletes who emerged in the twentieth century
are examples of controversies involving the gender verification (or sex-screening)
tests for women, which were conducted by IOC. Therefore, these tests were dropped
before the 2000 Sydney Olympic Games (LESSA; VOTRE, 2013), but they persist in
the social and institutional imaginary when questioning the legitimacy of a female
body in sports.
Current examples such as the MMA fighter on the UFC circuit Fallon Fox,
MtF (Male to Female), or Chris Mosier, a FtM (Female to Male) athlete of Duathlon
(cycling and running), or even the German coach Bailan Buschbaum (also FtM) are
still rare, seen as exceptions to an “universal” rule of normative bodies on sports,
which are able or not able according to the biological laws (the association penisman or vagina-woman), and must follow the main logic by a dominant aesthetic of
heterosexuality (Halberstam, 2008).
NEW TECHNICAL-POLITICAL MANAGEMENT OF THE BODY
At the end of 2015, the IOC surprised everyone with the announcement of
criterion to “better fit trans athletes” in their Olympic programs. These criteria came
from the “IOC Consensus Meeting on Sexual Reassignment and Hyperandrogenism”
(2016), held in Lausanne, Switzerland.
Although they clearly have a concern about the non-exclusion of trans athletes
in competitive sports and that they could guarantee such participation based on a
human rights issue, the document is quite intransigent when posts some requirements
for individuals in transition from Male to Female, to compete in the Female category.
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They must: A) have declared their gender identity as female within four years or
more; B) have clinically demonstrate testosterone levels below 10 nmoll/l (nanomole
per liter) in the last twelve months prior to competition, and kept it below that
during the contest; C) have complete monitoring of tests before and during the
sporting events in which they participate.
For what we considered till now, it’s noticeable a rigid control and regulation
of these bodies. From my point of view, I defend that the rules laid down by IOC
on these bodies should be phased out, which would impose a new dynamic on the
sport system and a different logic of treatment based on its specific characteristics.
These bodies will be always in process of transitioning!
From a macro perspective, such debate has relation to the expansion of the
drug industry in recent years, with the manipulation/consumption of synthetic
hormones and, even to practices of doping. Therefore, there is in course a new
technical-political management/control of body, sex, and sexuality, or even, in Michel
Foucault’s terms, a new kind of governability of the human being.
At last, the Spanish transgender author Preciado has taught us that the history
of gender normalization in the Western societies has been marked by invention,
synthetic combination, and commercialization of new molecules for the body
(drugs and all kind of substances) and new representational techniques of gender
and sexuality (pornographic ones). This pharmacopornographic management
(hormonal, surgical, and audiovisual) of gender (his concept) starts from World
War II and is a wide range of technologies that produces the species, which are
deeply rooted in our contemporary society and sports. This seems to be the key to
understand where the considerations about transgender athletes go.
CUESTIONES PARA EL DEPORTE: EL GIRO TRANSGÉNERO
RESUMEN: Este artículo presenta cuestiones relativas al cuerpo transgénero en los deportes. La
propuesta es, a partir de los Estudios de Género, analizar cómo ello se hace invisible por el sistema
binario de categorización en los deportes. Así, pienso en utilizar partes de mis datos etnográficos
sobre las competiciones deportivas LGBT. Llego a la conclusión de que tal cuerpo cuestiona el deporte
mainstream y prescribe lo que llamo “las prácticas deportivas disonantes”. Por lo tanto, creo que en
esto temprano siglo XXI hay que considerar “el giro transgénero” en los deportes.
PALABRAS CLAVE: Cuerpos Transgéneros; Deporte LGBT; Prácticas Deportivas Disonantes.

PROBLEMÁTICAS NO ESPORTE: A VIRADA TRANSGÊNERO
RESUMO: Neste texto trago algumas questões relativas ao corpo transgênero nos esportes. Objetivo
problematizar, a partir dos Estudos de Gênero, como esse corpo é invisibilizado pelo sistema binário
de categorização esportiva. Para isso, resgato partes de dados etnográficos em competições
esportivas LGBT. Concluo que tal corpo questiona o esporte mainstream e postula o que chamo
“práticas esportivas dissonantes”. Por isso, acredito que nesse início do século XXI vivemos a “virada
transgênero” de considerações nos espaços esportivos.
PALAVRAS-CHAVE: Corpos transgêneros; Esporte LGBT; Práticas Esportivas Dissonantes
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“SABERES E SABORES DO ENVELHECIMENTO”:
INTERSEÇÕES GERACIONAIS E DE GÊNERO NA
ABJEÇÃO DOS CORPOS DE MULHERES1
João Paulo Fernandes Soares2
Ludmila Mourão3
Ayra Lovisi4
RESUMO
Esse texto reflete sobre os processos de abjeção e possíveis resistências e agências de mulheres
idosas em um projeto de ginástica e dança. Motivados pelos estudos de gênero e sexualidade pósestruturalistas e queer, observa-se que tal espaço de sociabilidade se constitui em lócus de intensas
relações geracionais e de gênero, em que se busca, através de técnicas e estratégias, ressignificar a
abjeção na construção de outros discursos e projetos de envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Identidade de gênero; Envelhecimento; Estigma social.

INTRODUÇÃO
Os corpos são construídos e significados a partir da interseção de inúmeros
discursos que os tornam inteligíveis culturalmente; podemos dizer que “os discursos
habitam corpos; eles se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam
discursos como parte de seu próprio sangue” (BUTLER, 2002b, p. 163).
Nesse sentido, percebem-se na contemporaneidade investimentos na gênese
de uma pluralidade de enunciados normativos que promovem um processo de
cronologização do curso da vida dos sujeitos, que convive paralelamente com
processos em que as faixas de idade são flexibilizadas e até mesmo “apagadas”
em prol de um modelo idealizado unietário, em que a “juventude” emerge como
categoria valorativa a ser perseguida e preservada (DEBERT, 2012).
Essa teia discursiva constitui um enquadramento epistemológico que – ao
anunciar condutas e estratégias para um envelhecimento “bem-sucedido” –
circunscreve o domínio dos corpos viáveis e inteligíveis culturalmente, bem como
dos corpos abjetos, ingovernáveis e “inadequados” que ficarão à margem da
inteligibilidade cultural (BUTLER, 2015).
1 Este trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas Gerais
(FAPEMIG).
2 Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares (UFJF), joaopaulosoaresufjf@
gmail.com
3 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mouraoln@gmail.com
4 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ayralovisi@yahoo.com.br
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Motivados por tais processos, objetivamos nesse texto refletir sobre os modos
que ocorrem as interseções das categorias de diferenciação social gênero e
geração5 nos processos de abjeção dos corpos dessas mulheres e em que medida
elas agenciam outros discursos e experiências6 na velhice.
CAMINHOS INVESTIGATIVOS
Esse estudo etnográfico foi desenvolvido em minha dissertação de mestrado
defendida em um Programa de Pós-graduação em Educação Física sob o título “O
doce amargo sabor do envelhecimento: experiências corporais, geracionais e de
gênero” (SOARES, 2014).
A pesquisa de campo se desenvolveu no município de Ubá7, Minas Gerais, no
período de março a dezembro de 2013, em que foram realizadas observações das
ações pedagógicas8 do Projeto Vida Ativa (PVA), vinculado à prefeitura municipal,
e realizadas entrevistas com sete mulheres interlocutoras9.
Tal material empírico nos fez refletir sobre os significados tecidos por essas
mulheres às suas experiências geracionais e de gênero, abjeções e agenciamentos, em
que a motivação teórica foi os estudos de gênero e sexualidades pós-estruturalistas
e queer, buscando realizar um exercício interseccional da realidade sociocultural
investigada (DORNELLES; POCAHY, 2014; HENNING, 2015; PISCITELLI, 2008).
ENQUADRAMENTOS E AGENCIAMENTOS NOS MODOS DE GESTÃO DO
ENVELHECIMENTO
Michel Foucault traz relevante reflexão sobre a genealogia histórica de
uma pluralidade de controles normativos centrados nas populações, que foram
conceituados pelo autor como uma biopolítica atravessada por biopoderes difusos
que circulam e produzem corpos mediante a organização de disciplinas bioanátomo-fisiológicas centradas na vida10, que regulam e normalizam os processos
que envolvem o curso da vida dos sujeitos – em outras palavras: “uma sociedade
normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida”
(FOUCAULT, 2011a, p. 157).
Essa redefinição dos percursos biográficos traz a promessa de prolongamento
do ideal regulatório da juventude, vinculado a bens culturais a serem adquiridos,
5 A categoria “geração” nos traz que não basta ter nascido em uma mesma época, o que expõe uma
posição geracional comum é a possibilidade de vivenciar de forma semelhante experiências em um
determinado tempo histórico (MANNHEIM, 1993).
6 O conceito de experiência será compreendido como a correlação entre “campos de saber, tipos de
normatividade e formas de subjetividade” (FOUCAULT, 2012, p.10).
7 O município de Ubá se localiza a 297 km da capital Belo Horizonte. A população com idade igual
ou superior a 60 anos é de 11.063 pessoas, sendo 6.110 mulheres (IBGE, 2010).
8 As experiências corporais eram a ginástica e a dança, que ocorriam três vezes por semana e eram
orientadas por uma professora de educação física. Tais intervenções se embasavam nos preceitos do
tratado gerontológico do envelhecimento ativo (OMS, 2005).
9 As participantes tinham idade que variava de 56 e 76 anos. Seus nomes serão fictícios ao serem
apresentados no texto, a fim de preservar o anonimato.
10 Podemos citar a medicina geriátrica e a gerontologia como protagonistas dos processos de
reprivatização da velhice, em que caberia aos sujeitos a gestão de seu envelhecimento, bem como
suas consequências (ALVES JÚNIOR, 2011; DEBERT, 2012).
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mantidos e ampliados com base nas experiências de consumo dos sujeitos,
materializados em técnicas11 de cuidados de si, que anunciam outra estética da
existência humana (FOUCAULT, 2011b).
Tais enunciados constituem, nos termos de Judith Butler, um enquadramento
que aloca diferencialmente a precariedade12 dos sujeitos, regulando os corpos
e circunscrevendo os limites da abjeção, ou seja, aqueles corpos transgressores
que transbordam os limites impostos pelas normas e, consequentemente serão
relegados ao campo do ininteligível. Assim, o abjeto “não é outra coisa senão a
perturbadora matéria fora do lugar, que suscita emoções diversas, como o espanto
e a repugnância” (FIGARI; DÍAS-BENÍTEZ, 2009, p. 23).
Nesse sentido, indagamos: de que formas as interlocutoras da pesquisa
significam e pronunciam discursos sobre a abjeção?
Cada dia que passa é um dia de vida que não volta mais. Envelhecer com
saúde é muito bom. Agora, se inválido eu prefiro a morte. É porque sei que
a gente fica sofrendo e sofre quem está tomando conta. (Leandra, 71 anos).
Envelhecimento eu acho que a gente não pode se entregar. Tem que estar
sempre procurando alguma coisa pra fazer. Se a gente se entrega e fica
quietinha dentro de casa, vai ficando solitária. E eu já me sinto solitária,
porque não gosto muito de sair. A gente vai envelhecendo e vai ficando mais
sozinho. (Bruna, 70 anos).

As categorias “velha-solitária-inválida” interpelam e dão o tom da abjeção para
nossas interlocutoras. São constantes a percepção e o lamento de “perdas” em
seus percursos biográficos por conta das alterações corporais e de suas estruturas
familiares13, em que os investimentos tecnológicos nos corpos buscariam manter
atributos corporais, na tentativa de postergar a abjeção. Observamos, pois, que
apenas uma de nossas interlocutoras não alterou a cor de seus cabelos através do
tingimento, estratégia utilizada para encobrir as marcas da velhice evidenciadas nos
cabelos brancos (ALVES, 2004).
Podemos compreender, no sentido atribuído por Erving Goffman ao termo
“estigma”, que tais marcas são atributos depreciativos e fazem emergir o uso de
desidentificadores, em que “o estigma e o esforço para escondê-lo, encobri-lo ou
ameniza-lo fixam-se como parte das identidades dos sujeitos” (GOFFMAN, 1988, p.
76).
Ainda sobre agências dessas mulheres, cabe pontuar que nossas interlocutoras
construíram nesse grupo de sociabilidade um espaço predominantemente de
mulheres14, em que a circulação de homens se dá de forma limitada, a partir de um
quadro discursivo binário dos gêneros15.
11 As técnicas são “um conjunto de dispositivos complexos de poder e de saber que integra os
instrumentos e os textos, os discursos e os regimes do corpo, as leis e as regras para a maximização
da vida, os prazeres do corpo e a regulação dos enunciados de verdade” (FOUCAULT, 2012. p. 154).
12 A precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de alguém está sempre
nas mãos do outro [...] isto é, dependemos das pessoas que conhecemos, das que conhecemos
superficialmente e das que desconhecemos totalmente (BUTLER, 2015, p. 31).
13 Nossas interlocutoras têm uma estrutura familiar semelhante, em que os filhos não residem mais
em suas casas, mantendo uma “intimidade à distância” (DEBERT, 2012, p. 55).
14 No período da pesquisa de campo, havia trinta e três mulheres e apenas um homem participando
das experiências corporais no bairro investigado.
15 Os gêneros são as inscrições corporais de infindáveis discursos que visam normalizar os corpos a
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Nesse sentido, apesar de compreendermos que no contexto do PVA há uma
intensa circulação de enunciados biopolíticos que idealizam formas “bem-sucedidas”
de envelhecimento, há investimentos na construção de laços de sociabilidade
e reciprocidade de gênero e geracionais, os quais subjetivam outras formas de
reconhecimento e agenciamentos de nossas interlocutoras para além dos grupos
familiares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto objetivou compreender os modos como ocorrem as interseções
das categorias de diferenciação social gênero e geração nos processos de abjeção
do corpo de nossas interlocutoras e os possíveis agenciamentos.
Ao circularem no PVA, os enunciados discursivos ligados ao enquadramento
do “envelhecimento ativo” normalizam corpos e circunscrevem o processo “bemsucedido” de envelhecimento, que pressupõe a adoção de inúmeras técnicas e
condutas ligadas à “saúde corporal” e de ocultação das marcas da velhice.
Apesar dos temores da abjeção, nossas interlocutoras prosseguem nos
processos de adoção de técnicas de ocultação das marcas da velhice, na busca por
um projeto coletivo de sociabilidade na velhice. Tal projeto passa pela manutenção
do PVA como um espaço de sociabilidade predominantemente de mulheres.
Enfim, ressalto que dilemas, sonhos, resistências e agenciamentos fazem parte
dos percursos biográficos dessas mulheres e fazem emergir a polissemia dos modos
de envelhecer na contemporaneidade.
“KNOWLEDGE AND FLAVORS OF AGING”: GENERATIONAL AND GENDER
INTERVENTIONS IN THE ABJECTION OF WOMEN´S BODY
ABSTRACT: This text reflects on the processes of abjection and possible resistance in agencies of
elderly women in a gymnastics and dance project. Studies of poststructuralist and queer gender
and sexuality reveal that such a space of sociability constitutes a locus of intense generational and
gender relations, in which, through techniques and strategies, it seeks to re-signify abjection in the
construction of other discourses and projects of aging.
KEYWORDS: Gender identity; Aging; Social estigma

“SABERES Y SABORES ENVEJECIMIENTO”: INTERSECCIONES GENERACIONAL
Y GÉNERO EN ABYECCIÓN CORPORAL DE LAS MUJERES
RESUMEN: Este texto reflexiona sobre los procesos de abyección y la posible resistencia y agencias
de las mujeres de edad avanzada en un proyecto del club y la danza. Motivado por los estudios de
género y la sexualidad post estructuralista y queer, que tiene un espacio tan social constituye el locus
de intensas relaciones generacionales y de género, que buscó, a través de técnicas y estrategias,
replantear la abyección en la construcción otros discursos y proyectos de envejecimiento.
PALABRAS CLAVE: Identidad de Género; Envejecimiento; Estigma social
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PERFORMANCES DE MASCULINIDADES NO
CONTEXTO DO VOLEIBOL: NARRATIVASEM
PERSPECTIVA INTERSECCIONAL1
Leandro Teofilo de Brito2
RESUMO
Este trabalho discute a categoria masculinidade integrada a marcadores sociais para narrar
desigualdades vividas por um jovem adolescente atleta de voleibol. Operacionalizo entrevista narrativa
e proponho ainterlocução das noções de performatividade e interseccionalidade.O diálogo entre as
duas teorizações na interpretação da narrativa situa as masculinidades sob múltiplas perspectivas
dentro de uma abordagem integrada, mostrando-se potente para discussão sobre gênero no campo
do esporte.
PALAVRAS-CHAVE: Masculinidade; Diferenças;Voleibol.

1 INTRODUÇÃO
No ano de 2016 foi noticiado pelo blog especializado em voleibol saída de
rede o caso do jogador canadense Chris Voth, descartado de um clube em que
assinaria contrato após os dirigentes descobrirem que o atleta identificava-se como
homossexual. A notícia mostra como a orientação sexual ainda é um tabu no campo
do esporte, em especial entre os homens. Entretanto, desde a década de 1990
observamos atletas profissionais de voleibol assumindo publicamente a identificação
homossexual(BRITO, 2015) e em 2017 será realizada a 25ª edição da Liga gay
amazonense de voleibol4, principal campeonato voltado para atletas homossexuais
e existente aqui no país desde a época da ditadura militar. Mais recentemente atletas
transexuais também vem conquistando espaço na modalidade (BRITO; PONTES,
2015). A orientação homossexual e performances de gênero alternativas cada vez
mais ganham visibilidade no contexto do voleibol.
3

Performance diz respeito a noção de performatividade de gênero, desenvolvida
pela teórica feminista Judith Butler. A autora afirma que repetições de atos,
gestos, encenações e movimentos particulares inscritos nos corpos dos sujeitos,
configurados por aspectos linguísticos-discursivos e tendo como base a norma,
buscam regular tanto gênero, como sexo e sexualidade (BUTLER, 2015a). Processo
este que é contingente, pois permite ao mesmo tempo a manutenção destas normas
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UERJ, teofilo.leandro@gmail.com
3 Disponível em: http://saidaderede.blogosfera.uol.com.br/2016/12/02/rejeitado-por-ser-gay-atletado-volei-luta-contra-preconceito-no-esporte/. Acesso em: 12 de abril de 2017.
4 Página da Liga Amazonense Gay no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/ligagay
devoleyamazonense/?fref=ts. Acesso em: 15 de março de 2017.
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como possibilidades de deslocamentos de sentidos. A norma, para Butler (2015b,
p.17), não se repete plenamente possibilitando assim que a ruptura esteja presente
nas performances de gênero: “Os sujeitos são constituídos mediante normas que,
quando repetidas, produzem e deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos
são reconhecidos”. Cabe colocar que o termo performance também é referido por
Judith Butler na formulação da noção de performatividade de gênero, pois para
a autora as duas dimensões se entrecruzam, já que a performance está dentro do
processo de performatividade (BUTLER, 2014).
Em interlocução com a noção de performatividade de gênero, a potencialidade
da abordagem interseccional se mostra produtiva no recorte que será apresentado por
este trabalho. Buscando articular o atravessamento de identificações como gênero,
orientação sexual, raça, classe,entre outras para investigar formas de opressões,
a interseccionalidade é uma ferramenta analítico-política de reconhecimento de
múltiplas categorias de diferenciação social, transpondo a soma destas diferenças
a uma abordagem integrada (BILGE, 2009).
Deste modo, através de recorte de pesquisa realizada em tese de doutorado,
problematizo a categoria masculinidade integrada a diferentes marcadores sociais
que explicitam situações de desigualdades vivenciadas por um jovem adolescente5
atleta de base do voleibol. Na sequência apresento desenho metodológico deste
trabalho.
2 METODOLOGIA
Na busca por um método que favoreça um olhar não essencializado e
desnaturalizado para abordagem do objeto de pesquisa, opto pelo uso de entrevistas
narrativas. A técnica escolhida, classificada como dialógica e situada no contexto de
pesquisas com base no pós-estruturalismo, permite no contato entre entrevistado e
entrevistador desconstruções nas formas de utilização da abordagem de entrevistas
no campo das ciências humanas. O método é proposto pela cientista social argentina
Leonor Arfuch que interlocuciona “tanto a concepção bakhtiniana do dialogismo e
da alteridade quanto uma teoria do sujeito que considera o seu caráter não essencial,
seu posicionamento contingente e móvel nas diversas tramas em que sua voz se
torna significante” (ARFUCH, 2010, p. 32).Além de Mikhail Bakhtin, Arfuch (2010) se
utiliza de autores/as como Paul Ricoeur e Joan Scott na construção desta proposta
de entrevistas.
A entrevista narrativa que apresento na sequência será problematizada em
perspectiva interseccional e aponta a categoria masculinidade performatizada com
e através de vetores de relações sociais, indivisíveis, complexificados pela integração
e somatória de desigualdades e opressões (BILGE, 2009).
3 NARRANDO PERFORMANCES, INTERSECCIONANDO AS DIFERENÇAS
O jovem adolescente atleta entrevistado tem 19 anos e é jogador da categoria
juvenil em um clube situado na zona sul do Rio de Janeiro. Boskolipe6, como será
5 A opção pelo termo jovem adolescente enfatiza a instabilidade de ser referir a tal grupo, confirmada
pela pesquisa acadêmica, pela legislação ou mesmo pelo senso comum (LEITE, 2015).
6 Conforme as questões éticas de pesquisas, o nome designado ao jovem adolescente atleta é
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chamado aqui, me relata as dificuldades que vive cotidianamente para seguir
jogando voleibol e marcadores como orientação sexual, classe social e deficiência
estão presentes na narrativa.
Segue abaixo o trecho:
Pesquisador: Você me falou antes sobre as dificuldades que tem em continuar
jogando vôlei. Pode me falar delas?
Boskolipe: Sim, são algumas.Não sei se você percebeu, mas eu acabei
nascendo com um problema congênito de má formação da mão... aqui na
mão direita. Mas eu tenho todos os movimentos dela e dos dedos apesar
desse problema.
Pesquisador: Eu não percebi. Realmente estou vendo agora. Você já teve
algum problema com os técnicos por isso, alguém não te aceitar?
Boskolipe: Não, mas no início me desencorajaram muito. O pessoal até
falava“pra jogar pela escola tudo bem, mas pra ser federado em clube
impossível”, o que não aconteceu. O técnico do infantil, quando eu passei
na peneira falou: “nossa, você com essa mão assim joga tanto, parabéns”.
Então tipo, eu acho que a minha mão nunca foi prejudicial, embora hoje no
juvenil eu seja reserva. No infantil e infanto eu era titular... mas sei lá. Porque
também você imagina: ser gay, pobre e deficiente... e além de ser gay“dar
pinta” (risos). Difícil, né?
Pesquisador: Difícil?
Boskolipe: É.. sim. Aqui mesmo, quando eu troco de categoria, o técnico novo
sempre observa muito a minha mão, mas depois vê que não tem problema.
Em três categorias que eu subi sempre foi assim.Agora sobre falta de grana...
eu já tive muita dificuldade de vir pra cá treinar três vezes na semana, vir pros
jogos no fim de semana, viajar.. tem vezes que minha mãe não tem dinheiro
pra me dar e eu já faltei em treinos importantes, jogos.. vou levando, né... o
técnico do juvenil cobra. Sobre ser gay eu tento ficar na minha, mas o técnico
também já sabe, porque me vê sempre andando com os outros meninos que
“são” também... mas eu tento ficar mais na minha mesmo.
Pesquisador: Ficar na sua é não “dar pinta”? Isso que você quer dizer?
Boskolipe: Isso (risos). Os técnicos geralmente falam pra gente não dar pinta,
ficar assim “durinho” e não demonstrar que “é”.

Durante realização da entrevista fui surpreendido por Boskolipe com relato
sobre o problema congênito na sua mão. Como ele mesmo narra, há no primeiro
momento desconfiança dos técnicos com relação à deficiência, que pode ser
justificada pelo medo do rendimento inferior do atleta. Ao vê-lo treinar e jogar, no
contexto da pesquisa, não fica evidente qualquer percepção de inferioridade frente
aos outros jogadores. Boskolipe também vai aproximar esse fato à questão de ser
reserva na equipe, mas pela narrativa se percebe que também pode ser respondida
pelas ausências nos treinos e jogos, relatada pelas questões financeiras. A cobrança
pela performance de masculinidade normativa (não “dar pinta”) é associada
à orientação sexual e também se faz importante neste quadro de análise, o que
mostra, de fato, existir três categorias que se reforçam.Concordando com Butler
(2015a, p.21): “Resulta que se tornou impossível separar a noção de gênero das
interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida”.
Bilge (2009) afirma que a abordagem interseccional se constitui como uma
perspectiva que não é definida previamente e que pela sua mobilização contingente
podem emergir eixos que apontem para novas interpretações nos registros de
pesquisa. Ao narrar a autoidentificação“gay, pobre e deficiente”, Boskolipe relata
fictício e foi escolhido pelo mesmo.
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as opressões que o afeta e que se mostram imbricadas à sua performance de
masculinidade no contexto do voleibol.
4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A produtividade da interlocução entre as teorizações de performatividade
de gênero e interseccionalidade situa as masculinidades, conforme o enfoque
proposto por este trabalho, sob uma abordagem integrada e se mostrando potente
para discussões sobre gênero em diferentes instâncias da sociedade, entre elas o
campo do esporte. Conforme Bilge (2009), a abordagem interseccional viabiliza
interpretação dos relatos da vida cotidiana como forma de favorecer a explicitação
das interseções de subordinações que afetam os sujeitos focalizados nas pesquisas,
conforme busquei apresentar no diálogo proposto pela entrevista narrativa.
A abordagem interseccional possibilita um olhar mais amplo e complexo
para a leitura de processos de exclusões presentes em nossa sociedade, e, neste
sentido, Boskolipe ao narrar sua performance de masculinidade no contexto do
voleibol articulou categorias como deficiência, classe social e orientação sexual
como atravessamentos identitários presentes em suas vivências no esporte e que
se colocavam como entraves para se manter como jogador de vôlei reconhecido no
clube.
PERFORMANCES DE LA MASCULINIDADEN EL CONTEXTO DEL VOLEIBOL:
NARRATIVAS EN PERSPECTIVA INTERSECTORIAL
RESUMEN: Este trabajo discute la categoría masculinidad integrada a marcadores sociales para
narrar las desigualdades experimentadas por un joven adolescente, atleta de voleibol. Se realizo
entrevista dialógica y narrativa y proponiendo un diálogo sobre las nociones de género performativo
y de interseccionalidad. El diálogo entre las dos teorías en la interpretación de la narrativa situa a las
masculinidades bajo múltiples perspectivas, desafiando esencialismos y mostrándose potente para
la discusión sobre cuestiones de género en el campo de deporte.
PALABRAS CLAVE: Masculinidad; Diferencias; Voleibol.

PERFORMANCES OF MASCULINITIES IN THE CONTEXT OF VOLLEYBALL:
NARRATIVES IN INTERSECTIONAL PERSPECTIVE
ABSTRACT: This work discusses the category masculinity integrated to social bookmarks to narrate
inequalities experienced by a young adolescent volleyball athlete. Dialogic and narrative interview
were made and proposed a dialogue of the notions of gender performative and intersectionality. The
dialogue between the two theorizing in the interpretation of narrative place the masculinities under
multiple perspectives, challenging essentialisms and showing powerful for discussion about gender
in the field of sport.
KEYWORDS: Masculinity; Differences; Volleyball

REFERÊNCIAS
ARFUCH, L. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio de
Janeiro: UERJ, 2010.
BILGE, S. Smuggling intersectionality into the study of masculinity: some methodological
challenges. In: FEMINIST RESEARCH METHODS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE,
2009, Stockholm. Anais... Stockholm, 2009, v.1, p.1-20.
BRITO, L. T. Desconstruindo a masculinidade hegemônica no meio esportivo? Uma
RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2133

análise sobre o voleibol brasileiro. In: V SEMINÁRIO NACIONAL GÊNERO E PRÁTICAS
CULTURAIS, 2015, Fortaleza. Anais... Fortaleza, 2015, v.1, p. 713-723.
BRITO, L. T.; PONTES, V. S. “Tifanny abreu is still one of the guys” - uma discussão sobre
transgeneridade no espaço do voleibol. In: XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS
DO ESPORTE E VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 2015,
Vitória.Anais... Vitória, 2015. v.1, p.1-16.
BUTLER, J. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2015a.
BUTLER, J. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2015b.
BUTLER, J. Repensar la vulnerabilidad y la resistencia. In: XV SIMPOSIO DE LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FILÓSOFAS, Madrid, 2014. Anais... Madrid, 2014, v.1,
p.1-18.
LEITE, M. S. Em desconstrução: textos e contextos na educação escolar do jovem mais
jovem. In: LEITE, M. S.; GABRIEL, C. T. (Orgs.). Linguagem, discurso, pesquisa e educação.
Rio de Janeiro: DP et alli, 2015, p. 321-350.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2134

A PRODUÇÃO SOBRE SEXUALIDADE NO CONBRACE
(2001-2015)1
Priscila Gomes Dornelles2
Ileana Wenetz3
RESUMO
Analisamos como a categoria sexualidade é acionada nas produções na área da Educação Física.
Apresenta um debate sobre os planos epistemológicos que constituem esta categoria. Realizamos
um levantamento dos trabalhos apresentados no Conbrace (2001-2015). A sexualidade aparece a
partir da categoria sexo e priorizaram a escola e a Educação Física escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; sexualidade; Escola.

INTRODUÇÃO
É no âmbito de uma posição teórica implicada com a problematização das
biopolíticas e seus processos de regulação dos corpos na contemporaneidade, em
especial considerando as contribuições da teoria queer em diálogo com a produção
foucaultiana, que assumimos algumas indagações e categorias com maior força e
prioridade nas nossas produções, bem como as acionamos para o campo da Educação
Física (E.F.) na atualidade. De modo posterior a outros/as colegas pioneiros/as na
EF e em alianças com suas produções, propomos que gênero e sexualidade se
constituem como ferramentas fundamentais para uma área que, em suas alianças
com as Ciências Humanas, debate, analisa e se posiciona sobre a promoção de um
Estado democrático. Junto a isso, em nossas pesquisas ena produção científica da EF,
temos observados a consolidação de uma agenda de pesquisa que operacionaliza
a sexualidade como conceito e categoria analítica que perpassa a produção dos
objetos destes investimentos científicos. Assim questionamos: Como a sexualidade
é acionada e como tem funcionado para explicar e organizar os espaços de atuação
profissional e os debates epistemológicos da EF?
ASPECTOS METODOLOGICOS
A partir destas posições teórico-políticas, realizamos um levantamento
dos trabalhos apresentados nas edições do Conbrace -, por considerarmos
que este evento reúne, localiza e expressa os debates científicos realizados por
pesquisadores/as que alimentam e atualizam a área da EF. Para realização desta
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), prisciladornelles@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ilewenetz@gmail.com
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busca4 no período 2001 a 2015. Ao realizarmos a leitura dos resumos, observamos
que a maioria dos textos não centralizava suas discussões na categoria sexualidade.
Em geral, ou apresentavam uma sobreposição conceitual perigosa entre gênero e
sexualidade, isto é, realizavam, efetivamente, discussões de gênero e mencionavam
eventualmente algo relacionado à sexualidade. Ao nosso entender, isto demonstra
a necessidade de investirmos em circunscrever e compreender melhor os debates
sobre sexualidade na área EF. Deste modo, fechamos o escopo em 19 produções
mas realizamos a leitura de 18 trabalhos5.
Tabela 1 – Trabalhos por edição do Conbrace6
Edição

Título dos trabalhos/Autor

GTTs/Quant.
Escola
1 trabalho

2001

1. Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Altmann H.

2007

2. Um olhar sobre corpo, gênero e sexualidade num curso normal: o que a EF
tem a ver com isso? Balestrin, P.; Dornelles, P.
3. Gênero e recreio: um espaço educativo? Wenetz, I. e Stigger, M.P.

Corpo e Cultura
2 trabalhos

2009

4. Estudo etnográfico no futsal feminino: discutindo
esporte e homossexualidade. Silveira, R. e Stigger, M.P.
5. A separação de meninos e meninas na EF escolar: marcas de gênero.
Dornelles, P
6. Corpo, classe social e gênero feminino: (des)naturalizando linguagens e
marcas do universo escolar. A. da Silva Nicolino

Corpo e Cultura
3 trabalhos

2011

7. Sexualidade e EF escolar: articulações (im)possíveis? Wenetz, I; Dornelles, P
8. Formação continuada com educadoras/es: perspectivas e possibilidade de
(des)construir diálogos sobre corpo, gênero e sexualidade em escolas públicas
de Goiânia/GO. A. da Silva Nicolino (et al.)
9. Será que ela é? Mulheres atletas e questões de gênero. T. A. Gaspar; J.
P.Silvestrin

7. Escola
8.Formação
Profissional e
Mundo do Trab.
9. Corpo e
Cultura
3 trabalhos

2013

10. As práticas pedagógicas da EF escolar e a normalização do gênero e da
sexualidade no interior baiano. P. G. Dornelles
11. Gênero e sexualidade. M. Regina Costa
12. Gênero e sexualidade: desconstruindo preconceitos. R.Goulart da Silva, M.
R. Ferreira da Costa, F.B.Kropeniscki.
13. As perspectivas de um bolsista do PIBID de EF sobre gênero na escola.
Marcelo Alberto de Oliveira
14. As brincadeiras no pátio escolar: a geografia de gênero. I.Wenetz

10. Escola
11. Corpo e Cult.
12. Corpo e Cult.
13. Escola
14.Lazer e
Sociedade
5 trabalhos

2015

15. Afinal, o que é sexualidade: entendimento de estudantes de EF –
licenciatura. M. de O.Overbeck, A. A. Jaeger, I. V. Venturini.
16. O voleibol como uma proposta pedagógica para a tematização do gênero
e sexualidade na escola. D. C. S. Oliveira, D. E.; M. Z. Martins
17. Trabalhando gênero e sexualidade com alunos do ensino médio e EJA
noturno: um relato de intervenção. A. Santos et al.
18. Estigmas do corpo, gênero e sexualidade no esporte: voleibol enquanto
espaço da mulher e da “bicha”. P. N. Chaves.
19. A EF e os conflitos de gênero: uma possível união durante as aulas. Jarlson
Carneiro, Bertyza Carvalho, Iraquitan de Oliveira C.

Gênero
5 trabalhos

Fonte: Produção das autoras(2017)7
4 Palavras “sexualidade”, “heterossexualidade”, “orientação sexual”, “identidade sexual” e “educação
sexual”.A escolha destes descritores se constitui a partir das aproximações com produções sobre
sexualidade no campo da educação, compreendendo um histórico de ‘entrada’ desta temática a
partir da educação sexual na escola, bem como a partir das rasuras das matrizes biológicas definindo
e conceituando um modo de conhecer sexualidade. Para aprofundar ver Louro (1997).
5 Uma produção não estava disponível na integra: OLIVEIRA, M de O., JAEGER, A. A; Venturini, I. V.
Afinal, o que é sexualidade: entendimento de estudantes de Educação Física – licenciatura. Anais do
Conbrace (2015).
6 A partir dos critérios já apresentados, não selecionamos trabalhos nas edições realizadas nos anos
de 2003 e 2005.
7 Informamos que o quadro constitui um recurso didático. Por questões de espaço os textos citados
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Este quadro se constitui como um panorama que identifica as produções, os
GTTs que acolheram o debate. Esta síntese nos permite identificar alguns/algumas
autores/as que se dedicaram a compor uma agenda de discussões sobre sexualidade,
bem como ajudaram a circunscrever a temática na área da EF.
MODOS DE CIRCUNSCREVER A SEXUALIDADE NA E.F.
Ainda em uma proposta de compreender este panorama de produções e seus
modos de operação com a sexualidade, realizamos um investimento de identificação
epistemológica e política das produções dentro do recorte deste estudo. Para isso,
nos apoiamos nas discussões realizadas por filósofos como (BUTLER,1990, 2004)
e (PRECIADO, 2008, 2014), nas produções na área da educação (LOURO, 2001,
2004) e da EF (DORNELLES, 2013), as quais argumentam, a partir de diálogos
com a produção foucaultiana, a sexualidade em sua constituição social e categoria
potente para o funcionamento das biopolíticas e dos seus processos de regulação
dos corpos na modernidade.
Para isso, disputa-se com planos epistemológicos que definem este conceito
a partir dos discursos biológicos, os quais acionam o corpo e sua disposição em
uma leitura biologizada/biologizante para explicar a sexualidade e/ou derivála desta constituição discursiva – em geral, com base no sexo. Sobre isso, Louro
(2004) aponta que a sequência sexo-gênero-sexualidade tem produzido os corpos
na contemporaneidade, apesar de não ser “natural nem segura, muito menos
indiscutível. A ordem pode ser negada, desviada. A sequência desliza e escapa. Ela
é desafiada e subvertida” (p.81).
Com base nesta discussão, investimos nas análises a partir de algumas categorias
que nos ajudaram a compreender teórica e politicamente, como a sexualidade
é circunscrita e acionada neste panorama de produções da EF selecionado para
este artigo. Propomos duas categorias para organizar este material. 1. Identifica a
maioria das produções analisadas e se caracteriza pela definição da sexualidade
com base no sexo, os quais, na nossa análise,operam com binarismos sexo-gênero.
Encontramos aqui produções que operam com o conceito de sexualidade como
dispositivo moderno em estudos identitários, contudo, acionam concepções de
corpo com base no sexo para explicar estas tramas sem tensionar a linearidade entre
sexo-gênero-sexualidade, a qual planifica a sexualidade nas tramas da naturalização
da heterossexualidade e, assim, da vinculação do desejo a uma episteme biológica.
Esta categoria engloba subcategorias, as quais: a) acionam a sexualidade como
operador biopolítico dos sujeitos e/ou analisam os processos de normalização dos
corpos sem tensionar o pensamento binário; b) organizam a sexualidade como
categoria identitária (análise das relações desiguais entre identidadese, ao acionar
a identidade, operam com a estratificação das experiências do desejo); c) definem a
sexualidade a partir da sua expressão enquanto conteúdo curricular de base biológica
e sinônimo de sexo(análises que posicionam a sexualidade como risco e que operam
com a prevenção de doenças e de gravidez); d) realizam uma sobreposição entre
podem ser encontrados no SOAC. Site: http://cbce.tempsite.ws/congressos/index.php/index/
index. Site que vem sendo utilizado desde 2008. Por esse motivo citaremos os trabalhos dos anais
anteriores a essa data, já que são os únicos não disponibilizados online.
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sexualidade e gênero e/ou apresentam a sexualidade como menção em estudos
que se dedicaram a uma análise de gênero (a sexualidade apresenta-se como “uma
aparição”, visto que não se constituem em estudos específicos de sexualidade). 17
trabalhos acionam este plano discursivo para conceituar e analisar a sexualidade na
E.F. e, aqui, as subcategorias b) e d) orientam teórica e politicamente de modo mais
volumoso os trabalhos analisados.
Identificamos, a segunda categoria: 2. Um plano epistemológico que
produz as discussões sobre sexualidade a partir do questionamento do sexo. A
sexualidade desloca o pensamento binário e heteronormativo de naturalização da
heterossexualidade. Encontramos apenas um trabalho (número 10 da tabela).
Sobre os diálogos entre diferentes campos de conhecimento, identificamos
uma aproximação destas produções em E.F. com os Estudos de Gênero, os Estudos
Culturais, os Estudos Feministas, os Estudos queer. Sobre o lócus, encontramos uma
centralidade na escola, pois 12 produções discutem os modos de funcionamento da
sexualidade neste espaço. Deste escopo, 8 investigaram a E.F. escolar e, deste, 4
anunciaram uma relação de promoção a partir das atividades do PIBID. Verificamos
3 produções que associaram esporte e sexualidade (seja como categoria acionada
para explicar a organização de grupos para a sua prática e/ou pela análise de
artefatos culturais) e, também, trabalhos que investiram em problematizar as
políticas públicas nacionais para a área da educação (1 produção) e/ou a formação
inicial e continuada de professores/as (2 produções).
Este é um breve panorama posicionado para diálogo no debate científico,
mas que fundamentalmente expressa uma visualização de como a categoria
sexualidade vem sendo ou não operada na área da E.F. Consideramos a necessidade
de evidenciar essa produção para destacar sua produtividade como categoria de
analise sobretudo em um período no qual o debate político pretende esquecer o
debate político da inclusão do gênero e da sexualidade na educação e no exercício
da cidadania.
THE PRODUCTION ABOUT SEXUALITY IN CONBRACE (2001-2015)
ABSTRACT: We analyze how the category sexuality is triggered in the productions in the area of
Physical Education. It presents a debate on the epistemological plans that constitute this category.
We performed a survey of the works presented at the Conbrace (2001 – 2015). The sexuality appear
from the sex category and prioritized the school and the Physical Education school.
KEYWORDS: Physical Education; sexuality; school

LA PRODUCCIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN EL CONBRACE (2001-2015)
RESUMEN: Analisamos la categoria sexualidade es accionada em lãs producciones em el area de
La educación Física. Presenta un debate sobre los planos epistemológicos que constituyen esta
categoria. Realizamos um levantamiento de los trabajos em El Conbrace (2001- 2015). La sexualidade
aparece a partir de la categoria sexo y priorizaron la escuela y la Educación Física escolar.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Sexualidad; Escuela.
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“SEXUALIDADE NA ESCOLA”: UMA ANÁLISE DAS
DISSERTAÇÕES E TESES PRODUZIDAS NO BRASIL
Aline Nicolino1
Patrícia Fernandes de Oliveira2
Michelle da Silva Flausino3
RESUMO
Esta pesquisa tem o objetivo de identificar e analisar os discursos produzidos sobre a sexualidade na
escola em 65 teses e dissertações disponibilizadas no portal da CAPES. Os resultamos mostram que
o tema exige formação continuada, valendo-se de saberes de diferentes áreas do conhecimento, por
meio de um trabalho interdisciplinar. Contudo, identificamos que o discurso de maior circulação nas
produções centra na ausência: de políticas públicas, de formação e de interdisciplinaridade.
PALAVRAS-CHAVE:Sexualidade na escola; Formação docente; Discurso.

1 APRESENTAÇÃO
As discussões a respeito da sexualidade brasileira têm ocupado lugar de
destaque nos meios político e acadêmico. Na política, é possível identificar um
movimento antidemocrático, autoritário e ultraconservador liderado pelas bancadas
católica e evangélica, que visa silenciar as discussões sobre gênero e sexualidade
no contexto escolar, assim como retirar políticas públicas voltadas aos direitos
humanos e, ainda, criminalizar a prática pedagógica, por meio de Projetos de Lei4.
Na contramão desse movimento, é possível verificar uma demanda crescente na
produção científica brasileira sobre a discussão da sexualidade na escola, sobretudo,
em teses e dissertações produzidas em diferentes áreas de conhecimento5, que
tratam o tema sob uma perspectiva sociocultural. Isto é, os discursos que constituem
a maior parte desses trabalhos recorrem aos estudos feministas, de gênero e a
teoria queer para compreender, problematizar, denunciar e propor ações voltadas
as questões de sexualidade no contexto escolar.
1 Professora associada da faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás
(FEFD-UFG). aline.nicolino@gmail.com
2 Professora e coordenadora do Instituto Tecnológico do estado de Goiás Sebastião Siqueira/
ITEGOSS/SED. professorapatricia25@gmail.com
3 Professora da rede municipal de Goiânia. michelle.flausino@gmail.com
4 Há na Câmara dos Deputados em tramitação o PL 867/2015, apensado ao PL 7180/2014, de autoria
do deputado Erivelton Santana (PSC/BA), e no Senado o PLS 193/2016. (MINTO; RODRIGUES;
GONZALES, 2016). Os Projetos de Lei visam criminalizar a prática docente que descumprir a
“proibição de utilização da ideologia de gênero, orientação sexual e congêneres” (PL 2731/2015),
com pena prisional de até dois anos.
5 Uma rápida busca no banco de teses e dissertações da CAPES mostra, ao inserir a palavra: educação
sexual na escola, um total de 800027 produções realizadas sobre o tema no período de 1987 a 2016.
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Nesse sentido, ao traçar um panorama das produções que tratam sobre a
sexualidade na escola, é possível identificar que o aumento de pesquisas realizadas
sobre o tema no país vai ao encontro da grande demanda apresentada pelo contexto
escolar. A complexidade e a diversidade das relações vivenciadas no cotidiano
escolar extrapolam os conceitos anatomofisiológicos do currículo ‘formal’, exigindo
de toda a comunidade escolar outros recursos teóricos que deem conta de dialogar
e problematizar o tema.
Contudo, apesar de todo o interesse que a temática vem suscitando nas
esferas política e acadêmica não se sabe ao certo o que vem sendo pesquisado
sobre a sexualidade e o porque. É, portanto, essa lacuna que esta pesquisa busca
preencher,levantando as seguintes questões: Quais discursos sobre a “sexualidade
na escola” constituem a produção acadêmica brasileira?Há estratégias políticas para
banir a discussão dos direitos humanos na escola? Qual a contribuição do campo da
Educação Física nessa discussão? Buscamos, nesse sentido, investigar os interesses,
as demandas e os discursos que constituem o tema na escola a partir da análise das
teses e dissertações produzidas no Brasil.
Esta pesquisa visa, portanto, fazer um levantamento sobre o que a produção
acadêmica vem produzindo sobre o tema, no sentido de identificar os discursos
mais representativos que constituem as análises da produção brasileira. Busca,
ainda, identificar e analisar o que a produção da área da Educação Física diz sobre
o tema e quais as principais estratégias políticas utilizadas para banir as poucas
políticas públicas educacionais sobre o tema. Para isso, apresentamos as regiões
em que há uma maior produção sobre o tema, as áreas de conhecimento, quem
e quais os discursos mais potentes que foram selecionados para representar as
análises e o que há sobre o tema na produção da Educação Física.
O argumento desenvolvido neste estudo é o de que o reconhecimento
científico dos estudos de gênero, feministas e culturais utilizados na produção
acadêmica para compreender e problematizar as questões que envolvem gênero e
sexualidade no contexto escolar, assim como as insuficientes conquistas de políticas
públicas educacionais sobre o tema - como o PCN, 1997 e a Resolução CNE nº 2 de
2015-, vem causando grande incomodo em uma parcela de religiosas/os cristãos
ultraconservadoras/es6. Ao não concordarem com os discursos que constituem
os direitos humanos promovem um “contra movimento”, em um clara ação de
invisibilizar as demandas sociais, desconsiderar as produções acadêmicas sobre o
tema, bem como anular as políticas públicas de combate às desigualdades sociais e
aos direitos humanos. Há, nesse sentido, uma tentativa em deslegitimar, criminalizar
e silenciar esses conhecimentos (PARAÍSO, 2016).
2 OBJETIVOS

• Identificar e analisar os discursos que foram produzidos sobre a “sexualidade
na escola”, disponíveis no banco de dados de teses e dissertações da CAPES;
• Mapear as produções realizadas na área da Educação Física sobre o tema, no
sentido de identificar os discursos produzidos sobre a sexualidade na escola.
6 Segundo Marlucy Paraíso (2016, p. 402) “padres, bispos, papa, pastores, políticos, ator, pediatras,
psicólogos, professores, pais, jornalistas, advogados etc se juntam nessa onda de tentativa de
coibição ao tema e amedrontamento da população”.
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3 METODOLOGIA
Para analisar os discursos que constituem a sexualidade na escola na
produção brasileira recorremos a pesquisado tipo exploratória, por ter o objetivo
de familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado (GIL,
2008). A escolha pela fonte de pesquisa - o repositório de teses e dissertações da
CAPES7 - se deu por sero banco de dados de maior referência no país e um dos
meios de prestação de contas dos programas de pós-graduação stricto-senso. Para
realizar o levantamento8, inserimos a expressão “sexualidade na escola”, utilizando
as aspas para delimitar os trabalhos que abordassem o tema da sexualidade no
contexto escolar. Foram encontradas 65 teses e dissertações publicadas entre os
anos de 1994 a 2016, abrangendo todas as regiões do país e realizadas em instituições
públicas e privadas de ensino.
Para realizar a analise sistematizamos as informações da seguinte forma:
região, instituição de realização do trabalho, ano de conclusão, tipo de trabalho
(tese/dissertação), autoria, área de conhecimento, título e resultados publicados
nos resumos. Todas essas informações foram inseridas no programa de análise
qualitativa NVivo, versão 11. Em seguida, lemos todos resumos disponibilizados
online. Para trazer os discursos que constituem o tema nas produções investigadas,
nos valemos dos estudos feministas, de gênero e da perspectiva pós-crítica para
identificar e analisar os diferentes sentidos atribuídos a sexualidade na escola.
4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sistematização da leitura dos trabalhos nos permitiu mapear em quais regiões
do país os trabalhos foram produzidos: 34 no Sudeste, 16 no Sul, 7 no Nordeste, 6
no Centro-Oeste e apenas 2 no Norte. Em um total de 65 trabalhos, 13 são teses e
52 dissertações, dos quais 36 trabalhos não estão disponíveis na página da Capes,
por serem anteriores ao ano de 2013. A maior parte da produção (39 trabalhos)
foi desenvolvida na área da Educação, seguida da área da Saúde. Apenas uma
dissertação (2005) foi identificada na área da Educação Física, no Programa Ciências
do Movimento Humano. Até o momento, foram lidos e analisados 29 resumos.
Uma análise preliminar nos permitiu identificar três fortes discursos apresentados
pelas pesquisadoras9.O primeiro diz sobre a necessidade de se discutir o tema no
contexto escolar para além do discurso médico biologizante, em que prevalece
os aspectos de prevenção e medicalização dos corpos escolares. O segundo,
refere-se à necessidade da formação continuada de professoras/es e profissionais
orientadoras/es, assim como a necessidade de incluir no currículo escolar e na
formação docente as temáticas gênero e sexualidade para além de um discurso
biológico. E o terceiro discurso traz a necessidade de ouvir a/o sujeito escolar, por
meio de diferentes metodologias, com o objetivo de influenciar positivamente o
processo de ensino-aprendizagem nas questões referentes à sexualidade. Em todos
7 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), disponível no link do site
http://www.capes.gov.br/.
8 A busca se deu no mês de abril de 2017.
9 Utilizaremos o termo pesquisadoras por contemplar o maior número de publicações sobre o tema,
dos 65 trabalhos analisados, somente 11 foram escritos por homens.
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trabalhos foi identificado o espaço escolar como fundamental para ampliar os
debates e práticas que levem ao respeito e a inclusão das questões de gênero e
sexualidade na sociedade.
De um modo geral, os resultados mostram que a criação de culturas inclusivas
que reconheçam as diferenças de gênero e apoie propostas de trabalho que abordem
a sexualidade na escola só será possível com a implementação de políticas públicas
educacionais, possibilitando a formação continuada de toda a comunidade escolar.
“SEXUALITY AT SCHOOL”: AN ANALYSIS OF DISSERTATIONS AND THESES
PRODUCED IN BRAZIL
ABSTRACT: This research aims to identify and analyze the discourses produced on sexuality in
school in 65 theses and dissertations made available on the CAPES portal. The results show that the
subject requires continuous training, using knowledge from different areas of knowledge, through
an interdisciplinary work.However, we found that the speech with the highest circulation in the
productions focuses on absence: public policy, training and interdisciplinarity.
KEY WORKS: Sexuality at school; Teacher training; Speech.

“SEXUALIDAD EN LA ESCUELA”: ANÁLISIS DE TESIS Y DISERTACIONES
PRODUCIDO EN BRASIL
RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo identificar y analizar los discursos producidos
sobre la sexualidad en la escuela en 65 tesis y disertaciones disponibles en el portal de la CAPES.Los
resultamos muestran que el problema requiere la educación continua, a partir de los conocimientos
en diversos campos del conocimiento a través del trabajo interdisciplinar.Sin embargo, encontramos
que el discurso de mayor circulación en las producciones se centra en la ausencia: de la política
pública, de la capacitación y de la interdisciplinariedad.
PALABRAS-CLAVE: Sexualidad en la escuela; Formación del profesorado; Discurso
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A EMERGÊNCIA DE UMA CONDIÇÃO EXERCITANTE
PARA CORPOS DE MULHERES
Caterine de Moura Brachtvogel1
Maria Simone Vione Schwengber2
Lisiane Goettems3

RESUMO
No artigo partimos do entendimento de que há um crescente movimento de discursividade cultural
para estimulação da exercitação física das mulheres. Buscamos compreender como o meme
relacionado à cultura do fitness, retirado do Instagram, em 2016, posiciona os corpos de mulheres
nas redes sociais digitais. Do enunciado do meme analisado localizamos um movimento que instiga
as mulheres à exercitação, via treinamento corporal, numa cultura de produção de corpos ativosexercitantes.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura do fitness; memes; treinamento.

CONSIDERAÇÕES INICAIS
Essa escrita, desdobramento da dissertação de mestrado4 reflete sobre a
emergência dos corpos ativos de mulheres, constituídos via treinamento corporal.
Interessa-nos desenvolver reflexão acerca de um meme fitness e sua relação com a
produção da condição exercitante de mulheres, vinculada a máxima da produção
de estilo de vida ativo.
Meme é uma expressão cunhada pelo biólogo darwinista Richard Dawkins
que o associou aos genes humanos, agindo como uma “transmissão cultural, numa
espécie de memória das pessoas, podendo ser associada à imitação” (CORREIA
et al., 2009, p. 214), viralizando certas informações. Para Toledo (2009), os memes
ajudam a produzir padrões de comportamentos (2009, p. 142), modos de ser que
nos educam., por meio de ambientes virtuais ou concretos.
Os desafios dos novos tempos apresentam claro esforço, a partir dos memes,
de estímulos ao treinamento físico. Tem-se afirmado “uma cultura do exercício
1 UNIJUÍ, cati-mb@hotmail.com
2 UNIJUÍ, simone@unijui.edu.br
3 UNIJUÍ, lisiane.goettems@iffarroupilha.edu.br
4 Desenvolvida no Programa de Pós- Graduação em Educação nas Ciências- UNIJUI, no período
de 2015-2016, defendida em março de 2017, denominada “Os memes e a cultura do fitness: uma
performance de gênero”, ainda não publicada. Os memes selecionados para o estudo da dissertação,
assim como do presente estudo, foram retirados das redes sociais digitais, sendo as publicações
em rede livres de autoria, podendo ser utilizadas desde o ato de publicação em rede, podendo as
imagens serem excluídas da rede ou não.
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físico”, sustentada pela ciência e pela tecnologia, sobrepondo-se aos indivíduos,
aos grupos, às diferentes classes. A expressão “treinamento” antes recomendado
para homens – o investimento viril e quase artesanal dos treinamentos esportivos –
atinge agora, com mais força, as mulheres.
Nesse contexto cultural, pelo menos em parte, se modificam as posições
de homens e mulheres, quando se observa a emergência das prescrições de
treinamentos corporais e exercícios físicos posicionando elas como ativas. Dessa
maneira, o conceito de gênero nos ajuda a pensar a condição de ser/estar uma
mulher ativa:
[...] o gênero não é uma propriedade dos indivíduos, uma essência refletida em
seus atos e corpos, mas algo que se faz em nossas ações cotidianas, um efeito
pragmático de um amálgama de recursos semióticos (língua, entonação, tom
de voz, o que/com se fala, roupas, cores, texturas, cortes de cabelos, posições
corporais, etc.) usados localmente para este/a interlocutor/a aqui e agora
(BORBA, 2013, p. 448).

O gênero é algo que se constitui nas ações cotidianas e repetidas. Para Butler
(2016, p.246) a “[...] repetição é a um só tempo reencenação e nova experiência de
um conjunto de significados já estabelecidos socialmente; e também é uma forma
mundana e ritualizada de sua legitimação”. Assim, a constituição de corpos ativos
de mulheres, via treinamento corporal, se dá por uma performance repetida, na qual
a sociedade de consumo (BAUMAN, 2001) instaura o que é ser uma mulher ativa,
com um corpo ativo, como argumenta Borba (2013).
Nesse sentido, Prado Filho e Trisotto (2008) sinalizam que os sujeitos, aqui
pensando as mulheres, têm acesso aos seus corpos por meio da corporeidade. É a
partir das práticas discursivas e não-discursivas que, no caso os memes inseridos
na cultura do fitness se relacionam com os corpos. As mulheres são incentivadas
a associar-se a certos cuidados, os quais implicam adequação a determinadas
performances que vão de produtores a consumidores, empreendedores de si, na
sociedade de consumo (BAUMAN, 2001).
Observa-se então, a emergência social que instala foco em construir corpos:
educados, saudáveis, regulados, controlados, ativos, por conseguinte, consumidores.
Esses focos serão desdobrados em análise, a partir do meme fitness, a seguir.
MEMES: A PRODUÇÃO DA CONDIÇÃO EXERCITANTE
O enunciado do meme fitness- seu corpo é reflexo do seu estilo de vida destaca
a emergência de um novo elemento dos corpos: a corporeidade ativa. O meme
abaixo apresenta uma mulher “posicionada” num ideal ativo: condição exercitante,
num corpo delineado, produzido, exercitado.
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Figura 1 - Meme fitness retirado da rede social digital Instagram
Fonte: PSFITNESS (https://www.instagram.com/p/BKamcNQBPM3/?taken-by=psfitnes26)

Treinar é um elemento que se apresenta com ênfase na constituição da
exercitação. Vigarello (2008, p. 198) toma como treinamento, a busca por “[...] um
domínio sempre maior, mas também de um conhecimento mais interiorizado. Daí
essa constatação, sobretudo, de um treinamento físico e de um desenvolvimento
pessoal que se acentua com a própria imagem do corpo [...].”. No caso do meme
em questão, os corpos trabalhados em treinamento carregam a marca de corpos
ativos de mulheres.
O enunciado do meme, ainda relaciona a construção de um corpo esculpido,
planejado por meio de um treinamento, se cola a um estilo de vida ativo, intimamente
vinculado a prática de exercícios físicos, para mulheres determinadas. O meme
apresenta uma mulher, de músculos definidos, usando top e short, realizando um
abdominal- prancha que, posiciona essa mulher, como assídua ao treinamento.
No caso, a mulher nesse meme exposto, convida a todas as mulheres a tornaramse responsáveis por si mesmas. O movimentar-se, exercitar-se, associado a um estilo
de vida ativo, do qual cada um/ cada uma terá que ser potencialmente responsável.
E, sendo a centralidade do treinamento o movimento em repetição, o limite terá que
aparecer e fixar presença na vida ativa vinculando outro fator: o da persistência.
Iniciado no século XIX o treinamento é uma pedagogia de formação física, em
condições de constantes repetições e, em alguns casos, de esgotamento corporal. Os
treinamentos instalam performances corporais, como índices de aperfeiçoamento
dos sujeitos, num amplo projeto de ajustamento dos corpos. Voltados para a
condição do trabalho ativo e performático os corpos tornam-se objetos:
A experiência do corpo, por conseguinte, seria mediada por atividades que
contribuíssem para um melhor funcionamento do organismo, visando ao
adestramento corporal. A sensibilidade do ser humano deveria ser controlada
para suportar a carga de trabalho que compete a cada um nas relações de
produção do capitalismo, tornando o corpo dócil e útil [...] (ALMEIDA et al,
2014, p. 966).

Nesse sentido de objetificação dos corpos, destaca a posição de sujeito do
meme fitness: corpos ativos, treinados, trabalhados em exercício com postura e
pose, num movimento de construção de si que demonstra virilidade, força, controle.
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Assim, no exercitar-se adentra a ideia de resistência corporal, numa manifestação
de luta, de ultrapassar o próprio limite de si. Marín-Diaz (2015) define o conceito de
exercitação como o ato de criar uma “condição exercitante”, a qual faz associação ao
conjunto de elementos da cultura do fitness: a roupa, a alimentação, os acessórios,
presentes num contínuo que se estende e ultrapassa o ato de exercitar. Os adereços,
somados ao movimentar-se do sujeito o colocam numa posição de exercitante, de
ser fitness, mesmo estando fora do ambiente da academia e longe do movimento
propriamente dito.
Além dos elementos da cultura do fitness, temos no meme as características
comuns aos elementos das redes sociais digitais. O meme um filtro de imagem
que realça as curvas da musculatura da mulher, ao mesmo tempo, em que esconde
alguma imperfeição do corpo em exposição. Além do que, os sujeitos têm várias
possibilidades de edição de imagens, que podem auxiliar a “maquiar” a foto, o meme.
Assim, é importante ver o que o meme apresenta, mas também, interessa
entender o que o meme esconde. Como destacamos anteriormente, a ideia do
treinamento vincula-se a uma luta do sujeito com seu corpo, tempo, idade, limite.
Nesse sentido, o meme intenciona apagar os vestígios de luta ou resistência para
a realização do exercício prancha, maneira estratégica para mostrar apenas fatores
positivos do treinamento.
No meme, seu corpo é reflexo do seu estilo de vida as mulheres são convocadas
a terem corpos ativos, treinados. Mais uma vez o olhar volta-se para si e ao mesmo
tempo para os outros. A palavra reflexo parece intencionar para os outros, uma
resposta individual do estilo de vida ativo da mulher presente no meme analisado.
O treino posiciona;
[...] mudar a conduta do indivíduo para além da simples mudança do
pensamento e/ou da condição física do corpo. Esses exercícios são entendidos
como técnicas – ou operam como técnicas – na transformação da existência,
na conversão do olhar de si e dos outros (MARÍN-DIAZ, 2015, p. 140).

Por outro lado, a palavra reflexo pode representar um espelho que se reflete em
corpos ativos, trabalhados, treinados. O espelho ganha destaque em quase todas as
academias de ginástica:
O espelho [...] parece servir como um comparativo estético, como uma espécie
de ferramenta que ajuda o frequentador da academia de ginástica a adestrar
seu corpo a determinados parâmetros, a observar o quanto esse corpo pode
ou não se encaixar em determinado padrão. Diante do espelho, além de
assistir ao desenvolvimento da sua massa muscular, é possível ao praticante
de exercícios físicos observar a postura corporal [...] Não obstante é, também,
o espelho responsável por refletir a imagem de um corpo modificado pelo
treinamento (ROSSI, 2014, p. 126).

O enunciado seu corpo é reflexo do seu estilo de vida trata de referências às ações
que conduzem as mulheres ao treinamento. Dá a entender que, treinando, o sujeito
cria uma relação de cuidar de si, remetendo à constituição de uma corporeidade
construída. Cria-se o que Bauman (2001) demarca como um relacionamento de si
para si mesmo.
Longe de concluir, mas a pequenos passos para traçar um pensamento,
compreendemos que a constituição de corpos ativos de mulheres se dá por meio de
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treinamentos (musculação e funcionais), entrando na ordem do dia. A construção
de um corpo ativo por meio do treinamento e da exercitação é um componente
importante para pensar as condições que as mulheres se colocam para chegar a
determinados posições.
THE EMERGENCE OF AN EXERCISING CONDITION FOR BODIES OF WOMEN
ABSTRACT: In the article we start from the understanding that there is a growing movement of
cultural discursiveness to stimulate the physical exercise of women. We seek to understand how the
meme related to the fitness culture, taken from Instagram in 2016, positions the bodies of women in
digital social networks. From the statement of the analyzed meme we find a movement that instigates
women to exercise, through body training, in a culture of production of active-exercising bodies.
KEYWORDS: Culture of fitness; Meme; training.

ESTADO DE EMERGENCIA EJERCITADOR CUERPOS DE LAS MUJERES
RESUMEN: El artículo parte de la comprensión que hay un movimiento creciente de discurso cultural
para la estimulación de la perforación física de las mujeres. Buscamos entender meme relacionado
con la cultura de lo fitness, tomada de Instagram en 2016, posiciona a los cuerpos de las mujeres en
las redes sociales digitales. La declaración del meme analizado localizar un movimiento que insta
a las mujeres a través de la perforación de entrenamiento corporal, una cultura de producción de
cuerpos activos.
PALABRAS CLAVE: Cultura de lo fitness; memes; entrenamiento.
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EXPERIÊNCIAS DE GESTORAS ESPORTIVAS EM
FEDERAÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL
Luiza Aguiar dos Anjos1
Suélen de Souza Andres2
RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar as experiências de mulheres na gestão de federações esportivas
do Rio Grande do Sul, a partir de seis entrevistas.Identificamos experiências distintas no que tange
ao modo e momento de envolvimento com o esporte, tempo de dedicação à entidade e motivações
para tal. O fato de serem modalidades não associadas à masculinidade parece ter facilitado à inserção
e ascensão dessas mulheres, que afirmam ser minoria, mas não consideram ser tratadas de forma
desigual.
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Esporte; Gestão Esportiva.

1 INTRODUÇÃO
O ambiente esportivo ainda é ocupado predominantemente por homens, mas é
possível perceber como as mulheres têm conquistado espaços. Se o crescimento da
prática esportiva por mulheres é inegável – ainda que não plenamente satisfatório –,
menos evidente é o incremento da participação de mulheres em outros postos que
não os da prática do jogo, como nas funções de treinadoras, jornalistas, árbitras,
integrantes da comissão técnica, etc.
Esse estudo trata de um desses espaços, o da gestão esportiva. Para uma
mulher, inserir-se e manter-se em qualquer dos postos mencionados envolve superar
pressupostos de que elas não gostam ou entendem de esportes tanto quanto homens,
o que se vivencia de forma mais ou menos conflituosa conforme particularidades de
cada modalidade e contexto. Às gestoras impõem-se dificuldades adicionais pelo
fato do ofício de administrador ser uma ocupação tradicionalmente masculina.
Segundo dados de Gomes (2008), as mulheres ocupam 7,7% dos cargos nos
principais órgãos diretivos de âmbito nacional. Em consonância, Karnas (2010), em
trabalho de revisão acerca do perfil de gestores esportivos, verificou que, de seis
pesquisas, cinco identificaram exclusividade ou amplo predomínio (80% ou mais)
de homens.
Analisando um outro campo de atuação do gestor esportivo, os clubes
socioculturais e esportivos, Bastos et al. (2006) identificaram que todos os
administradores das sete instituições paulistas que participaram da pesquisa são
homens. Já Santana et al. (2012), focando em gestores de academias, verificaram
que 68,7% são homens.
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), luizaaguiardosanjos@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), suelenandres@yahoo.com
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Percebemos, antão, que a sub-representação atravessa diferentes campos do
esporte. Tendo isso em vista, o objetivo desse trabalho é analisar as experiências de
seis mulheres na gestão de federações esportivas do Rio Grande do Sul (RS).
2 CAMINHOS METODOLÓGICOS
As fontes utilizadas nessa pesquisa foram os depoimentos orais de seis
mulheres que estiveram envolvidas na gestão de federações esportivasdo RS3.
Foram elas:Eliana Cecília dos Santos, presidente da Federação de Ginástica Artística,
Rítmica, Trampolim, Aeróbica e Acrobática do Rio Grande do Sul;Laura Dias Pantoja,
presidente da Federação Gaúcha de Patinagem; Simone Philippi, vice-presidente da
Federação Gaúcha de Arco e Flecha;Tatiana Capra de Castro, vice-presidente da
Federação Gaúcha de Esportes Equestres; Andréa Benitez Fermino Ilha, presidente
da Associação Rio-grandense de Jet-ski; Vera Lúcia Mastracusa, presidente da
Federação Gaúcha de Badminton.
Tais depoimentos foram produto de entrevistas semi-estruturadas cujos roteiros
foram elaborados focando no envolvimento dessas mulheres com os esportes,sua
atuação na gestão esportiva e nas federações.
Utilizamos como o eixo teórico-metodológico a História Oral, adotando uma
postura com relação à história e às configurações socioculturais que privilegia a
recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu (ALBERTI, 2005, p. 23).
Para sistematizar o material empírico, analisamos as transcrições das entrevistas
e organizamos as informações encontradas em duas unidades de análise, sendo
elas: A trajetória dessas mulheres até sua atuação nas federações que presidem;
Questões de gênero em suas trajetórias na gestão esportiva.
4 OS CAMINHOS ATÉ A GESTÃO ESPORTIVA
Quatro das seis gestoras entrevistadas se inseriram na modalidade primeiramente
como praticantes. As exceções são Laura Pantoja e Vera Mastracusa. Laura se
envolveu com a patinação por intermédio da vivência prática da filha, passando
a se envolver na organização da escolinha em que ela praticava, e futuramente na
Federação (como colaboradora, em seguida vice-presidente e, então, presidente).
Já Vera conheceu o badminton assistindo a modalidade nos Jogos Olímpicos. Sendo
profissional de Educação Física e proprietária de uma escolinha de esportes, decidiu
inserir a modalidade em sua empresa. O desejo de contribuir com o desenvolvimento
da modalidade lhe motivou, então, a ingressar na Federação.
Apesar das quatro demais terem sido atletas, apenas duas delas iniciaram na
modalidade na infância. Eliana dos Santos começou sua trajetória na ginástica com
11 anos, tendo interrompido a prática na juventude, quando já exercia a função de
treinadora. Tatiana de Castro também se iniciou no hipismo com 11 anos e até o
momento da entrevista competia, conciliando os treinamentos com a função de
gerente de um centro hípico e a função de vice-presidente da Federação.
3 Essas entrevistas fazem parte do acervo do Projeto Garimpando Memórias, do Centro de Memória
dos Esporte (CEME/UFRGS), aprovado pelo Comitê de Ética da UFRGS sob o número 2007710.
Todas as entrevistas estão disponibilizadas em: <http://www.ufrgs.br/ceme/site/entrevistas>.
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No que se refere ao início da atuação como gestoras esportivas, para Eliana
dos Santos e Tatiana de Castro, ela parece representar uma continuidade de suas
carreiras como atletas, processo que se observa em outros estudos com gestoras
esportivas (SOUZA DE OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2009; HILGEMBERG; MOURÃO, 2012).
A trajetória profissional de ambas se centra na modalidade e, antes ou durante a
ocupação do cargo na Federação, envolveu outros postos de atuação no esporte.
Nas experiências de Simone Philippi, Andréa Ilha e Vera Mastracusa, destaca-se
o fato de que o envolvimento com as federações, mais do que um desejo pessoal,
são retratados como uma necessidade para o desenvolvimento da modalidade em
que atuam.
5 SER UMA MULHER GESTORA ESPORTIVA
Para agregar à compreensão do cenário da modalidade em que atuam nossas
entrevistadas no que tange à presença feminina, expomos na tabela abaixo (Tabela
1), o percentual atual de mulheres nas instituições presididas por elas.
Tabela 1 – Participação de mulheres na diretoria em algumas Federações Esportivas do Rio Grande
do Sul, 2017.
Nº de cargos
efetivos

Mulheres

Percentual
de mulheres

Presidência

Vicepresidencia

F. G. de Esportes Equestres

81

1

12,5%

Homem

Homem

F. G. de Arco e Flecha*

5

-

-

-

-

F. G. de Badminton

5

2

40%

Homem

Homem

F. G. de Patinagem

10

3

30%

Homem

Mulher

Federação de Ginástica Artística,
Rítmica, Trampolim, Aeróbica e
Acrobática do Rio Grande do Sul

23

12

52%

Homem

Homem

-

-

-

-

-

Federação

Associação Rio-grandense de Jetski*

*Federações que não apresentam os membros da diretoria em sua página oficial.
Fonte: As autoras (2017).

Nota-se que o percentual de participação de mulheres em todas as federações
mencionadas é mais alto que a média nacional. É relevante apontar também, no
ano de 2004, entre as confederações esportivas brasileiras, a de Ginástica e de
Badminton eram as únicas com mulheres na presidência (GOMES; MOURÃO, 2006),
o que indica uma ambiência favorável às mulheres na direção.
Possivelmente contribui para isso, o fato de nenhuma dessas modalidades
possuírem uma representação associada à masculinidade. Nesse sentido, a circulação
de mulheres na prática cerca-se de menos obstáculos, o que pode desdobrar-se
também na gestão.
No caso da ginástica, em que, por sua vez, algumas modalidades são associadas
à feminilidade verifica-se uma presença maior de mulheres também nos postos
de comando. Além de ter sido a modalidade cuja federação gaúcha tem o maior
percentual de mulheres entre as entidades que pesquisamos, segundo o trabalho
de Gomes e Mourão (2006),suas federações nacionais possuem 90% dos cargos
diretivos ocupados por mulheres.
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Apesar disso, todas as entrevistadas afirmam que as mulheres ainda são minoria
na gestão de suas modalidades esportivas, ainda que percebam um aumento desse
número. Para Vera Mastracusa a sub-representação relaciona-se com a demanda do
cargo, incompatível com a dedicação que se espera que uma mulher dê a sua família.
De fato, a conciliação da vida profissional e pessoal é comumente apontada como
um obstáculo para as mulheres que desejam ocupar cargos técnicos e diretivos no
esporte (JAEGER et al., 2010; FERREIRA et al., 2013; GOMES, 2008). Laura Pantoja
e Tatiana de Castro demonstraram que a participação da família nas atividades
referentes ao esporte fez com que esporte fizesse parte das relações familiares, ao
invés de competir com elas.
Apesar de perceberem-se como minoria, as gestoras acreditam não serem
tratadas de modo desigual em relação aos homens. A única a mencionar ter
experenciado situações de preconceito foi Eliana dos Santos. Todavia, ainda que ela
conte que as mulheres de sua geração encontraram dificuldades em serem aceitas
como gestoras, ela entende que atualmente ser mulher não lhe impõe dificuldades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificamos que as experiências das entrevistadas com relação à gestão
esportiva se deram a partir de experiências distintas no que tange ao modo e
momento de envolvimento com o esporte, tempo de dedicação à federação e
motivações para tal.
O sucesso que alcançam na gestão parece relacionar-se com a habilidade e
condição de conciliarem sua vida profissional e familiar, com a atuação na federação,
o que é apontado como possível diante de compreensão e apoio por parte de seus
familiares.
O percentual de mulheres nas federações presididas pelas entrevistadas é
maior que a média nacional nas Federações pesquisadas, mais ainda sim elas são
e se percebem como minoria, ainda que não identifiquem um tratamento desigual
por seus pares pelo fato de serem mulheres.
Cabe registrar que as modalidades nas quais atuam não são tradicionalmente
associadas à masculinidade, o que pode ter contribuído com sua inserção e ascensão
nas federações. Além disso, com exceção da ginástica, não se tratam de modalidades
com grande reconhecimento e prestígio no cenário esportivo nacional. Nossas fontes
não permitem afirmar que isso também exerceu influencia em suas trajetórias na
entidade, mas é um elemento que merece ser considerado em pesquisas futuras.
EXPERIMENTOS DE GESTIÓN DEPORTIVA EN RIO GRANDE DO SUL
FEDERACIONES
RESUMEN: El objetivo de esta investigación es analizar las experiencias de las mujeres em la gestión
de las federaciones deportivas de Rio Grande do Sul, a partir de seis entrevistas. Identificamos
diferentes experiências em relacióncon el modo y tiempo de participación em el deporte, tiempo de
dedición a La organización y La motivación para hacer lo. El hecho de que son los deportes que no
están asociados com lamasculinidad parece haber facilitado La integración y lo crescimiento de estas
mujeres, que dicen ser La minoría, pero no se consideran ser tratados de manera desigual.
PALABRAS CLAVE: Mujeres; Deporte; Gestión Deportiva.
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EXPERIENCES OF WOMEN SPORTS MANAGERS IN FEDERATIONS OF RIO
GRANDE DO SUL
ABSTRACT: The aim of this research is to analyze women’s experiences in the management of sports
federations of Rio Grande do Sul, based on six interviews. We identified distinct experiences related
to how and when they related with sport, the time of dedication to the entity and the motivations
for it. The fact that they are modalities not associated with masculinity seems to have facilitated the
insertion and ascension of women, who recognize being minority, but do not consider being treated
in an unequal way.
KEYWORDS: Women; Sport; Sports Management.
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TREINANDO PARA PASSAR: REPRESENTAÇÕES DE
ÁRBITRAS DE FUTEBOL SOBRE O TESTE FÍSICO1
Igor Chagas Monteiro2
Mariana Cristina Borges Novais3
Ludmila Mourão4
RESUMO
O objetivo desse estudo é analisar as representações de árbitras de futebol profissional sobre o
teste físico da FIFA discutindo os tensionamentos de gênero. A pesquisa segue os princípios da
história oral temática e utilizou a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados. O
tratamento dos dados seguiu a linha da análise de conteúdo. Os testes físicos representam uma das
principais dificuldades na carreira das árbitras e o gênero é central neste processo.
PALAVRAS-CHAVE: árbitra de futebol; futebol; gênero.

INTRODUÇÃO
A presença das mulheres no esporte contemporâneo em modalidades
anteriormente interditadas a elas é cada vez mais crescente. Sua participação no
judô, MMA, futsal e futebol no Brasil tem ganhado espaço nas mais diferentes mídias.
Passando das arquibancadas para os gramados, as mulheres vêm protagonizando
histórias que precisam ser registradas e contadas. A presença dentro dos gramados
que antes era na esfera de jogadora passa a acontecer na condição de treinadoras e
árbitras de futebol. Sim! Árbitras de futebol! Essa importante função que no futebol
moderno começou com os “homens de preto”, tem cada vez mais mulheres se
destacando nas mais importantes competições do país e do mundo.
E quando se pensa em mulher e esporte, uma palavra sempre ganha destaque
por parte da mídia e da sociedade: performance. Na arbitragem em futebol isso não
é diferente. As árbitras têm que provar a todo momento sua capacidade física para
apitar.
Nas décadas de 1980 e 1990 não havia exigência de teste físico para concluir
um curso de arbitragem. Os cursos eram essencialmente teóricos, com estudo das
regras, aspectos técnicos e disciplinares da arbitragem (DIAS, 2015). Os testes
físicos eram exigidos apenas após o curso, durante a temporada às (aos) árbitras
(os). Até o ano de 2001, o teste físico exigido pelas federações estaduais de Futebol
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) para sua realização.
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), igao_fjvniteroi@hotmail.com
3 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), maribnovais@hotmail.com
4 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mouraoln@gmail.com
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era o teste de Cooper5. No ano de 2001, a FIFA aumentou a dificuldade dos testes ao
estabelecer uma nova sequência de provas anaeróbias, uma de velocidade e outra
de resistência, trazendo agora índices para homens e para mulheres6.
Posteriormente, em janeiro de 2006, a FIFA estabeleceu, através da circular
nº 1013, um novo modelo de testes físicos para árbitras (os), que entrou em vigor a
partir de 2007: Passaram a ser realizadas duas provas físicas, separadas por sexo: a
de velocidade: 6 tiros de 40m e a de resistência: 20 a 24 tiros de 150m. Intercalados
com igual número de caminhadas de 50 m7.
Portanto, isso significa que as árbitras centrais e assistentes, para atuarem em
competições masculinas, têm que atingir o índice masculino.
Em nosso estudo sobre trajetórias de árbitras no futebol profissional (2016), os
discursos das árbitras sobre as mudanças da FIFA no teste físico foram marcantes
e nos causou inquietação. O que nos motivou a elaborar esse trabalho sobre as
representações de árbitras de futebol profissional sobre o teste físico da FIFA. O
objetivo desse estudo é analisar as representações de árbitras de futebol profissional
sobre o teste físico da FIFA, discutindo os tensionamentos de gênero presentes
neste processo.
CAMINHOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa segue os princípios da história oral temática (MEIHY, 1994). A
história oral traz uma versão plausível, verossímil dos fatos; não busca uma verdade
inequívoca, pois “as formas de narrar o como são múltiplas[...] ” (PESAVENTO, 2003,
p.51). Os estudos biográficos das experiências dos sujeitos e de suas interpretações
do mundo em que vivem permitem o enriquecimento do conhecimento sobre as
sociedades, um olhar mais apurado sobre os processos históricos e sociais nos quais
esses indivíduos estão inseridos (BECKER, 1993).
Em nossa pesquisa de campo, elegemos a entrevista semiestruturada como
técnica de pesquisa. Segundo Costa e Costa (2012), a entrevista semiestruturada
é realizada a partir de um roteiro de perguntas abertas, em que ela pode também
ser realizada pessoalmente, por telefone ou via internet (COSTA; COSTA, 2012).
O roteiro de entrevista para este artigo versou sobre o teste físico na carreira das
árbitras. O estudo respeitou os princípios éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética
e Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
sob o parecer nº CAAE 43035515.5.0000.5147.
As dez participantes são cinco árbitras e cinco ex-árbitras de futebol com
experiência em competições nacionais e internacionais e com experiência entre dez
5 Teste de corrida de 12 minutos elaborado pelo norte-americano Kenneth H. Cooper em 1968.
6 Prova I- Velocidade: Masculino AC- 40m/6,4 s/6 repetições/recuperação 1,5 s; Masculino AA40m/6,2 s/6 repetições/recuperação 1,5 s; Feminino AC- 40m/6,8 s/6 repetições/recuperação 1,5 s;
Feminino AA- 40m/6,6 s/6 repetições/recuperação 1,5 s. Prova II- Resistência: Masculino AC- 150m/30
s/20-24 repetições/recuperação 40 s; Masculino AA- 150m/30 s/20-24 repetições/recuperação 45
s; Feminino AC- 150 m/35 s/ 20-24 repetições/ recuperação 45 s; Feminino AA- 150 m/35 s/ 20-24
repetições/ recuperação 50 s. (SANTOS, 2013, p. 4).
7 Na primeira prova os árbitros (as) devem correr em um tempo diferente por sexo e por função:
(AC/AA) homens AC – 6.4s e AA – 6.2s / mulheres AC – 6.8s e AA 6.6s. Ambos descansam 90
segundos. Na segunda prova: Os Homens AC/AA – executa em 30s cada tiro, cuja recuperação
é respectivamente 40s e 45s. Entre as Mulheres AC/AA o tempo é maior, 35s cuja recuperação é
respectivamente 45s e 50s. (SANTOS; MESSEDER, 2016, p. 506).
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e vinte e sete anos na arbitragem. Destas, seis (quatro ex-árbitras e duas árbitras)
destacaram os testes físicos como uma das dificuldades enfrentadas na carreira. As
participantes autorizaram a identificação de seus nomes no relatório da pesquisa
e desta forma este artigo vai identificá-las pelo nome. O tratamento dos dados foi
feito a partir da análise de conteúdo de Bardin (2011). Essa técnica é conceituada
como
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. (p. 48).

A REPRESENTAÇÃO DE ÁRBITRAS SOBRE O TESTE FÍSICO
Alguns dados das pesquisadoras Ineildes Santos e Suely Messeder (2016)
trazem que, no ano de 2008, apenas uma mulher (uma assistente) foi aprovada
no teste masculino, evidenciando assim, o alto número de reprovações quando as
mulheres realizam testes masculinos.
Ana Paula Oliveira e Graziele, relatam algumas de suas experiências com o
teste físico da FIFA e seus desdobramentos e binarismos de gênero na arbitragem:
Parei de apitar por vários fatores, não é? Eu tive uma lesão na tíbia direita e
esquerda, uma fratura por estresse e que infelizmente naquela ocasião eu tive
que fazer um teste físico da FIFA, e não passei no teste. Acabei deixando o
quadro internacional e acredito que isso foi um fator. Outro fator foi que eu
tive que passar por um processo de recuperação, voltei a atuar no ano de
2008, cheguei a fazer os testes físicos para voltar a FIFA, mas infelizmente
naquela ocasião eu não voltei (Ana Paula, 36 anos).

O que observamos também é que a maioria das mulheres opta por ser assistente
devido ao alto número de reprovações nos testes para árbitra central. Um fator que
aumenta a dificuldade em treinar para os testes é a necessidade das mulheres se
dedicarem a outras profissões (CHABATURA, 2013).
Renata, aponta outros fatores que influenciam e dificultam as atuações das
árbitras:
Você tem que abdicar de muitas coisas, você não é um profissional, se você
não faz jogo você não ganha. Se você se lesiona você fica sem jogo, se você
não passa em um teste físico, ou reprova em uma prova teórica você fica sem
jogo (Renata Ruel, 36 anos).

As oportunidades para elas ascenderem na carreira, vem da escalação em
partidas de futebol masculino, e para isso precisam atingir o índice masculino nos
testes. Conforme relata Tatiane, isso é conquistado com muita dificuldade:
Então eu tive que passar por esse processo da parte física, que foi um
pouquinho doloroso no começo, não vou mentir que não é mais, porque ainda
é, principalmente quando a gente tem que fazer o teste físico masculino, a
exigência é bem maior, então é esse processo sempre de lidar com a parte
física, que você nunca pode relaxar. Não existe isso “ah, eu fiz o teste e pronto,
estou aprovada” não, é contínuo esse treinamento (Tatiane Sacilotti, 29 anos).
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Outro aspecto que se destaca nesta situação é que nem sempre ser aprovada
no teste físico é o suficiente para apitar, conforme aponta Cássia:
Em 1998 eu fiz o teste físico para CBF. Eu fiz para ser árbitra central. Só que
apesar de ser árbitra central na CBF, a federação sempre me escalava como
assistente (Cássia Dias, 47 anos).

Conforme podemos observar as oportunidades no campo da arbitragem são
desiguais, porque vemos de modo muito direto estratégias e determinações que
instituem lugares diferenciados para os gêneros. Esse processo é chamado por
Foucault de biopoder, que significa o poder de controlar as populações (FOUCAULT,
2007). Ficaria instituído para a mulher a posição de árbitra assistente e para o
homem a de árbitro central, já que mesmo quando as árbitras centrais são aprovadas
no teste físico não são escaladas e/ou são escaladas como assistentes. O discurso
das comissões de arbitragem veicula e produz poder e o silêncio das árbitras dá
guarida ao poder (Louro, 1997, p.43), uma vez que as árbitras se expressam pouco
publicamente com receio de retaliações dos dirigentes
Podemos observar que os testes físicos embora exijam das mulheres e homens
alta performance, ele tem como referência de desempenho a biologia e neste aspecto
os índices do homem. As diferenças entre os gêneros explicaram e justificaram as
mais variadas distinções entre homens e mulheres (LOURO, 1997). E as diferenças
corporais continuam justificando as desigualdades.
O fato que devemos considerar é que o índice exigido para apitar partidas
masculinas se configura numa barreira de gênero para a chegada das mulheres na
arbitragem. Nos testes é possível ver a questão de um binarismo rígido (LOURO,
1997, p.64). Uma questão que ajuda a sustentar essa afirmação é que mesmo quando
as mulheres são aprovadas no teste, não são escaladas como árbitras centrais em
partidas masculinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os testes físicos são representados pelas árbitras como uma das principais
dificuldades em suas carreiras. Há um questionamento de outros fatores técnicodisciplinares não serem considerados nas avaliações e escalas. O processo de
treinamento para atingir os índices é algo difícil e doloroso.
TRAINING TO BE APPROVED: REPRESENTATION OF FEMALE REFEREES ABOUT
THE PHYSICAL TEST
ABSTRACT: This study aims to analyze the representations of soccer referees about the FIFA physical
test, discussing the gender issues. The research follows the theory of the thematic oral history and
used the semistructured interview as an instrument of data collection. The treatment of the data
followed the content analysis technique. The physical tests represent one of the main difficulties in
the career of the referees and the gender is central in this process.
KEYWORDS: female soccer referee; soccer; gender.

ENTRENANDO PARA SER APROBADA: REPRESENTACIÓN DE ÁRBITRAS DE
FÚTBOL ACERCA DE LA PRUEBA FÍSICA
RESUMEN: El objetivo de este estudio es analizar las representaciones de las árbitras de fútbol en la
prueba de aptitud de la FIFA de discutir las tensiones de género. La investigación sigue los principios
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de la historia oral y se utiliza la entrevista semiestructurada como instrumento de recolección de
datos. La análisis de los datos siguió la línea del análisis de contenido. Las pruebas físicas son una de
las principales dificultades en la carrera de los árbitros y de género es central en este proceso.
PALABRAS CLAVES: árbitra de fútbol; fútbol; género.
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REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADES DE GÊNERO:
“SER MULHER” NO CAMPO DE FUTEBOL1
Valleria Araujo de Oliveira2
RESUMO
Este trabalho apresenta-se como uma etnografia, e teve como objetivo investigar como as identidades
de gênero das jogadoras de futebol que praticam essa modalidade como lazer em um espaço na
cidade de Goiânia, Goiás, são vivenciadas e percebidas . A análise dos dados coletados a partir da
observação participante, questionários e entrevistas, possibilitaram compreender como as questões
de gênero são fortemente marcadas no campo de futebol e como essas jogadoras atuam neste
espaço/lugar.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol praticado por mulheres; Subjetividades; Identidades de gênero.

1 COMPREENDENDO UM LUGAR DE DIVERSÕES PARA MULHERES CHAMADO
CAMPO DE FUTEBOL
Este trabalho é um recorte do trabalho de dissertação de mestrado, a qual
abordou como as identidades de gênero das mulheres jogadoras de futebol como
lazer são percebidas e vivenciadas em dois espaços, na cidade de Goiânia, Goiás.
Entretanto, esse recorte restringe-se apenas a um desses espaços – Brazil Escola
de Futebol3.
Buscou-se então compreender como se dá a identificação dessas praticantes e
como o olhar do outro (a) interferiu/interfere na construção do “eu” – das identidades
dessas jogadoras. Para identificar minhas interlocutoras e interlocutores ao longo
do trabalho, utilizei pseudônimos.
O futebol praticado por mulheres foi proibido no Brasil entre os anos de 1940
a 1970 e, durante esse período, era permitido apenas para os homens, sendo a
arquibancada o único lugar permitido a elas.
Durante a pesquisa de campo foi possível perceber resquícios desses 30 anos
de proibição somados a séculos da “dominação masculina”. Nesse local, o único
grupo de mulheres que pratica o futebol é o das interlocutoras desta pesquisa,
de modo que a presença de demais mulheres neste espaço se restringe apenas à
“arquibancada” e a funcionárias – “Vocês são as únicas mulheres que jogam aqui
(as únicas?) Sim, nunca apareceu mais nenhum outro grupo procurando quadra pra
alugar” (Fábio – proprietário do espaço).
Segundo Miguel e Rial (2012, p. 160), até meados da década de 60, “o lugar
especial reservado às mulheres no esporte era as arquibancadas. [...] mesmo
1 FAPEG-GO; edital 001/2012; Processo: 201210267000383
2 Universidade de Brasília (UNB), valleria.a.oliveira@gmail.com
3 Espaço destinado à iniciação esportiva e aluguel para fins de lazer ou campeonatos.
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tornando-se o esporte mais popular do país, o futebol exclui do campo as mulheres
por décadas (MIGUEL e RIAL,2012, p. 160).
As relações de exclusão das mulheres nos espaços esportivos apontavam que
as proibições de algumas práticas esportivas se davam pela “incompatibilidade”
da natureza dos corpos com as modalidades. Entretanto, Rial (2012, p. 3) rebate
essa perspectiva dizendo que é um “argumento biológico dos mais refutáveis, pois
constatação simples, os órgãos reprodutivos da mulher são internos, ao contrário
dos homens, que são externos ao corpo, e, objetivamente, estariam em maior risco
com a prática do futebol”.
As regras institucionalizadas das modalidades esportivas dividem homens
e mulheres nessas práticas, intitulando-as como masculinas e femininas,
respectivamente. Entretanto, apoiada no referencial teórico que traz gênero como
um constructo social, refiro-me, neste trabalho, ao “futebol jogado por mulheres”.
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: NOTAS DE UMA JOGADORA /
ANTROPÓLOGA
Esta pesquisa caracteriza-se como essencialmente etnográfica e a coleta de
dados se deu através da observação participante, aplicação de questionário e
entrevista realizadas com 4 frequentadores (as); e 16 jogadoras com idade entre 19
e 37 anos.
Como integrante do grupo das jogadoras de futebol, tive questões fundamentais
durante a observação participante, como também nas análises dos dados. Desse
modo, esta pesquisa teve como norte a perspectiva apontada por Cardoso de
Oliveira (1988), na qual é retratada a importância da relação entre o “estar lá e
estar aqui” ligados ao conhecimento do referencial teórico da pesquisadora, isto é,
um “estar lá” no campo de pesquisa com um olhar e ouvir disciplinado, intencional
e direcionado pela teoria, e um “estar aqui” no processo da escrita – trabalho de
significação, de interpretação.
Sendo assim, os principais referenciais teóricos para trabalhar com as temáticas
centrais desta pesquisa foram: Subjetividades (KATHRYN WOODWARD, 2000);
identidade/ identificação (HALL, 2011); identidade de gênero (GROSSI, 1998);
futebol e mulheres (MIGUEL; RIAL, 2012); Lazer (MARCASSA, 2003 ); sociabilidade
(ALCÂNTARA JUNIOR, 2005)
Durante a observação participante, atentei-me para situações em campo que
antes para mim eram percebidas como “corriqueiras”, “engraçadas”, que faziam
parte do grupo de jogadoras, pois como jogadora era assim que eu as observava,
ou melhor dizendo, não observava.
Assim, como metodologia, a coleta de dados se deu através da observação
participante, ou “participação observante4”, onde vi, ouvi, vivi e senti como jogadora
e que aprendi a observar como antropóloga.
3 “SER MULHER” NO CAMPO DE FUTEBOL: PERCEPÇÕES EM FOCO
As proibições, contradições e violências simbólicas decorrentes de uma cultura
que oprime as mulheres permeiam o futebol praticado pelas interlocutoras desta
4 WACQUANT, 2000.
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pesquisa devido à herança cultural, seja de forma velada ou direta entre as jogadoras,
bem como por parte dos frequentadores desse espaço.
Para as jogadoras, de modo geral, o preconceito com mulheres que jogam
futebol está relacionado à estereótipos: “todo mundo acha que mulher que joga
futebol é sapatão, masculina. As pessoas olham a gente de olho torto, olha de
cima em baixo, tem bastante preconceito. Até entre a gente mesmo tem umas
brincadeiras, comentários”. Essa necessidade de marcar o sujeito pertencente a um
grupo, no caso das interlocutoras, se faz presente a todo momento através das
relações jocosas5 – brincadeiras permitidas.
Os interlocutores e as interlocutoras desta pesquisa relacionaram as
identificações de gênero das jogadoras de acordo com o vestuário, acessórios,
maneira de andar e agir, assim como a estrutura muscular das jogadoras através
de comentários pejorativos e/ou da jocosidade entre as jogadoras em suas
autorreferências: periguete6, mulherzinha7 e sapatão8 – as significações das
autorreferências foram descritas pelas jogadoras.
Ao abordar sobre mulheres que praticam esportes, a mídia “naturaliza” o que
é “norma” e vincula a construção social do “ser mulher” ao “ser feminina”, na qual a
vaidade e a feminilidade não podem cair no esquecimento das esportistas.
A interlocutora Regina relata que já sofreu preconceito por jogar futebol, mas
afirma que, no seu dia a dia, se ninguém sabe que é jogadora, não há preconceito,
pois seu vestuário e modo de agir correspondem às expectativas sociais de uma
mulher feminina.
A percepção das jogadoras com relação ao preconceito está relacionada à
fuga da heteronormatividade, de modo que essa percepção se faz especialmente
direcionada às suas indumentárias: “Você pode até ser homossexual, mas não pode
parecer uma” (Amanda).
[...] às vezes tenho vontade de me vestir mais à vontade, roupas largas,
mas tive que me conter e aprender a vestir mais feminina. Tem que ser mais
mulézinha, ainda mais depois que você vira lésbica (Amanda)

Quando jogo futebol com alguns grupos de mulheres, sempre vejo a relação
entre o “ser feminina” ou “ser masculina” nos jogos, assim como a maneira e os modos
com os quais as jogadoras se autorreferenciam, e como os homens ou mulheres que
frequentam esses espaços observam e comentam sobre essas mulheres.
No Brazil Escola de Futebol, para além da sociabilidade entre as jogadoras,
percebi essa relação também das jogadoras com os frequentadores que dividiam
o mesmo jogo com elas, pois quando faltava mulheres para completar os times, os
frequentadores que permaneciam ali no espaço eram convidados pelas jogadores
para se juntarem a elas.
5 GASTALDO, 2010.
6 Periguete: uso demasiado da sensualidade, maquiagem, roupas e acessórios que exalam feminilidade, o qual é dita com um caráter pejorativo para definir quem fazem uso do vestuário e do modo
de agir para a seduação.
7 Mulherzinha: vinculada a uma extrema feminilidade, à delicadeza e fragilidade.
8 Sapatão: mulheres masculinas que usavam roupas largas, boné, andado sem rebolado e comportamento mais agressivo.
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Para as jogadoras, a maneira como os frequentadores as percebiam estava
diretamente ligada ao preconceito e/ou à fetichização sexual deles para com elas.
[…] tem uma parte que fala: “nossa, o quê que é isso, joga demais, parabéns”.
Tem uns que já tem preconceito justamente por algumas serem masculinizadas,
e tem outros que ficam olhando pra perna falando: “puta que pariu que
gostosa”. Tem esses três tipos. (Luiza)

À respeito dessa percepção e olhar dos frequentadores, Fábio relata que:
“assim, os caras acham até uma diversão mesmo ver a mulherada jogando bola. Tem
uns que ficam “ô gostosa”. Eu até achei que vocês pararam de vim aquele tempo
por causa disso e falei pros caras pegarem mais leve e tal, que tem que respeitar.”
Assim, também em entrevistas com os frequentadores, pude perceber que
as jogadoras eram consideradas de “companheiras de jogo à corpos desejáveis”,
de modo que os estereótipos do feminino e masculino eram reforçados a todo
momento, cujas mulheres que se encaixavam no padrão de feminilidade eram corpos
desejáveis, e as mulheres que tinham características denominadas como masculinas
eram consideradas companheiras de jogo.
Ah, já ouvi piada demais... Se eu ouvia quando eu estava perto, imagina
quando a gente tava longe. Não por conta do futebol, mas por conta de
presenças específicas. A que lembro de ouvir, foi a ver da Diana (Mas por quê?
Por que você acha que acontecia?) Porque ela era mais masculina e por conta
da caracterização e do somatotipo dela, mas também por causa do jeito dela
(risos ) fazia gol e saía pulando na grade, saía pulando... como eu posso dizer,
fazia barra na trave do gol, ela conseguia fazer o que maioria dos homens ali
não conseguiam fazer. (E com relação as mais femininas?) Ali você via muito...
quando a gente ganhava, os caras ficavam, nossa, que menina bonita, arruma
ela pra mim.. aí eu falava: cara.. mas.. num tem jeito (risos). (Elen)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os interlocutores (as) desta pesquisa relacionaram as identificações de gênero
às indumentárias, a orientação sexual, a maneira de andar e agir, assim como a
estrutura muscular das jogadoras, de modo que os comentários estavam direcionados
de maneira preconceituosa e machista, ou através das relações jocosas entre as
jogadoras e autorreferências ligadas aos dois grandes modelos de identidade de
gênero9– masculino e feminino.
Os preconceitos com relação a identidade de gênero, nesta pesquisa, mostra
que está diretamente relacionado à representação das jogadoras direcionadas
a fuga da heteronormatividade, pois àquelas que se indentificam com o gênero
feminino relataram não sofrerem preconceitos, independete da orientação sexual.
Em contrapartida, àquelas que se disseram se sentir masculinas, relataram ter sofrido
preconceito, também indenpendente da orientação sexual.
Não encontrei neste campo de pesquisa jogadoras cujas identidades fossem
fixas. Encontrei identidades que transitavam entre o feminino e o masculino, ou
identidades que se autorreferenciavam como predominantemente masculinas, mas
ora femininas; ou predominantemente femininas, mas ora masculina.
9 GROSSI, 1998, p.12.
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REPRESENTATIONS AND GENDER IDENTITY: “WOMAN BE” ON SOCCER FIELD
ABSTRACT: This work presents itself as na ethnography, and aims to investigate how are the gender
identities of the women’s soccer players who practice this modality as leisure at on place in Goiânia,
Goiás are experienced na seen in these place. The analysis of the data collected from the participant
observation, questionnaires and interviews, made it possible to understand how gender issues are
strongly marked on the soccer field and how these players act in this space / place.
KEYWORDS: Soccer practiced by women; Subjectivities; Gender identity.

REPRESENTACIÓN Y IDENTIDAD DE GÉNERO: “MUJER ESTAR” EN CAMPO DE
FÚTBOL
RESUMEN: Este trabajo se presenta como una etnografía, y su objetivo era investigar cómo las
identidades de género jogadoras de fútbol que practican este deporte y ocio en un espacio en la ciudad
de Goiânia, Goiás, que son experimentados y percibidos. El análisis de los datos de la observación
participante, cuestionarios y entrevistas, hizo lo posible para entender cómo las cuestiones de género
están fuertemente marcados en el campo de fútbol y cómo operan estos jugadores en este espacio
/ lugar.
PALABRAS CLAVE: fútbol practicado por las mujeres; subjetividades; Las identidades de género.

5 REFERÊNCIAS
ALCÂNTARA JUNIOR, José. O conceito de sociabilidade em Georg Simmel. Ciências
Humanas em Revista - São Luís, v. 3, n.2, dezembro 2005.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. “O Trabalho do Antropólogo: Olhar, Ouvir, Escrever”.
In: O trabalho do antropólogo. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Editora UNESP, 1988. p. 1735.
GASTALDO, Édison. As relações jocosas futebolísticas: Futebol, sociabilidade e conflitos
no Brazil. MANA 16 (2): 311-325, 2010.
GROSSI. Mirim Pillar. Identidade de gênero e sexualidade. Antropologia de Primeira Mão.
Florianópolis, 1998. p. 1-18.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2011.
MARCASSA, Luciana. As faces do lazer: categorias necessárias à sua compreensão.
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 13., 2003b, Caxambú. Anais...
Caxambu: CBCE, 2003. CD ROM.
MIGUEL, Raquel de Barros; RIAL, Carmem. “Programa de mulher”. In: Nova história das
mulheres. São Paulo: Contexto, 2012.
RIAL, Carmen. Futebol praticado por mulheres no Brasil: paradoxo do doxa. GoetheInstitut Brasilien, dezembro de 2012
WACQUANT, Loïc. Corpo e Alma: Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 2002.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2163

MULHERES TORCEDORAS DE FUTEBOL:
QUESTIONANDO AS MASCULINIDADES
CIRCULANTES NAS ARQUIBANCADAS1
Mariana Zuaneti Martins2
RESUMO
Este trabalho objetivou descrever e comparar os discursos e ações empreendidos por torcedoras
ativistas que reivindicam “igualdade” de gênero nas arquibancadas. Foram entrevistadas quatro
mulheres ativistas de coletivos femininos de futebol que frequentam estádios. Estas torcedoras
descrevem as interdições que vivenciam nas torcidas, como negociam com essa situação, suas
reivindicações coletivas e a decisão de se organizar, a fim de garantir “igualdade” e “empoderamento”
nas arquibancadas.
PALAVRAS-CHAVE: torcidas, mulheres, futebol, gênero.

1 INTRODUÇÃO
As interdições e barreiras de gênero se fizeram e se fazem presentes nos
esportes, como é o caso do futebol. Segundo Dunning (DUNNING; ELIAS, 1992), o
futebol foi a última área de sociabilidade reservada aos homens e, por isso, servia
como espaço único e ubíquo para manifestação e afirmação de uma masculinidade
agressiva. Contudo, as resistências e barreiras à presença de mulheres no futebol,
bem como a invisibilidade e proibição da prática, não significaram inexistência,
uma vez que as mulheres cotidianamente praticam e assistem a modalidade e
ressignificam a cultura buscando um espaço legítimo para esta prática (GOELLNER,
2005).
As pesquisas sobre torcidas têm destacada a relação entre o estilo de vida do
torcedor organizado, as masculinidades presentes e a violência, enfoque este que
tem contribuído para uma invisibilidade da presença das mulheres na arquibancada.
Dunn (2014, p. 3) destaca que em geral os autores são homens e consideram que o
“footballsupporter” é também um homem, que contribuiu para ratificar um lugar de
marginalização às mulheres na assistência esportiva. Em geral, o perfil atribuído ao
“supporter” ou “fan’ é masculino, mesmo não sendo ‘generificado’, são tradicionais,
autênticos torcedores, advindos da classe trabalhadora e agressivos. As mulheres,
nestas narrativas, são não usuais, ora invisíveis, não são autênticas, são de classe
média e civilizadas (DUNN, 2014, p. 7). No entanto, têm emergido diversos coletivos
de torcedoras que reivindicam sua visibilidade e seus direitos nas arquibancadas,
lutando contra o machismo no contexto das torcidas e no futebol. Co n s i d e ra n d o
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UFES, fale.com.marief@gmail.com
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este cenário, objetivei descrever comparar os discursos e ações empreendidos por
estas torcedoras ativistas que reivindicam “igualdade” de gênero nas arquibancadas.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa é caráter exploratório e buscou compreender os discursos de
uma rede de ativistas feministas torcedoras de um clube do Estado de São Paulo.
Esta rede é composta por mulheres integrantes de duas torcidas organizadas e
de um coletivo feminista não vinculado às torcidas. Para tanto, utilizamos duas
ferramentas: as matérias vinculadas pela rede social facebook deste grupo e
entrevista semiestruturadas com quatro mulheres (duas da torcida A; uma da torcida
B e outra do coletivo feminista). A partir dessas entrevistas, buscamos descrever e
comparar suas percepções sobre a presença de mulheres em arquibancadas, suas
demandas, estratégias de ação, possíveis divergências e estratégias comunicativas
para a ampliação de suas ações.
3 APROXIMAÇÕES, NEGOCIAÇÕES E TENSÕES NAS RELAÇÕES DE GÊNERO
NAS ARQUIBANCADAS
A presença de mulheres como torcedoras não é novidade no futebol
espetacularizado. No Brasil, o surgimento do termo “torcedor”, que é a forma pela
qual é designado o “fan” brasileiro, adveio do público feminino que frequentava os
estádios no início do século XX. Este público levava lenços para saudar os jogadores
no início das partidas. Ao longo das partidas, todavia, estes lenços eram “torcidos”,
representando os gestos de aflição, uma vez que não poderia gritar ou enunciar
xingamentos para exprimir seu sofrimento durante o jogo (HOLLANDA, 2008, p.
96). Nesta época os homens já estavam presentes no estádio, destaca Hollanda
(2008), no entanto, alguns preferiam ficar atrás do gol, distante da presença das
mulheres, para poderem expressar sua angústia da forma como bem entendessem.
Se nas primeiras décadas do século XX, a presença das mulheres constrangia
torcedores de manifestar sua masculinidade agressiva (MONTEIRO, 2003)
nos estádios, ao longo dele, as mulheres foram sofrendo algumas interdições
à aproximação às torcidas e às arquibancadas. Segundo torcedoras paulistas
entrevistadas, neste estado, as interdições são até mais presentes que em outros,
como no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo elas, as mulheres estavam
presentes em torcidas organizadas (TO’s) desde o início das organizações e tinham
possibilidade de desempenhar diversas funções dentro desses coletivos. Todavia,
estas ações passaram por interditos nas últimas décadas, de acordo com uma delas,
em função do cenário de perseguição que as TO’s são vítimas, sobretudo após o
episódio conhecido como Guerra do Pacaembu de 1995. A dissertação de César
(1981, p. 42) confirma este cenário, uma vez que ilustra uma situação em que uma
garota da torcida Gaviões da Fiel tocava pandeiro nas arquibancadas. Tal como
na descrição de César (1981), a presença de mulheres, ainda que não interditasse a
participação na bateria da torcida, imputava um código de conduta para que sua
presença fosse legitimada dentro da torcida.
Este código de conduta se referia, por exemplo, aos comportamentos “sexuais”.
Por mais que existissem envolvimentos amorosos entre os integrantes da torcida,
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era importante que as mulheres não demonstrassem estar lá com essa finalidade.
Esta lógica também perpassou os discursos das torcedoras que entrevistei. Segundo
elas, era importante demonstrar que a garota estava lá “pelos corres” do clube e
não “atrás de garotos”. Para tanto, ela deveria “se dar ao respeito”, evitar “aparecer
muito”, sobretudo quando se tratava de vestimentas. Os torcedores homens
costumam ser muito críticos às mulheres que vão ao estádio de shorts curto, sapato
de salto e maquiagem. Esta vestimenta seria inadequada ao ambiente esportivo,
porque, segundo elas, poderia despertar muita atenção de outros homens presentes,
gerar assédio e, por conta disso, poderia acarretar em brigas dentro da própria
torcida, uma vez que se um homem a assediasse,outro membro da torcida teria que
intervir defendendo-a. Ainda, seriam as próprias mulheres que seriam responsáveis
por guardar a conduta das outras, sobretudo, as novas integrantes, informando-as
das regras simbólicas, dos comportamentos esperados e cobrando-as quando elas
as infringissem, diagnóstico este também presente na pesquisa de Campos(2010).
Ainda que esta percepção não tenha aparecido no relato de todas as entrevistadas,
este modus operandi contribui para criar um ambiente de disputa entre as mulheres
nas TO’s, dificultando a solidariedade entre elas e unidade para reivindicarem maior
direito de participação nos espaços da mesma.
As torcedoras entrevistadas relatam ainda que, uma vez que precisavam se
legitimar dentro das torcidas, participavam desse jogo simbólico, regulando suas
vestimentas, cobrando e, muitas vezes, julgando outras garotas. Comentam ainda
que, por mais que as mulheres estejam presentes, ainda é comum dizer que a presença
delas nas “quadras” das torcidas é “para fazer vinagrete” nas festas das organizadas.
Uma vez que elas começaram a questionar algumas das interdições, quando já
frequentando as quadras há muitos anos, foram julgadas pelos homens. Uma delas,
hoje mais afastada da TO que integrava, relatou ser chamada pejorativamente de
“Leila Diniz” pelos outros homens. Elas questionam, atualmente, por que as mulheres
não podem tocar instrumentos nas baterias das TO’s, “tremular bandeira” nos
estádios, ir a algumas caravanas consideradas perigosas – ou mesmo ser a última
das prioridades na hora de distribuição de ingressos da TO – e participar da gestão
da torcida. Uma delas integrou a equipe de comunicação de uma TO, uma vez que
era jornalista e a frequentava há anos, mas não atingiu um cargo de direção. Outra
relatou que, apesar de ser a pessoa que organizava as caravanas da cidade dela
para os jogos do clube, era questionada localmente, algo que inclusive ajudou-a a
distanciar-se. Por fim, outra delas relatou que sempre esteve à frente dos “corres”,
mas quem assumiu publicamente a gestão da seção local da torcida foi seu esposo,
por conta de demandas da diretoria da TO, impedindo que fosse uma mulher.
Tal situação provoca inquietações e desgastes nas mulheres que frequentam
estádios com torcidas organizadas no Estado de São Paulo. Por conta delas, estas
torcedoras começaram a se organizar e alguns coletivos de ativistas começaram a
surgir por dentro ou autônomos às TO’s. Exemplos disso são o movimento “Toda
poderosa”, de ativistas corinthianas, o movimento Respeito Futebol Clube, supraclubístico, que discute as desigualdades e discriminações que as mulheres sofreram
nos estádios. Essas torcedoras negociam cotidianamente com as torcidas seu lugar,
mas evitam o enfrentamento direto, por acreditarem que isso, quando acontece,
mais as distancia do ambiente que lhe favorece a ocupar o espaço desejado. Não à
toa, também, evitam, em certa medida, se auto-denominar feministas, uma vez que
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tal termo é visto de forma bastante pejorativa pelos outros torcedores, que julgam
que a existência de um movimento feminista no interior da torcida perturbaria a
masculinidade circulante lá.
Por fim, por iniciativa de um movimento mais amplo de torcedores homens e
mulheres, com um encontro intitulado “Futebol, mídia e democracia”, as mulheres
presentes se organizaram e decidiram impulsionar um Encontro Nacional de
Torcedoras. Este começou a ser articulado a partir dos contatos que essas tinham
por TO’s e grupos autônomos de todo o país, objetivando a “igualdade e o
empoderamento” nos estádios. Ainda que tais termos signifiquem concretamente
direitos distintos a serem reivindicados localmente, a proposta delas é trocar
experiências e definir uma plataforma mínima de direitos para reivindicar aos
organizadores dos espetáculos esportivos, visando deixar as arquibancadas mais
possíveis de serem frequentadas por mulheres e de se sentirem “incluídas” como
consumidoras (ainda que esse sentido varie de acordo com a pessoa entrevistada),
bem como às TO’s. A troca de experiência visa “empoderar” as mulheres para que
elas ocupem de forma mais incisiva seu espaço nas arquibancadas, algo que elas
vêm timidamente negociando.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Busquei demonstrar a pluralidade de sentidos atribuídos às diferenças de
gênero nas arquibancadas, demonstrando como a masculinidade circulante envolve,
invisibiliza e cria um teto de vidro à presença das mulheres, sobretudo nas TO’s. As
mulheres, por sua vez, tem resistido questionando as fronteiras, as regras simbólicas
e organizando-se para reivindicar “igualdade e empoderamento”, duas clivagens
também plurais na compreensão dessas mulheres ativistas torcedoras.
MUJERES AFICIONADAS AL FÚTBOL: CUENTINANDO LAS MASCULINIDADES
PRESENTES EN EN LAS HINCHADAS
RESUMEN: Este trabajo describe y compara los discursos y acciones emprendidos por afcionadas
activistas que reindican “Igualdad” de género en las gradas. Fueron entrevistadas cuatro mujeres
activistas de equipos de futbol que frecuentan estadios. Estas aficionadas describenlas prohibiciones
que viven en las porras, como negocian con esta situación, sus reinvicaciones colectivas y sus
decisiones para organizarse, con el fin de garantizar “Igualdad”y “empoderamiento” en las gradas.
PALAVRAS-CHAVE: hinchas, mujeres, fútbol, genero.

WOMEN FOOTBALL SUPPORTERS: PROBLEMATIZING MASCULINITIES IN THE
STADIUMS.
ABSTRACT; This paper aimed to describe and compare the discourses and actions undertaken by
women football supporters who claim gender “equality” in the stadiums. Four women activists were
interviewed. These supporters described the interdictions on their participation on supporting, how
they negotiate with them, their collective demands, and the decision to organize themselves to claim
for “equality” and “empowerment” in the stadiums.
PALAVRAS-CHAVE: supporters, women, football, gender.
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O MACHISMO ENTRA EM CAMPO: LAURA, A MENINA
PROIBIDA DE JOGAR FUTEBOL COM OS MENINOS1
Osmar Moreira de Souza Júnior2
Ana Cláudia Bianconi3
RESUMO
O estudo tem como objetivos analisar as opiniões de Laura – proibida de competir em uma equipe
masculina - e seu pai sobre jogos de futebol em equipes mistas, bem como apresentar argumentos
em defesa desses jogos a partir da pedagogia do esporte. A partir de entrevista semiestruturada
com a garota e seu pai e de revisão de literatura da pedagogia do esporte concluímos que os jogos
de futebol em equipes mistas são uma realidade possível, mas não concreta para o atual momento
histórico.
PALAVRAS-CHAVE: futebol; pedagogia do esporte; equidade de gênero.

INTRODUÇÃO
Homens e mulheres poderiam jogar futebol juntos? Essa polêmica ganha
visibilidade cada vez que os meios de comunicação noticiam que alguma menina
ou mulher desafia as fronteiras de gênero, “ousando invadir os gramados”.
Uma das mais recentes transgressoras é Laura Pigatin, 13 anos, proibida de
participar da fase regional do campeonato de futebol organizado pela Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ). Laura já havia sido vítima
do veto dos tecnocratas do futebol nas edições de 2015 e 2016 do campeonato
regional organizado pela SELJ.
Titular da equipe da ADESM-São Carlos, campeã da fase municipal nos dois
anos, a garota foi impedida de participar da fase regional até que sua família
recorreu às redes sociais e a um abaixo assinado que ganharam repercussão na
mídia fazendo com que a SELJ promovesse um recuo estratégico, concedendo uma
autorização provisória para que a menina participasse da edição do ano passado,
com a promessa de rever o regulamento para o ano de 2017. Promessa que foi
sumariamente esquecida assim que o caso perdeu evidência midiática.
A justificativa do diretor de esportes da SEJL Marco Antonio Cardoso é que
menino não gosta de jogar com menina. “Menino é menino e menina é menina.
Time misto não vai ter porque dentro da nossa concepção menino joga com menino
e menina joga com menina. Esta relação de time misto não vai existir aqui na
secretaria”, afirma o diretor em reportagem do portal de notícias UOL (PEREIRA,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), osmar@ufscar.br
3 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), anabbinconi@gmail.com
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2017). Opera-se dessa forma, na lógica da violência simbólica (BOURDIEU, 2010),
no sentido de naturalizar uma relação de dominação.
No mesmo sentido, de acordo com Kessler (2016) os indivíduos que não se
enquadram na lógica de consumo do futebol hegemônico, dentre eles as mulheres,
são rotulados e estigmatizados, permanecendo à sombra do futebol. Goellner
(2005) compreende que as mulheres do futebol transitam pelas nuances entre as
sombras e visibilidades, mas assume que os silenciamentos sobre sua presença
nunca significou ou significa ausência (GOELLNER, 2011).
Partindo desse cenário, o presente estudo tem por objetivos analisar as opiniões
de Laura e seu pai a respeito da possibilidade de jogos de futebol em equipes mistas,
bem como apresentar argumentos em defesa desses jogos a partir de pressupostos
da pedagogia do esporte.
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa assume o caráter exploratório no
sentido de buscar estabelecer uma maior familiaridade com o fenômeno estudado,
orientando-se pela combinação das abordagens dos estudos de caso e da pesquisa
bibliográfica (GIL, 2008).
A coleta dos dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada
(CRUZ NETO, 2002) com Laura Pigatin e seu pai Lauro Pigatin e teve a duração de
42 minutos.
A HISTÓRIA DE LAURA
Laura Pigatin nasceu no dia 28 de janeiro de 2004. O futebol está presente em
sua vida desde muito cedo, seja como espectadora dos jogos do pai e do irmão
ou na televisão, seja em sua inusitada recusa a participar das aulas de balé com as
meninas oferecidas pela escola para ser a única menina da turma de futebol ainda
com cinco anos.
Com cerca 11 anos, Laura foi vista jogando em um campeonato e convidada
pelo treinador da equipe da Associação Desportiva, Educacional e Social dos
Metalúrgicos (ADESM) de São Carlos para treinar futebol nesse clube.
O pai e a mãe sempre acompanham a filha nos jogos. Sobre o preconceito
sofrido por ser uma menina jogando com os meninos, o pai relata que a receptividade
é sempre muito boa tanto por parte dos pais e jogadores de sua equipe quanto das
equipes adversárias, havendo apenas um episódio muito negativo há cerca de dois
anos:
Em Pirassununga, durante uma copinha, contra um time de Limeira [...] teve
um lance no meio de campo, que a Laura dividiu a bola com um menino, ou ela
driblou o menino, não me lembro. E aí alguém gritou, uma voz feminina gritou:
‘Oh, dá um murro na boca dessa menina, lugar de mulher é em casa, na cozinha.
Brincando de boneca. O que esse menina tá fazendo aí.’. (Lauro Pigatin).

Sobre sua preferência em jogar com os meninos ou meninas, Laura afirma que
gosta de jogar com os meninos, mas que gostaria de jogar com as meninas também,
contudo não há equipes femininas (de futebol de campo) para jogar.
Ao ser questionada sobre as principais características dos melhores jogadores
de sua equipe, Laura avalia que o menino que se destaca é “o cara que enxerga bem
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o jogo, tem inteligência, pensa o que vai fazer antes da bola chegar”. A pesquisadora
pergunta ainda a Laura se, dentro desse cenário, esse jogador diferenciado tem
alguma coisa que ela não poderia ter, tendo como resposta: “não, se eu treinar eu
posso fazer essas coisas”; e o seu pai complementa:
Isso eu vou falar por ela, o passe dela é melhor que o da maioria inclusive viu. A
grande qualidade dela é o passe e a visão de jogo. Os meninos tem o problema de
prender demais a bola, eles querem driblar muito e não jogam muito coletivamente,
né. São poucos que jogam coletivamente, ela já joga bem coletivamente. O forte
dela é o toque de bola, não ficar driblando, enxergar o jogo [...]. Tem muitos meninos
que jogam muito, mas não tem aquilo do coletivo, eles jogam pra eles. Abaixam a
cabeça e saem driblando, aí perde a bola não liga muito. Ela não, ela já perde a bola,
ela já volta. Taticamente, ela se movimenta e ela joga pro time. Os meninos já não,
eles jogam pra eles, eles jogam pra torcida. Eles não têm muita responsabilidade, ela
joga com responsabilidade. (Lauro Pigatin).
A fala de Laura e de seu pai em relação à indiferenciação entre meninos e
meninas no que tange às qualidades de futebolistas fora de série nos abre caminho
para a discussão da tese de que meninos e meninas, homens e mulheres teriam
plenas condições de participar de partidas de futebol em equipes mistas em
qualquer idade.
EM DEFESA DOS JOGOS DE FUTEBOL EM EQUIPES MISTAS
A partir da história de vida de Laura e de outras histórias como a da conquista
de um campeonato masculino (Copa Moleque Travesso de 2016) pela equipe de
meninas do Centro Olímpico (PEREIRA, 2016), sob protestos dos pais de atletas
das equipes adversárias, ou ainda da conquista similar da AEM Lleida, campeã com
quatro rodadas de antecedência no campeonato em uma liga masculina da Catalunha
na Espanha (TRONCHONI, 2017), é que pretendemos, partindo dos pressupostos da
pedagogia do esporte, defender nossa tese de que o futebol permite a realização
de partidas em equipes mistas.
Acreditamos que a delimitação etária é desnecessária, pois a lógica interna do
futebol, por ser um esporte coletivo com interação entre os adversários, implica em
demandas de ordem tática muito mais do que as de ordem física que prevalecem
nos esportes sem interação (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012), tais como o atletismo ou
a natação, cuja exigência fica centrada nas capacidades físicas e na competência
técnica de acordo com os pressupostos da praxiologia motriz (RIBAS, 2011).
Laura e seu pai reforçam nossa tese ao identificar as características de um
jogador extraordinário e perceber que Laura tem condições de realizar tudo o que
esse jogador realiza. Em entrevista ao website Ludopédio, a antropóloga Carmen
Rial também corrobora nossa tese:
É claro que existem homens altos e baixos, fortes, e fracos, mulheres altas e
baixas, fortes e fracas. É provável e possível, e ninguém discorda que homens, em
média, são mais fortes e mais altos, mas isso é a média! E isso pode ser menos
significativo do que se imagina. Estamos vendo estatísticas; o Barcelona é a equipe
mais baixa da Europa entre todos os 500 clubes que atuam nas primeiras divisões.
Então, há outras questões que podem estar em jogo…
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[...]
Devemos preconizar uma igualdade na formação, e que joguem os melhores,
sejam homens ou mulheres, pouco importa. A gente sabe que a supremacia
física não é a determinante em todas as posições. O Neymar está aí para
mostrar isso. (...) Esses discursos se constroem utilizando a questão física
como um álibi, mas as razões, sabemos, são outras (RIAL, 2012, s/p).

Assim como Rial, somos adeptos da tese de que homens e mulheres têm
condições de competir em condições de igualdade em provas esportivas, fazendose algumas pequenas ressalvas, como nos casos de esportes de marca (GONZÁLEZ,
2006) nos quais as demandas recaem, além das qualidades técnicas, sobre as
capacidades físicas e nos casos dos esportes com interação entre os adversários,
que dispõem de barreiras físicas como a rede de voleibol ou a cesta do basquetebol
que implicam em uma espécie de “seleção natural” dos atletas de maior estatura.
Por fim, podemos concluir que os jogos entre equipes mistas de futebol são sim
uma realidade possível. Entretanto, deixam de ser uma realidade concreta, não pela
diferença de capacidades físicas entre elas e eles, mas simplesmente por que nos
convencemos historicamente de que o futebol é um esporte deles e para eles e para
se quebrar essa barreira histórico-cultural e atingir-se um patamar de equidade de
gênero genuína, são necessários muitos anos de investimento político e socioafetivo.
SEXISM TAKES THE FIELDS: LAURA,THE GIRL FORBIDDEN FROM PLAYING
SOCCER WITH THE BOYS
ABSTRACT: The study aims to analyze Laura’s opinions - forbidden from competing in a male’s team
- and her father, about soccer game in gender-mixed teams, as well as to show arguments on the
defense of such games based on sports’ pedagogy. Evolving from a semi-structured interview with
the girl and her father and literature review of sports’ pedagogy, it was concluded that soccer games
in mixed-gender teams are possible; however, it is not concrete for the current historical moment.
KEY-WORDS: soccer; sport pedagogy; equity of gender.

EL MACHISMO ENTRA EN CAMPO: LAURA, LA CHICA PROHIBIDA DE JUGAR
FÚTBOL CON LOS CHICOS
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo analizar las opiniones de Laura – prohibida de competir
en un equipo masculino – y su padre sobre juegos de fútbol en equipos mixtos, así como presentar
argumentos en defensa de eses juegos desde la pedagogía del deporte. Partiendo de entrevista
semiestructurado con la chica y su padre y de una revisión de literatura de la pedagogía del deporte
concluimos que los juegos de fútbol en equipos mixtos son una realidad posible pero no concreta
para el actual momento histórico.
PALABRAS CLAVE: fútbol, pedagogía del deporte; equidad de género
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FUTEBOL CALLEJERO: PRINCÍPIOS DO FC NO
ENSINO MÉDIO1
Ana Caroline Tavares Lucas2
Daniel de Paiva Filho3
Luis Gustavo Piza4
RESUMO
O texto tem como objetivo relatar a intervenção de um grupo de PIBID Educação Física no Ensino
Médio, tendo como tema o Futebol Callejero. Com as aulas, notamos que a turma A se adaptou
melhor aos princípios do jogo, agindo com mais respeito e cooperação que a turma B, que mesmo
após a segunda intervenção se mostrou mais individualista. Concluímos que obtivemos grande
sucesso em abrir os alunos a um maior diálogo, porém os princípios do FC precisam ser melhor e
mais trabalhados com os alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Futebol Callejero; Ensino Médio.

INTRODUÇÃO
Historicamente, a Educação Física já passou por seus momentos de influências
militaristas, higienistas, na qual a educação do corpo e o físico eram o mais importante
(PCN, 1997). Para os meninos, por questões fisiológicas e militares essa “filosofia”
de EF era bem aceita, porém para as meninas não, que são consideradas frágeis e
delicadas pela sociedade.
Acreditando que o ambiente, através de um processo contínuo, pode mudar
vários conceitos antes pensados pelos alunos (GOELNER, 2010), e tendo em vista
que o Futebol Callejero torna possível compartilhar a construção da cidadania,
defender os direitos humanos, lutar pela justiça, promover uma sociedade inclusiva
e reconhecer a diversidade cultural e étnico racial (Movimiento Fútbol Callejero,
2013), encontramos nesse esporte um meio de mostrar aos alunos que todos podem
jogar juntos, sem distinção de habilidade, gênero, cor, raça ou moldes impostos pela
sociedade (MARTINS, 2015).
OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo trazer um relato de experiência de discentes do
curso de Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
1 O presente trabalho contou com
2 Instituto Federal de Educação,
caroll_tl@hotmail.com
3 Instituto Federal de Educação,
danielpf9@gmail.com
4 Instituto Federal de Educação,
gugu_piza@hotmail.com

apoio financeiro de IFSULDEMINAS e CAPES.
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS),
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS),
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS),
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Sul de Minas - Campus Muzambinho, sobre intervenções do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) realizadas com turmas de Ensino Médio.
METODOLOGIA
Foram desenvolvidas intervenções com duas turmas do Ensino Médio do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - Campus
Muzambinho. A atividade proposta para a turma foi planejada a partir de uma
aula diagnóstica, na qual utilizamos alguns esportes não convencionais em escolas
como o Rugby, Base 4, Frisbee e Badminton, chegando assim ao esporte de fato
trabalhado com as turmas: o Futebol Callejero. Os dados foram guardados em
diários de campo, fotos e vídeos das discussões finais.
RESULTADOS
A intervenção se deu com duas aulas para cada turma; na primeira, explicamos
detalhadamente o Futebol Callejero, feito em três tempos, nos quais o primeiro é
criação das regras do jogo a partir de preferências dos alunos, o segundo tempo é
o jogo em si seguindo as regras feitas por todos, e o terceiro tempo é a discussão e
pontuação das equipes, levando em conta as regras e como se deu a dinâmica do
jogo, se seguiram as regras, os princípios do FC - cooperação, respeito e solidariedade
(MARTINS, 2015).
Com todas as dúvidas esclarecidas sobre o processo do jogo, fizemos as regras,
listadas na tabela abaixo.
Tabela 1 – Regras criadas pelas turmas A e B durante a primeira aula de FC.
Turma A

Turma B

Jogar de mãos dadas

Jogar de mãos dadas

Não ficar parados em quadra

Não pode chutar forte

Pedir a bola

Sem lateral

A cada gol feito, a equipe que levou o gol deve trocar a dupla
Não vale gols com as mãos
Fonte: diário de campo do grupo PIBID Educação Física.

Foi observado que a turma A interagiu melhor que a turma B em questões
de respeito e colaboração. A turma A se preocupou todo o tempo em participar
do jogo, não soltaram as mãos em nenhum momento, e sobre a regra de mudar
as duplas a cada gol, como uma decisão consensual entre as duas equipes, nunca
repetiam as duplas. Em dado momento um menino chutou a bola um pouco mais
forte e atingiu uma colega, porém imediatamente se desculpou e prometeu não
fazer o mesmo. Um fato interessante foi que, por uma iniciativa própria dos alunos,
pararam o jogo e discutindo entre eles, mudaram uma regra (passar a bola entre
todas as duplas) justificando que esta não deixava o jogo fluir muito bem. Sem
grandes problemas durante o segundo tempo, no terceiro sentaram-se todos para a
discussão final. Segundo falas de alguns alunos, os que já sabiam jogar se sentiram
um pouco travados pela questão de estarem agarrados a outra pessoa, entretanto
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a maioria justificou que deste modo o jogo fluía melhor, com mais participação de
quem normalmente não joga futebol, e de uma forma mais divertida.
Já na turma B no primeiro tempo notou-se pouca participação dos alunos na
criação de regras, sendo que os professores presentes tiveram que sugerir algumas
regras, porém poucas foram recebidas com entusiasmo. Citando um aluno, os
professores deveriam “dar a bola e deixar jogar de uma vez”. Notamos também
comentários preconceituosos entre os colegas, segundo a fala de um menino diante
de uma dupla de homens: “sabia que teria um casal gay”. No segundo tempo,
observamos que o comportamento era individualista, não importando o fato de
estarem com um parceiro, sendo que essa questão foi citada na discussão como
“ruim, não dá pra fazer nada”, ideia compartilhada pela maioria da turma, que
justificou ser melhor jogar individualmente, porém diminuir o número de jogadores
(cinco por time) e colocar meninas nas equipes. Mesmo com as duplas, notouse que os meninos foram os mais ativos dentro do jogo, e quando pedidos para
comentar sobre esse ponto, escutamos a seguinte fala; “elas (meninas) gostaram
de ser arrastadas (nos momentos de correr no jogo), pois dessa vez participaram
do jogo”. Quando pedimos para que continuasse sua fala, o menino se omitiu para
não gerar uma discussão.
Na segunda aula das turmas, pedimos para reformularem as regras, pensando
nos princípios do FC: respeito, solidariedade e cooperação. Na turma A, as regras
de duplas, troca de parceiro a cada gol e inclusive o acordo mútuo de não repetir
as duplas foi mantido, adicionando as seguintes regras às da aula anterior: poder
alterar as regras durante o jogo, não chutar a bola alto, e goleiro não pode chutar a
bola. Na discussão foram colocadas questões sobre o chute alto e sobre ficar parado
em quadra, que mesmo sendo proibidos aconteceram algumas vezes, e os alunos
responderam que como já estavam proibidos nas regras, não abririam exceção. Outra
regra quebrada foi pedir a bola, muitos alegaram que pediram e não receberam,
sendo que em consenso a turma optou que seria melhor excluir essa regra pois
“sem a regra isso (passar a bola entre todos) acontece naturalmente”. Foi colocado
em questão pelos professores se com as regras criadas para o jogo houve 100% de
integração para os participantes, foi acordado que a participação foi efetiva, mas
que não ocorreu 100% de participação, uma vez que as duplas que sabiam jogar
ou que possuíam um integrante com maior facilidade para a modalidade acabavam
excluindo quem não sabia jogar. Sobre esse ponto, novamente os professores fizeram
um novo questionamento, se seria melhor jogar em duplas ou individualmente, um
dos alunos que não possui tanta experiência para essa modalidade afirmou que
“individualmente eu não jogaria”, ou seja, seria totalmente excluído da prática, por
isso tem a preferência do jogo em dupla. Em contrapartida um aluno que tem boa
experiência para a modalidade afirmou que “preferia jogar individualmente, mas
em dupla está bom”, sendo que por sua facilidade no jogo, mesmo em dupla ele se
destacaria e possivelmente inibindo a participação de alguém que não tenha tanta
facilidade.
Na turma B os alunos mudaram as regras de jogar em dupla, preferindo um jogo
individual em que as meninas tivessem que finalizar. Notamos que a participação
das meninas, mesmo com essa regra, não foi grande, e que os meninos tiveram
o monopólio do jogo. Quando perguntados se era melhor jogar em dupla ou
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individualmente, as meninas disseram que individual sentiam que não participam
tanto, enquanto os meninos sentiam que jogavam muito melhor assim.
CONCLUSÃO
Dessa forma nota-se que obtivemos grande sucesso no trabalho do Futebol
Callejero na turma A ficando evidente os princípios fundamentais que sustentam essa
prática: respeito, cooperação e solidariedade (ROSSINI et al., 2012) no decorrer das
intervenções. Ficou claro na turma que para a prática do primeiro tempo as regras
criadas se aproximavam muito ao futebol convencional, todavia no terceiro tempo
notou-se a construção de um espaço dialógico onde os participantes puderam expor
seu ponto de vista, expressando divergências, concordâncias e descontentamentos
perante argumentações e justificativas de outro praticante. Notou-se também que
o terceiro tempo de jogo possibilitou aos participantes uma vivência voltada para o
diálogo, para a resolução de problemas e tomadas de decisões. Conclui-se também
que os princípios do FC precisam ser melhor e mais trabalhados com os alunos, afim
de instigar em seu caráter esses valores morais.
CALLEJERO FOOTBALL: INTERVENTION IN HIGH SCHOOL
ABSTRACT: The text aims to report the intervention of a group of PIBID Physical Education in High
School, with the theme of Street Soccer. With the classes, we noticed that class A was better adapted
to the principles of the game, acting with more respect and cooperation than class B, which even after
the second intervention was more individualistic. We conclude that we have been very successful in
opening the students to a greater dialogue, but the principles of CF need to be better and more
worked with the students.
KEYWORDS: School physical education; Street football; High school.

FÚTBOL CALLEJERO: INTERVENCIÓN EN ESCUELA PREPARATORIA
RESUMEN: El texto tiene por objeto informar la intervención de un grupo de educación física PIBID
en la escuela preparatoria, teniendo como tema el Fútbol Callejero . Con las clases, observamos que
el grupo A se ha adaptado mejor a los principios del juego, actuando con más respeto y cooperación
que el grupo B, incluso después de la segunda intervención fueron más individualistas. Llegamos a la
conclusión de que hemos logrado un gran éxito en la apertura de los estudiantes a un mayor diálogo,
pero los principios de FC tienen que ser mejor y más trabajados con los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Educación Física Escolar; Fútbol Callejero; Escuela Preparatoria.
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“IMPEDIMENTOS E RESISTÊNCIAS”: O FUTEBOL DE
MULHERES NO BRASIL PELO SITE GLOBOESPORTE.
COM1
Tayane Mockdece Rihan2
João Paulo Soares3
Mariana Novais4
RESUMO
Essa pesquisa objetivou refletir sobre os discursos construídos em reportagens sobre o futebol
de mulheres no site Globoesporte.com, bem como as reações do público leitor a tais enunciados.
Foi realizada uma pesquisa de campo de abril a junho de 2015, e através da análise de discurso,
percebemos o gênero como uma categoria que traz consigo estranhamentos e resistências por parte
da mídia e do público leitor, especialmente quando as mulheres transgridem fronteiras e se destacam
no futebol.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Mídia;Identidade de Gênero.

INTRODUÇÃO
Pensar as relações de gênero no campo do esporte e da Educação Física
significa ter em mente que o corpo é social e que as práticas corporais e esportivas
também são sociais e possuem marcas de gênero. Este fato “favorece a aceitação
da permeabilidade entre as fronteiras corporais e não a fixidez das identidades”
(GOELLNER, 2013 p. 29).
Corpos considerados pela sociedade como “normais” são produzidos através
de uma série de artefatos culturais. Gestos, atitudes e práticas esportivas de uma
determinada cultura, podem se estabelecer como corretos ou legítimos, e as pessoas
se valem de signos para se apresentarem ou para se diferenciarem umas das outras
(LOURO, 2004).
Dessa maneira, a performatividade de gênero5 é uma importante categoria
para compreendermos, nos estudos de mídia, as maneiras pelas quais os artefatos
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tayane_mockdece@hotmail.com
3 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), joaopaulosoaresufjf@gmail.com
4 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), maribnovais@hotmail.com
5 O conceito de performatividade problematiza a ordem compulsória que exige uma coerência
entre um sexo, um gênero e o desejo, assentados na matriz heterossexual. O êxito na manutenção
e estabilidade dessa norma está na performatividade, que são atos e ações presentes nos discursos
e nas relações de poder, reiterados para os sujeitos desde o nascimento(BUTLER, 2012 apud SALIH,
2015).
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culturais midiáticos, agem reiterando conceitos e construindo representações sobre
os corpos das mulheres no futebol brasileiro.
A interação social tecnológica na contemporaneidade é composta por pessoas
e computadores, associados a redes mais amplas como a Internet e interconectadas
no ciberespaço. Essa interação produz uma nova configuração de sociedade
motivando-nos a estudar as representações veiculadas pela mídia esportiva online,
acerca das mulheres no futebol.
Nesse sentido, esse estudo objetivou analisar os discursos acerca do futebol de
mulheres nas reportagens do site Globoesporte.com, e também verificar as maneiras
pelas quais o público leitor interagee interpreta discursos.
METODOLOGIA
Este trabalho6 possui características de uma etnografia virtual (BAUER,
GASKEL, 2012; HINE, 2004). Observamos uma abrangência significativa no meio
social do site globoesporte.com, através dos números de audiência, proveniente da
modalidade futebol7.
Dessa forma, a compilação do material empírico ocorreu entre os meses de
abril a julho de 2015. Foram utilizadas também anotações de um diário de campo
(MERCADO, 2012).
Para a análise do material empírico foi utilizada a análise de discurso a partir de
uma perspectiva foucaultiana8. As subjetividades construídas nos/pelos discursos
possuem uma relação direta com o poder, uma vez que, as normas sociais e as
maneiras pelas quais as pessoas se “encaixam” no mundo, são regidas por uma rede
de micropoderes tácitos descentralizados, que influenciam diretamente o cotidiano,
bem como constroem as identidades dos sujeitos (FOUCAULT, 1984).
Nesse sentido, foi preciso questionar as condições para a existência do
discurso, uma vez que esses governam, regulam e produzem determinados tipos de
subjetividades acerca das mulheres no futebol, excluindo ou não informações que
são mais ou menos relevantes, de acordo com o contexto em que são publicadas.
Foram estabelecidos dois filtros para a inclusão e categorização das
reportagens. Primeiro, decidimos por incluir apenas as notícias que já apresentassem
em seus títulos uma diferenciação de gênero, como “Futebol Feminino” ou “Mundial
Feminino”; que trouxessem o nome das atletas e, inserimos também expressões que
nos remetiam diretamente ao futebol de mulheres, como “Seleção Permanente”. O
segundo filtro consistiu na leitura do conteúdo das reportagens e retirada daquelas
que denominamos “reportagens informativas”, que traziam o texto, mas apenas
descreviam algum jogo ou evento de mulheres.
A categoria gênero emergiu de seis reportagens e oitenta e um comentários no
total. Elencamos duas reportagens e dois comentários para esse estudo.
6 Este trabalho é parte da dissertação de mestrado intitulada “A mídia esportiva e o futebol de
mulheres no Brasil: o que noticiam sobre elas?” defendida em agosto de 2016.
7 Este trabalho respeita a lei de direitos autorais n° 9610/98, dando o devido crédito a todas as
publicações retiradas do site.
8 A corrente de análise de discurso na qual Michel Foucault se destaca, analisa a materialidade da
língua falada buscando investigar os efeitos imersos na relação língua/sujeito/história.
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O GÊNERO EM QUESTÃO: QUANDO SERÁ A VEZ DELAS?
O gênero, como uma categoria de análise, reverberou quando as mulheres
borraram as fronteiras culturais no futebol, se destacando no campo, tanto como
atletas quanto em cargos de gestão.
A primeira reportagem discorre sobre o recorde de gols em copas do mundo
atingido pela atleta Marta Vieira da Silva em um jogo contra a Coréia do Sul no
Mundial de mulheres, em 2015, no Canadá. Quantitativamente, Marta se equiparou
com o jogador Ronaldo “Fenômeno” considerado um ídolo nacional do futebol de
homens, conforme segue o discurso da reportagem:
Um recorde: 15 gols em copas do mundo. E não estamos falando de Ronaldo,
não. Estamos falando de uma jogadora já eleita cinco vezes melhor do mundo.
Marta, a camisa 10 da seleção brasileira (...) Igualou o número do Fenômeno
em mundiais. (“Quinze gols em copas, cinco vezes melhor do mundo: prazer,
Marta”)

No entanto, os comentários dos leitores acerca do discurso da reportagem
pareceram não aceitar/reconhecer o fato de uma mulher ocupar um lugar de
destaque no futebol, rechaçando a comparação entre Ronaldo e Marta e a ideia da
atleta demonstrar uma competência técnica igual ou superior à dos homens:
Marta não pode competir com homens” (João Martins); “(...) E aonde já se viu;
querer bater o recorde de um jogador do sexo masculino? Uma imbecilidade
querer comparar um recorde; com o recorde de um jogador que ela nunca
jogou contra (...) (José Esteves).

O futebol representa um lócus privilegiado para a soberania masculina, sendo
um dos pilares de regência das maneiras de ser homem na sociedade brasileira
contribui para um preconceito ainda maior à inserção e prática das mulheres.
Sobretudo, quando elas conseguem desestabilizar esse campo, parece haver um
esforço ainda maior para impedir e subestimar suas conquistas.
Considerando que os enunciados são atos performativos, constituindo os
sujeitos no ato da nomeação (BUTLER, 2012apud SALIH, 2015), as falas dos leitores
promovem, de maneira reiterada,uma diferenciação que hierarquiza os gêneros
tanto no contexto dos enunciados, como no espaço cultural do futebol brasileiro.
O discurso binário de gênero se faz presente nessas falas, invisibilizando a
diversidade e a percepção de pluralidades, “pois ao colocar os dois termos em
oposição (masculino/feminino) constrói igualdade de cada lado da oposição,
ocultando, assim, as múltiplas identificações existentes entre os lados opostos”
(GOELLNER, 2013, p. 26).
Mulheres ocupando cargos de gestão também demonstram a possibilidade
de tesionamentos de barreiras de gênero no futebol. Nesse sentido, a segunda
reportagem diz respeito à baixa representatividade numérica de mulheres como
treinadoras das seleções participantes da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino
do ano de 2015:
Se duas favoritas têm mulheres à frente, o Japão conta com a experiência
de Norio Sasaki. O treinador levou o time asiático à conquista da Copa do
Mundo de 2011. Mas o currículo não para por aí. Desde 2007 no cargo, ele
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ainda assegurou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
(“Futebol feminino terra de técnicos? Homens dominam cargos no Mundial’)

O jogo no qual a seleção japonesa “assegurou” a medalha de prata foi contra
a seleção dos Estados Unidos, comandada por uma mulher(Jill Ellis), nos Jogos
Olímpicos de Londres 2012. Nessa perspectiva, a seleção americana foi superior
à seleção japonesa e conquistou a medalha de ouro, mas, esse discurso não foi
abordado pela reportagem.
Entendendo que o não dito é também um discurso, a reportagem apresenta uma
visão androcêntrica do futebol, na medida em que valorizou apenas a “experiência”
masculina, bem como o “ponto-chave” para que os homens sigam à frente de
equipes de mulheres, mantendo assim o status quo.
Para Foucault (1999), existem diretrizes controladoras e organizadoras dos
discursos nas sociedades, de maneira que os enunciados são ditos e repetidos sob
certas circunstâncias ou contextos. No caso do discurso midiático, percebemos o
poder materializado no discurso estabelecendo formas de controle e de manutenção
de uma hierarquia de gênero com relação às mulheres no futebol, sobretudo,
em cargos de gestão. Portanto, apesar da reportagem questionar a ausência de
mulheres como treinadoras na Copa do Mundo FIFA de futebol feminino, ela própria
oculta as experiências delas à frente das seleções, valorizando apenas os homens
no comando.
De maneira geral, há constante receio sobre a capacidade das mulheres em
ocuparem cargos de gestão, bem como transcenderem recordes, pelo simples fato
de serem mulheres. Apesar do preço a se pagar para afirmação nesse campo ainda
ser alto, pois, os discursos midiáticos e a maioria dos comentários analisados ainda
repelem a presença delas, essas mulheres buscam constantemente romper as amarras
sociais de gênero no futebol, demonstrando competências para fazerem história.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa objetivou refletir sobre os discursos construídos em reportagens
sobre o futebol de mulheres no site Globoesporte.com, bem como as reações do
público leitor a tais enunciados.Através da análise dos dados, observamos o gênero
como uma categoria recorrente nas reportagens que ainda traz estranhamentos e
resistências por parte da mídia e do público leitor quando as mulheres borram as
fronteiras, se destacando no futebol.
Na primeira reportagem analisada, o site naturalizou a presença da jogadora
Marta no campo homossocial do futebol, trazendo em números os feitos da atleta.
No entanto, o público leitor não reconheceu e rechaçou os dados trazidos pela
reportagem.
Já na segunda reportagem, que pondera sobre a baixa representatividade
das mulheres ocupando cargos de treinadoras à frente de equipes de mulheres, o
próprio discurso deixa de valorizar as conquistas delas, reforçando a hierarquia de
gênero, através da valorização de títulos conquistados por técnicos homens.
Mas, quando será a vez delas? Essa questão é complexa, pois, ainda há um longo
caminho a ser percorrido e discussões a serem feitas, tanto no âmbito acadêmico
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quanto nos âmbitos políticos e sociais, sobretudo, acerca do poder conferido aos
grandes veículos de comunicação no que concerne veicular e empoderar homens e
mulheres no futebol.
“IMPEDIMENTOS Y RESISTENCIA”: LAS MUJERES DE FÚTBOL EN BRASIL A
TRAVÉS DEL SITIO GLOBOESPORTE.COM
RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo reflexionar sobre los discursos construidos en los
informes sobre las mujeres de fútbol en Globoesporte.com, así como las reacciones del público lector
a tales declaraciones. Una investigación de campo Abril-Junio de 2015, ya través del análisis del
discurso se realizó percibir el género como una categoría que trae el alejamiento y la resistencia
por parte de los medios de comunicación y el público lector, especialmente cuando las mujeres
transgreden límites y se destacan en el fútbol.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Medios de comunicación; Identidad de género.

“OFFSIDE AND RESISTANCE”: WOMEN’S SOCCER IN BRAZIL BY
GLOBOESPORTE.COM
ABSTRACT: This research aimed to reflect on the discourses built on reports on women’s football on
Globoesporte.com, as well as the reader’s reactions to such statements. A field survey was conducted
from April to June 2015, and through discourse analysis, we perceive gender as a category that brings
with it strangeness and resistance on the part of the media and the readership, especially when
women transgress borders and stand out at Soccer.
KEYWORDS: Soccer; Media; Gender Identity.
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“MESMO SPORTISTA, NÃO ESQUECE A MULHER, O
ENCANTO DO SEU SEXO”:AS ROUPAS ESPORTIVAS
NO BRASIL (1930-1940)1
Carmen Lúcia Soares2
RESUMO
Este texto analisa reportagens, publicidade e imagens relativas aos usos de roupas específicas
destinadas às práticas corporais e esportivas publicadas no Brasil, em dois periódicos especializados
do campo da educação física e do esporte entre as décadas de 1930 e 1940: a) Educação Física:
revista de esporte e saúde; e b) Sport Illustrado.
PALAVRAS-CHAVE: roupas esportivas; gênero; moda;

INTRODUÇÃO
O período recortado expressa de modo mais visível uma profunda transformação
na cultura vestimentar, assinalando uma nova sensibilidade urbana que produziu
maneiras inéditas de vestir-se cada vez de modo mais específico. É no âmbito da
especificidade que as roupas esportivas ganham destaque e tornam-se, pouco a
pouco, uma necessidade. É também neste âmbito, o da especificidade, que podemos
sublinhar um dos aspectos centrais na discussão sobre as roupas: as marcas de
gênero.
Em nosso percurso na realização deste trabalho, objetivamos compreender as
justificativas higiênicas, morais e estéticas presentes nos argumentos concernentes
ao uso de roupas específicas para essas atividades desenvolvidos no período. Se
este trabalho se refere, especificamente, às roupas, seria oportuno assinalar que os
ornamentos, as pinturas, e todas as marcas da cultura que incidem sobre o corpo
também o “vestem” com traços singulares e marcam as diferenças de gênero,
aspectos que, todavia, não serão objeto de nossas análises.
A ROUPA COMO ARTEFATO DA CULTURA MATERIAL
Se pensarmos em uma perspectiva mais ampla, as roupas afirmam traços
humanos, revelam pertencimentos ou exclusões, assim como diferenças entre uma
natureza corporal e as marcas da cultura. Elas constroem, compõem, fabricam as
aparências, contam trechos das histórias miúdas, cotidianas, banais, como escreveu
Roche (1997), e permitem que aspectos da vida em sociedade sejam compreendidos
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPESP.
2 Faculdade de Educação Física, UNICAMP, Pesquisadora do CNPq, carmenls@unicamp.br
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de maneira mais profunda. Fabricam necessidades, instituem formas de proteção e
conforto, mas também alimentam a artificialidade, o sonho, a sedução e, de maneira
constante e sistemática, constituem, em profundidade, uma educação do corpo.
A função de proteção dada pela roupa, elementar, sem dúvida, pode
ser considerada como aquela que permite vislumbrar outras características e
particularidades. Roche (1989), analisando essa função, nela encontra um leque de
racionalidades e significações diversas e, entre elas, aquela elaborada pelos médicos
que, entre os séculos XVII e XX, faziam das roupas um elemento importante nos
cânones da saúde, alertando, entre outros aspectos, para os benefícios e os perigos
da exposição do corpo ao ar e, principalmente, ao sol. Podemos reafirmar que o
gesto de cobrir o corpo, seja com roupas, seja com adornos diversos, seja mesmo
com pinturas, ou com uma tênue nuvem de fumaça, é um traço fundamental de
cultura e civilização, de diferenciação do ser humano e de outros animais e mesmo
de plantas.
Elemento da cultura material, as roupas representam também uma acumulação
de conhecimentos científicos, de técnicas e de tecnologias, e são uma resposta
humana às agressões do meio. Elas permitem pensar o sensível e todas as relações
entre os indivíduos e os objetos, inserindo-se, portanto, na história do corpo, da
beleza, e também na história da educação, da saúde, da higiene, do mercado e
do consumo, das mulheres, entre tantas outras histórias, pois, são “[...] como as
palavras de uma língua que é necessário traduzir e explicar” (ROCHE, 1989, p. 48).
Elas indicam, assim, maneiras de viver, pertencimento, distinção.
Como assinalou Bourdieu (2007), a distinção expressa-se em detalhes
e, especialmente, em coisas aparentemente banais. Daí ser apropriada uma
aproximação com o debate acerca do fenômeno moda na vida em sociedade.
Simmel (1989) sublinha a estreita relação entre vida urbana, individualismo e moda
nas sociedades industriais. Já no início do século XX, ele pensava a moda como
manifestação privilegiada da realidade social e ressaltava que “[...] o modo de andar,
a cadência, o ritmo dos gestos são, sem dúvida, essencialmente determinados
pelo vestuário; homens vestidos de modo semelhante comportam-se de modo
relativamente semelhante [ela é] um produto da divisão de classes “(SIMMEL, 2008,
p. 29-30). Também Walter Benjamin (2007) não foi indiferente ao fenômeno moda
e, ao pensar a cidade, assinalou a roupa como elemento de distinção, como traço de
classe, ou, ainda, como elemento que marca a singularidade das atividades humanas
aspecto que, sem dúvida, permite pensar nas diferenças de gênero presentes nas
roupas específicas destinadas aos exercícios físicos e aos esportes, diferenças que
não cessam de se aprofundar.
ROUPAS ESPORTIVAS3: ELEGÂNCIA, CONFORTO E EFICIÊNCIA
A revista Sport Illustrado, em seu número 19, de agosto 1938, apresenta alguns
modelos de roupas especiais destinadas à prática esportiva de ambos os sexos,
mas, quando se refere às mulheres, afirma que
[...] qualquer que seja a resposta, o certo é que já constitue uma preocupação
universal, a attenção dos technicos para os trajes femininos, que melhor
3 Sobre as roupas esportivas no Brasil ver Soares (2011).
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se prestem às encantadoras e caprichosas sportwomen, mais severas nas
exigências reveladoras do bom gosto e do raffinement da arte de vestir com
elegância e it, do que mesmo no treino e pratica do sport a que entenderam
dar preferência [...] (SPORT ILLUSTRADO, n.19, 1938, p.XX)

Mesmo gerando essa distinção e colocando o quesito elegância em primeiro
plano para as mulheres, não é possível negar que certas peças de roupas e calçados,
como foi o caso das calças compridas, pantalonas, shorts e saias-calças, alpercatas
e tênis, constituíram hiatos de conforto e de quase igualdade entre os sexos para
a prática esportiva. Mulheres velejadoras, alpinistas ou praticantes de equitação
experimentaram uma igualdade vestimentar e, sem dúvida, uma liberdade maior em
seus gestos. Algumas peças de roupa, além das calças compridas, foram bastante
revolucionárias no quesito conforto, sendo a saia-calça um bom exemplo. Ela foi
bastante usada desde fins do século XIX em diferentes modalidades esportivas e,
até mesmo, em um simples passeio de bicicleta4. Se a prática de exercícios físicos
e de esportes fora antes realizada com roupas comuns, como, por exemplo, roupas
de verão, ou mesmo as saias longas e rodadas utilizadas largamente para a prática
do tênis entre as mulheres, o período analisado nesta pesquisa marca, de maneira
bastante evidente, um processo de ruptura, invertendo lógicas e valorizando, de
maneira profunda, aquilo que se veste com especificidade no esporte.
O futebol também surgiu, nas páginas das revistas analisadas, como prática
corporal possível para as mulheres, e os equipamentos necessários, entre eles,
a roupa e os calçados especiais, indicando que se deveria “[...] usar sapatos de
borracha evitando chuteiras comuns; [...] uniformes apropriados, limpos e folgados,
que não [...] embaracem a amplitude dos movimentos; evitar os jogos em certos
períodos; etc...”5
AS ROUPAS DE BANHO – DESIGUALDADE E PEQUENAS CONQUISTAS DAS
MULHERES
De uma maneira geral, as mulheres surgem à cena no campo esportivo
bastante marcadas e determinadas por uma natureza implacável (SOARES, 2013)
que, fatalmente, as tornaria mais frágeis, débeis e impossibilitadas de alcançar as
qualidades físicas do sexo oposto. Até a primeira década do século XX, por exemplo,
os trajes de banho femininos eram constituídos pelas roupas do cotidiano, e mesmo o
espartilho era recomendado. Camisas com mangas longas, saias que iam até o chão,
sapatilhas, grandes chapéus, luvas e lenços eram o “traje de banho” das mulheres.
Também as cabanas de madeira eram usadas para “protegê-las” do olhar do outro
tanto no momento em que trocassem de roupa à beira da praia, quanto para conduzilas até à água (CRANE, 2006, p. 237-238). Trajes de banho com características mais
apropriadas para essa atividade no Ocidente foram, lentamente, sendo desenhados
e aceitos também para as mulheres e os [...] balneários de verão eram laboratórios
4 Ver por exemplo: “Trajes Sportivos: a moda no sport ou o sport na moda?” In Sport Ilustrado, n. 19,
1938 p. ; “Higiene culturista da mulher-Esporte benéfico: a bicicleta”. In Educação Física: revista de
esporte e saúde, n° 38, 1940, p.39;67; Ciclismo, um esporte agradável e utilitário: sua história e sua
prática”. In Educação Física: revista de esporte e saúde, n. 40, 1940, p. 19; “Higiene culturista da mulherEsporte benéfico: a bicicleta”. In Educação Física: revista de esporte e saúde, n° 38, 1940, p. 39;67.
5 “Pode a mulher jogar o futebol?” In Educação Física: Revista de Esporte e Saúde, n. 46, 1940, p. 18,
19 e 20.
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de moda em que os ricos chegavam a experimentar novos modelos de roupa e
estilos de comportamento” (CRANE, 2006, p. 237).
O maiô de duas peças, ou seu modelo mais sumário, o biquíni,é um exemplo
bem interessante desses novos trajes de banho em que o desnudamento sucessivo
de partes do corpo, até então bem cobertas, começa a se impor. Nos anos de 1930,
o ventre se exibe timidamente com esse novo traje, momento em que o banho de
sol já é percebido como um grande prazer.
O hábito de tomar banhos de sol (pois a moda do corpo bronzeado já se
instaurara desde os anos de 1920), assim como de tomar banhos de mar, rio e
piscinas, de praticar diferentes esportes bem como simplesmente andar de bicicleta,
vai definir certos modelos de roupas de banho e das roupas em geral, afirmando
influências e afinidades.
Um mundo mais especializado e atravessado por discursos de natureza científica
alcançou, de maneira notável, a prática de exercícios físicos e de esporte, sendo a
roupa, os calçados, objetos privilegiados de atenção. Se o ato de se vestir de maneira
especial para atividades distintas já era algo dado nesse período, sua extensão para
as práticas corporais e esportivas foi uma novidade que pôs em xeque valores,
ultrapassou fronteiras, libertou e oprimiu corpos em movimento. Praticar exercícios
físicos ou algum esporte exigia mais que habilidade e vontade, exigia elegância.
O que seria pertinente sublinhar a título de finalização dessa breve exposição,
é o fato de que, mesmo que o número de praticantes não fosse significativo no
Brasil do período aqui analisado, a emulação criada pela valorização do corpo em
movimento e do uso de roupas especiais para a prática de esporte e de exercícios
físicos foi vigorosa e um estilo de vida afirmou-se. Usar roupas inspiradas em
modelos esportivos é algo que foi lentamente ganhando espaço ao longo do
período estudado, para afirmar-se em décadas posteriores, quando uma verdadeira
indústria de roupas e materiais esportivos se instalou no Brasil.
Para os propósitos desta apresentação, caberia tão somente dizer que a roupa
especial destinada aos exercícios físicos e ao esporte se insere naquilo que Roche
(1997) afirmou em relação às roupas em geral, ou seja, que ela faz parte de uma
história das coisas banais. História que, longe de ser desprezível, ou, ainda, menor,
pode constituir-se em importante trecho de compreensão acerca de nossos corpos
e dos modos como são educados, sobretudo, dos modos como nossas sociedades
ocidentais concebe o ato de vestir-se e de estar nu.
“EVEN AS A SPORTSWOMAN, DO NOT FORGET THE CHARM OF YOUR
GENDER”: SPORTSWEAR IN BRAZIL (1930-1940)
ABSTRACT: This paper analyses newspaper reports, publicity and images related to the uses of
clothing destined specifically for body practices and sports, published in in two Brazilian journals
specialized in the fields of physical education and sports in the 1930s and 1940s: a) Educação Física:
revista de esporte e saúde; and b) Sport Illustrado.
KEYWORDS: sportswear; gender; fashion;

“MISMO SPORTISTA, NON OLVIDA LA MUJER, EL ENCANTO DE SU SEXO”: LAS
ROPAS DEPORTIVAS EN BRASIL (1930-1940)
RESUMEN: Este texto analiza reportajes, publicidad e imágenes respecto a los usos de las ropas
específicas destinadas a las prácticas corporales y deportivas publicadas en Brasil, en dos periódicos
RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2186

especializados del campo de la educación física y del deporte entre las décadas de 1930 y 1940: a)
Educação Física: revista de esporte e saúde; y b) Sport Illustrado.
PALAVRAS-CHAVE: ropas deportivas; género; moda;
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ENTRE A GRACIOSIDADE E A FORÇA: AS MULHERES
NAS SOCIEDADES GINÁSTICAS TEUTO-BRASILEIRAS
(1901-1938)

1

Evelise Amgarten Quitzau2
RESUMO
As sociedades ginásticas fundadas por imigrantes alemães foram importantes espaços de
sociabilidade, educação e preservação da cultura germânica nas comunidades em que estavam
inseridas. Nelas, a partir dos primeiros anos do século XX, foram criados departamentos de ginástica
para meninas e mulheres. A partir da análise de diferentes fontes produzidas por estas instituições,
pretende-se compreender as prescrições de exercícios físicos para mulheres por elas veiculadas no
início do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: sociedades ginásticas; imigração alemã; mulheres.

INTRODUÇÃO
O Turnen foi uma sistematização dos exercícios físicos proposta por Friedrich
Ludwig Jahn, na Alemanha, no início do século XIX. Em manual intitulado Die
deutsche Turnkunst (“A ginástica alemã”, tradução livre), Jahn propõe uma série de
exercícios físicos que deveriam fazer parte da educação do homem alemão, tendo
como objetivo formar indivíduos fortes, resolutos e, principalmente, aptos para lutar
por uma Alemanha unificada e livre de influências estrangeiras3. O Turnen, portanto,
conforme elaborado por Jahn, era um método de ginástica “concebido por homens,
para homens” (PFISTER, 2011, p.53).
A ginástica desenvolvida por Jahn conquistou um grande número de adeptos
nos territórios alemães e, mesmo tendo sido banida por cerca de duas décadas,
constituiu, já em meados do século XIX, uma rede associativa que agregava milhares
de indivíduos (LANGEWIESCHE, 2000). O Turnen, portanto, tornou-se parte do
cotidiano dos alemães e, com as ondas migratórias que se iniciaram principalmente
depois das revoluções de 1848, disseminou-se pelos diferentes países em que estes
indivíduos se estabeleceram (WIESER, 1991; HOFMANN, 2001; TESCHE, 2002;
QUITZAU, 2011;2016).
Ainda que esta ginástica tenha sido concebida como uma prática estritamente
masculina, já na década de 1830 observa-se o surgimento dos primeiros manuais
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPESP, processo nº 2011/22240-8.
2 Instituto Superior de Educación Física (ISEF/Uruguai), eveliseaq@yahoo.com.br
3 Neste período, o território alemão ainda era formado por numerosos estados autônomos e estava
parcialmente dominado pelas tropas napoleônicas. Sobre a obra de Jahn, ver Tesche (2002), Quitzau
(2011; 2016)
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voltados para sua prática entre as mulheres. Este movimento resultou dos esforços
para legitimar o fortalecimento corporal, por meio do Turnen, a partir de argumentos
vinculados à saúde. Todavia, as mulheres efetivamente tiveram acesso à ginástica
apenas nas últimas décadas do século XIX, tanto pela obrigatoriedade de seu ensino
para as meninas em idade escolar, quanto pela entrada das mulheres nas numerosas
sociedades ginásticas espalhadas pelo território alemão (PFISTER, 2011).
No Brasil, a primeira sociedade ginástica alemã foi fundada em 1858, em
Joinville/SC. Apesar de outras sociedades deste tipo terem sido fundadas nos anos
subsequentes, é apenas a partir da década de 1880 que há um efetivo crescimento
no número destas associações. Estas instituições se tornaram um importante espaço
de sociabilidade, educação e preservação da cultura alemã no Brasil e, portanto,
ocupavam um lugar de destaque em meio às diversas associações fundadas por
estes imigrantes. Nelas, entre os diferentes departamentos criados ao longo de
suas existências, a partir do início do século XX, havia os chamados Departamento
de Moças, Departamento de Meninas e/ou Departamento de Senhoras. Este é o
caso da cidade São Paulo, por exemplo, em que se observa na Turnerschaft von
1890 a fundação de um Departamento de Meninas em 1901 e, no ano seguinte, de
um Departamento de Moças; e de Porto Alegre, onde a Turnerbund4 inaugura seu
Departamento de Moças em 1904.
O objetivo deste trabalho, derivado de uma pesquisa histórica mais ampla sobre
o associativismo ginástico teuto-brasileiro, é compreender as diferentes prescrições
de exercícios físicos para as mulheres, nas sociedades ginásticas teuto-brasileiras,
entre 1901, referência mais antiga que temos sobre a fundação de um Departamento
de Moças nestas instituições, e 1938, ano em que o governo brasileiro instaura sua
política de nacionalização, obrigando estas associações a passarem por profundas
mudanças.
“NOSSAS MULHERES DEVEM SE EXERCITAR?”5 — AS PRESCRIÇÕES DAS
SOCIEDADES GINÁSTICAS
Como já mencionado, departamentos de meninas, moças e senhoras começaram
a ser criados nas sociedades ginásticas teuto-brasileiras no início do século XX.
Nos documentos aqui analisados, imagens de mulheres participando de torneios
ginásticos e jogos são relativamente comuns, especialmente a partir da década de
1910. Contudo, quais exercícios eram adequados para elas? Indicada para meninas,
meninos, mulheres e homens, a ginástica deveria ter um papel compensatório em
relação ao cotidiano destes indivíduos, e nestas associações entendia-se que para
as mulheres os exercícios físicos também deveriam produzir força e resistência, não
apenas graciosidade.
Quando olhamos para as menções às mulheres em relatos de festivais de
ginástica, percebemos que, muitas vezes, a dança folclórica permanecia como uma
prática unicamente feminina, havendo uma grande ênfase na graciosidade e na
4 Após a nacionalização, a mencionada Turnerschaft von 1890 passou a se chamar Clube Ginástico
Paulista, e a Turnerbund Porto Alegre passou a se chamar Sociedade Ginástica Porto Alegre.
5 “Sollen unsere Frauen turnen”, título de artigo publicado na Deutsche Turnblätter, revista mensal
da Turnerbund Porto Alegre, em 1929.
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harmonia de seus movimentos, como se nota no relato sobre o 14º festival regional
de ginástica do Rio Grande do Sul, em que cerca de 400 ginastas participaram da
apresentação de danças folclóricas:
Que imagem alegre, animada e amável, essa exuberante força de vida e
juventude dessas formações de meninas que pulam, dançam e flutuam no compasso
da música. Como se alegra o jovem peito, como giram as rodas, e a força juvenil
alegre e inocente ruboriza as bochechas e irradia dos olhos cheios de alegria (UNSER
14. DEUTSCHES TURNFEST, 1929)
Ainda que estes relatos mantivessem certa ênfase na graciosidade da dança
folclórica, no cotidiano das associações este elemento não era tão destacado. Em
São Paulo, na Turnerschaft von 1890, exercícios nas barras paralelas e sobre o cavalo,
típicos da proposição jahniana e considerados os mais clássicos formadores de
determinação e ousadia, bem como do sentimento de comunidade, faziam parte
também das sessões de ginástica de seus departamentos femininos. Aliás, uma
descrição detalhada de uma destas sessões, publicada em 1937, nos dá alguns indícios
sobre os exercícios que compunham a ginástica para mulheres nestas instituições:
[…] Um fácil exercício de caminhada marca o início. Primeiro devagar, depois
mais rápido, por fim ao som de uma alegre melodia. Logo a respiração fica
mais livre, um ritmo enérgico atravessa o corpo. Seguem-se exercícios nos
quais a musculatura dos braços, pernas, tronco e pescoço são cuidadosamente
colocados em ação, até que todo o corpo, num grande impulso, parece livrarse de todas as dificuldades.
[…]
Seguem-se
agora
alguns
impulsos
na
barra
fixa,
sempre
executados por duas grandes e duas pequenas […]
[…] o jogo do final, dessa vez Prellball. Todos os músculos, até o
diafragma e os músculos do riso são contemplados. […] (MEINE ERSTE
TURNSTUNDE..., 1937, p.3-4)

É notável, neste relato, a ênfase dada pela autora ao crescente e constante
trabalho muscular, desde as atividades de aquecimento, passando pela parte
principal da sessão — os exercícios na barra fixa —, até o jogo final da noite, o
Prellball, em que duas equipes se enfrentam golpeando uma bola, com os punhos
ou o antebraço, sobre uma rede colocada a poucos centímetros do chão, o que
exige das participantes grande agilidade e força.
Não apenas em São Paulo as mulheres praticavam estes tipos de exercícios
físicos. Em Blumenau, por exemplo, registros fotográficos mostram mulheres em
exercícios livres, mas também em competições de salto em altura e nas barras
paralelas. Em Porto Alegre, não apenas se defendia a necessidade dos exercícios
físicos para as mulheres como, também, se compreendia que o Turnen para meninas,
até a puberdade, quase não se diferenciava do Turnen para os meninos, o que
nos permite inferir que ambos deveriam ser expostos nas sessões de ginástica a
exercícios e jogos similares (DER LEIBESÜBUNG..., 1917, p.9-10).
Ainda que o marco da puberdade indique que havia, no final das contas, uma
diferenciação entre as práticas de homens e mulheres, percebe-se um contínuo
estímulo na Turnerbund Porto Alegre para que elas se envolvessem em jogos como o
tênis, o Tamburinball e o punhobol, além das sessões de ginástica durante a semana.
Para isso, esta instituição utilizava-se não do argumento da graciosidade, mas sim
RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2190

da saúde física, da força dos músculos, da capacidade dos pulmões, da flexibilidade
das articulações. Os exercícios físicos se colocavam, no caso das mulheres, como
um contrapeso aos males causados pela vida urbana.
Da mesma forma que para os homens, recomendava-se para elas exercícios
físicos regulares, especialmente aqueles realizados ao ar livre. Por meio do
treinamento corporal, ambos fortaleceriam coração, pulmões e músculos,
melhorariam respiração e postura, obteriam maior vigor para realização de suas
tarefas diárias. Nadar, pedalar, jogar e caminhar ao ar livre eram alguns dos exercícios
mais recomendados tanto para homens quanto para mulheres. Em Porto Alegre,
bem como no Rio de Janeiro, é comum encontrarmos registros de passeios a pé
junto à natureza (Wanderungen), rumo a localidades nos arredores das cidades,
realizados tanto por grupos apenas de mulheres quanto por grupos mistos. Estas
caminhadas, por vezes, incluíam percursos bastante extensos, como foi o caso do
passeio realizado pela Turnerbund Porto Alegre até Serraria, cujo retorno exigiu
uma caminhada de 4 horas (TURNFAHRT NACH DER SERRARIA, 1915).
Esta amplitude e quase equidade de opções se refletia, também, nos exercícios
que compunham os torneios ginásticos. No Rio de Janeiro, por exemplo, em torneio
interno do Deutscher Turn- und Sportverein, enquanto o pentatlo masculino era
composto por uma prova na barra fixa, uma nas barras paralelas, uma no cavalo,
arremesso de peso e salto em altura, no pentatlo feminino trocava-se apenas o salto
em altura pelo salto em distância e variavam-se as medidas exigidas (INTERNER
WETTKAMPF, 1931), o que nos permite inferir que, apesar de defenderem exercícios
similares para ambos, permanecia a concepção de que as mulheres seriam mais
frágeis e, portanto, precisariam de medidas diferentes nas provas.
Ao analisar as prescrições destas instituições acerca dos exercícios físicos para
meninas e mulheres, portanto, percebe-se que o discurso predominante não era o
da graciosidade, mas de desenvolvimento da saúde, força e destreza corporal por
meio de sessões de ginástica, jogos, exercícios e caminhadas ao ar livre.
BETWEEN GRACE AND STRENGTH: WOMEN IN GERMAN-BRAZILIAN
GYMNASTICS SOCIETIES (1901-1938)
ABSTRACT: The gymnastics societies founded by German immigrants were important places for
sociability, education and preservation of German culture in the communities where they were
established. From the beginning of the 20th century on, they created departments of gymnastics
for girls and women. By analyzing different sources produced by these institutions, we intend to
comprehend their prescriptions about physical exercises for women at the beginning of the 20th
century
KEYWORDS: gymnastics societies; German immigration; women.

ENTRE GRACIA Y FUERZA: LAS MUJERES EN LAS SOCIEDADES GIMNASTICAS
GERMANO-BRASILEÑAS (1901-1938)
RESUMEN: Las sociedades gimnasticas fundadas por inmigrantes alemanes fueron importantes
espacios de sociabilidad, educación y preservación de la cultura germánica en las comunidades en
que se asentaron. Desde los primeros años del siglo XX ellas crearon departamentos de gimnasia
para niñas y mujeres. A partir del análisis de diferentes fuentes producidas por estas instituciones,
se intenta comprender las prescripciones de ejercicios físicos para mujeres por ellas difundidas al
principio del siglo XX.
PALABRAS CLAVES: sociedades gimnasticas; inmigración alemana; mujeres.
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MULHERES NA RODA – CORPO FEMININO NA
DANÇA DO FANDANGO1
Thais de Jesus Ferreira2
Cecília Nunes da Silva3
Maria Cecília de Paula Silva4
RESUMO
Objetivou compreender a posição da mulher na roda de fandango. Privilegiamos a análise documental
e entrevista, valendo de aspectos etnográficos para identificar sujeitos (mestres e mulheres) e
conteúdos dessa manifestação cultural do sul do Brasil. Após a análise da produção de sentidos
concluímos que as mulheres não são consideradas ‘mestras’, apesar de dominarem o processo
(dança, música, toques). Posição que coaduna com a ideia hegemônica de subordinação na dança e
corpo da mulher socialmente.
PALAVRAS-CHAVE: mulher; corpo; fandango.

Pretendemos sinalizar possíveis interpretações sobre a construção do Fandango
em sua relação com o papel das mulheres na roda da dança. De abordagem qualitativa
essa pesquisa exploratória envolve observação e análise das práticas artísticoculturais do Fandango, entrevistas e consulta a documentos. A partir das observações
e vivências, foram identificados sujeitos imbricados no campo de investigação,
no caso os mestres e alguns aprendizes dessa manifestação. O presente artigo
compreende uma prática que se apropriou de aspectos etnográficos desvelados em
momentos distintos: de out-dez 2015, na Ilha dos Valadares, Paranaguá/PR (imersão
no campo de pesquisa e entrevistas com mestres5 e aprendizes); em agosto e
setembro de 2016, em momento de festa e de reflexão coletiva, com o objetivo de
ouvir os mestres e as mulheres do Fandango e entender sua posição na roda.
O Fandango Caiçara6 é uma cultura do sul do Brasil que reúne dança e música
e envolve a comunidade. Possui diversas matrizes estéticas, é rico em detalhes e
técnicas, derivadas de múltiplas influências. Em cada localidade há características
específicas, o que cria uma realidade artística variada. Reúne a ideia de festa,
realizado sempre sob a forma de divertimento coletivo. Não é possível dançar nem
tocar fandango sozinho.
1 O presente trabalho teve financiamento bolsa CAPES.
2 (UFBA), thaisedfisica@hotmail.com
3 (UFBA), ceciliaef@hotmail.com
4 (UFBA), cecilipaula@gmail.com
5 Gp Pés de Ouro, Ms. Nemésio Costa; Gp Folclórico Ms. Romão, Ms. Romão Costa e Luiz Carlos
Aguiar Jr; Gp da Ilha dos Valadares, Ms. Brasílio Ferres; Gp Mandicuera, Ms. Aorélio Domingues.
6 O caiçara descende de europeus, negros e índios, que viviam da pesca e agricultura. Com
conhecimento do mar, da mata, previsão do tempo, tipo do vento, nuvens, marés, corrente marítima,
fases e posições da lua.
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As danças no Fandango são divididas em valsadas e batidas. As valsadas
acontecem no intervalo das batidas, a marca batida é realizada pelo sapateado
dos homens, que consiste no batido do tamanco e, em roda acontece a evolução
da coreografia com as mulheres. O Fandango valsado é considerado um bailado
e, a cada batido são dançados dois bailados, é o momento no qual os batedores
descansam para os próximos batidos (NOVAK, 2005).
CORPO FEMININO E TEMPORALIDADE NO FANDANGO
As referências sobre o fandango até a década de 1990 colocavam a mulher
em uma posição de submissão em relação ao homem na dança, que ao bater o
tamanco demonstravam sua virilidade, enquanto as mulheres, de cabeças baixas e
pés arrastados, acompanhavam a evolução das coreografias. Ao acessar o fandango
entendemos que o modo de se apresentar da mulher na roda não é apenas estético,
revela uma memória corporal feminina. Para o mestre Aorélio Domingues7 a questão
das mulheres na dança é histórica, ele acredita que isso pode explicar as matrizes
do Fandango e sua temporalidade.
eram as índias que iam pra roda, elas não se identificavam com a dança e
muitas vezes entravam tristes, possivelmente agredidas ou violentadas e com
os pés amarrados para não fugir da roda... Elas faziam isso de forma bem
mais tímida. Depois vieram as outras gerações, que também aprenderam a
dançar daquele jeito. Os homens batiam tamanco, giravam e rodavam com
vigor, já as mulheres faziam os passos de forma cautelosa e bastante tímida
(Domingues, 2015).

O Fandango passa por processos de tradução, embora se reconheça na dança,
transmitida de geração a geração, as transformações dos padrões do batido e
bailado, ainda há conservação significativa da tradição. Quando consideramos os
movimentos corporificados das mulheres na roda é possível compreender que a
memória corporal continua presente, mesmo com interferências e mudanças. No
entre-lugar da cultura popular está o fandango, ressignificado constantemente em
meio as negociações das diferenças, que rompem fronteiras da tradição, e possibilita,
nos diálogos interculturais, novas traduções. Compreendemos que brotaram dos
cruzamentos históricos e sociais e das suas margens possibilidades híbridas na
postura das mulheres na roda de Fandango. Processos isentos de reciprocidade com
trocas imparciais. O corpo como lugar da memória e criatividade (AMOROSO, 2009),
é construção cultural que revela formas diferentes de mover e, simultaneamente, de
ser.
MULHER É MESTRA NO FANDANGO?
Como pensar o corpo feminino na dança Fandango? Scott (1996) ao explicar
o que é gênero, situa esse conceito como um elemento constitutivo de relações
sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma primeira
forma de significar as relações de poder. Como elemento característico das relações
sociais fundadas sobre diferenças entre os sexos, o gênero implica alguns elementos
7 Aorélio Domingues é tocador e construtor de instrumentos, responsável pelo Ponto de Cultura
Caiçara na Ilha. Entrevista (Dez. 2015).
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expressos nas doutrinas religiosas, científicas, políticas, educativas e culturais. Os
sentidos de feminino e masculino são fabricados. Percebemos que a presença das
mulheres na roda do fandango foi fabricada no fio do tempo. Na narrativa do mestre
elas foram forçadas a participar de uma manifestação que não constituía parte
de seu arcabouço de experiências corporais, se pensarmos na organização dos
indígenas brasileiros e nas índias “laçadas” pelo europeu que irrompeu colonizador.
A participação das mulheres na roda foi outra vez fabricada na sistematização
proposta atualmente que recolonizou a dança propondo normatizações estrangeiras.
Podemos nos questionar se e como as mulheres foram parte do processo de
edificação e da concepção dessa manifestação.
Concordamos com Del Priore (1998), que é de extrema importância mostrar as
mulheres como sujeitos, como atores sociais que possuem uma história. E a história
das mulheres é também a história das interpretações que se edificaram sobre elas.
As interpretações sobre o ser mulher estão, assim, atreladas à história de seu corpo e
a práticas, normas e valores a ele destinados. Podemos dizer que o corpo da mulher
foi, durante séculos, “terra desconhecida”, mas repleta de mitos e crenças criadas a
partir do masculino. A questão é refletir sobre como as relações desiguais de poder
podem determinar as práticas corporais e dançante das mulheres, assim como suas
relações com os membros dos grupos, das comunidades e também com pares. Os
estudos de Scott (1996) nos ajudam a refletir sobre as assimetrias de poder nas
relações entre homens e mulheres nas variadas construções sociais, inclusive no
Fandango.
Nos questionamos sobre essas possibilidades ao pensar no papel de mestre,
construído e atribuído aos homens. Para Nemésio (2016), o mestre é aquele que
detém o conhecimento referente ao que compõe a manifestação, aquele que é uma
referência no ensino e organização do Fandango e, às mulheres, é somente atribuído
um conhecimento na dança:
O mestre é gente que comanda. Que toca viola, que canta, porque elas não
sabem o que nós sabemos, entendeu? Por isso que chamam só a gente de
mestre. É o conhecimento [...] a gente é mestre porque sabe as músicas, sabe
tocar, sabe cantar, eu sei tudo, tudo. Eu não sei dançar todos né.

Já Dona Evonete (2016) questiona a ausência de mestras no fandango
Eu não sei por que não somos mestras, ninguém era mestre. Era cavalheiro e
dama, quando entrou os grupos começou a chamar de mestre. A mulher não
entrou com o papel de mestre mas elas ensinam também. Eu não sei tocar
mas eu sei cantar. Eu queria assim aprender a viola pra mim tocar e cantar [...]
Tinha que ter mestra sim, tinha que ter!

Dona Evonete nos permite sinalizar que, ao se escutar, a mulher pode reordenar
suas concepções e reformular de maneira construtiva outros questionamentos
referentes ao lugar que ela ocupa não somente no fandango, mas os papéis sociais
impostos a ela ao longo da história. No nível micro, a importância de se escutar
a mulher pode oportunizar uma realização pessoal e quem sabe, pode propor
mudanças na sua própria vida. Este posicionamento é fundante para a busca de
igualdade nas relações de gênero. Quando dona Evonete afirma de maneira enfática
“tinha que ter mestra sim, tinha que ter!” interpretamos que, embora ativa nas rodas
de fandango e no grupo, a mulher não possui uma participação equitativa, na medida
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em que alguns papéis, como o de mestre é conferido somente aos homens. Mesmo
que elas tenham conhecimentos para a maestria, como dançar e cantar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Propomos uma discussão de construções feitas no fio do tempo do e no
fandango: como seria possível fortalecer o protagonismo destas mulheres que
vêem de histórias de luta e sobrevivência na continuidade de práticas culturais que
compõem suas histórias por meio das atividades de seus grupos? As mulheres,
tanto quanto os mestres do Fandango, prezam pela salvaguarda das tradições e
temem a descontinuidade do que lhes é caro: sua identidade caiçara em toda sua
composição: dança, música, instrumentos típicos, culinária, vocabulário, história.
Se as mulheres agem em prol da continuidade das expressões do corpo e cultura,
consideramos fundamental o questionamento acerca dos papéis ocupados por elas
neste cenário. Se elas são fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem
dos passos na dança nos questionamos se elas poderiam romper com estruturas
de organização da sociedade que tendem a conduzi-las ao silêncio, a restrição
de potenciais ou mesmo privação da possibilidade de intervenção nesta mesma
sociedade.
A percepção do mestre Aorélio Domingues é relacionada à temporalidade
do fandango e sua narrativa levanta a hipótese da historicidade da manifestação,
justificando que as ações corporificadas das mulheres na dança desvelam a posição
de submissão de índias e negras em relação aos homens (colonizadores europeus),
apresentando estes resquícios nos modos de dançar Fandango, como memória
corporal.
Para Nemésio (2016) o mestre do Fandango é detentor de todos os
conhecimentos, mas apresenta uma contradição quando relata “eu não sei dançar
tudo”, e mesmo não sabendo dançar é considerado mestre pela comunidade. Do
mesmo modo Dna Evonete (2016) nos conta que sabe dançar fandango bailado e
batido, canta e não sabe tocar mas sente vontade de aprender, assim refletimos
que há diferenciações nas percepções e valorações dos papéis sociais e culturais
do homem e da mulher no fandango, pois a maestria de Dna Evonete não é narrada.
Entendemos que as questões de corpo e de gênero no Fandango possuem
características históricas, sociais e culturais de longo prazo que merecem uma nova
tradução, o que nos direciona a reflexões, proposições e ressignificações de ser/
pensar o corpo feminino. Esta tradução é afirmada pela própria D. Evonete “tinha
que ter mestra sim, tinha que ter!”, o que nos possibilita a desestabilização da cultura
e sua reinscrição com outros sentidos e significados.
O processo de entendimento do papel da mulher na dança do fandango
coaduna com a ideia de subordinação dos sentidos da dança e do corpo da mulher
em detrimento dos homens, mestres do fandango. É importante ressaltar que esta
provocação partiu das pesquisadoras e não das mulheres do fandango.
WOMEN IN THE CIRCLE – THE WOMEN BODY IN THE FANDANGO’S DANCE
ABSTRACT: The aim of this research was to understand the position of women in the Fandango circle.
The authors focused on documentary analysis and interviews, drawing upon ethnographical aspects
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in order to identify subjects (masters and women) and contents of this South Brazilian cultural
manifestation. After the analysis of the production of meaning, it was found out that women are not
considered as masters, although they indeed master the process (dance and music). This position is
in line with the hegemonic idea of subordination in the dance and body of women in society.
KEYWORDS: women; body; fandango.

MUJERES EN LA RUEDA- CUERPO FEMINENO EN LA DANZA DEL FANDANGO
RESUMEN: Compreende la posición de la mujer en la rueda de Fandango. Privilegiamos el análisis
documental y la entrevista, valiéndonos de aspectos etnográficos para identificar sujetos (maestros
y mujeres) y contenidos de esa manifestación cultural del Sur de Brasil. Después del análisis de la
producción de sentidos llegamos a la conclusión que las mujeres no son consideradas maestras (a
pesar de que estas dominen el processo de (baile y música). Posición que harmoniza com la idea
hegemónica de subordinácion social de la mujer em la danza y em el cuerpo.
PALABRAS CLAVES: mujeres; cuerpo; fandango.
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ESPORTE E LAZER NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
MULHERES NO BRASIL1
Alessandra V. Fernandes2
Giovanna X. de Moura3
Fernando A. Starepravo4
Giuliano Gomes de Assis Pimentel5
RESUMO
Esse estudo analisa o espaço do esporte e lazer nas políticas públicas para as mulheres no Brasil.
Trata-se de uma pesquisa documental realizada por meio da análise dos registros cursivos das quatro
edições da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) e do Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres (PNPM). Os resultados demonstram que o esporte e o lazer contemplam
relevância e espaço exíguos nas políticas públicas para mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: esporte, políticas públicas, gênero.

INTRODUÇÃO
A participação das mulheres no contexto esportivo e do lazer tem demonstrado
um crescimento nos últimos anos. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional
(2016), nos Jogos Olímpicos de 2016 as mulheres quase se igualaram aos homens
em número com participação de 45% do total de atletas.
Ao tratar sobre as atletas brasileiras em 2004, Goellner (2006) já apontava
a conquista das mulheres nesse espaço predominantemente masculino, apesar
de que essa participação permanece inferior à dos homens. Em 2013, o Ministério
do Esporte realizou um Diagnóstico Nacional do Esporte - DIESPORTE - (BRASIL,
2015) e evidenciou que apenas 16% das mulheres participantes da pesquisa praticam
esportes em relação a 36% dos homens.
Apesar dessas constatações, que corroboram com as diferenças de condições
de acesso e participação das mulheres, se comparadas às dos homens, no campo
das práticas corporais (GOELLNER, 2006), a pesquisa do IBOPE Repucom (2015)
identificou que especificamente no Brasil 49% das mulheres se interessam pelo
esporte em relação a 57% dos homens. Portanto, observa-se que há o aumento do
interesse pelo esporte e lazer, mas o acesso ainda confronta-se com barreiras sociais.
Constata-se, ainda, que nos cargos e órgãos decisórios no esporte as mulheres são
também são minorias (FERREIRA et al., 2013).
1 O presente trabalho contou com o apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), alessandrafernandes.ale@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), giovannax.moura@hotmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fastarepravo@uem.br
5 Universidade Estadual de Maringá (UEM), ggapimentel@uem.br
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O campo do esporte e lazer continua como espaço predominantemente
masculino e, como qualquer outra instância social, é um espaço generificado, não
porque reflete as desigualdades e diferenciações da sociedade entre mulheres
e homens, mas, fundamentalmente, porque as produz e reproduz (GOELLNER,
2007). Tais desigualdades e limitações no acesso e na participação das mulheres
em diferentes modalidades e funções podem ser justificadas pela inexistência ou
falta de efetividade das políticas públicas. Assim, esse estudo analisa o espaço do
esporte e lazer nas políticas públicas para as mulheres no Brasil.
METODOLOGIA
Caracterizado por uma abordagem qualitativa, esse estudo adotou como
técnica a pesquisa documental. Os dados dessa pesquisa remetem à dimensão
policy (FREY, 2000) do contexto esportivo e das políticas para as mulheres que
compreende os registros cursivos das publicações de quatro Conferências Nacionais
de Políticas para as Mulheres (CNPM), realizadas em 2004, 2007, 2011 e 2016 e do
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres vigente entre 2013-2015. Esses dados
foram analisados por meio da Análise de Conteúdo Temática proposta por Bardin
(2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As conferências de políticas públicas constituem espaços de participação e
de deliberação que requerem esforços diferenciados, tanto de mobilização social,
quanto de construção da representação social e do diálogo em torno da definição
de uma determinada política pública (FARIA; SILVA; LINS, 2012). Em relação às
políticas públicas para as mulheres, constata-se no contexto brasileiro a realização de
quatro edições da CNPM que contribuíram para a elaboração dos Planos Nacionais
de Políticas para as Mulheres (PNPM) pela Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres (SPM), criada em 2003.
A I CNPM realizada em 2004, teve participação de mais de 120 mil mulheres
e 1.787 delegadas na etapa nacional. Os debates e diretrizes resultantes dessa
conferência contribuíram para a formulação da primeira edição de um Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) - vigente entre 2004-2007 - que
refletiu o avanço na consolidação e ampliação dos direitos das mulheres, bem como
na construção da igualdade de gênero. O plano também contemplou a criação
de políticas públicas descentralizadas com a finalidade de democratizar o acesso
e o direito das mulheres ao lazer e ao esporte, “para que tenham condições de
manifestar seu potencial criativo” (BRASIL, 2004, p. 136). Ainda, o esporte e o
lazer aparecem, de forma recorrente, no contexto de acesso aos espaços para a
prática através da implantação de equipamentos e serviços voltados para a mulher
e também para as diversas matrizes culturais (africanas, indígenas, quilombolas,
ribeirinhas e fronteiriças).
A II CNPM, realizada em 2007, abrangeu maior participação das mulheres com
cerca de 200 mil, sendo 2.800 delegadas para a etapa nacional. Dentre as ações
prioritárias decorrentes dessa edição, o esporte está inserido no contexto escolar,
em que é demandado “apoio para projetos voltados para as práticas esportivas
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e culturais das diversas matrizes no ambiente escolar” (BRASIL, 2007b, p. 53). O
Plano também atribuiu prioridade à valorização as iniciativas de esporte e lazer,
respeitando as especificidades e a diversidade das mulheres.
Na III CNPM, ocorrida em 2011, dentre os princípios orientadores da PNPM
denota-se “a busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, incidindo sobre
as desigualdades sociais em todos os âmbitos” (BRASIL, 2010, p. 91). Apesar da
ausência de referência ao esporte e lazer nos anais e documentos dessa edição,
observa-se a possibilidade de preocupação, através do princípio citado, com as
desigualdades que atravessam esse o campo.
Conforme o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (BRASIL, 2014),
a prática e acesso ao esporte e ao lazer são direitos constitucionais no Estado
brasileiro, todavia, as mulheres e os homens usufruem desses direitos de maneira
diferenciada em nossa sociedade, e assim há uma desigualdade em relação ao
acesso, às oportunidades e ao estímulo para a prática. Para Baticã (2015), os
estereótipos de gênero afetam a realização desses direitos porque ser esportista
é uma característica geralmente ligada aos homens. Ademais, as mulheres são
frequentemente segregadas involuntariamente em diferentes tipos de esportes,
eventos e competições específicas direcionadas para a participação delas, e seu
acesso à posições de liderança e gestão ainda é limitada (NAÇÕES UNIDAS, 2007).
Torna-se possível denotar que não existe uma efetividade das políticas públicas na
equidade de gênero na gestão esportiva.
A IV CNPM, que aconteceu em 2016, enfatizou, dentre outras pautas, o Sistema
Nacional de Política para as mulheres (SPM), no qual o esporte está articulado na
linha de ação da secretaria referente aos programas e ações nas áreas de saúde,
educação, cultura, participação política, igualdade de gênero e diversidade.
Concernente ao PNPM 2013-2015, esse plano tem como princípios promover
autonomia, igualdade e participação das mulheres em todos os âmbitos e busca o
respeito à diversidade e o combate à discriminação. Dos 10 capítulos que compõe
o plano, cada qual aborda um tema diferente: saúde, violência, educação, trabalho,
cultura, racismo. Apesar da potencialidade do esporte para contribuir para a maior
qualidade de vida das mulheres, os desafios e barreiras persistentes para a igualdade
de gênero nesse campo apontaram a necessidade de integrá-lo de forma mais
sistemática ao Plano Nacional (GOELLNER, 2012). Dessa forma, o tema esporte
foi incluído no PNPM em um de seus capítulos dividindo o espaço com a cultura,
comunicação e mídia.
Este capítulo, assim como os demais, está dividido em objetivos gerais, objetivos
específicos, metas, linhas de ação e plano de ação. Esse último indica qual ação será
realizada com base nas linhas de ações, apresentando o órgão responsável pela
ação, os parceiros institucionais e a qual meta, iniciativa ou objetivo está relacionado.
É possível perceber que o campo esportivo tem relevância dentro do capítulo,
sendo que, com exceção dos objetivos gerais, a proporção do esporte nos objetivos
específicos, metas e linhas de ação é maior do que nos demais conteúdos, ou seja,
dos 6 objetivos específico 3 são para o esporte.
O Plano buscou ampliar e qualificar o acesso da mulher ao esporte, garantir
sua participação em grandes eventos esportivos e a transmissão de jogos da
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modalidade feminina, implantar projetos recreativos e de lazer, transmissão de jogos
de modalidades femininas, além de incluir a equidade de gênero nas diretrizes dos
projetos de esporte e lazer. Nesse contexto, uma das metas, ao abordar o esporte
feminino, o plano visa consolidar competições regionais e nacionais de futebol
feminino. Isso implica na reflexão sobre a atenção às demais modalidades.
Ademais, o Plano compreendeu como uma de suas ações a criação do Comitê
de Gênero no Ministério do Esporte, o incentivo a participação feminina não somente
como atletas, mas também em cargos de poder nas organizações esportivas.
Diante da exígua discussão e incentivo da participação das mulheres no
esporte e lazer evidenciados na análise desses documentos, podemos considerar,
corroborando com Goellner (2006, p.97), que a luta e as conquistas das mulheres
nesse âmbito são produtos de esforços particulares e de pequenos grupos “do que
de uma efetiva política nacional de inclusão das mulheres no âmbito do esporte e
das atividades de lazer”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O esporte e o lazer contemplam pouco espaço nas políticas públicas para
as mulheres, embora observe-se um avanço nas discussões sobre esse campo
no decorrer das CNPM. A pouca relevância atribuída a este campo compromete
sua visibilidade nas políticas públicas para as mulheres, logo se sugere que,
especificamente no PNPM, o esporte e lazer integrem um capítulo único.
O campo das práticas corporais constitui um meio de empoderamento e de
visibilidade das mulheres no espaço público, portanto, considerara-se a necessidade
de (re)pensar os elementos e ações que constituem a construção dessas políticas.

SPORTS AND LEISURE IN PUBLIC POLICIES FOR WOMEN IN BRAZIL
abstract: This study analyzes the space of sports and leisure in public policies for women in Brazil.
This is a documentary research carried out by analyzing the cursive records of four editions of the
National Conference of Policies for Women (CNPM) and the National Plan of Policies for Women
(PNPM). The results show that sport and leisure have little relevance and space in public policies for
women.
KEYWORDS: sport; public policies; gender.

DEPORTE Y OCIO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS MUJERES EN
BRASIL
RESUMEN: Este estudio analiza el espacio de deporte y tiempo libre en las políticas públicas para
las mujeres en Brasil. Se trata de una investigación documental lleva a cabo mediante el análisis de
los registros de las cursivas cuatro ediciones de la Conferencia Nacional de Políticas para la Mujer
(CNPM) y el Plan Nacional de Políticas para la Mujer (PNPM). Los resultados demuestran que el
deporte y el ocio incluyen bajo relevancia y espacios en las políticas públicas para las mujeres.
PALABRAS CLAVES: deporte; política pública; género.
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EDUCAÇÃO PARA E PELO LAZER POR MEIO DE
ATIVIDADES DE AVENTURA1
Alessandra Vieira Fernandes2
Silvana dos Santos3
Giuliano Gomes de Assis Pimentel4
RESUMO
Esse estudo discute o ensino de atividades de aventura como educação para e pelo lazer na perspectiva
das relações de gênero diante do projeto Escola de aventuras. Trata-se de uma pesquisa-ação
de caráter longitudinal efetivada por entrevistas e observação participante. Os dados revelaram
percepções e representações acerca dos espaços e características que demarcam o “feminino”
e “masculino”, as quais foram problematizadas e desconstruídas diante da educação de gênero
apropriada pelo projeto.
PALAVRAS-CHAVE:lazer; gênero; tema gerador.

1 INTRODUÇÃO
O projeto Escola de aventuras, desenvolvido pelo Grupo de Estudos do Lazer
(GEL/UEM), iniciou em 2010 com ênfase no ensino gratuito da modalidade skate
street para crianças e adolescentes em contra turno escolar. Em2015 o projeto foi
transferido para o Colégio de Aplicação Pedagógica, sendo direcionado para alunos
do ensino fundamental I que aprenderam skate, escalada, orientação, parkour e
slackline como opção de lazer. Já em 2016, a Escola de aventuras passa a ocupar um
lugar na grade curricular, como um tema gerador.
A tematização de uma prática corporal como lazer fora da aula da Educação
Física, nos remete à Bracht (2003) para quem não caberia apenas a essa disciplina
o papel da educação para o lazer.O lazer, para o autor, é tema importante em toda
a escola. Encontramos, pois, oportunidade para investigar a educação para e pelo
lazer em uma instituição de ensino que se proponha a trabalhar um conjunto de
práticas corporais que viram tema gerador para que a fala dos educandos sobre sua
realidade vivida seja problematizada (FREIRE, 1996).
Nesse sentido, uma das primeiras problematizações foi a desigualdade simbólica
entre meninos e meninas na legitimidade à vivência de atividades de aventura. As
práticas corporais configuram-se como um espaço generificado e generificador.
Implicam construções culturais que agregam discursos, valores e práticas,
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM) alessandrafernandes.ale@gmail.com
3 Faculdade Metropolitana de Maringá (FAMMA), silsantos2611@outlook.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), ggapimentel@gmail.com
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demarcando nos corpos representações de feminilidades e masculinidades, que
definem, também, posições sociais (FIGUEIRA; GOELLNER, 2013). Nesse sentido,
assim como em outras dimensões sociais, o contexto das atividades de aventura
urbanas está demarcado por uma masculinidade hegemônica, a qual constitui em
barreira às mulheres (SCHWARTZ et al., 2013), sendo este um desafio –também–
da pedagogia do lazer. Portanto, esse estudo objetiva discutir sobre as atividades
de aventura e a educação para e pelo lazer na perspectiva das relações de gênero
diante do projeto Escola de aventuras.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa-ação de caráter longitudinal, cujo material empírico
resulta da observação participante das aulas do projeto e de entrevistas com 7
adolescentes do sexo feminino com idade entre 14 a 18 anos e 29 pais e mães
de alunos do ensino fundamental que participaram da Escola de aventuras. Tais
alunos correspondem a 26 meninos e 11 meninas. O instrumento de coleta de dados
direcionados às adolescentes consistiu em uma entrevista semi-estruturada e aos
pais um questionário de avaliação da escola de aventura.Os dados foram analisados
por meio da proposta de Bardin (2011) a partir de categorização das respostas,
destacando-se quatro categorias: 1. Espaço institucionalizado; 2. Percepções
sociais acerca do espaço urbano; 3. Estereótipos associados ao sexo feminino e 4.
Características culturais reforçadas pela escola.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quando a adesão ao projeto era voluntária, observamos que as meninas
constituíam 50% do total dos participantes, o que confrontava com a exígua
participação das mulheres nos espaços públicos das práticas de aventura, onde há
uma prevalência masculina. No discurso dessas participantes, pode-se compreender
que o espaço institucionalizado constitui um fator de motivação para a prática
dessas modalidades pelas mulheres, pois, esses espaços são caracterizados pela
segurança e ausência de constrangimento, atingindo uma equivalência incomum ao
comparar com o lócus nativo do skate que é o espaço urbano. Considera-se que esse
contexto pode desencadear maior confiança e melhor intercâmbio de informações
(AMARAL; DIAS, 2008).
O espaço urbano também foi apontado por algumas entrevistadas como
“perigoso” e “não permitidos”. Essas características remetem às divergências das
funções sociais dos gêneros, as quais repercutiram associadas aos argumentos
biológicos (dos anos 30) e designaram aos homens a atuação e o empoderamento
“dos” e “nos” espaços públicos e às mulheres a atuação nas esferas privadas
(essencialmente a “casa”), pois, sendo consideradas fisicamente débeis, sujeitas às
limitações da menstruação e da gravidez, elas precisavam se proteger dos perigos
do espaço público (MATOS, 2003). Denota-se que a participação das mulheres nas
atividades de aventura que se utilizam do espaço público ainda pode estar afetada
por essas representações hegemônicas de gênero.
Ao se inserir no projeto, os meninos questionavam a participação das
meninas em atividades como o “skate” e o “parkour”, sendo possível evidenciar
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que tais modalidades ainda estão articuladas ao referente “masculino” por suas
características, as quais são resultados da cultura que produz e demarca os papéis
e espaços apropriados por homens e mulheres. À isso, Scott (1995) classifica como
antagonismo sexual socialmente estipulado e estigmatizado culturalmente.
Advém dessa conjuntura a construção cultural dos corpos, também revelada
nos discursos das crianças sobre a descrença das habilidades das meninas (“ela
não vai conseguir saltar mais longe”), os estereótipos associados à feminilidade
e masculinidade (“corre que nem menina”) e atitudes discriminatórias (como as
risadas quando alguma criança caia ou não conseguia executar o movimento).
Ao se tratar de práticas corporais, as diferenças de habilidades e performances
produzem essas percepções e comportamentos, todavia, como pontua Abreu
(1995), a falta de habilidade das meninas geralmente origina-se da falta de prática,
que por sua vez é oriunda de fatores culturais como brincadeiras infantis, divisão de
tarefas entre irmãos e irmãs, desinteresse provocado pela família, reforço da mídia
ou outras esferas de influência na educação formal e informal. Portanto, os hábitos
corporais ensinados e condicionados a homens e mulheres dentro de um sistema de
valores tornam, ao longo do tempo, um sexo mais hábil do que o outro em termos
motores e de desempenho (DAOLIO, 1995).
Também constatou-se a recorrência em que as crianças questionavam ou
solicitavam a divisão de filas ou ordem de execução do movimento entre meninos e
meninas. Notou-se que tal estratégia faz parte do sistema escolar. Considerando que
o sistema escolar não apenas reflete a ideologia sexual dominante da sociedade, mas
produz ativamente uma cadeia de masculinidades e feminilidades heterossexuais
diferenciadas e hierarquicamente ordenadas (MONTEIRO, 2013). Os
discursos,
enquanto verbalizações, ações e gestos, com intenções ou aspectos de distinção,
hierarquia e discriminação foram e são trabalhados por meio da problematização,
tornando viável repensar e desnaturalizar, em conjunto com os participantes
do projeto, as características atribuídas ao binarismo masculino-feminino que
reproduzem preconceito e exclusão de ordem material e simbólica dentro e fora da
escola.
Ainda voltado as questões de gênero, as percepções extraídas a partir do
posicionamento dos pais de alunos/as participantes do projeto não remeteram
apenas à satisfação e as contribuições motoras e de socialização decorrentes do
projeto, mas, também ressaltaram as possibilidades da vivência dessas modalidades
principalmente às meninas. Assim, como propõe a perspectiva coeducativa, tal
contexto requer a instauração de possibilidades vividas na igualdade de atenção
e tratamento das meninas e dos meninos, reflexão sobre o sistema de valores e
atitudes transmitidos nos conteúdos educativos (COSTA; SILVA, 2002)
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação para e pelo lazer como tema gerador norteou o projeto na educação
de gênero a fim de conscientizar e emancipar as meninas sobre suas possibilidades,
pois entendemos as práticas corporais como um espaço paraluta pela autonomiadas
mulheres. Portanto, além de contribuir para ampliar as experiências corporais e
viabilizar novas formas de usufruir o tempo livre, o projeto também se debruçou
RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2205

sobre a necessidade de promover a equidade das relações de gênero no interior do
lazer e em outras dimensões sociais.
Desse modo, pode-se atribuir que a inserção das meninas no projeto, não
apenas favorece ao empoderamento feminino, mas, a possibilidade de vivenciar
diferentes práticas corporais numa perspectiva educacional para e pelo lazer a
partir da cultura corporal do movimento.
EDUCATION FOR AND THROUGH LEISURE THROUGH ADVENTURE ACTIVITIES
ABSTRACT: This study discusses adventure activities and education for and through leisure in the
perspective of gender relations by means of the school of adventure project. It is an action research of
a longitudinal character carried out by interviews and observation. The data revealed perceptions and
representations about the spaces and characteristics that demarcate the “feminine” and “masculine”,
which were problematized and deconstructed through the gender education appropriated by the
project.
KEYWORDS: leisure; gender; generator theme.

EDUCACIÓN POR Y PARAEL OCIOA TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE AVENTURA
RESUMEN; Este estudio analiza las actividades de aventura y la educación por y para el ocio desde la
perspectiva de las relaciones de género en proyecto aventuras escolares. Se trata de una investigación
acción de carácter longitudinal. Los datos revelaron las percepciones y representaciones sobre los
espacios y características que marcan el “femenino” y “masculino”, que fueron problematizado y
deconstruido a través de la educación de género apropiado por el proyecto.
PALABRAS CLAVES: ocio; género; tema generador.
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RELAÇÕES DE PODER E NEGOCIAÇÃO DOS
ESPAÇOS DE TREINO NO PARKOUR1
Alessandra Vieira Fernandes2
Giuliano Gomes de A. Pimentel3
RESUMO
O objetivo desse estudo consiste em analisar a apropriação e distribuição das/os praticantes de parkour
nos espaços de treino, na perspectiva das relações de gênero. Trata-se de um estudo exploratório,
cujos dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada e observação e analisados no
IRaMuTeQ e por análise de conteúdo. Foi evidenciado que os/as praticantes apropriam-se do espaço
de treino diante da hierarquia de gênero em uma relação de negociação.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Parkour; Atividades de Aventura.

1 INTRODUÇÃO
Existe relação entre gênero e atividades de aventura (CARDOSO; MARINHO;
PIMENTEL, 2013; LITTLE; WILSON, 2013), sendo possível observar como essas
modalidades permitem a exploração e a realização da masculinidade (STODDART,
2011; THORPE, 2010). Em relação ao parkour, os estudos de gênero centram-se nessa
abordagem (KIDDER, 2013; STAPLETON; TERRIO, 2012) e demarcam a diferença de
habilidades entre homens (tracers) e mulheres (traceuses) praticantes.
O parkour consiste em uma prática urbana de transposição de obstáculos,
que, assim como outras práticas corporais, apresenta o predomínio de praticantes
do sexo masculino e a centralidade do capital simbólico associada à masculidade
(WHEATON, 2016). Ainda assim, é comum nos treinos que traceuses e tracers
ocupem o mesmo espaço com o propósito de aprender e se desenvolver nessa
prática.
Tais aspectos mobilizaram o interesse em compreender como se configuram
esses locais de treino concernente às atuações das/os praticantes e as relações
estabelecidas. Portanto, o objetivo desse estudo consiste em analisar a apropriação
e distribuição das/os praticantes de parkour nos espaços de treino, na perspectiva
das relações de gênero. Para tanto, considera-se a perspectiva teórica de Judith
Butler que aponta a categoria “gênero” um ato intencional, cujos gestos e atuações
são performativos, no sentido de que a essência ou identidade são fabricações
manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos ou outros meios discursivos
(BUTLER, 2003).
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), alessandrafernandes.ale@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), ggapimentel@uem.br
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2 METODOLOGIA
Esse estudo caracteriza-se como exploratório de cunho qualitativo, cujos
dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e diários de campo
de observação não-participante. A amostra da entrevista, selecionada de forma
intencional, é composta por 16 praticantes de parkour (fem=8; mas=8). A observação
foi efetivada em três treinos coletivos em diferentes estados brasileiros. Os dados
foram analisados por meio de análise de similitude no software IRaMuTeQ e por
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de similitude possibilitou identificar as coocorrências entre as palavras,
a fim de trazer as indicações da conexidade entre as mesmas, contribuindo na
identificação da estrutura da representação sobre os espaços de treino no parkour.
A figura 1, apresentada na interface dos resultados, aponta a conexão entre os
termos centrais “treinar”, “treino”, “menina”, “estar” e “menino”.

Figura 1 – Análise de Similitude

O elemento “treino” apresentou forte associação com o termo “homem”, o que
pode ser atribuído à representação do predomínio de praticantes do sexo masculino
no parkour (WHEATON, 2016). Essa característica repercute em relação à outras
modalidades de aventura (surf, skate e montanhismo), nas quais a relação é de 6
homens para cada mulher praticante no Brasil. Denota-se que as características
dessas atividades ainda são associadas à peformatividade do corpo masculino diante
do imaginário relativo à força, risco, potência e virilidade (CHEUNG; HALPERN,
2010).
RESUMO EXPANDIDO | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2209

Com ênfase nas coocorrências dos termos “menino” e “menina”, a figura 1
ilustra, entre os pares de associação, diferentes termos relacionados a esses dois
elementos centrais, demarcando que a atuação e ocupação nesses espaços são
representadas de forma distintas para ambos.
Os elementos “falar”, “olhar”, “ficar”, “melhor” e “conhecer” estão associados
aos meninos, enquanto que os termos “parar”, “chegar”, “perceber”, “estar” nos
treinos no sentido de “iniciar”, “atrapalhar”, “tentar” e compreender o básico estão
relacionados às mulheres. É possível verificar que essas associações remetem à uma
atuação dos homens que podemos designar como “mais ativa” ao comparar o que
foi representado às mulheres. Tais atuações reproduzem os papéis hegemônicos de
gênero ao salientar uma hierarquia dentro dos espaços de treino.
Essas possíveis diferenças de atuação entre tracers e traceuses, constatadas
nessas representações, foram averiguadas e aprofundadas pela análise de conteúdo.
Como variáveis inferidas identificaram-se oito unidades de registro (UR) agrupadas
em duas categorias analíticas: A) a supremacia masculina nos espaços de treino; B)
estereótipos e invisibilidade circunscritos na traceuse.
As falas destacadas na categoria A indicaram que a hegemonia dos tracers, o tipo
de treino e a movimentação apresentadas por eles lhes atribuem um “poder” dentro
desses espaços. Na percepção dos praticantes é consensual que as características
dos treinos são direcionadas aos homens devido sua predominância. Os treinos têm
ênfase nas potencialidades e dificuldades desse público, articulam os desafios e as
movimentações que a maioria consegue realizar, adjetivadas como “assustadoras”,
“altas”, “mais longe”. Esses aspectos nas falas dos praticantes, principalmente dos
homens, demarcam a distinção da movimentação e da habilidade entre tracers e
traceuses. Essa diferenciação é justificada pela naturalização biológica da “força”
associada ao corpo masculino. Tal naturalização foi construída e disseminada por
argumentos científicos ao longo do século XIX para explicar diferenças sociais,
sendo integradas nas atitudes e no comportamento das pessoas, tornando-se uma
realidade material (HAGREAVES, 1994). Conforme Butler (2003), a performatividade
como elemento de agência do gênero deve ser inscrita no espaço social geral,
tornando naturais tais apresentações corporais.
Na maioria dos treinos observados, as partes iniciais (alongamento e
aquecimento) eram guiadas e efetivadas em conjunto. Após esse momento,
os praticantes se dissipavam ou se reuniam em pequenos grupos para realizar
determinadas movimentações. Os homens, em pequenos grupos, ocupavam quase
todo o espaço de treino, enquanto que as mulheres presentes geralmente estavam
reunidas em um único espaço. Poucas traceuses “sozinhas” arriscavam tentar outros
movimentos em outros locais ou se inserir nos espaços dos meninos.
Na categoria “estereótipos e invisibilidade circunscritos na traceuse”, as
verbalizações apontam a exclusão e a falta de espaço, simbólico e geográfico,
vivenciado pelas praticantes em decorrência do domínio e da hegemonia masculina
nos espaços de treino. Como indica Wheaton (2016), os homens comumente definem,
usam e controlam o espaço no parkour. Além disso, evidencia-se uma tendência dos
tracers em iniciar movimentações em locais ocupados pelas traceuses, no sentido
de uma “invasão” que, como consequência, impossibilita que elas continuem
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treinando neles. Essa “invasão” que, muitas vezes, não é confrontada corrobora
com o “domínio” dos tracers sobre os espaços. Também nota-se nos discursos que
as traceuses acabam sendo excluídas de determinados treinos, principalmente dos
treinos em lugares que iriam exigir mais habilidades físicas e mentais.
A falta de espaço e a exclusão das traceuses estão diretamente relacionadas
aos estereótipos associados ao “ser mulher” nas práticas corporais que refere à
descrença de suas habilidades. As percepções das traceuses correspondem às
falas dos tracers ao duvidar sobre a capacidade delas em acompanhar o treino
direcionado por eles e a crença de que, por serem menos “capazes”, elas poderiam
atrapalhar o mesmo. Como argumenta Connell (1995), as performances corporais
no esporte são usadas para efetivar e simbolizar as relações sociais de gênero que
incluem a hierarquia entre os homens e a exclusão das mulheres.
Essas representações sobre o corpo e a inaptidão da mulher nessas práticas
gerenciam formas de inclusão e exclusão no interior dessas relações (GOELLNER,
2007). Para Butler (2003, p. 198), “o corpo é uma superfície cuja permeabilidade é
politicamente regulada, uma prática significante dentro de um campo cultural de
hierarquia do gênero”. Ele é “generificado”: é um produto da cultura sobre o qual
são incorporados representações, valores, discursos e também formas de ser e de
parecer masculino e feminino.
As traceuses ainda expressaram sensações de desconforto e vergonha durante
os treinos. Parte dessas sensações são provocadas pelo “olhar” comparativo e
pela cobrança dos tracers. Alguns dos entrevistados fizeram comparações entre
traceuses, principalmente no tocante à frequência de treino e à determinação. Logo,
verifica-se que os tracers detêm o poder de “falar”, de “olhar”, de “definir” quem
está incluído e quem está excluído (MEYER, 1998).
Diante disso, as evidências apresentadas apontam e ilustram as diferenças
como tracers e traceuses atuam e ocupam os espaços de treino, distribuídos em
dois polos, onde um representa o poder/dominação sobre os espaços e o outro
referente à pouca resistência das traceuses nesse contexto. É possível observar essa
relação (dominação/aceitação) como um meio de “negociação” para a participação
das mulheres nesses espaços a medida que elas legitimamaos tracers o exercício
desse “poder”. Como consequência, essa mesma relação determina como os/
as praticantes se distribuem nesses locais e quais performances e papéis são
“permitidos” para os diferentes membros dos grupos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao investigar como as/os praticantes se apropriam e se distribuem nos espaços
de treino do parkour, diante da perspectiva de gênero, foi possível compreender
como se configuram as relações de poder nessa prática e identificar que a hierarquia
de gênero demanda uma “negociação” desses espaços entre tracers e traceuses. As
construções culturais associadas à masculinidade e à feminilidade legitimam um
“poder” aos tracers para se apropriar e gerenciar esses espaços, reforçando relações
e papéis hegemônicos de gênero. Tal contexto sugere empoderar e reclamar às
mulheres sobre o direito de confrontar posturas dominantes e reivindicar seu espaço.
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RELACIONES DE PODER Y NEGOCIACIÓN DE LOS LUGARES DE
ENTRENAMIENTO EN EL PARKOUR
RESUMEN: El objetivo de este estudio es analizar la apropiación y distribución de los/las practicantes
de parkour en las áreas de formación, en la perspectiva de las relaciones de género. Se trata de un
estudio exploratorio, cuyos datos fueron recolectados a través de entrevistas semiestructuradas y
observación. La evidencia muestra que los/las practicantes si aproprian de los espacios de formación
por medio de la jerarquía de género en una relación de negociación.
PALABRAS CLAVE: Género; Parkour; Actividades de Aventura.

POWER RELATIONS AND NEGOTIATION OF TRAINING AREAS IN PARKOUR
ABSTRACT: The aim of this study is to analyze the appropriation and distribution of parkour
practitioners in training spaces, from the perspective of gender relations. It is an exploratory study,
whose data were collected through a semi-structured interview and observation and analyzed in
IRaMuTeQ and by content analysis. It was evidenced that practitioners appropriate the training space
by means of the gender hierarchy in a negotiation relationship.
KEYWORDS: Gender; Parkour; Adventure Activities.
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GÊNERO E SEXUALIDADE COMO CONTEÚDOS NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: INTERVENCÕES E
POSSIBILIDADES1
Leandro Teofilo de Brito2
Leticia Reolon Pereira3
Kátia Regina Xavier Pereira da Silva4
Claudia Regina de Oliveira Ventura5
Marcio Nogueira de Sá6
RESUMO
Com base em uma pesquisa-intervenção, este trabalho discute a inserção dos temas gênero e
sexualidade como conteúdos nas aulas de Educação Física de turmas do terceiro ano do ensino
médio, buscando problematizar questões relacionadas ao sexismo e a heteronormatividade. Os
principais resultados apontam para a repetição de discursos normativos assim como ressignificações.
Reconhecemos a proposta como um desafio que desloca sentidos historicamente postos sobre a
disciplina no contexto educacional.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Gênero; Sexualidade.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalhodiscutea inserção dos temas gênero e sexualidade como
conteúdos nas aulas de Educação Física escolar. Defendemos e julgamos pertinente
tal abordagem ao posicionar e reconhecer o campo mais amplo da Educação Física
como um espaço generificado e heterocentrado, que historicamente justificou por
aspectos biológicos desigualdades sociais e processos de inclusão/exclusão para
homens e mulheres nas práticas corporais e esportivas.
A pesquisa foi realizada no ano de 2015 em um dos campis do Colégio Pedro
II, tradicional instituição federal de ensino localizada no estado do Rio de Janeiro, e
se situou em momento político importante, posterior a mobilização de estudantes
nomeada como saiato que trouxe mudanças significativas na instituição no que
concerne a lutas feministas e LGBTs estudantis. Esta mobilização se deu quando
um estudante que iniciava seu processo de identificação como transgênero, trocou
a calça pela saia do uniforme dentro da escola, sendo interpelado pela direção a
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 CPII, teofilo.leandro@gmail.com
3 CPII, leticiareolonp@gmail.com
4 CPII, katiarxsilva@globo.com
5 CPII, clauventu@bol.com.br
6 CPII, marciorican@gmail.com
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colocar novamente a calça, única opção até então de uniforme para estudantes do
sexo masculino. Saindo em defesa da aluna, seus/suas colegas de classe dias depois
mobilizaram a escola e realizaram o saiato (saia + ato), no qual vários/as estudantes,
em especial que se identificavam como homens, foram à escola vestindo saia (BRITO;
PONTES, 2014). O saiato foi um acontecimento na instituição que influenciou a
criação de coletivos secundaristas feministas e LGBTs em seus diferentes campis,
assim como a publicação recente de portaria7 que passou a permitir o uso da saia
para estudantes conforme a identidade de gênero que se reconhecessem. Deste
modo, questões relacionadas ao gênero e à sexualidade emergiram com muita força
no cotidiano escolar da instituição, possibilitando que tal discussão atravessasse as
diferentes disciplinas das grades curriculares do ensino básico.
Neste contexto, com base em uma pesquisa-intervenção, buscamos discutir
o processo de inserção das temáticas gênero e sexualidade como conteúdos
específicos da disciplina em turmas do ensino médio. Na sequência será apresentada
a metodologia que subsidiou a pesquisa.
2 METODOLOGIA
Como metodologia nos pautamos na proposta de pesquisa-intervenção. Segundo
Castro (2008) a pesquisa-intervenção permite uma riqueza de possibilidades de
abordagens, conceitos e linguagens, inovando e renovando os modos do que se
pesquisa e como se pesquisa, em especial no contexto de pesquisas com crianças e
jovens. A pesquisa-intervenção é comumente utilizada e se alinha com a visão de que
é possível a transformação da realidade, havendo o compromisso do pesquisador
na ação de mudança social, seja contribuindo com a dinâmica de desenvolvimento
de seus estudos, trazendo novos dados às pesquisas, seja comprometendo-se com
as demandas específicas do grupo investigado ou simplesmente com os objetivos
que se elencou para problematização naquele espaço.
Buscamos assim situar as discussões sobre gênero e sexualidade no âmbito
da disciplina Educação Física, propondo intervenções que estimulassem reflexões
sobre as presenças do sexismo e da heteronormatividade no contexto das práticas
corporais e esportivas. Descrevemos no próximo item como se desenvolveu a
pesquisa-intervenção.
3 DESCREVENDO A PESQUISA
A pesquisa foi operacionalizada durante o primeiro trimestre do ano de 2015
e o relato aqui apresentado diz respeito a quatro turmas de terceiro ano do ensino
médio. Foram planejadas intervenções em oito aulas, divididas em quatro encontros
de conteúdos teóricos, sendo a última delas um seminário apresentado pelas turmas,
e quatro aulas práticas de voleibol. O primeiro encontro apresentou o conceito
de gênero proposto pela teórica feminista Joan Scott, que em seu clássico texto
Gênero: uma categoria útil para análise histórica enfatizou os aspectos relacionais
entre masculino e feminino (SCOTT, 1995). A compreensão do termo gênero buscava
7 Disponível em: <http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2016/Setembro/portaria2449.pdf>.
Acesso em: 18 de abril de 2017.
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discutir o campo do esporte como uma das maiores instâncias de segregação para as
mulheres, ao apresentar dados que abordavam um número pequeno de praticantes
em variadas modalidades frente aos homens, a dificuldade de patrocínios para
equipes esportivas femininas, pequeno público para determinadas modalidades e
desinteresse da mídia.
A segunda aula problematizou as práticas corporais e sua dicotomia masculino/
feminino. Utilizamos para discussão vídeo8 de uma reportagem que apresentava
rapazes inseridos em aulas de balé, mostrando as barreiras, preconceitos, mas
também rupturas em relação a práticas construídas como estritamente masculinas
ou femininas. Ao complementar a aula, utilizamos imagens de meninas e mulheres
inseridas em espaços de prática do futebol, indo desde a Educação Física escolar,
passando pelas escolinhas de base, até de jogadoras profissionais mais reconhecidas
pela mídia. Estudantes, em suas falas durante a aula nas diferentes turmas,
destacaram pessoas que conheciam, dentro de seu convívio pessoal, como meninos
que estavam inseridos em diferentes modalidades de dança e meninas que jogavam
futebol em escolinhas e clubes, fato que parecia ser mais usual do que pensávamos.
O terceiro encontro colocou em discussão a homofobia no esporte. Destacouse casos conhecidos da mídia como do jogador de futebol Richarlyson e do jogador
de voleibol Michael. Buscamos ir além do campo do esporte, discutindo, de forma
didática, como a orientação sexual era vista pelas ciências humanas e sociais.
Durante os encontros nas turmas, houveram muitas colocações de estudantes de
religiões protestantes, afirmando ser contra qualquer orientação sexual que fugisse
da heterossexualidade, inclusive, reafirmando posição polêmica imposta por certas
igrejas, que seria a tal “cura da homossexualidade”. Não fugimos de intervenções nas
colocações, em especial para colocar que o conhecimento ali exposto se pautava em
teorias e pesquisas científicas, diferente de discursos do senso comum construídos
com base fundamentalista. Conforme Louro (2000), a igreja é uma instituição social
que produz efeitos pode construir os sujeitos através de discursos reguladores e
normatizadores. Tais discursos, segundo a autora, condenam a homossexualidade
como desvio, pecado e doença passíveis de “cura”, como pudemos constatar nas
resistências colocadas em aula. Promover reflexões, por meio de esclarecimentos
através de teorias, como fizemos, talvez seja o caminho mais ético e viável de discutir
tais pontos.
Utilizamos também como uma das estratégias, ao término das aulas teóricas,
um seminário em que as/os estudantes, divididos em grupos, expuseram discussões
sobre temas relacionados ao gênero e à sexualidade nas práticas corporais e
esportivas. Os temas foram os seguintes: Mulheres no Futebol; Mulheres nas Lutas;
Voleibol e as questões de gênero e sexualidade; Homens na Dança; Ginástica Artística
masculina; Nado sincronizado masculino; Hipismo e a igualdade de gênero; Torcidas
queer no Futebol, Coeducação e a Educação Física escolar. O tema Mulheres nas
Lutas foi um tema não contemplado em nossas escolhas iniciais, mas solicitado por
um grupo de estudantes de uma das turmas, composto só por rapazes, que tiveram
interesse em apresentar a temática no seminário. Superando as expectativas criadas
por nós, todos os trabalhos apresentaram discussões muito ricas sobre os temas,
8 Disponível em<https://www.youtube.com/watch?v=TdVFe2Pzd4s> Acesso em: 18 de abril de 2017.
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apresentando dados estatísticos, entrevistas com atletas e praticantes, vídeos
específicos dos temas, dentre outros recursos que fizeram da atividade um “evento”
dentro de duas aulas de Educação Física, já que abrimos à comunidade escolar para
que todas/os interessadas/os pudessem assistir as apresentações.
Entretanto, resistências se fizeram presentes em dois momentos da realização da
atividade, protagonizadas por rapazes em duas turmas distintas. Na apresentação de
um dos grupos que escolheu o tema Voleibol e as questões de gênero e sexualidade,
uma imagem dos jogadores de vôlei de praia da Alemanha, Rechermann e Brink,
campeões olímpicos nos jogos de Londres em 2012, beijando-se na boca em uma
campanha contra a homofobia9 foi apresentada, gerando revolta em um estudante
integrante de outro grupo que assistia a apresentação e se exaltou, retirando-se da
sala até o término da apresentação. A outra situação ocorreu em uma das turmas
na apresentação do grupo que abordou as Torcidas queer no Futebol, em que na
hora da apresentação um outro rapaz externalizou verbalmente que futebol não
era lugar de gays. As duas situações tiveram intervenções imediatas, embora os
dois estudantes se mostrassem irredutíveis em relação às suas concepções sobre o
assunto. Recorremos novamente a Louro (2000) para discutir esta questão, pois, de
acordo com a autora, a homofobia se faz presente de forma recorrente em homens,
que acabam colocando-se extremamente radicais com qualquer situação em que
coloque a prova uma representação hegemônica de masculinidade. Fato constatado
nas atitudes dos dois estudantes conforme os relatos apresentados.
Nas aulas práticas do trimestre, utilizamos o voleibol como estratégia, que
conduzimos através de aulas coeducativas (CORSINO; AUAD, 2012). Esta estratégia
foi, de uma maneira geral, a que menos precisou de intervenções, pois a prática
conjunta entre meninos e meninas, pelo menos do voleibol, mostrou-se como a
menos conflituosa no contexto da pesquisa. Coelho (2009) afirma que o voleibol
no Brasil se constituiu como um espaço híbrido de socialização esportiva, pois a
construção histórica do vôlei, sempre permitiu que mulheres praticassem o esporte
no mesmo nível de participação de homens. A autora, com base em variadas
pesquisas, afirma que a representatividade feminina no voleibol o coloca como um
esporte tido como feminino no nosso país. Estas afirmações, talvez, respondam a
relação harmoniosa entre meninos e meninas nas práticas propostas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Promover desnaturalizações não foi uma tarefa fácil, conforme mostramos nos
relatos da pesquisa, porém também não se mostrou algo impossível, já que os/as
estudantes traziam consigo concepções, em parte, desconstruídas, frente alguns
pontos. Ao mesmo tempo em que se constatou a repetição de discursos normativos
que de maneira recorrente circulam na sociedade, ressignificações, seja pela
intervenção da pesquisa ou por qualquer desconstrução que contingencialmente
se fazia presente no processo de subjetivação destes/as estudantes, estiveram
presentes em seus enunciados.
Situar a disciplina Educação Física como espaço de problematização de questões
sociais e culturais, como gênero e sexualidade, é um desafio que desloca sentidos
9 Disponível em: <http://blogs.lancenet.com.br/foradecampo/campeoes-do-volei-de-praia-sebeijam-em-campanha-contra-homofobia/>. Acesso em: 18 de abril de 2017
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historicamente enraizados e que se mostra como possibilidade de ressignificação
importante no contexto educacional.
GÉNERO Y LA SEXUALIDAD COMO CONTENIDO EN EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR: INTERVENCIÓN Y POSIBILIDADES
RESUMEN: Com base en una investigación-intervención, en este documento se analiza la integración
de las cuestiones de género y la sexualidad como contenido en las clases de educación física de
las clases de secundaria de tercer año, tratando de discutir temas relacionados con el sexismo y la
heteronormatividad. Los principales resultados apuntan a la repetición de los discursos normativos,
así como nuevos significados. Reconocemos la propuesta como un desafío cambiando históricamente
sentidos puestos en la disciplina en el contexto educativo.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; Género; Sexualidad.

GENDER AND SEXUALITY AS CONTENTS IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
INTERVENTIONS AND POSSIBILITIES
ABSTRACT: Based on an intervention research, this work discusses the insertion of the themes
gender and sexuality as contents in the classes of Physical Education of classes of the third year of
high school, seeking to problematize issues related to sexism and heteronormativity. The main results
point to the repetition of normative discourses as well as re-significances. We recognize the proposal
as a challenge that displaces historically placed senses about discipline in the educational context.
KEYWORDS: Physical school education; Gender; Sexuality.
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O CORPO TRAVESTI NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR1
Francisca Islandia Cardoso da Silva2
Ana Lúcia Galinkin3

RESUMO
Construído a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com três mulheres autodefinidas
travestis e atuantes como trabalhadoras sexuais em uma região do Distrito Federal, o estudo busca
a partir das trajetórias escolares das participantes analisar a atuação da educação física quanto à
diversidade de gênero. As informações coletadas mostram a educação física como propagadora
da heteronormatividade em virtude de seu silêncio quanto ao sofrimento causado por atos
discriminatórios.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Gênero; Sexualidade; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
Travestis, segundo Wiliam Siqueira Peres (2009, p. 236), são pessoas “que se
identificam com a imagem e o estilo feminino, apropriando-se de indumentárias
e adereços de sua estética, realizando com frequência a transformação de seus
corpos” por meio de hormônios ou procedimentos cirúrgicos. Ao representar
física e culturalmente o conflito com a designação binária de homem ou mulher,
subvertendo as rígidas normas do sistema corpo-sexo-gênero, travestis configuram
possibilidades identitárias consideradas anormais.
Haja vista, historicamente, a educação física não ser independente do contexto
sociocultural de uma dada população e poder agir ora como propagandista de
práticas e regras de conduta sociais hegemônicas, ora como campo de produção de
novas práticas e conceitos, o objetivo deste artigo é analisar a atuação deste – até
o momento – componente curricular quanto à diversidade de gênero de mulheres
autodefinidas travestis.
2 METODOLOGIA
Participaram do estudo três mulheres autodefinidas travestis, trabalhadoras
sexuais no Distrito Federal e cujos nome fictícios aqui adotados são: (i) Vanessa: 27
anos, ensino fundamental incompleto; (ii) Gabriele: 23 anos, militante do movimento
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Brasília (UnB), islandiacardoso@hotmail.com
3 Universidade de Brasília (UnB), anagalinkin@gmail.com
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LGBT, ensino superior incompleto e; (iii) Ana: 19 anos, ensino superior incompleto.
A composição do grupo por trabalhadoras sexuais leva em consideração este ser
o principal espaço de experienciação travesti no Brasil, conforme Kulick (2008, p.
106).
As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas
produzidas em separado e cujo roteiro incluía o modo de apresentação na escola
(vestuário e comportamento) e o relacionamento com colegas e professores.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado e assinado
pelas participantes informando, de modo detalhado, os objetivos, procedimentos
metodológicos da pesquisa, modo de participação e o sigilo em relação às suas
identidades.
3 RESULTADOS
Área cujo fundamento lógico é a visibilidade do corpo, a educação física
ao longo de sua história esteve inúmeras vezes pautada em práticas e discursos
generificados mais explícitos do que em outros componentes curriculares. No século
passado, restrições legais e/ou médicas regulamentavam as práticas corporais e a
educação física de modo a tipificar os movimentos que cada um deveria fazer de
acordo com os ideais de feminino e masculino aceitos socialmente. Hoje, a legislação
não sustenta tal ação, mas a ação pedagógica de parte dos professores continua a
indicar lugares de gênero através de vigilância.
Nessa perspectiva, Louro (2003, p. 75) aponta que, muitas vezes, nas aulas
de educação física são evidenciadas estratégias de normatização e avaliação do
comportamento psicológico e motor dos alunos, disciplinamento que se dá não
somente por mecanismos discursivos e de punição. Esse esquadrinhamento corporal
pode ser verificado na narrativa de Gabriele, que relatou ter sofrido discriminação
por parte dos colegas de escola e, quando denunciava esses atos aos professores,
era transformada de vítima a culpada sob a justificativa que era ela quem estava
desrespeitando as regras de convivência, afinal, ela era o ser diferente.
As relações de poder sobre os corpos nas aulas foram assinaladas por Vanessa
que, por vergonha e para não ser verbal e fisicamente agredida decidiu por camuflarse na escola, escondendo seu gênero e sua orientação sexual através de roupas
ditas mais masculinas e a forma de andar e falar. Confiscado pelos dispositivos da
sexualidade e da heteronormatividade, o corpo travesti é privado de qualquer valor
positivo.
Diferente de Vanessa, Ana e Gabriele se assumiram travestis no período
escolar, mas suas narrativas também indicam o efeito de discursos normalizadores
no ambiente escolar e nas aulas de educação física, os quais são tomados como
verdades e, por isso, inquestionáveis. A estratégia de Vanessa de adestrar seu corpo
e comportamentos, observar e tentar manipular a forma como se vê e é vista, é
produto do que Foucault (2011, p. 105) chamou de poder disciplinar.
Sobre os professores, as entrevistadas afirmaram que, apesar de não as insultarem,
estes permaneciam em um incômodo silêncio frente às ações discriminatórias
produzidas por estudantes. Essas informações posicionam o ambiente escolar como
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espaço de discriminação, normatização e regulação daqueles que não fazem parte
do que é tido como correto. Para além disso, os professores legitimaram, através do
silêncio, o exercício da violência pelos que seguem o padrão binário e, implicitamente,
revela suas próprias concepções do que é permitido para cada gênero. Conforme
Louro (2003, p. 68), ao evitar falar sobre homossexuais “talvez se pretenda ‘eliminálos/as‘, ou, pelo menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas ‘normais‘ os/
as conheçam e possam desejá-los/as”. A existência dessas pessoas é negada ao
campo de discussão, mas totalmente exposta ao de ridicularização.
Ao tornar público seu relacionamento amoroso com um homem, Vanessa foi
alvo de comentários preconceituosos por parte dos colegas e aconselhada por um
professor a evitar expor sua vida pessoal nos arredores da escola:
Se eu fosse sair com um homem que fosse em lugar mais distante, outro
bairro pra ninguém ver. Tomar cuidado com meu jeito ... mais feminino.

A participante se tornou um problema para a escola ao não cumprir com os
valores e atributos definidos como corretos. O conselho recebido pela entrevistada
corrobora o argumento de Louro (2010, p. 29-30) de que o discurso heteronormativo
aceita o homossexual desde que essa sexualidade seja vivida de uma forma velada,
ou seja, é possível ser um homossexual desde que não se quebre as regras morais
dominantes e exponha essa relação a toda sociedade. Logo, comportamentos,
práticas e desejos devem manter-se confinados a ambientes privados. Esta suposta
postura de bondade e tolerância contribui para o processo de discriminação e para
a perpetuação da concepção de que a conduta de homossexuais é desviante.
O impedimento do uso do nome social e do banheiro conforme o gênero
são estratégias do dispositivo da heteronormatividade que, imbricado às práticas
educacionais, atinge as identidades travestis apagando as identificações contrárias
ao imperativo heterossexual (BUTLER, 2010, p. 155) através do controle dos
corpos e determinando/interditando espaços aos quais esses sujeitos podem ou
não pertencer. Nessa perspectiva, Gabriele foi alvo de reiterações das normas de
gênero:
Era desconfortável, eu vestida como mulher, ter de responder ‘presente’ pra
um nome de homem. [...] aí, na aula de educação física, a professora era legal.
Separava os times em feminino e masculino ... me colocava com as meninas.
Só que terminava, eu tinha que banhar no banheiro dos homens, porque a
direção não permitia eu usar o outro. Era um problema. Esperava todo mundo
terminar ‘pra’ eu ir lá banhar.

Tendo em vista ser o corpo o instrumento de manifestação física do ser
social, o que inclui sua identidade de gênero, Dornelles; Molina Neto (2013, p. 119)
argumentam que a partir do modo como aborda a temática de gênero, o professor
de educação física poderá proporcionar o reconhecimento das diferenças entre as
pessoas, produzindo uma melhor interação social. Por outro lado, ainda que alguns
professores façam uso do regime de co-educação em sua prática de ensino, “a
Educação Física parece ser uma área onde as resistências ao trabalho integrado
persistem, ou melhor, onde as resistências provavelmente se renovam, a partir de
outras argumentações ou de novas teorizações” (LOURO, 2003, p. 72). Tal atitude é
preocupante, pois traz em si o questionamento do papel emancipador da educação
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física sobre os sujeitos e sobre a cultura corporal, podendo ser usada como argumento
para pôr em xeque sua continuidade como componente curricular educacional
já que seria uma mera disciplina voltada apenas à reprodução de movimentos e
fundamentos técnicos.
Em sua cidade natal, Ana foi rejeitada pela escola em decorrência de seu
gênero representar uma transgressão das determinações de masculino, de homem.
Já em uma segunda escola, onde decidiu se assumir travesti, a participante manteve
boa convivência com colegas e professores, que manifestaram atitudes e ações de
apoio, respeito e solidariedade a ela, chamando-a pelo nome social, permitindo que
usasse o banheiro feminino e participando de atividades na aula de educação física
com todos os outros alunos.
Nesse novo contexto, entende-se que a escola pode desempenhar função de
manutenção e reprodução das imposições heteronormativas, mas também, pode
vir a ser um lugar de pertencimento, um espaço onde novos valores possam ser
estabelecidos. A escola pode ser instrumento de questionamento do sistema
heteronormativo através de uma concepção de educação que valoriza a diferença
(LOURO, 2003, p. 78-79).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há que se reconhecer e valorizar as visíveis mudanças no comportamento social
brasileiro na última década devido à luta dos movimentos sociais. No estudo, verificouse a existência de espaços de transgressão à norma; professores que estimulam a
superação dos preconceitos e limites impostos ao gênero. É imprescindível que essa
resistência continue a existir, pois só assim o direito à educação não será restrito
àqueles que adequem seu comportamento aos gêneros inteligíveis.
No entanto, as narrativas das participantes também destacaram a influência
dos dispositivos da heteronormatividade sobre o papel exercido pela educação
física na construção e contextualização de sociabilidades e identidades, de modo
a instaurar hierarquias e obrigar os sujeitos a seguirem uma relação causal e linear
que leva do sexo biológico ao gênero.
Esse leque de estratégias de vigilância e punição aos que fogem à norma
binária é reflexo do processo de formação de educadores, afinal eles também
são produto de uma sociedade que define gênero e sexualidade como categorias
naturais e imutáveis. Para que a educação física possa, enfim, atuar não somente
como veículo de disseminação cultural, mas, também, de produção é necessário
repensar a formação inicial de professores que tanto frisa aspectos biológicos em
detrimento de sociais, afinal corpo também é cultura.
THE TRANSVESTITE BODY IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
abstract: Constructed from semi-structured interviews with three women self-defined transvestites,
sex workers in a region of the Federal District, the study seeks, from the trajectories of the participants,
to analyze the performance of physical education in terms of gender diversity. The informations
collected shows physical education as the propagator of heteronormativity due to its silence regarding
the suffering caused by discriminatory acts.
KEYWORDS: Body; Genre; Sexuality; Physical Education.
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EL CUERPO TRAVESTI EN LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA
RESUMEN: A partir de entrevistas semiestructuradas con tres mujeres que designan a sí mismas como
travestis, profesionales del sexo en una región del Distrito Federal, el estudio busca, a partir de las
trayectorias escolares, analizar el modo de acción de la educación física en la diversidad de género.
Las informaciónes recogidas muestran la educación física como promotora de la heteronormatividad
debido a su silencio sobre el sufrimiento causado por los actos discriminatorios.
PALABRAS CLAVES: Cuerpo; Género; Sexualidad; Educación Física.
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PÔSTER

PROFESSORAS, MULHERES E EXPERIÊNCIA DE
FORMAÇÃO LATINO-AMERICANA1
TEACHERS, WOMEN AND EXPERIENCE OF LATIN AMERICAN
FORMATION
PROFESORAS, MUJERES Y EXPERIENCIA DE FORMACIÓN
LATINOAMERICANA
Cecília Nunes da Silva2
Milainy Ludmila Santos Goulart3
PALAVRAS-CHAVE: Formação; Cultura Popular; Mulher.

Destaca a experiência vivida por professoras de Educação Física e integrantes
do projeto de extensão Cia de Dança Andora/UFES que tem como proposta
a formação de professores para o ensino da cultura popular. Além de encontros
visando à aprendizagem e estudo de manifestações que compõem o patrimônio
da cultura popular brasileira as membras e membros do projeto ministram oficinas,
visitam comunidades tradicionais e participam de festivais de folclore nacionais e
internacionais. Dentre uma série de festivais nacionais e internacionais dos quais
participamos destacamos aqui dois que participamos no México em 2015, na
cidade de San Pedro de Atocpan e em Zacatecas, ambos com grupos de distintas
nacionalidades.
Como a proposta do grupo é a formação de professores, na preparação para a
ida ao México observamos que nossa arte além de formar professores e de contribuir
para a preservação da cultura popular poderia ser atuante e politizada. Foi assim
que pensamos a possibilidade de debatermos a violência sofrida pela mulher.
Tal ideia surgiu ao discutirmos em um dos nossos encontros de estudo os dados
que apontavam, mais uma vez, o estado do Espírito Santo como primeiro colocado
no ranking de violência contra as mulheres. Em continuidade, destacamos naquele
momento a forte representatividade da figura feminina Frida Kahlo e o fato de um
dos festivais ser organizado por um grupo dirigido por cinco mulheres empenhadas
no âmbito da cultura popular, “Grupo Cultural Mujeres de Atocpan”. Nesse momento,
decidimos realizar algumas ações. A primeira foi construir nossa peça dando enfoque
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Prof. Ms. Universidade Federal da Bahia (UFBA), ceciliaef@hotmail.com
3 Prof. Ms. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), milainy_ludmila@hotmail.com
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a força feminina nas danças e músicas da cultura popular, colocando, por exemplo, no
centro as baianas do samba de roda, a figura de Iemanjá como yabá (orixá feminino),
a centralidade das mulheres no Jongo, dentre outras. Intitulamos também nossa
Peça como “Solte o cabelo deixa a trança balançar” em homenagem ao congo, um
ritmo capixaba. Mas, também em referência a liberdade corporal da mulher. Antes
de viajarmos apresentamos nossa Peça no Teatro Universitário e convidamos a
professora Maria Beatriz Nader por ser uma referência dos estudos de gênero para
fazer a abertura. Durante o lançamento da Peça apresentamos ao público nossa
lista de Assinatura direcionada ao combate da violência contra a mulher. Lista essa
que levamos para o México e a divulgamos em todas as nossas apresentações. Além
da lista levamos placas com frases relacionadas a liberdade de gênero com as quais
fizemos fotos para exposição com pessoas que participaram dos festivais, artistas
ou espectador. Regressando do México aproveitamos o ensejo da ida da líder de
movimentos de defesa dos direitos das mulheres e vítima emblemática da violência
doméstica Maria da Penha Maia Fernandes à capital Vitória e fomos pessoalmente
entregar a lista de assinaturas que fizemos circular. Nesse momento de apresentação
do grupo e de explanação da nossa ação Maria da Penha tomou a lista em suas
mãos, assinou-a e nos devolveu, dizendo que o trabalho deveria continuar. E foi
nesse momento, de interação com uma mulher empoderada que percebemos que
professoras e mulheres que somos, devemos dar continuidade a luta em defesa
da mulher e contribuir para a construção de identidades femininas empoderadas.
Essas “idas e vindas” da nossa construção docente são de forte beleza e riqueza
que nos permite entender dizer que a escrita de experiências como essa, não só faz
um resgate de sentidos, como abraça e amplia a compreensão dessas experiências
e de como as vivências aqui pensadas podem se conectar na “edificação do eu”
como nomeia Lipovetsky (1997).
Desse modo, nossos anseios visam da continuidade a experiências como essa
que nos formam e que colocam em destaque a necessidade de romper com uma
organização da sociedade que tendem a conduzir as mulheres ao silêncio, a uma
restrição nas realizações de seus potenciais ou mesmo privação da possibilidade de
intervenção nesta mesma sociedade.
E, enquanto professoras em formação que somos, convictas de que a cultura
e a arte têm muito a contribuir e a responder perante nossas aflições, temos a
esperança de que a curiosidade nos invada e que seja como inquietação indagadora,
como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta e faz parte
integrante do fenômeno vital (FREIRE, 1996).
REFERÊNCIAS
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
LIPOVETSKY, G. A terceira mulher: a permanência e revolução do feminino. Lisboa:
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DE NORTE A SUL:A TREINADORA DE FUTEBOL NAS
AMÉRICA1
FROM NORTH TO SOUTH: THE FOOTBALL COACHIN THE
AMERICAS
NORTE SUR: UNA ENTRENADORA DE FÚTBOL EN LAS
AMÉRICAS
Mariana Cristina Borges Novais2
Ludmila Nunes Mourão3
PALAVRAS-CHAVE:Treinadora; Futebol;América.

INTRODUÇÃO
Para compreender o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade
importa observar tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos (LOURO, 1997).
Essas construções se dão de maneiras distintas entre as sociedades, e no âmbito
esportivo nem mesmo o futebol foge à regra. É interessante notar que, enquanto
no Brasil ele é visto como um esporte de expressão de masculinidades, nos Estados
Unidos da América (EUA) os esportes considerados de identidade nacional e que
expressam masculinidade são outros (KESSLER, 2015). A associação entre futebol
e masculinidade se configura como uma barreira para a inserção e ascensão de
mulheres treinadoras no Brasil.
Souza de Oliveira (2002) investigou as representações sociais de mulheres
técnicas no Brasil e constatou que quando a mulher trabalha ou é indicada ao
cargo, normalmente, isso se dá pelo fato de ser ou ter sido atleta.Observa-se então,
que maiores oportunidades para as mulheres na esfera praticante podem ser um
caminho profícuo para o aumento de sua presença também como treinadoras.
Considerando as assimetrias em relação às construções culturais dos sexos,
processos de subjetivação das identidades perante o futebol e analisando as políticas
públicas esportivas de Brasil e EUA, esse estudo buscou comparar as representações
e significados atribuídos à treinadora de futebol nesses países.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), maribnovais@hotmail.com
3 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mouraoln@gmail.com
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METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, realizada por meio de uma
entrevista de elite, com uma treinadora brasileira que atuou nos EUA e atua no
Brasil com futebol.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
No Brasil, o desenvolvimento do futebol se dá por medidas esporádicas e
superficiais, como a Lei Profut, na qual consta a obrigatoriedade do desenvolvimento
do “futebol feminino”, porém, sem definições precisas em relação aos investimentos.
Isso faz com que o espaço para atuação profissional de mulheres seja reduzido. A
experiência da treinadora Bárbara, ratifica isso:
“(...) infelizmente, ainda é muito complicado viver da profissão de treinadora
no Brasil. Tanto por remuneração quanto apoio.”.

Já os EUA possuem, desde a década de 1970, a lei TitlelX, que oficializou as
políticas públicas que incentivam a constituição de uma base de atletas e permite
acesso a condições materiais e estruturais de qualidade para ambos os sexos
(KESSLER, 2015).
Além das diferenças entre as políticas públicas, as representações sobre as
mulheres que atuam no futebol, também são distintas:
“Eles gostam muito lá nos EUA de treinadoras mulheres e eles não têm aquela
visão de: ‘Ah, é mulher vai treinar mulher’. Eles realmente acham que se você
faz um trabalho bem feito, você tem condições de treinar o time”.

Quando questionada sobre as dificuldades encontradas para se manter como
treinadora, ela destaca a realidade brasileira:
“Como meu objetivo é me estabelecer no Brasil, essas barreiras são muito
grandes. Por mais formação que tenha, é muito complicado. Os clubes que
contratam mulheres no Brasil são pouquíssimos.”.

Souza de Oliveira (2002) também constatou que as mulheres sempre
enfrentaram obstáculos que frearam a sua ascensão profissional, como a falta
de tempo, formação, autoconfiança, dinheiro, motivação, apoio e solidariedade,
inclusive de outras mulheres. Considera-se, no Brasil, que cuidar da família é mais
adequado às mulheres do que atuar em cargos de decisão.Diferentemente dos EUA:
“A visão láé em relação a competência. Se você é capaz de pegar um time e
trabalhar bem feito, independente do gênero, eles confiam e apoiam”.

Em nosso país, devido a tradição androcêntrica, mesmo as mulheres possuindo
a competência e profissionalismo necessários para a função, não conseguem ocupar
determinados cargos.
CONCLUSÃO
As relações sociais que permeiam as construções culturais dos sexos, os processos
de subjetivação das identidades perante o futebol e as políticas públicas esportivas
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nacionais, refletem diretamente as representações e significados atribuídos à
treinadora de futebol, facilitando ou dificultando sua inserção e ascensão.
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MULHERES ATLETAS TENISTAS: A PRODUÇÃO
INTERNACIONAL DE CONHECIMENTO A PARTIR DE
UM REFERENCIAL TEÓRICO DE GÊNERO1
FEMALE ATHLETE TENNIS PLAYERS: THE INTERNATIONAL
PRODUCTION OF KNOWLEDGE FROM A THEORICAL
FRAMEWORK OF GENDER
MUJERES DEPORTISTAS TENISTAS: LA PRODUCCIÓN
INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO DESDE UN
REFERENCIAL TEÓRICO DE GÉNERO
Giovanna Garcia Ticianelli2
PALAVRAS-CHAVE: Mulher, tênis, gênero.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o tênis foi uma das primeiras modalidades a incluir a presença das
mulheres. Nos Jogos Olímpicos esse esporte também foi, juntamente com o golfe
em Paris (1900), os pioneiros na participação das mulheres como atletas (OLIVEIRA
et al, 2008).
Mesmo com o avanço da prática a partir da segunda metade do século XX
(GOELLNER, 2005) a produção de conhecimento relacionada a presença das
mulheres nessa modalidade é pequena. Não foram encontrados artigos com um
referencial teórico de gênero que contemplassem a temática na base de dados
Scielo, por isso essa pesquisa abordou a produção de conhecimento internacional
através da base de dados Scopus.
O objetivo desse trabalho foi analisar a produção de conhecimento na área de
gênero a partir da modalidade tênis. O proposto foi observar o que é produzido
em relação às atletas de alto rendimento mulheres nessa prática esportiva, para
compreender como elas estão inseridas nesse esporte e quais as relações presentes
nesse ambiente.
1 Financiado pela CAPES, através de uma bolsa de mestrado vinculada à Faculdade de Educação da
UNICAMP.
2 Faculdade de Educação (FE-UNICAMP), gi_ticianelli@yahoo.com.br
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2 METODOLOGIA
Esse estudo foi uma pesquisa descritiva com o objetivo de apresentar o “estado
da arte” dos trabalhos publicados na base de dados Scopus sobre a modalidade
tênis, a partir de um referencial teórico de gênero.
A pesquisa foi realizada a partir das palavras-chave: tennis, woman, gender
e athlete, 14 artigos foram selecionados. Os filtros disponíveis na base de dados
não foram utilizados, os artigos foram selecionados a partir da presença de alguma
palavra-chave no título, de uma leitura prévia do resumo, por estarem em periódicos
disponibilizados pela parceria entre a Capes e a Universidade Estadual de Campinas
e por contemplarem o propósito da pesquisa.
3 DESCRIÇÕES
Os artigos foram lidos e a partir disso separados em categorias. Essas
categorias representam os principais temas por eles abordados, para auxiliar na
compreensão de um panorama geral da produção de conhecimento. As categorias
e suas quantidades de artigos foram: seis na “Análise e elementos do jogo”, quatro
na “Mulheres no esporte: feminilidades e masculinidades”, três na “Mulheres no
esporte: a questão racial” e um na “Mulheres no esporte: dados estatísticos”.
A categoria “Análise e elementos do jogo” consiste em artigos que não possuem
um referencial teórico de gênero, em que os autores dessa área de conhecimento
aparecem, mas que a partir de análises estatísticas de elementos do jogo (número
de pontos ganhos em tiebreak, por exemplo) apontam diferenças entre homens e
mulheres. Demonstram as aproximações e distanciamentos dos gêneros na estrutura
atual da modalidade.
A categoria “Mulheres no esporte: feminilidades e masculinidades” está
diretamente relacionada aos conceitos e estudos de gênero, os artigos utilizamse dessa ferramenta teórica nas análises. Esses artigos demonstraram as relações
entre ser mulher e atleta, através de elementos como masculinidades, feminilidades
e sexualidade.
Os artigos que compõem a categoria “Mulheres no esporte: a questão racial”
englobam os conceitos de gênero e os de raça para estudar as mulheres tenistas.
O artigo presente na categoria “Mulheres no esporte: dados estatísticos”
utilizou-se de dados estatísticos para analisar as diferenças nos jogos entre homens
e mulheres. Ele não foi inserido na categoria “Análise de elementos do jogo” pois
ao contrários dos artigos presentes nessa categoria ele utilizou a bibliografia
relacionada aos conceitos de gênero em suas conclusões.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa demonstra que não há uma produção científica intensa
relacionada às atletas mulheres tenistas no âmbito internacional. Assim como,
através dos diferentes artigos, que o uso do termo gênero pode ser abordado como
diferenciador entre homem e mulher ou como uma perspectiva teórica.
A produção de conhecimento mostrou-se direcionada a analisar os aspectos
presentes nos jogos a partir de dados estatísticos para enfatizar as diferenças
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entre homens e mulheres nas partidas e observar os fatores presentes nas matérias
propagadas pela mídia, relacionando-os às distinções de gênero, de sexualidade e
raciais.
REFERÊNCIAS
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DISCUSSÃO DE GÊNERO DURANTE A FORMAÇÃO
DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA ANÁLISE DA
PRODUÇÃO ACADÊMICA
GENDER DISCUSSION DURING TEACHING TRAINING IN
PHYSICAL EDUCATION: AN ANALYSIS OF ACADEMIC
PRODUCTION
DISCUSIÓN DE GÉNERO PARA LA FORMACIÓN DOCENTE
EN EDUCACIÓN FÍSICA: UNA ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN
ACADÉMICA1
Milena Louise Rodrigues Rosa2
Stephania Melo Ferraz Amazonas3
Aline da Silva Nicolino4
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Educação Física; Práticas Corporais.

1 INTRODUÇÃO
A Educação Física, numa perspectiva tradicional, tende a dividir práticas
corporais entre feminino e masculino, reforçando estereótipos masculinos e
femininos definidos culturalmente. Diante dessa distinção realizou-se uma pesquisa
para investigar a produção acadêmica sobre gênero dos cursos de Licenciatura
e Bacharelado em Educação Física da Faculdade de Educação Física e Dança da
Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG), analisando monografias produzidas
até o ano de 2016.
A motivação em investigar as produções realizadas nos cursos de Licenciatura
e Bacharelado em Educação Física da FEFD/UFG partiu de vivências realizadas ao
longo do curso com aulas divididas segundo o sexo das/os estudantes e também
argumentos sexistas.
Diante disso, é necessário compreender que gênero aponta para a noção de
que, ao longo da vida, através das mais diversas instituições e práticas sociais, nos
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), rosamilenalouise@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), stephaniamelo@gmail.com
4 Dra. Universidade Federal de Goiás (UFG), aline.nicolino@gmail.com
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constituímos como homens e mulheres, num processo que não é linear, progressivo
ou harmônico e que também nunca está finalizado ou completo (LOURO; FELIPE;
GOELLNER, 2010, p.16).
A divisão entre mulheres e homens baseia-se primordialmente numa
determinação biológica, a qual divide homem e mulher em polos opostos, que
segundo Guacira Louro (1997, p.38) produz uma lógica dicotômica, em que: um
polo se contrapõe a outro (portanto uma ideia singular de masculinidade e de
feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar todos os sujeitos sociais que não se
“enquadram” em uma dessas formas.
2 METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisado tipo descritiva fazendo um levantamento e análise
das monografias impressas e digitais desenvolvidas nos cursos de Licenciatura e
Bacharelado em Educação Física (FEFD/UFG), no período que compreende o início
da sistematização desses documentos na unidade acadêmica até o ano de 2016.
3 DESCRIÇÕES
A pesquisa identificou as demandas, os objetivos, os referencias utilizados e
as análises realizadas, no sentido de compreender o que se produz sobre o tema e
porquê. Observou-se que professoras/es e profissionais da Educação Física mantém
a distinção de gênero nas escolas e em outros ambientes de práticas corporais,
devido ao pouco subsídio teórico em estudos feministas e de gênero ou mesmo
a ausência da temática gênero no currículo de formação; e assim produzem a
invisibilidade dos direitos humanos, havendo, sobretudo, a (re)produção de aulas e
falas docentes sexistas dentro da universidade.
Notou-se a importância de que professoras/es e profissionais da Educação
Física reflitam, discutam e fiquem atentas/os aos pensamentos discriminatórios que
circulam no campo educacional, mais precisamente na escola para assim romper
com os preconceitos em relação às questões de gênero (CANDAU, 2003, p. 30).
Assim, é importante que existam discussões e alterações na forma de ensinar ao
longo do curso de Educação Física.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com esta pesquisa que existe pouca demanda sobre a temática
de gênero âmbito acadêmico da Faculdade de Educação Física da Universidade
Federal de Goiás; percebendo-se assim, uma carência de discussão sobre o assunto,
principalmente monografias do curso de Bacharelado em Educação Física. As
análises realizadas das monografias acadêmicas apresentam que a divisão de
gêneros é negativa para os alunos, tendo em vista que reforçam uma ideia de
diferença entre homens e mulheres ocorridas durante as práticas corporais que
são vivenciadas de forma separada e distinta. Observa-se que ocorre um déficit
no currículo de formação inicial do professor e profissional de Educação Física, no
qual deixa a cargo do professor (a) acadêmico optar por ministrar aulas que não
sejam sexistas. Assim, gênero necessita ser visualizado, discutido e estudado de
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forma mais aprofundada no meio acadêmico para refletir nos demais ambientes
sociais.
REFERÊNCIAS
CADAU, Vera Maria (coord.). Somos tod@s iguais? Escola, discriminação e educação em
direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
GONSALVES, Elisa Pereira. Iniciação à Pesquisa Científica. 4. ed. Campinas: Alínea, 2007.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pósestruturalista. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
LOURO, Guacira Lopes; FELIPE, Jane; GOELLNER, Silvana Vilodre. Corpo, gênero e
sexualidade: um debate contemporâneo da educação. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA: RELAÇÕES DE
GÊNERO E SEXUALIDADE1
PHYSICAL EDUCATION AND DANCE: GENDER AND SEXUALITY
RELATIONS
EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZA: RELACIONES DE GÉNERO Y SEXUALIDAD
Petrônio Alves Ferreira2
Joélcio Fernandes Pinto3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Dança; Gênero.

1 INTRODUÇÃO
As experiências e observações advindas do ensino da dança na escola – na
Educação Física e fora dela –,impulsionaram-me na busca por uma compreensão
mais profunda das relações de gênero e sexualidade estabelecidas nessas práticas.
A primeira observação que me chamou a atenção para o tema refere-seaos festivais
de dança, nos quais detectei uma participação maciça de meninas em oposição a um
número bem menos expressivo de meninos. Outra situação éa resistência oferecida
pelos meninos ao aprendizado da dança nas aulas de Educação Física, mesmo
aqueles que praticavam dança como atividade extracurricular. Nesse contexto, esta
pesquisa de mestrado, em andamento, busca analisar como as relações de gênero e
sexualidade são construídas e explicitadas pelas práticas de dança na escola.
2 METODOLOGIA
Metodologicamente este estudo situa-se como uma investigação qualitativa,
e lançará mão da estratégia de observação participante, compreendendo que as
ações dos sujeitos são singulares em seus contextos naturais(BOGDAN; BIKLEN,
1994, p. 48). Até o momento, o estudo tem se dedicado à construção de um
embasamento teórico sobre a temática e um estudo exploratório do campo, com
base em observações gerais das práticas de dança na escola.
3 DANÇA, GÊNERO E SEXUALIDADE
Em consonância com outros estudiosos, Louro (2011, p.63) ressalta que a noção
de gênero é uma construção cultural contínua, portanto inacabado, inconcluso e
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)petronioalvesfer@yahoo.com.br
3 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)joelciofp@yahoo.com.br
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relacional. De maneira análoga, a sexualidade também tem sido abordada assim,
sendo, portanto, constituída de historicidade e caráter provisório. A preocupação
das instituições pedagógicas com a sexualidade é secular, como nos mostra Foucault
(2015, p.31), ao retratar que nos colégios europeus do século XVIII, onde a organização
do espaço das salas, os regulamentos sobre a conduta nos dormitórios, refeitórios
e banheiros, tudo fala de sexo.Para Louro (2011, p.66) a escola, ainda hoje, funciona
como um mecanismo de afirmação normativa e disciplinadora do sexo, operando
na perspectiva da heteronormatividade. Nesse contexto,a construção da identidade
masculina heteronormativa se preocupa em negar qualquer vestígio de desejo por
práticas ou condutas não sancionadas pela norma. Deixar-se levar por uma prática
hegemonicamente feminina, como a dança,significa aproximar-se dos desejos
inerentes à sexualidade das mulheres e, portanto, conduzir-se perigosamente à
homossexualidade.
A análise dos discursos e performances dos meninos na prática de dança
nos permitiu perceber pelo menos dois comportamentos distintos. Um deles é a
resistência à dança, que tomada hegemonicamente como feminina acaba sendo
negada pelos alunos como uma forma de demarcação da masculinidade. O outro
se refere aos alunos que praticam dança como atividade extracurricular, e que
buscam afirmar sua heterossexualidade através de discursos e comportamentos
que se contrapõe ao imaginário feminino ou homossexual: “Eu danço, mas eu pego
as meninas”.
Esses comportamentos parecem nos dizer que desconstruir a ideia de
determinismo entre práticas corporais e gênero não tem sido suficiente para
provocar uma mudança da compreensão dos papeis sociais de homens e mulheres.
Muito ao contrário, entre os meninos, a necessidade de reforçar a masculinidade
acaba provocando outros discursos e comportamentos machistas, misóginos e
homofóbicos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o momento, este estudo nos permite apontar que as relações de gênero e
sexualidade que atravessam a prática da dança na escola demonstram não romper
com o paradigma da heteronormatividade. Também parece possível pensar que os
discursos de promoção da participação igualitária de gêneros nas diferentes práticas
corporais, quando, por exemplo, demonstramos que meninos podem dançar e serem
sensíveis sem deixar de ser masculinos, reafirmam a compreensão de gênero como
papel sexual. Não se discute o que é ser masculino ou feminino, desconsiderando
as concepções de gênero e sexualidade como construções culturais, históricas,
relacionais e dinâmicas, e silenciando as diferentes sexualidades.
REFERÊNCIAS
BOGDAN, Robert; BILKEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 3.ed. São Paulo: Paz e
Terra, 2015.
LOURO, Guacira Lopes. Educação e docência: diversidade, gênero e
sexualidade. Formação Docente, Belo Horizonte, v. 3, n. 4, p. 62-70, 2011.
RESUMO SIMPLES | GTT 07 - GÊNERO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2237

HOMOFOBIA E EDUCAÇÃO: SITUAÇÃO ATUAL1
HOMOPHOBIA AND EDUCATION: CURRENT SITUATION
HOMOFOBIA Y EDUCACIÓN: SITUACIÓN ACTUAL
Letícia Rocha Moreira2
Tayane Mockdece Rihan3
Ayra Lovisi4
PALAVRAS-CHAVE: homofobia; escola; professores.

INTRODUÇÃO
A educação brasileira vem passando por transformações, porém estas mudanças
não são suficientes para tratar da equidade.
Alguns conteúdos da Educação Física (EF) estão impregnados de preconceitos,
e revelam problemas de gênero. Esses acontecimentos podem levar a atitudes
preconceituosas e homofobia nas escolas.
A EF deve assumir a responsabilidade de formar um cidadão capaz de posicionarse criticamente diante da cultura corporal e temas emergentes. Assim, o objetivo
deste estudo foi investigar na literatura como tem sido tratada a problemática da
homofobia na educação e EF.
METODOLOGIA
Este trabalho tem abordagem qualitativa e se constitui em uma revisão de
literatura. Utilizamos o Google Acadêmico, devido a sua maior abrangência, por
meio da “pesquisa acadêmica avançada”. Realizada em janeiro/2015, utilizei os
descritores “homofobia escola”, “homofobia educação” (inclui na busca a EF) e
“homofobia ensino” que deviam estar no título dos artigos.
RESULTADO E ANÁLISES DOS DADOS
Foram encontramos 13 artigos, a combinação dos descritores “homofobia/
escola” e “homofobia/educação” obtiveram cinco artigos para cada. As combinações
“homofobia/ escola/ educação”, “homofobia/escola/ ensino” e “homofobia/
1 Trabalho sem apoio financeiro.
2 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), lermoreira@yahoo.com.br
3 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tayane_mockdece@hotmail.com
4 Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ayralovisi@yahoo.com.br
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ensino/escola/educação física” obtiveram uma publicação cada. E a combinação
“homofobia/ensino” não teve nenhum artigo.
Dos artigos analisados 6 analisam documentos (DANTAS, 2014; DINIS, 2011;
MELLO et al., 2012; MOURA; EMÉRITO; 2011; PEREIRA; BAHIA; 2011; SANTOS;
MAIA, 2014), 6 entrevistaram alunos ou professores (BORGES et al., 2011; CRUZ,
2011; FAZANO; RIBEIRO; PRADO, 2011; FILHO; RONDINI; BESSA, 2011; PASSAMANI;
FERREIRA, 2013; OLIVEIRA; GODOI; SANTOS, 2014), e 1 artigo fez um estudo de
caso numa universidade (PRADO; MARTINS; ROCHA, 2009).
Os artigos relatam que a homofobia é um problema enfrentado dentro das
escolas, que existe despreparo dos professores e da direção escolar para enfrentar
a homofobia na escola, devido à falta de informação e formação.
CONCLUSÃO
Concluímos que a “homofobia na escola” é um tema pouco estudado. Existe
despreparo dos professores e direção para discutir e lidar com situações de
homofobia dentro da escola.
REFERÊNCIAS
BORGES, Z. N. et al. Percepção de professoras de ensino médio e fundamental sobre a
homofobia na escola em Santa Maria (Rio Grande do Sul /Brasil). Educar em Revista,
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CRUZ, A. R. Homossexualidade, homofobia e a agressividade do palavrão. Seu uso na
educação sexual escolar. Educar em Revista, Curitiba, n. 39, p. 73-85, jan./abr., 2011.
DANTAS, M. da C. C. “Não Me Olhe Como se a Polícia Andasse Atrás de Mim”: Uma
Reflexão Sobre a Homofobia e a Escola. Rev. do Lab. de Est. da Violência da UNESP,
Marília, n. 14, novembro/2014.
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2011.
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MOURA, H. C. de; EMÉRITO, M. de F. B. A homofobia na escola e as consequências
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física do ensino médio sobre a homossexualidade e a homofobia na escola. Pensar a
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PASSAMANI, G. R.; FERREIRA, K. Gestos Descuidados em Corpos Indevidos: Quando
Corpo, Sexualidade e Homofobia se Encontram na Escola. Emblemass, Goiás, v. 10, n. 2,
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democrático. Educar em Revista, Curitiba, n. 39, p. 51-71, jan./abr. 2011.
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TRABALHAR GÊNERO NA AULA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA POR MEIO DE ESQUEMA CORPORAL: RELATO
DE EXPERIÊNCIA1
GENDER WORK IN PHYSICAL EDUCATION CLASS BY BODY
SCHEME: EXPERIENCE REPORT
TRABAJARGÉNERO EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA POR
MEDIO DE ESQUEMA CORPORAL: RELATO DE EXPERIENCIA
Vilma da Silva Correia2
Dener Thimoteo Corrêa3
Ricardo Ruffoni4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Questões de Gênero; Respeito.

1 INTRODUÇÃO
O engajamento dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID) Educação Física-Temas Transversais da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, proporciona aos graduandos, o desenvolvimento da prática à
docência em escolas do Município de Seropédica/RJ, e possibilita debater questões
como gênero e respeito nas aulas.
A falta de respeito entre meninos e meninas do I Segmento do Ensino
Fundamental nas aulas de Educação Física Escolar, ocasionou uma intervenção,
para discutir questões de gêneropor meio de uma atividade de esquema corporal, a
fim de amenizar as tensões que ocorrem entre os alunos, pontuando a importância
do respeito para o bem estar entre eles, pois, o respeito é uma forma de acolher
o que não está de acordo como ‘padrão’.“A discussãosobre gênero propicia o
questionamento de papéis estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a
valorização e a flexibilização desses papéis” (BRASIL, 1997, p.35).O trabalho teve
por objetivo orientar os alunos a refletir sobre questões de gênero e respeito ao
próximo.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência para sua realização.
2 Graduanda de Educação Física (UFRRJ), vilmaufrrj@gmail.com
3 Graduando de Educação Física(UFRRJ), denercorrea@live.com
4 Prof. Dr.-IE/DEFD (UFRRJ),prof.ruffoni@gmail.com
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2 METODOLOGIA
Estudo de caráter qualitativo com características de relato de experiência,realizado
em uma escola no município de Seropédica com turmas do I Segmento do Ensino
Fundamental, durante uma aula de Educação Física.“A pesquisa qualitativa não
pode ser expressa em números” (SILVA, 2005, p.20).
A turma foi dividida em dois grupos, sendo um composto por meninos e o outro
por meninas. Uma criança de cada grupo se deitou no chão sobre uma folha de
papel pardo e,foi solicitado que os componentes dos respectivos grupos fizessem o
contorno do corpo na folha com uma caneta pilot. Em seguida, os grupos trocaram
de lugar, e foram orientados a caracterizar o gênero oposto, permitindo avaliar os
conceitos que meninos e meninas têm sobre o gênero oposto.
Havia materiais duplicados para que os grupos pudessem caracterizar a imagem
do gênero, da forma que julgasse melhor. Eles dispunham de canetinhas, (roupas
masculinas e femininas, pulseiras, colares, bonés, anéis, laços, óculos escuros, etc.),
confeccionados com papéis diversos e cores variadas pelos bolsistas.
Após a caracterização foi feito uma roda de conversa.
3 DISCUSSÃO
As silhuetas corporais do gênero oposto foram caracterizadas de acordo com
estereótipos pré-estabelecidos pela sociedade, com roupas rosa e lacinhos para
as meninas e roupas azuis e bonés para os meninos, mesmo tendo a disposição,
variedades de roupas, cores e adornos.Questionados sobre os critérios de escolhas
utilizados na caracterização, as turmas foram unânimes em dizer que determinadas
vestimentas são de meninos e outras de meninas. Segundo Pereira e Mourão (2005,
p.206-207) “É a sociedade quem cria padrões de feminilidade e masculinidade que
sãoconsiderados ‘normais’ ou ‘desviantes”.
O ato de respeitar e ser respeitado devem ser hábitos rotineiros para uma boa
relação social, cada indivíduo deve se sentir a vontade para usar o que quiser,praticar
o esporte de sua preferência e não o que a sociedade impõe como sendo o correto.
As intervenções didáticas podem propiciar experiências de respeito às diferenças e
de intercâmbio [...] (BRASIL, 1997, p.84).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da intervenção, percebeu-se que, algumas crianças desde cedo
reproduzem comportamentos de discriminação contra quem não se enquadra nos
padrões estereotipados pela sociedade em que vivem. Mas a atividade proposta
tornou possível levá-los a refletir sobre a importância do respeito entre gênero,
iniciando a desconstrução de pensamentos limitados.
REFERÊNCIAS
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COEDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO1
COEDUCACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
COEDUCATION IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
PRODUCTION OF DIDACTIC MATERIAL
Juliana Pelluso2
Mauricio Van Der Linden3
Fabiano Devide4
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar, coeducação, gênero.

INTRODUÇÃO
O conceito de gênero aparece como distinto de sexo, rejeitando o binarismo
e o “determinismo biológico”, onde desigualdades sociais entre os sexos eram
compreendidas como algo a priori e justificadas pela Biologia, sendo compreendido
como a construção social do sexo e categoria de análise para interpretar tais
desigualdades, sendo constituinte da identidade dos sujeitos (SCOTT, 1995; BUTLER,
2003).
Nas aulas de Educação Física (EF) espera-se de meninos e meninas
comportamentos distintos, que correspondam à sua identidade de gênero: que
eles joguem futebol e esportes de contato, ocupando os espaços; e elas gostem
de dançar e se envolverem com atividades passivas. Aqueles/as que rompem a
fronteira do gênero nesse cenário são considerados “desviantes”, discriminados e
excluídos (SILVA, DEVIDE, 2009; ALTMANN, 2015), pelo preconceito e internalização
de estereótipos de masculinidade e feminilidade hegemônicos.
Em relação ao gênero, a EF escolar deve tornar-se um local de reflexão, inclusão
e respeito às diferenças. A superação das aulas mistas, onde meninos e meninas
convivem no mesmo espaço, na maioria das vezes de forma não harmoniosa, pela
Coeducação (SARAIVA, 2005) é necessária. Neste modelo, promove-se a equidade
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UFF, jupelluso@gmail.com
3 UFF, mauriciovdl@hotmail.com
4 UFF, fabianodevide@uol.com.br
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entre os sexos, num ambiente que reflete sobre as relações de gênero, minimizando
desigualdades e desconstruindo estereotipias, visando o desenvolvimento integral,
valorizando as diferenças e habilidades independentemente do sexo (COSTA, SILVA,
2002).
Entretanto, a ação pedagógica do docente de EF não apresenta intencionalidade
e regularidade no trato das relações de gênero na EF escolar. De fato, a formação
profissional não tem proporcionado um espaço que ofereça ferramentas para que
futuros docentes lidem de forma inclusiva na solução dos conflitos de gênero
(CORREIA, 2008).
METODOLOGIA E RESULTADOS
Neste contexto, o projeto Co-Educação e EF Escolar: a Construção de um
inventário de atividades esteve vinculado à disciplina Introdução aos Estudos de
Gênero na EF brasileira, oferecida aos licenciandos/as do curso de licenciatura em
EF de uma universidade pública do Rio de Janeiro. A disciplina aborda as relações de
gênero a partir da prática concreta da EF escolar, oferecendo ferramentas para que
o/a licenciando/a atue de forma coeducativa, inclusiva e provocadora de reflexões
sobre desigualdades de gênero.
O projeto teve como objetivo central a confecção de um caderno de atividades
coeducativas, elaboradas pelos discentes entre 2013 e 2016, seguindo o padrão:
título, segmento escolar, descrição, materiais e justificativa. As atividades foram
editadas pelas/os monitoras/es da disciplina, sob orientação docente. Ao final, o
caderno de atividades conta com 63 atividades para a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio.
A construção do referido material justifica-se por resignificar a prática
docente da EF escolar, possibilitando a reflexão sobre as relações de gênero na
EF. Compreendemos que, além do incentivo à produção de materiais didáticos, é
preciso promover oportunidades iguais a todos/as na escola, tendo o docente como
figura central.
CONSIEDRAÇÕES FINAIS
Nosso propósito inicial é divulgar o material entre licenciandos/as de Prática
de Ensino do curso de Licenciatura em EF da universidade, instrumentalizando-as/
as para intervirem na EF escolar numa perspectiva coeducativa, refletindo sobre
essas questões no cotidiano de suas práticas. Após, pretende-se oferecer um curso
de extensão sobre coeducação e EF escolar aos docentes para rede pública de
ensino, utilizando este material como apoio didático.
REFERÊNCIAS
ALTMANN, H. Gênero e Educação Física escolar. São Paulo: Cortez, 2015.
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003.
CORREIA, M. M. Representações sociais sobre gênero na licenciatura em educação
física. Niterói, 2008. 122f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universo, 2008.
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CORPO, GÊNERO E HETERONORMATIVIDADE:
CENAS DE UMA ESCOLA EM GOIÂNIA

1

BODY, GENDER AND HETERONORMANCE: SCENES OF A
SCHOOL IN GOIÂNIA
CUERPO, GÉNERO Y HETERONORMATIVIDAD: ESCENAS DE
UNA ESCUELA EN GOIÂNIA
Kelly Cristiny Martins Evangelista2
Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita3
Daiana Rodrigues de Lima Braga4
PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Gênero; Escola.
INTRODUÇÃO
As relações de gênero fazem parte da constituição humana, da existência
humana, apresentam-se na sociedade e na escola. Ao estudar gênero deve-se
entender o mesmo como uma construção social que diferencia sujeitos como
homem e mulher, os reflexos dessa cultura na educação contribuem para o sexismo.
METODOLOGIA
O trabalho pretende apresentar algumas cenas escolares relacionadas às
questões de gênero presentes em uma escola de Goiânia. Para isso buscamos:
observar como o controle do corpo está presente na escola e como aparecem as
relações de gênero nas aulas de educação física. A pesquisa ocorreu em quatro
turmas do ensino fundamental de uma escola estadual em novembro de 2015. Os
instrumentos utilizados foram: observação e anotações de campo
1 CORPO, GÊNERO E CULTURA
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) / Universidade Estadual de
Goiás (UEG), Kellycristiny89@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) / Universidade Estadual de
Goiás (UEG), barbara_rocha10@hotmail.com
4 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE), daianarodrigues17@hotmail.
com
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O conceito de gênero surgiu na década de 70, no contexto anglo-saxão, a partir
de algumas vertentes da denominada segunda onda do feminismo (GOELLNER,
2005, p. 207), permite compreender diferenças entre homens e mulheres.
A sociedade e as instituições como a família e a escola são importantes nesse
processo, de limitar os corpos, as expressões, as linguagens e os movimentos.
Esse controle corporal é consolidado ao passo que os adultos criam normas que
regulam e controlam os comportamentos, num processo diário de feminilização e
masculinização dos corpos.
Durante uma aula observada, que correu no nono ano “b”, notou-se uma
situação interessante: Um aluno estava segurando um batom, ficou olhando ele por
um tempo, fazia alguns movimentos com o objeto na mão, a professora olhou e
disse “vai passar batom mesmo?”, indignada. O aluno riu e disse que estava só
olhando, a professora complementou “pensei que tinha mudado alguma coisa do
semestre passado pra cá” virou-se para o quadro e continuou a passar a atividade,
após o episódio alunos da sala ficaram eufóricos, rindo do colega, e o mesmo
seguiu encenando para que os outros continuassem com os risos, nesse momento
a professora demonstra o que espera do aluno, durante todas as observações ficou
evidente que existia certo controle em relação ao corpo do mesmo, as atividades
eram acompanhada por olhares e risos.
Segundo Louro (2001) o padrão cultural esperado pela sociedade é: o homem,
classe média, branco, heterossexual e cristão, que não demonstra sentimentos nem
emoções. Através da observação foi possível identificar como a escola contribui com
a educação do corpo. Foi notável que a prática pedagógica não se dá no sentido
de contribuir de forma eficiente na mediação das relações de gênero presentes nas
aulas de Educação Física.
O modelo de homem esperado pela sociedade é segundo Louro (2001) aquele
que contém seus sentimentos, não evidencia problemas pessoais, evita expressar
emoções e qualquer característica que seja atribuída para o gênero feminino, por
outro lado a extrema competição, agressividade e o interesse por esportes são
impostos para os homens e meninos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Moreno (2003) afirma que a escola é um dos locais onde se reproduzem
pensamentos e atitudes sexistas, ela colabora com a construção das identidades de
gênero de meninas e meninos. Apesar de encontrarmos situações que acordam com
essa tese, é preciso expandir esse debate, demonstrar os elementos contraditórios
dessa construção cultural heteronormativa, que evidência um grupo de poder e
marginaliza os demais. É fundamental que esse padrão dualista de ser humano seja
superado, para que possamos lograr experiências democráticas, onde as diferenças
limitem o acesso aos bens, é essencial entender que todos os sujeitos possuem os
mesmos direitos.
REFERÊNCIAS
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France. São Paulo:
Martins fontes, 1999.
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PARTICIPAÇÃO FEMININA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA1
FEMININE PARTICIPATION IN THE LESSONS OF PHYSICAL
EDUCATION
LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA
Josiane De Cassia Brito Ferreira2
Cristina Carta Cardoso de Medeiros3
Maria Regina Ferreira da Costa4
PALAVRAS-CHAVE: cultura; gênero; educação física.

O tema participação feminina nas aulas de educação física nos remete à
educação do corpo feminino. Estudos relacionados ao gênero, não excluem as
características biológicas, porém situam que, a cultura, os sistemas de significações
e as relações de poder implicam na constituição dos sujeitos, enfatizando que as
desigualdades não são produzidas apenas pela distinção de sexo, mas o feminino
e o masculino são constituídos por tudo que se fala, representa, pensa e valoriza
sobre estas características. No presente estudo, gênero e cultura se relacionam numa
perspectiva pós-estruturalista para compreender e problematizar que diferenças e
desigualdades entre homens e mulheres não são naturais, mas construídas como
construto social, cultural e linguístico, produto e efeito de relações de poder.
A hierarquia de gênero fez com que as mulheres fossem “naturalmente”diminuídas,
excluídas, e levadas a ações menos importantes no ambiente escolar, a pedagogia
de gênero consolidou a desigualdade entre homem e mulher, porém a escola tem
o poder de desmistificar estes estereótipos, começando por trabalhos em grupo,
diversificação de práticas corporais, apropriação de espaços, etc.
Ao observar espaços escolares na cidade de Curitiba-Paraná, surge a questão,
quais motivos levam as meninas a afastarem das aulas de educação física?
A indagação remete a ideia de que família e escola tem um papel importante
contra o preconceito, porém, de reprodutoras de desigualdades. Desde a gravidez
nos é apresentado formas de ser: meninos fortes e meninas delicadas.
1 Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. CAPES
2 Universidade Federal do Paraná (UFPR), Josiane.ferreira@ufpr.br
3 Prof.ª Drª Universidade Federal do Paraná (UFPR), cricaccm@gmail.com
4 Prof.ª Drª Universidade Federal do Paraná(UFPR), mariaregina_costa@yahoo.com.br
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Os estudos de Daolio (1995); Nogueira (1997) e Jaco (2012) proporcionam
fundamentos para compreender que o corpo expressa os elementos da cultura da qual
faz parte, assim na educação física na perspectiva cultural pode fundamentarações
pedagógicas remetendo aos sentidos, significados sociais, identidades, relações que
dão a este corpo um significado e a partir disto compreender os gostos e interesses
de alunos e alunas nas aulas.
Remetendo a educação corporal das mulheres constatamos que as mulheres
não tinham permissão para prática de atividades físicas, deveriam apenas observar,
seus corpos poderiam sofrer “danos” a estética ou comprometer a reprodução.Com
o passar do tempo o exercício foi incluído orientando-as a tornar-se belas e saudáveis
para a gestação, pois a mulher deveria gerar filhos saudáveis que representariam o
futuro da nação. A ginástica foi incluída nas aulas de educação física e as atividades
eram diferenciadas para meninos e meninas, pois os esportes eram vistos como
risco para a feminilidade e a maternidade. (PINI, 1978; SCHWENGBER, 2003; SOUZA
& ALTMANN, 1999)
Hoje, diversas atividades são “permitidas” a ambos os sexos, porém há um
distanciamento feminino das atividades ditas masculinas e as mulheres, de um modo
geral, primam pela estética. Isto é, as meninas são desde muito cedo inspiradas a
tornar-se belas, o que resulta numa erotização precoce, é comum observar desde
os primeiros anos do ensino fundamental meninas maquiadas, com sapatos de salto
e roupas justas, o que dificulta a movimentação corporal. Jaco (2012) relata em sua
pesquisa três modos das meninas participarem nas aulas։ protagonistas, figurantes,
e flutuantes.
As observações nos espaços escolares nos levam a concluir que, a escola
reproduz a hierarquia de gênero, o que faz com que as alunas participem como
figurantes e flutuantes, formas estas relacionadas a educação do gênero que se
apresenta na forma vestir, com roupas justas e/ou com sapatos inapropriados,
configurando modos dos usos do corpo. É marcante a redução na participação
feminina nas aulas na medida em que entram na puberdade, fato que deve ser
refletido e desmitificado.
REFERÊNCIAS
DAOLIO, J. Os significados do corpo na cultura e as implicações para a educação
física. Revista Movimento, n 2, p. 24-28; 1995.
JACO, J. F. Educação física escolar e gênero: diferentes maneiras de participar
das aulas. Dissertação de mestrado, faculdade de educação física, UniCamp, São
Paulo, 2012.
NOGUEIRA, Q.W. C. Educação física, jogo e cultura. Cadernos de Educação.
Pelotas, FaE/PPGE/UFPel, 29, 119-134, 2007.
PINI, M C. A mulher no esporte: fisiologia esportiva. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1978. p.204-220.
SOUZA, E S; ALTMANN, H. Meninos e meninas: Expectativas corporais e
implicações na educação física escolar. Cadernos Cedes, nº 48; 1999.
SCHWENGBER, M.S.V. Resenha do texto; Bela, maternal e feminina. Imagens da
mulher na Revista Educação Physica, de Silvana Goellner. Revista movimento,
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BULLYING HOMOFÓBICO: À ÓTICA DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR1
Dominique Stefany Gomes dos Santos2
Viviane Teixeira Silveira3
PALAVRAS-CHAVE: Bullying; Homofobia; Educação Física escolar.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho configura-se na pesquisa advinda de um Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), do curso de Educação Física da Universidade do Estado
de Mato Grosso (UNEMAT), campus Cáceres-MT, que tem por objetivo compreender
a atuação dos/as professores/as de Educação Física frente as práticas de bullying
homofóbico em suas aulas, no Ensino Médio, na rede estadual de Cáceres-MT.
A maioria das instituições escolares brasileiras e de seus/suas profissionais
encontram dificuldades no trato com o bullying homofóbico, visto que é uma
temática que sofre mascaramentos pela sua complexidade de compreensão e
enfrentamento, contribuindo para que estes/as, muitas vezes, se tornem agentes
precursores/as da reprodução de preconceitos (CASTRO, ABRAMOVAY, SILVA,
2004). Dessa forma, o debate nas aulas de Educação Física torna-se necessário na
medida em que, frequentemente, constroem esses discursos de imposições do que
é característico de cada gênero e da construção da heteronormatização sobre os
sujeitos.
2 METODOLOGIA
A pesquisa caracteriza-se pela abordagem qualitativa. Referente à metodologia
de pesquisa, empregamos o método etnográfico que, segundo Molina (2010), condiz
com uma investigação densa do fenômeno observado.
Para a coleta de dados adotamos o trabalho de campo sendo realizado através
das técnicas de observação participante e da entrevista semiestruturada com
alunos/as assumidamente homossexuais (ALMEIDA, 2010) e ainda com o gestor
e a coordenadora de uma instituição escolar pública da cidade de Cáceres-MT.
Procedemos a análise dos dados a partir da perspectiva do método etnográfico
que se concentra na triangulação dos dados coletados.
1 O presente trabalho conta com apoio financeiro por meio de uma bolsa de Iniciação Cientifica/
CNPq.
2 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), domy_stefany@hotmail.com
3 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), viviane.silveira@unemat.br
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3 RESULTADOS
O termo bullying ainda não possui um significado/tradução literal na língua
portuguesa. Configura-se em práticas agressivas, intencionais e repetitivas de forma
a inferiorizar outras pessoas que apresentam características individuais que destoam
da normalidade considerada pela sociedade, podendo ser executadas através da
“[...] implicância, discriminação e agressões verbais e físicas, sendo praticado tanto
por meninos quanto por meninas” (MATTOS; JAEGER, 2015, p. 350).
A homofobia, de acordo com Borrillo (2009), se constitui como práticas
discriminatórias verbais e/ou física com caráter aversivo, de rejeição ou de medo
à homossexuais (homens e mulheres). Nas instituições escolares o modelo de
educação dominante é o heterossexista, ou seja, a transmissão de conhecimentos
que focalizam na normalidade da heterossexualidade e representações de cada
gênero, feminino e masculino.
Quando adentra-se no conteúdo bullying na Educação Física escolar, são poucos
os estudos direcionados a tal temática. Entretanto é justamente nessa disciplina que
surgem discursos com utilização de termos pejorativos como “tente jogar como
homem”, “parece uma mulherzinha”, “Maria macho”, “sapatão” etc., perpetua-se
uma reprodução de estereótipos e preconceitos dentro das escolas, incentivando
os/as alunos/as, direta e/ou indiretamente, ao exercício dessas práticas violentas e
causando a exclusão dos/as demais estudantes homossexuais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse contexto, os/as professores/as de Educação Física devem construir-se
como agente detentores de diferentes conhecimentos pedagógicos que propicie um
convívio harmonioso em suas aulas, provocando uma reflexão individual e coletiva
em seus/suas alunos/as, possibilitando a extinção do bullying, o reconhecimento
e o respeito com as diversidades que permeiam o espaço escolar e social em que
vivem.
REFERÊNCIAS
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Movimento, Porto Alegre, v. 21, n. 2. p. 349-361, abr./jun. de 2015.
MOLINA NETO, V. Etnografia: uma opção metodológica para alguns problemas e
investigação no âmbito da Educação Física. In: MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, A. N. S.
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PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA: A
EXPERIÊNCIA DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA COM
ENSINO MÉDIO
Matheus Fidelis Martins1
Lucas Henrique Gonçalves de Brito2
Allan Augusto dos Santos3
Tuffy Brant4
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; PIBID; Sexualidade.

INTRODUÇÃO
O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), atua no
curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal do Sul de Minas Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS), desde 2012, e tem como eixo central, a
temática gênero e sexualidade. No segundo semestre de 2016, realizamos nossas
intervenções com duas turmas do Ensino Médio nessa Escola. Para os planejamentos
das aulas, partimos da abordagem crítico-superadora e trabalhamos com o tema
Práticas Corporais de Aventura, que segundo a proposta da BNCC (Base Nacional
Comum Curricular, segunda versão,2016,p.106), “...são determinadas por suas
expressões e formas de experimentação corporal que estão centradas em perícias
e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade, que se apresentam
quando o praticante interage com um ambiente desafiador.” Esse tipo de atividade
torna-se essencial para formação de um indivíduo, preparando-o não somente em
ambiente escolar, mas também ao decorrer de sua vida. O objetivo desse trabalho
foi relatar a experiência que PIBID Educação Física teve com o Ensino Médio e
verificar qual foi a visão dos alunos a partir das intervenções.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, sobre as cinco intervenções que o PIBID
fez nas aulas de Educação Física, com a temática: Práticas Corporais de Aventura.
As intervenções foram feitas com duas turmas do Ensino Médio no IFSULDEMINAS.
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho,
fidelisifsul@gmail.com
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho,
lubrito1996@gmail.com
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho,
allanedfi@gmail.com
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho,
tuffy.brant@muz.ifsuldeminas.edu.br
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ANÁLISE E DISCUSSÃO
O planejamento das intervenções era realizado partir de reuniões semanais do
grupo, onde discutíamos a temática de gênero e sexualidade, a abordagem crítico
superadora, balizando sempre os conhecimentos prévios dos alunos com as futuras
intervenções de práticas corporais de aventura.
Com a primeira atividade de parkour, foi observado que os alunos tinham
dificuldades com equilíbrio, assim, elaborarmos para próxima aula, uma atividades
de slackline e depois waterline. O grupo se baseou nas práticas corporais de aventura
de acordo com a BNCC (2016,p106.) com o propósito de instigar um ambiente
desafiador para se superarem em diversos aspectos.
As aulas começavam com uma roda de conversa entre pibididanos e alunos.
Preocupávamos em trazer o contexto histórico das atividades, pois a partir da
abordagem que tivemos como planejamento das aulas, apresentamos a construção
história de cada atividade, tornando um processo sócio-histórico e cultural.
Num segundo momento das aulas, todos participavam da prática, e no final, nos
colocávamos em roda novamente para abrir uma discussão que provocasse uma
contextualização e superação dos alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a partir das atividades feitas com o tema Práticas Corporais
de Aventura, houve uma superação e um entendimento dos assuntos gênero e
sexualidade por parte dos alunos.
Através da abordagem trabalhada pelos Pibidianos, os alunos conseguiram
contextualizar, construir símbolos e expressões para que sejam mostrados com
igualdade diante o cotidiano. Os alunos ainda entenderam que o conceito e objetivo
da Educação Física é formar alunos a partir de um contexto histórico e cultural.
A experiência dos pibidianos foi produtiva e causou trocas de conhecimentos
importantes para nosso processo de formação. Observamos uma mudança
significativa na condição de trabalhos em equipe entre meninos e meninas. Ao final das
intervenções, houve relatos dos próprios alunos de uma mudança comportamental
entre eles também fora das aulas de educação física, sendo, portanto, uma mudança
além das intervenções.
REFERÊNCIAS
ARMBRUST, I.; SILVA, S. A. P. S. Pluralidade Cultural: os esportes radicais na Educação
Física escolar. Movimento. Porto Alegre, v.18, n.1,jan./mar. 2012. p.281-300.
BRACHT, Vatter. Educação física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992.
BRACHT, V. Cultura Corporal, Cultura de Movimento ou Cultura Corporal de Movimento?
In: SOUZA JÚNIOR, M. Educação Física Escolar: teoria e política curricular, saberes
escolares e proposta pedagógica. Recife: EDUPE, 2005. p. 97-106.
CAETANO, A. C. A. Práticas Corporais de Aventura na Natureza: uma possibilidade
de conexão com a Educação Ambiental na Educação Física Escolar. Monografia de
Especialização em Educação Física Escolar. Goiânia: ESEFFEGO, 2012.
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GÊNERO E EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA ANÁLISE
SOBRE O FUTEBOL FEMININO EM UMA ESCOLA DO
CAMPO1

GENDER AND FIELD EDUCATION: AN ANALYSIS OF FEMALE
FOOTBALL IN A FIELD SCHOOL
GÉNERO Y CAMPO DE EDUCATION: UN ANÁLISIS DE
FOOTBALL FEM EN UNA ESCUELA DE CAMPO
Antoniel dos Santos2
Priscila Gomes Dornelles3
PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo; Futebol Feminino; Gênero.

1 INTRODUÇÃO
Ao assumirmos o debate sobre Educação do Campo e Educação Física,
acionamos uma articulação com os Estudos de Gênero para problematizar a escola
e o trato com futebol/futsal para meninas. Diferente das dificuldades e barreiras
para a vivência desta manifestação corporal por meninas/mulheres anunciadas pela
produção acadêmica, a escola do campo pesquisada traz uma contraposição a estas
marcas generificadas do corpo, visto grande interesse das meninas pela prática do
futebol. Desta forma, objetivamos compreender como se dá a prática positiva do
futebol por alunas de uma escola do campo no município de Santo Antônio de
Jesus, localizado no Recôncavo.
2 METODOLOGIA
O público alvo foi constituído por dez estudantes-meninas na faixa etária de
12 a 15 anos do ensino fundamental II -todas praticantes do futebol na escola e/
ou na comunidade. Como instrumento, utilizamos a entrevista semiestruturada
com gravação de áudio autorizada. A participação das entrevistadas esteve
condicionada a aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), antoniel_edfisica@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), prisciladornelles@gmail.com
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do seu representante legal. As entrevistas foram realizadas na escola, transcritas e
analisadas para a produção de categorias analíticas. Ressaltamos que utilizamos
nomes fictícios para nos referirmos às falas destacadas nas entrevistas.
3 GÊNERO, EDUCAÇÃO DO CAMPO E FUTEBOL FEMININO
Considerando as relações entre Educação do Campo e os Estudos de Gênero,
apontamos o conceito de gênero para analisarmos as construções sociais do campo
brasileiro. Recorremos aos/as estudiosos/as como Joan Scott (1995, p.86) para
apontar que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas
nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar
significado às relações de poder”. Silvana Goellner, pesquisadora das relações de
gênero no campo das práticas corporais, afirma que,“gênero, portanto, não é algo
que está dado, mas é construído social e culturalmente e envolve um conjunto
de processos que vão marcando os corpos, a partir daquilo que se identifica ser
masculino e/ou feminino”(GOELLNER, 2010, p. 75).Na produção histórica desta
relação e de suas intersecções, consideramos que os sentidos de autoridade, de
vivência das práticas corporais e de uma posição privilegiada nas relações sociais
é construída como natural para os homens.Já as mulheres são posicionadas como
frágeis, amorosas, delicadas, responsáveis pelo lar e pela criação dos/as filhos/as.
As alunas entrevistadas demonstraram reconhecer o campo como um espaço
bom para viver, destacando a produção do próprio alimento e valorização do meio
ambiente.A dificuldade de comunicação e o aumento da violência são citados como
aspectos negativos. Quanto à prática do futebol, as comunidades rurais apresentam
certa organização para prática devido as associações rurais e/ou grupos de pessoas
que se organizam para praticar futebol no campo. Assim, há um espaço destinado
para o futebol feminino. Na escola, a disciplina de Educação Física se destaca como
incentivadora, pois promove a prática do futebol pelas meninas. Contudo, neste
espaço institucional, há situações restritivas e/ou preconceituosas por parte dos
meninos, os quais alegam a inexistência de habilidades para esta prática pelas
meninas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a prática positiva do futebol feminino se dá pelo fortalecimento
e organização das comunidades do campo, incentivadas pelas associações, pois
estas apoiam e proporcionam uma organização futebolística, movimentando os
finais de semanas dos/as camponeses/as e, em conjunto com o apoio das mães,
estimulam as meninas a jogarem futebol. Destaca-se, ainda, o papel da disciplina de
Educação Física, pois proporciona o ensino e o trato qualificado do futebol paraas
meninas além da possibilidade de participação em eventos esportivos estudantis
organizados pela escola.
REFERÊNCIAS
CALDART, R. S.; KOLLING, E. J.; CERIOLI, P. R. (orgs).Educação do Campo: Identidade e
Políticas Publicas. Coleção por uma Educação do Campo, nº 04. Brasília, DF, 2002.
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GOELLNER, S. V. Mulher e esporte no Brasil: entre incentivos e interdições elas fazem
história.Pensar a Prática. V. 8 nº1, p. 85-100, jan/jun. 2005.
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GTT 08 - INCLUSÃO
E DIFERENÇA
Ementa: Acolhe trabalhos que tratam de um campo de conhecimento das Ciências Sociais,
Humanas e Biológicas na Sociedade, Escola e Educação Física entendendo as diferenças
em seus múltiplos sentidos identitários de pessoas posicionadas nas suas classes sociais,
econômicas, culturais, de raça/etnia, gênero, religiosidade, com necessidades especiais,
etc, e que produzem e são produzidas na inclusão/exclusão.
Coordenador: Gilmar de Carvalho Cruz (UNICENTRO)
Coordenador Adjunto: Leandro Silva Vargas (IPA)
Comitê Científico: Ana Paula Salles da Silva (UFG), Claudia Barsand de Leucas (PUCMG), Claudio Marques Mandarino (UNISINOS), Graciele Massoli Rodrigues (ESEF), João
Danilo Batista de Oliveira (UEFS), José Francisco Chicon (UFES), Marcelo Siqueira de
Jesus (UFVJM), Maria Aparecida Dias (UFRN), Roseli Belmonte Machado (FURG), Solange
Rodovalho Lima (UFU), Valeria Manna Oliveira (UFU).

COMUNICAÇÃO
ORAL

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DO CURSO DE
BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO CAMPO
DA SAÚDE MENTAL
Jessica Lima Alves1
Laryanne Rodrigues de Souza2
Felipe Wachs3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Formação Profissional; Estágio.

1 INTRODUÇÃO
A pesquisa analisou as percepções dos estudantes sobre o estágio curricular
obrigatório no campo da saúde mental. O curso de Bacharelado da FEFD/UFG,
criado em 2008, adotou como ênfase a saúde pública. Nos primeiros anos, o campo
da saúde mental se constituiu como o principal campo de estágio, pois esses
serviços eram os que contavam com profissionais de Educação Física vinculados ao
Sistema Único de Saúde. Essa opção provocou, e ainda provoca, estranhamento nos
estudantes que, geralmente, esperavam que seus estágios fossem voltados para
intervenção em academias de ginástica e musculação.
2 METODOLOGIA
Foi utilizada a pesquisa qualitativa, que de acordo com Triviños (1987)
se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se e reformulando-se
constantemente. Os dados foram produzidos a partir de entrevistas semi-estruturadas
conduzidas a partir de um roteiro com seis perguntas principais. Em algumas
situações foram feitas perguntas complementares para explorar temáticas referidas
pelos participantes. Dos 32 alunos matriculados no Estágio Curricular Obrigatório II
no ano de 2016, foram sorteados 2 estudantes de cada campo de estágio, totalizando
14 participantes. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas propiciando
assim considerações analíticas acerca das seguintes temáticas: expectativa em
relação ao estágio obrigatório; relação do estágio com outras disciplinas; experiência
pessoal sobre o estágio; educação física e saúde mental.
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob
o parecer número 1.830.323. Todos os participantes consentiram em participar e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), jessica.jla28@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), laarooca@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), felipewachs@hotmail.com
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3 DISCUSSÕES E RESULTADOS
Sobre a expectativa dos alunos, somente um respondeu que já havia lido sobre
o curso e esperava que, no primeiro ano, o estágio fosse na área da saúde mental. A
maioria esperava que o mesmo ocorresse em academias ou em espaços de esporte
e lazer, como anunciado na fala de uma das estudantes: “Para ser sincera, não. [...]
pensava que era mais questões para a parte de academia [...] para trabalhar em
clubes essas coisas, mas não na área de Saúde [...] Eu não sabia o que o professor
de Educação Física poderia fazer principalmente com a Saúde Mental” (Estudante
8).
Ao questionar os estudantes sobre a expectativa dos estágios em um curso de
graduação, a maioria respondeu que esperam que estes possam qualificá-los para o
mercado de trabalho e adquirir conhecimento.
Sobre a relação do estágio com outras disciplinas, a maioria deu ao entender
que as disciplinas teóricas ajudaram de certa forma no entendimento de alguns
conceitos e como se dá o serviço de saúde mental, mas que ao chegar aos CAPS a
realidade era outra: “[...] uma coisa é você ver as disciplinas e outra coisa é você ir lá
ver a realidade, mas já te ajuda muito para você começar a entender, compreender
o que está acontecendo” (Estudante 8).
A respeito da experiência pessoal, a maioria respondeu que foi um momento
bom e de grande aprendizado, e em algumas falas de que não seria a área de atuação
deles. “Eu acho válido como conhecimento de campo, como abranger leques de
possibilidade [...] com certeza não é a área que eu vou procurar para trabalhar [...]”
(Estudante 7).
Por fim, sobre a relação da educação física com a saúde mental, dos 14
entrevistados, 13 responderam que a educação física contribui em tratamentos
de saúde mental. Podemos destacar a seguinte fala “Eu acredito que a Educação
Física contribui sim no tratamento. [...] com o controle da fissura [...] é dado por um
relaxamento cientificamente comprovado que é conhecido como Jacobson que é o
nome do cara que criou. Esse relaxamento tem capacidade de regular a fissura em
algum momento de necessidade” (Estudante 4).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar as percepções dos alunos, concluímos que o estágio é um momento
de aprendizagem, conhecimento e abertura de possibilidade para a atuação
profissional. Por mais que a área da saúde mental não seja de grande procura por
esses estudantes, acreditamos que o estágio em CAPS é de suma importância, pois
vai além da grade curricular, ele te proporciona uma experiência de vida, troca de
valores: “[...] o conhecimento que eu estou tendo lá dentro, a vivência que eu estou
tendo lá dentro principalmente como pessoa que tá me fazendo ser melhor. Eu me
sinto melhor após ter entrado lá, eu passei a ver outros casos, eu passei a ver outras
situações que não era a minha zona de conforto [...] ” (Estudante 3).
REFERÊNCIAS
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo, SP: Atlas, 1987.
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A DIFERENÇA NO CURRÍCULO PSICOMOTOR:
UMA ANÁLISE DA OBRA “EDUCAÇÃO DE CORPO
INTEIRO”1
Pedro Xavier Russo Bonetto2
Marcos Ribeiro das Neves3
Felipe Nunes Quaresma4
Marcos Garcia Neira5
RESUMO
A presente pesquisa objetivou identificar o tratamento destinado à diferença cultural pelo currículo
psicomotor da Educação Física. Para tanto, foi analisada a obra “Educação de corpo inteiro: teoria
e prática da Educação Física” de João Batista Freire. Os resultados revelam uma perspectiva
conservadora baseada na assimilação da diferença, respaldada na crença do princípio de igualdade
independentemente de questões de etnia, gênero, sexualidade, religião ou condição de deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: Diferença; Educação Física;Currículo.

INTRODUÇÃO
Não há como negar que a democratização do acesso e permanência no Ensino
Fundamental, aliada à globalização crescente, modificou por completo o ambiente
escolar. Destituídos os antigos dispositivos que forçavam a homogeneidade
(segregação, repetência e exclusão), é possível dizer que o ethos educacional é
plural e diverso, pois nele se faz presente a diferença cultural. Em linhas gerais, a
diferença é o outro. O outro é a outra etnia, a outra religião, o outro gênero, a outra
classe, o outro corpo. Se considerarmos o contexto da escola pública brasileira, o
outro, agora, está ao nosso lado. (SILVA, 2012)
Por ser uma construção histórica e cultural, a identidade se constitui por meio
de relações que empreendemos com os outros e, por ser relacional, define-se por
meio das relações de poder, que fixam uma identidade como norma, estabelecendo
uma hierarquia entre ela e as demais (HALL, 2011).
Entre as instituições responsáveis pela produção da identidade e da diferença,
destaca-se a escola e, mais especificamente, o currículo (MACEDO, 2009). Concebido
como prática discursiva, como modo de significação, o currículo é um dispositivo
1 Pesquisa realizada com apoio da FAPESP, processo nº 2015/08168-3, e CNPq, processo nº
472463/2013-6.
2 Universidade Ibirapuera (UNIB), psorpedro@yahoo.com.br
3 Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME/SP), marcos_ribeiro79@yahoo.com.br
4 Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (SEE/SP), felipenq@yahoo.com.br
5 Universidade de São Paulo (USP), mgneira@usp.br
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de normalização, instituindo a maneira correta de ser, ou seja, a identidade e, por
consequência, a diferença. No âmbito da Educação Física, o trabalho de Neira
(2011) assinalou que os currículos do componente fixam identidades, podendo
ser tomados como espaços racializados, genderizados e classizados. Na visão do
autor, ao selecionarem determinados conteúdos, operam como uma maquinaria
que estabelece a etnia adequada, o gênero melhor, a classe social de referência e a
mobilidade correta.
Lopes e Macedo (2011) afirmam que toda teoria de ensino é também uma
teoria de currículo. Debruçaram-se sobre as pedagogias tradicional, escola novista,
tecnicista, críticas e as pós-críticas para abstrair concepções curriculares. No campo
da Educação Física, Neira e Nunes (2009) replicaram o processo, denominando
de “currículos” às propostas de intervenção na área: ginástico, esportivista,
desenvolvimentista, psicomotor, da saúde, crítico e pós-crítico. Cada qual tem
em vista a formação de um determinado sujeito, baseando-se em epistemologias
distintas e adotando princípios e procedimentos singulares.
Neste estudo analisamos como a teoria curricular psicomotora aborda a
diferença. A discussão partiu de sua obra mais representativa, a “Educação de
Corpo Inteiro: teoria e prática da Educação Física”, de João Batista Freire, publicada
em 1989. O exercício de analisá-la é, ao nosso ver, uma maneira de repensar e
oxigenar uma narrativa que tem inspirado milhares de professores na organização
e desenvolvimento do trabalho pedagógico. O texto foi submetido à análise críticofilosófica com o intuito de localizar a diferença e examinar o tratamento que lhe é
destinado.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Influenciado pela psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget e pela
psicomotricidade de Jean Le Boulch, o texto de Freire (1989)recupera princípios
desenvolvimentistas e propõe atividades e materiais pedagógicos para cada faixa
etária.Recorre à defesa que Le Boulch (1982) faz da educação pelo movimento
e adota a explicação piagetiana dos estágios sensório-motor, pré-operatório,
operatório-concreto e operatório formal e da taxonomia do jogo:simbólico, de
construção e social.
As aulas de Educação Física voltam-se ao aprimoramento da cognição,
motricidade, socialização e afetividade, contribuindo para a aprendizagem de
conteúdos e valores prezados por outras disciplinas.Trata-se de uma proposta que
descreve como as crianças devem se movimentar, pensar e comportar-se em cada
fase da vida. Generaliza a partir de uma concepção de infância romântica e moderna,
segmentada em primeira e segunda.
Todos nós temos alguma ideia de como é a criança: ela se arrasta, engatinha,
corre, pula, joga, fantasia, faz e fala coisas que nós, adultos, nem sempre
entendemos (...). Alguns dirão, com razão, que nessa questão do movimento,
a atual geração infantil de apartamento movimenta mais os dedos num
videojogo e num sintonizador de televisão do que o corpo como um todo.
Outras crianças, como as da favela, não brincam, trabalham para sobreviver.
(FREIRE, 1989, p. 12).
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O texto defende que na escola deva predominar o jogo educativo, adotado como
recurso pedagógico para o desenvolvimento de comportamentos padronizados:
habilidades motoras e cognitivas, noções de tempo e espaço, manipulação fina de
objetos e o desenvolvimento de lógicas de seriação, conservação, classificação,
cooperação e respeito às regras.
Embora a obra faça muitas ressalvas e advertências sobre os riscos da
homogeneização, o jogo e o movimento são dados como fundamentais para a vida
das crianças.“Creio, na minha parte, que todas as propostas sérias de desenvolvimento
poderiam ser realizadas dentro do jogo, aproveitando seu caráter lúdico”. (FREIRE,
1989, p. 76). Todavia, em momento algum sugere que se pergunte às crianças se
elas brincam ou como brincam. Colocando em circulação um discurso repleto de
recomendações didáticas acríticas,o livro cai como uma luva nas mãos daqueles
que querem receitas prontas.
As contradições não param por aí:
Os professores devem estar permanentemente preocupados com as
habilidades motoras. Devem certificar-se de que seus alunos são capazes de
correr, saltar, girar, rolar, trepar, lutar, lançar e pegar objetos, equilibrar-se etc.
Porém, não devem esquecer-se de que essas habilidades são a expressão de
um ser humano, de um organismo integrado (FREIRE, 1989, p. 76).

Parece não haver dúvidas de que a identidade almejada é um sujeito que
atingiu patamares elevados de desenvolvimento. Outras condições de identidade
são solapadas por homogeneizações fundantes: “o brinquedo infantil tem cumprido
a importante missão de aperfeiçoar o acervo motor, elevando-o ao nível necessário”
(p. 112), “Quando brincam de amarelinha, as crianças, principalmente quando já estão
hábeis nesse jogo, executam uma quantidade enorme de saltos, aumentando, sem
dúvida, sua força de salto, habilidade fundamental para a realização de inúmeras
atividades importantes para o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos”
(p. 128), e que “para essas crianças tudo reduz-se ao concreto, daí a denominação
operatório-concreto, dada por Piaget ao período que coincide com a escola primária,
ou seja, um momento da vida em que esta é ‘vista’ pelo corpo” (p. 134).
Mesmo admitindo que as crianças chegam com uma certa “bagagem” à
escola, é interessante observar que a menção à diferença se pauta na ausência do
desenvolvimento esperado.
As diferenças [grifo nosso] entre crianças de um grupo aparentemente
homogêneo são muito grandes. Enquanto a classificação dos objetos em
pequenos e médios não é problema para algumas, outras só conseguem
resolver o problema em relação aos muito grandes ou aos muito pequenos
(FREIRE, 1989, p. 73)

O discurso normalizador é evidente quando se refere ao trato da diferença.
“Não há duas crianças iguais, portanto, a partir da proposta, cada uma apresentará
uma reação particular: uma mais veloz, outra menos; uma compreende mais os
problemas, outras menos” (p. 206). Entretanto, as recomendações didáticas deixam
transparecer que o trabalho pedagógico deve apagá-las ou corrigi-las.
Depois de algum tempo de prática, elas conseguem um relativo êxito na
tarefa, não tanto quanto a outra criança que já partiu de um nível bem mais
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elevado que o delas. No entanto, quem melhorou mais? É possível que uma
tenha ido do nível 2 ao nível 6, enquanto a outra tenha partido do 5 e chegado
ao 7. Portanto, o desenvolvimento da primeira foi mais significativo (FREIRE,
1989, p. 206).

Cabe sinalizar que qualquer classificação do movimento em níveis é mera
construção discursiva, portanto, arbitrária e provisória. Contudo, seus efeitos
promovem a criação de “tipos” de sujeitos, enquanto uns se tornam identidade
(nível 7) outros, excluídos, são a diferença (níveis 1, 2 ou 3).
Embora pareça reconhecer a diferença relacionada ao gênero quando
menciona o tratamento distinto que o componente confere a meninos e meninas,
o texto apoia-se em teorias inatistas que tratam o assunto de forma dicotômica.
Ingenuamente, propõe combater a discriminação nas aulas de Educação Física, mas
reforça discursos preconceituosos e generalizantes desprovidos de senso crítico:
“Era interessante observar como as construções dos meninos eram voltadas para
prédios e fazendas, pontes, enquanto as meninas se dedicavam mais a arranjos
domésticos, como geladeiras, camas e televisores” (FREIRE, 1989, p. 71).
Enfim, considerando a preocupação que nos levou a analisar a obra, podese concluir que subsiste uma certa sensibilidade à condição de diferença, porém,
sempre a partir de uma única concepção de infância. Atualmente, diante do acúmulo
de conhecimentos produzidos pela Sociologia da Infância, especialmente quando
defende a existência de inúmeras infâncias, é importante questionar: será mesmo
que todas as crianças são especialistas em brinquedos e se desenvolvem conforme
as teorias anunciadas ou esta é uma visão estereotipada e romântica que segue
nublando as representações dos professores de Educação Física?
ONDE ESTÁ E COMO É TRATADA A DIFERENÇA
É importante destacar que a obra foi escrita no final da década de 1980, o que
nos obriga a considerar o contexto social, as políticas emergentes na época, os
discursos em evidência e, principalmente, os conhecimentos disponíveis à época. É
justo dizer que o panorama epistemológico atual é bem distinto daquele. Temos à
disposição ferramentas de análise que naquele momento inexistiam.
Apesar da proposta analisada apresentar uma ruptura importante diante da
hegemonia do currículo esportivista, nossas análises sinalizam que o currículo
psicomotor possui certa fragilidade no tocante ao trato da diferença. Mesmo que
existam passagens em que se concebem as pessoas como diferentes, isso, por si
só constitui uma postura descritiva, o que em nada contribui para desconstruir as
forças que produzem a diferença. Antes de qualquer coisa, é preciso analisar como
a diferença se relaciona e o que desencadeou a sua produção.
A perspectiva psicomotora de Freire (1989) chega a identificar a diferença.
Todavia, tanto as atividades sugeridas como os objetivos apontados revelam
que o projeto educacional generaliza os sujeitos, além de conferir um caráter
quase milagroso aos jogos e brincadeiras que, pelo efeito anunciado, causam o
apagamento e a homogeneização das outras formas de ser e viver. A diferença é
sinônimo de problema, anormalidade, falta, necessidade e insuficiência, deixando
de lado demandas importantes como, por exemplo, a lida com as diferentes culturas
que habitam os currículos sem assimilá-las.
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THE DIFFERENCE IN THE PSYCHOMOTOR CURRICULUM: AN ANALYSIS OF THE
WORK “EDUCAÇÃO DE CORPO INTEIRO”
ABSTRACT: The present research aimed to identify the treatment destined to cultural difference
by the psychomotor curriculum of Physical Education. For that, the work “Educação de Corpo
Inteiro: teoria e prática da Educação Física” by João Batista Freire was analyzed. The results reveal
a conservative perspective based on the assimilation of difference, supported by the belief of the
principle of equality regardless of ethnicity, gender, sexuality, religion or disability status.
KEYWORDS: Difference; Physical Education; Curriculum.

LA DIFERENCIA EN EL CURRICULUM PSICOMOTOR: ANÁLISIS DE LA OBRA
“EDUCAÇÃO DE CORPO INTEIRO”
RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo identificar el tratamiento a la diferencia cultural en
el curriculum psicomotor de la educación física. Por lo tanto, analizamos la obra “Educação de corpo
inteiro: teoria e prática da Educação Física” escrita por João Batista Freire. Los resultados revelan un
enfoque conservador basado en la asimilación de la diferencia y apoyadoen la creencia del principio
de igualdad, independientemente de las cuestiones de género, etnia, sexualidad, religión o condición
de discapacidad.
PALABRAS CLAVE: Diferencia; Educación Física; Plan de estudios.
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CORPORALIDADES E MANIFESTAÇÕES SIMBÓLICAS:
RESSIGNIFICAÇÕES A PARTIR DO ENSINO DAS
DANÇAS POPULARES PARA JOVENS E ADULTOS
COM DEFICIÊNCIAS INTELECTUAIS E AUTISMO1
Humberto Coelho da Silva2
Maria das Graças Carvalho Silva de Sá3
Erineusa Maria da Silva4
Hanele Ribeiro Covre5
Flaviane Salles6
Daiane Matheus Pessoa7
RESUMO
Esta pesquisa qualitativa visa problematizar situações que evidenciam o reconhecimento e a produção
de sentidos e significados corporais em jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo através
das danças populares. Compreende-se a dança como ferramenta polissêmica, representativa na
formação humana e instituída culturalmente. A experiência em tela fomentou condições para que os
envolvidos se apropriassem e ressignificassem a sua corporalidade, exercendo protagonismo social.
PALAVRAS-CHAVE: Manifestação Simbólica; Danças Populares; Educação Física na Perspectiva
Inclusiva.

1 INTRODUÇÃO
Os anos 90 do século XX se constituíram num marco histórico significativo no
Brasil e no mundo, no que tange às redefinições de políticas sociais e de políticas
públicas8, que visavam um patamar mais elevado de cidadania para todas as
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Espirito Santos (UFES), humberto.coelho1971@gmail.com
3 Universidade Federal do Espirito Santos (UFES), mgracasilvasa@gmail.com.
4 Universidade Federal do Espirito Santos (UFES), erineusams@yahoo.com.br.
5 Universidade Federal do Espirito Santos (UFES), hanecovre14@gmail.com
6 Universidade Federal do Espirito Santos (UFES), flsalles25@gmail.com
7 Universidade Federal do Espirito Santos (UFES), daiane.mpessoa@gmail.com
8 Entendemos política pública e política social a partir dos conceitos trazidos por Di Giovanni (2009).
As políticas públicas entendidas como aquelas ações assumidas pelas instituições públicas estatais,
a fim de resolver questões problemáticas e relevantes socialmente. Portanto, tem a figura do Estado
como agente público que concretiza direitos humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em
lei, sendo na atualidade imprescindível entender a política pública como resultado da complexa
relação entre o Estado e sociedade. Já as políticas sociais são aquelas ações governamentais mais
específicas, desenvolvidas em conjunto por meio de programas que visam à garantia dos direitos
básicos e condições dignas, justas e equânimes de vida aos cidadãos. Exemplo de políticas sociais
são a Educação, a Saúde, a Assistência Social, a Previdência Social, dentre outras.
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pessoas. Esse realinhamento de políticas foi desencadeado a partir do entendimento
da necessidade de se relacionar as condições favorecedoras ao desenvolvimento
humano e à redução da pobreza e das desigualdades sociais (UNESCO, 1990).
Apesar desse período, de forma ambígua, ter sido fortemente embalado pelo
neoliberalismo no Brasil, no que se refere ao movimento produzido em defesa da
população com deficiência, constata-se uma mudança na forma como a questão da
deficiência passou a ser encarada socialmente, no sentido de ser percebida como
uma questão de direitos humanos e que, portanto, precisava ser compreendida
e gestada numa perspectiva multidimensional (civil, cultural, política, social,
econômica, etc.), como forma de garantir condições de equidade necessárias ao
bem-estar social dessa população.
Entretanto, ao analisar as ações destinadas ao reconhecimento do direito social
das pessoas com deficiência ao acesso qualitativo às políticas sociais promovedoras
dessa condição, percebe-se que ainda existem muitas lacunas e tensões a serem
superadas até que essa premissa seja de fato efetivada. Por esse viés, ao reflexionar
sobre o contexto que envolve as políticas sociais e políticas públicas educacionais,
voltadas para a população com deficiência, constata-se que essa realidade não é
diferente, ou seja, apesar de o acesso escolar se constituir num direito assegurado
em nossa legislação brasileira9, recorrentemente identificamos situações de exclusão
escolar nos processos de inclusão desse alunado (SASSAKI, 2006).
Ao encontro dessa alegação, os estudos de Pino (2005) chamam a atenção para
a potência que a ação mediadora10 do professor promove aos processos educacionais
comprometidos com a formação humana, haja vista a relevância que a cultura promove
aos processos de humanização dos indivíduos. Para o autor, o movimento dialético
e constante de reflexão crítica entre as realidades vividas e a origem social dos
indivíduos é fundamental para que os indivíduos possam ampliar a sua consciência
sócio-cultural, potencializando, assim, a sua participação na sociedade.
Nesse sentido, a perspectiva teórica histórico-cultural aponta para a existência
de dois tipos de elementos mediadores nas relações sociais: os instrumentos
e os signos. O primeiro corresponde a um objeto social fundamental na relação
entre o indivíduo, o mundo e a cultura11. O segundo (os signos), corresponde aos
instrumentos da atividade psicológica que auxiliam nos processos de sofisticação
da mente, possibilitando um comportamento mais controlado. Ainda de acordo com
autor, a ação articulada de ambos os elementos constitui os sistemas simbólicos,
cuja interação constante transforma os signos em estruturas mais complexas e
articuladas (VIGOTSKI, 1993, 1998).
Assim, o estudo em tela se propõe a narrar e discutir as manifestações simbólicas
produzidas por jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo, participantes
9 Ver Constituição Federal (1988) e Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) (1986).
10 A concepção de mediação adotada, nesse estudo, é compreendida como um processo de
intervenção que ocorre na/com/pela relação entre o professor, o aluno e os elementos culturalmente
instituídos (PINO, 2005).
11 Entende-se cultura enquanto uma produção material e sistema simbólico composto por signos e
símbolos produzidos pela humanidade. Esse sistema é compartilhado pelos grupos sociais de forma
interdependente, constituindo-se, assim, práticas sociais atribuídas a partir das diferentes formas de
linguagem. (PINO, 1995).
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de uma ação de extensão desenvolvida pelo LAEFA/CEFD/UFES , denominada:
Danças populares na perspectiva inclusiva para jovens e adultos com deficiência
intelectual. Para tanto, problematiza situações que evidenciam o reconhecimento
e a produção dos diversos sentidos e significados corporais que essa experiência
corporal suscitou nos processos de humanização dos envolvidos.
A opção pelo ensino das danças populares toma por base o entendimento da
dança como um importante instrumento de linguagem12/expressão representativa
da formação humana, sendo, assim, uma prática polissêmica instituída social e
culturalmente. Ademais, essa linguagem tem sido um instrumento pouco utilizado
nos processos educativos formais ou informais, portanto, apresenta-se como outra
linguagem que não a oral e escrita. Essa apropriação possibilitará a internalização de
um vasto repertório simbólico e cultural (indumentária, ritmo, culinária, geografia,
política, gestualidade, etc.) que, por sua vez, contribuirá para que seus praticantes
internalizem e, ao mesmo tempo, ressignifiquem tais apropriações, reconfigurando,
dessa forma, sua corporalidade13. Com isso, amplia-se a percepção sobre si e sobre
os outros, prerrogativa fundamental para o protagonismo social dos indivíduos
(SOARES et al., 1992; PINO, 2005).
Em frente ao exposto, entende-se que o ensino das danças populares se configura
num instrumento facilitador aos processos de inclusão socioeducacional das pessoas
com deficiências, visto que, para além de vivenciarem momentos lúdicos altamente
prazerosos, essas experimentações os instigam constantemente a se sentirem livres
para se descobrir e se expressar das mais variadas formas e possibilidades, seja
individual ou coletivamente (SANTOS; FIGUEIREDO, 2002-2003).
Por esse viés, as danças populares se tornaram uma ferramenta importante
na transmissão e na produção de cultura para as diversas civilizações. Quando os
indivíduos passam a ter contato com essas danças, passam também a se apropriar
de novas culturas, vivenciar novos saberes, costumes e tradições. Dessa maneira,
evidencia-se o quanto as danças populares se encontram fortemente vinculadas à
cultura, cujas normas, crenças, religiosidade, entre outros elementos e costumes,
são transmitidos e resignificados de geração em geração.
2 METODOLOGIA
O estudo em tela se apóia nos pressupostos téorico-metodológicos da pesquisa
qualitativa, exploratória e descritiva, na busca pela promoção do contato direto e
analítico com o campo de investigação. O foco central foi a problematização sobre
os diversos sentidos e significados que as ações e os acontecimentos reverberaram
na vida dos investigados em uma perspectiva inclusiva.
Colaboraram com esse estudo, aproximadamente, 30 jovens e adultos com
deficiência intelectual, procedentes da APAE de Vitória/ES e também da comunidade
12 Concebemos a linguagem como instrumento multidimensional de mediação entre os indivíduos,
o mundo e a cultura (PINO, 1995).
13 A corporalidade compreendida como uma abordagem do corpo, “[...] não apenas como objeto da
cultura, mas como também dotado de agência própria, não apenas como receptáculo de símbolos
culturais, mas como produtor de sentido”, ou seja, o corpo entendido “[...] como produto e produtor de
regras e valores culturais”. Portanto, é “necessário articular a discussão sobre corpo e corporalidade
com uma reflexão sobre a noção de Pessoa e suas formas culturais específicas” (MALUF, 2001).
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do entorno da Universidade Federal do Espítito Santo e que participaram do projeto
de extensão denominado “Prática pedagógica de Educação Física Adaptada para
jovens e adultos com deficiência” desenvolvido pelo LAEFA/CEFD/UFES. Como
instrumentos de coleta de dados, utilizamos os diários de campo, as fotografias
e as videogravações ocorridas nos momentos de intervenção, ao longo de quinze
encontros semanais, no ano de 2016.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises apontam que a experiência do ensino das danças populares para
jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo se configurou em uma ação
potente para que os envolvidos instituíssem novos sentidos e significados a suas
respectivas corporalidades ao dançar, sem perder de vista suas reais possibilidades
de ação.
Essa experiência reverberou também na forma como passaram a se perceber
no o mundo e em suas relações sociais, favorecendo assim, a seus processos de
humanização de forma dialética e transformadora na direção de cidadãos com
autonomia e independência para atuar socialmente.
CORPORALITIES AND SYMBOLIC MANIFESTATIONS: REDEFINITIONS STARTING
FROM THE TEACHING POPULAR DANCES FOR YOUNG AND ADULTS WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES AND AUTISM
ABSTRACT: This qualitative research aims to problematize situations that evidence the recognition
and production of sense and meanings in the young and adults with intellectual disability and
autism through popular dances. Dance is understood as a polysemic tool, representative in human
formation and culturally instituted. The on-screen experience fostered conditions for those involved
to appropriate and re-signify their corporeality, exercising social protagonism.
KEY-WORDS: Symbolic Manifestation; Popular Dances; Physical Education from the inclusive point
of view.

CORPORALIDADES Y MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS: RESIGNIFICACIONES A
PARTIR DEL ENSEÑO DE LAS DANZAS POPULARES PARA JÓVENES Y ADULTOS
CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y AUTISMO
RESUMEN: Esta investigación cualitativa tiene como objetivo discutir situaciones que muestran el
reconocimiento y producción de sentidos y significados corporales en los jóvenes y adultos con
discapacidad intelectual y autismo a través de las danzas populares. Se entiende la danza como
uma herramienta polisémica, representativa en la formación humana y culturalmente establecida.
La experiencia en pantalla fomentó a los individuos condiciones que implicaron en la apropiación y
ressignificacion de su corporeidad, ejerciciendo un protogonismo social.
PALABRAS CLAVE: Manifestación Simbólica; Danzas Populares; Educación Física en la Perspectiva
Inclusiva.
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RESSONÂNCIAS DA MODERNIDADE NO
PENSAMENTO DE ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO
FÍSICA SOBRE A INCLUSÃO E DIFERENÇA

1

Cláudio Marques Mandarino2
RESUMO
O presente estudo tem como objetivo posicionar o entendimento das palavras inclusão e diferença,
utilizadas por estudantes de Educação Física. Operando com a matriz foucaultiana, faz uma genealogia
a partir do grupo focal e apresenta quatro elementos fundantes: a formação específica, o governo
do estado; a norma; e a identidade fixa. Ao localizar uma racionalidade moderna na constituição do
pensamento dos/as estudantes se faz necessário colocar a própria modernidade em questão.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Diferença; Educação Física.
É o apego ao princípio de que o homem é um ser pensante, até em suas
práticas mais mudas, e que o pensamento não é o que nos faz crer no que
pensamos nem admitir o que nós fazemos; mas o que nos faz problematizar
até o que nós somos nós mesmos. (FOUCAULT, 2014, p. 217).

1 INTRODUÇÃO
Embora as perguntas feitas noutros tempos sejam diferentes daquelas
que fazemos atualmente, não podemos esquecer que elas emergem a partir de
relações de saber e poder do nosso presente. As palavras inclusão e diferença
(I_D), entendendo-as como do imperativo da inclusão (LOPES E RECH, 2013),
como uma atitude de inclusão (LOCKMANN, 2010) ou a inclusão como matriz da
experiência (PROVIN, 2011; LOPES e MORGENSTER, 2014), que a primeira carrega
e de deslocamento de uma identidade fixa, capturada e imutável (SILVA, 2002;
SKLIAR, 2003; HALL, 2005; BAUMAN, 2005; SILVA, 2002), presente na segunda,
são herdeiras de correlações de força de um pensamento moderno que procura
classificar a tudo e a todos/as e, portanto, não deixar ninguém de fora ao produzir
modos de assujeitamento. As estratégias para colonizar quem se encontra na
primeira e a captura de uma alteridade noutra formam um par de palavras do nosso
tempo e que apresentam condições de possibilidade para serem analisadas através
de interpelamentos dados por elas.
Aproximando-se agora, no âmbito da licenciatura, em que se é convocado a
tomar uma posição sobre a I_D, o presente estudo entende ser este um terreno
fértil para problematizarmos o pensamento dos/as estudantes do ensino superior,
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza.
2 (UNISINOS), mandarino@unisinos.br
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neste caso, da Educação Física em relação a estas palavras. Portanto, o estudo tem
como objetivo posicionar os discursos presentes nas palavras I_D de estudantes de
Educação Física em final curso e localizar pontos de continuidades e rupturas com a
racionalidade moderna nos seus modos de pensamento. Diante dessa compreensão
e objetivo apresentado, a pergunta que emerge é a seguinte: Que continuidades
e rupturas da/com a modernidade constituem os discursos dos/as estudantes de
Educação Física em relação à I_D?
2 METODOLOGIA
A pesquisa se localiza numa matriz pós-estruturalista e tem como alicerce
teórico-metodológico os dispositivos da saber e poder presentes no pensamento
foucaultiano da arqueologia e genealogia em que se problematiza uma ontologia
histórica de nós mesmos, ou seja: “como nos constituímos como sujeitos de nosso
saber; como nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem relações de
poder; como nos constituímos sujeitos morais de nossas ações” (FOUCAULT, 2008,
p. 350). Desenvolvemos um Grupo Focal3 (G_F) composto por sete estudantes
do curso de Educação Física no ano de 2012. Para Dal’Igna (2012, p. 204), o que
caracteriza e diferencia o G_F das “demais técnicas é o seu potencial para produção
de informações sobre tópicos específicos, a partir do diálogo entre participantes de
um mesmo grupo. Esse diálogo deve estimular tanto as ideias consensuais quanto
as contrárias”.
Juntamente com os colaboradores, participaram da discussão o moderador
do grupo e mais um observador que acompanhou os encontros do G_F. Os/as
colaboradores/as (C) são identificados com as seguintes siglas: C1-G_F; C2-G_F;
respectivamente. Foram realizados dois encontros com as seguintes provocações
temáticas: 1-inclusão escolar; e 2-diferença. No material empírico, identificamos
o pensamento que os/as estudantes trazem consigo elementos fundantes da
racionalidade moderna a partir dos desdobramentos da I_D.
3 RESSONÂNCIAS DA MODERNIDADE EM RELAÇÃO À INCLUSÃO E DIFERENÇA
Para desenvolvermos a nossa discussão, vamos situar a modernidade a partir de
Harvey (2005, p.23) que assegura que “o desenvolvimento das formas racionais de
organização social e de modos racionais de pensamento prometia a libertação das
irracionalidades do mito, da religião, da superstição, [...]”. Considerando os modos
racionais de pensamentos, apresentamos a seguir alguns excertos do material
empírico que foram divididos em quatro momentos.

3 Esta pesquisa seguiu as orientações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi
aprovada no dia 15 de maio de 2012 pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
sob a resolução 038/2012 e número CEP 12/026 e registrado na Plataforma Brasil – CAAE com o nº
02785912.9.0000.5344.
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Eu acho que, quando eram as escolas especiais, as crianças tinham mais oportunidades
de evoluir o problema delas tanto físico quanto mental, até porque elas tinham professores adequados que faziam um trabalho qualificado para que esse processo evoluísse.
(C5-G_F)a.
Existe uma preparação específica como profissional para quem vai atender estas crianças dentro da escola?(C4-G_F)a.
A professora do ano seguinte ficava se perguntando se iria pegar a fulana como aluna e
o que iria fazer com ela.” [...]. Porém ainda falta um amparo no caso físico, falta uma formação de qualidade [...].(C1-G_F)a.
Acho que, na Educação Física, a aula deve ser dada por quem tem esta especialização,
e não simplesmente colocar uma criança naquela turma de 20 ou 30 e vamos adaptá-la.
(C3-G_F)a.
Eu não tenho como combater uma tendência que hoje está dentro da sociedade que é
a inclusão. Não tenho como dizer que o melhor lugar para eles é uma escola especial ou
que o melhor lugar para eles é estarem vivendo junto com outros alunos. (C1-G_F)b.
Para mim né, tudo aquilo que é o oposto do que eu penso, do que eu acredito, eu caracterizo como uma diferença. E esta diferença para mim só vai começar a fazer sentido a
partir do momento em que eu, de repente, me colocar numa outra posição, é um lugar
que eu estou estabelecendo referencial de diferença para mim. (C4-G_F)c.
Diferença para mim é algo que eu não conheço, que eu desconheço. (C3-G_F)c.
O diferente é opinião, ser diferente, diferente do que eu penso, eu tenho um padrão de
formação de ser assim, de pensar coisas [...], coisas que são diferentes. Depende da
minha formação enquanto pessoa, assim eu adquiri o meu conhecimento, fui formando
o eu. (C6-G_F)c.
[...] Partindo da teoria da individualidade de cada um, que um é diferente do outro, neste
sentido que eu quis falar, sim tem macros e minis espaços [...]. Esta criança é diferente,
mas a diferença eu acho que todos têm, todas as crianças têm, nenhuma é igual. [...].
Acho que não tem como trabalhar na Educação Física dessa forma. (C3-G_F)d.
[...], existe algo que é uma identidade que a gente criou, no meu caso, e desconstruir
isto é muito complexo, existe há muito tempo, porque os referenciais são muito fortes,
os referenciais que tu trazes ao longo da tua história são muito fortes. (C4-G_F)d.
Quadro 1 – Ressonâncias da Modernidade
Registros do Grupo Focal: Fonte – Elaborado pelo autor do trabalho

As ressonâncias estão presentes nos pensamentos dos/as estudantes, onde
podemos identificar as relações de saber e poder como constituidores dos
discurosos. Comentar sobre a formação específica (C5-G_F-a e C4-G_F-a) remete
a um entendimento de que a formação do/a professor/a, que tem na sua sala de
aula alunos/as posicionados numa discursividade de inclusão, dominem saberes
específicos, tal como se assenta a escola especial. Está presente uma produção de
verdade que estabelece um modo de subjetivação. A partir dessa ideia, emerge
uma pergunta tipicamente moderna: Qual é o melhor lugar do/a aluno/a com
necessidades especiais? Foucault (2011) nos ajuda ao trazer a pergunta de Immanuel
Kant: O que é o esclarecimento? E explica que a busca dessa essência é tipicamente
moderna:
O presente já não é o momento do esquecimento. É, ao contrário, o momento
em que vai brilhar a verdade, aquele em que o obscuro, ou o virtual, vai revelar-se
em plena luz. O que faz com que o presente se torne, ao mesmo tempo, revelador e
analisador do passado (FOUCAULT, 2005, p. 272).
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Este discurso aparece a partir de uma racionalidade moderna, tem o seu eco a
partir de instituições de sequestro (Lopes e Dal´Igna, 2012), tais como: as escolas,
manicômios, hospitais, etc. Nelas, as práticas de governo do estado implementam
leis, aparecem no excerto do acadêmico C1-G_Fb como um discurso relacionado ao
imperativo da inclusão (Provin, 2011; Lopes e Rech, 2013), que é do nosso tempo,
como comenta Foucault (2011), que esteja dentro de uma racionalidade política
estabelecida por discursos, num campo de forças.
A diferença é pensada a partir da norma, (C3-G_F-c; C4-G_F-c; C6-G_F-c) e nela
estamos diante das práticas divisoras, normal e anormal, que aparecem juntamente
com a entrada do biopoder (FOUCAULT, 2005). O pensamento da identidade fixa
(O sujeito é assim) (C3-G_F-d; C4-G_F-d) nos convida a olhar para Silva (2002)
e Skliar (2003), que nos ajudam a pensar na potência diferença, assim como Hall
(2005) estudando seus traços culturais, e Bauman (2005) a identidade como a
própria crise do multiculturalismo. Os colaboradores estão, na sua formação, diante
de um pensamento que teve a sua fundação em diferentes maneiras de se pensar
uma atitude moderna.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a identifcação de ressonância da racionalidade moderna na constituição
de pensamento dos estudantes de Educação Física, encerramos o trabalho com
a identificação de dois interpelamentos: os discursos dos/as estudantes, colocam
na mesa a produção de verdades sobre a inclusão escolar e a responsabilidade
da formação inicial; e, o olhar sobre as diferenças convocam os/as estudantes a
terem uma atitude atravessados pelas correlações de forças do saber e poder que
constituem os discursos no presente, com ressoamentos do passado.
RESONANCIAS DE LA MODERNIDAD EN EL PENSAMIENTO DE ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE LA INCLUSIÓN Y LA
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo posicionar a la comprensión de las palabras y la
diferencia de inclusión utilizados por los estudiantes de Educación Física. Operando con la matrix
de Foucault, es una genealogía de los grupos de enfoque y tiene cuatro elementos fundamentales:
formación específica, el gobierno del estado; la diferencia y la norma; y la identidad fija. Para localizar
una racionalidad moderna en la constitución del pensamiento, el estudiante está obligado a poner la
propia modernidad en cuestión.
PALABRAS CLAVE: Inclusión; Diversidad; Educación Física.

RESONANCES OF MODERNITY IN THE THOUGHTS OF PHYSICAL EDUCATION
STUDENTS ABOUT SOCIAL INCLUSION AND DIVERSITY
ABSTRACT: This study aims to position the understanding of the words inclusion and difference
used by students of Physical Education. The research makes a lineage on a focus group and shows
four founding elements: specific training, state government, standard, and fixed identity, based on
Foucault’s matrix. It is needed to question modernity when locating a contemporary rationality in the
development of thought.
KEYWORDS: Inclusion; Difference; Physical Education.
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DIFERENÇA GERACIONAL: EM BUSCA DE OUTRAS
LENTES PARA ENXERGAR A INFÂNCIA1
Katia Regina de Sá2
RESUMO
Partindo da compreensão de infância como uma categoria da estrutura social a partir da diferença
geracional, o presente estudo discute os conceitos de infância e culturas infantis e analisa um relato
de experiência inspirado no currículo cultural de Educação Física, que valorizou as culturas infantis e o
diálogo entre as gerações, assegurando o direito de participação das crianças no processo educativo
e apontando caminhos possíveis na superação da invisibilidade da infância.
PALAVRAS-CHAVE: Infância; diferença; currículo

INTRODUÇÃO
Nos dois últimos séculos disseminou-se uma compreensão de infância como uma
categoria da estrutura social a partir da diferença geracional, baseada principalmente
nas teorias evolucionistas que descreveram as crianças como diferentes, pela sua
incompletude e inferioridade em relação aos adultos. Mesmo com as tentativas de
desconstrução esboçadas na pós-modernidade, a noção de diferença associada à
inferioridade da infância ainda permanece no ambiente pedagógico, principalmente
nos currículos de Educação Física que se fundamentam nas teorias biopsicológicas.
Na escola, quais são as representações que fazemos circular sobre nossos
alunos? Como o adulto percebe a infância? Qual a participação das culturas infantis
no currículo? A Educação Física pode buscar outras lentes para enxergar a infância
e desenvolver currículos que respeitem e valorizem as diferenças geracionais?
Com o intuito de buscar respostas para tais perguntas, o objetivo do presente
estudo é discutir os conceitos de infância e culturas infantis e analisar um relato
de experiência inspirado no currículo cultural de Educação Física. As discussões e
análises foram desenvolvidas a partir do referencial teórico da sociologia da infância
e das teorias críticas e pós-críticas de currículo.
INFÂNCIA E CULTURAS INFANTIS
A concepção de infância se altera de acordo com os discursos que circulam na
sociedade, portanto, é fundamental refletir sobre a infância enquanto construção
social e não como algo natural. Por volta do século XVIII, ocorreu a institucionalização
da infância com a consequente separação das crianças do mundo adulto. Como
1 O presente textos não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de São Paulo (USP) / Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), katia.sa.bh@gmail.com
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parte do projeto de governamento das populações, foram criados no século XIX
os sistemas nacionais de ensino e a escola tornou-se o passaporte para o indivíduo
civilizar-se, para sair da barbárie, ela exercia seu poder, principalmente, através do
disciplinamento dos corpos das crianças, numa ordenação rigorosa do tempo e do
espaço (BUJES, 2006). Nas escolas mineiras do início do século XX, a disciplinarização
dos corpos infantis se revelou em programas escolares da época, que submeteram
os corpos das crianças a um conjunto de práticas estranhas ao seu universo, sob o
primado da correção, do endireitamento e da constituição dos corpos, essa era a
finalidade da Educação Física que se queria realizar (VAGO, 2004).
Nas últimas décadas do século XIX inauguram-se, de forma sistemática, as
“ciências da infância”. A psicologia do desenvolvimento, a pediatria e a psiquiatria são
alguns exemplos de áreas que passam a difundir ideias sobre os desenvolvimentos
psicológico, mental, cognitivo, motor e físico da criança (QVORTRUP, 2015). Para
essas ciências, o desenvolvimento infantil era estudado como um processo evolutivo,
no qual cada estágio completado aproximava gradativamente a criança do modelo
ideal de ser humano – o adulto ocidental típico.
Ao longo do século XX, cresceu o esforço pelo conhecimento da criança no campo
das ciências humanas. Estudos provenientes da História, Sociologia e Antropologia
apresentaram importantes contribuições e nos permitiram compreender que
crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são
nela produzidas.
As ciências sociais têm criticado e desmistificado as ideologias dominantes
do capitalismo em relação à classe social, do colonialismo em relação à raça e do
patriarcado em relação ao gênero. Contudo, a ideologia do desenvolvimento temse mantido relativamente intacta no que diz respeito à infância (JENKS, 1994). Em
muitas instituições ainda prevalece o conceito fundamentado predominantemente
nas narrativas psicológicas, que desconsideram a condição histórica e política,
tomando essa fase somente como uma preparação para a vida adulta (QVORTRUP,
2015).
Diferenças de gênero, classe, etnia e história constroem diferentes mundos
da infância (SARMENTO, 1997). Contudo, estudar a infância, enquanto categoria
social do tipo geracional é um pressuposto da Sociologia da Infância, pois apesar
das diferenças, as crianças têm muito em comum. Para muitos, a criança ainda é
considerada como não adulto e este olhar registra especialmente a ausência, inscrita
na palavra latina que designa esta geração: in-fans – que não fala. Os processos
de qualificação da infância por negação (não fala, não razão, não trabalho) são
atos simbólicos de expressão do adultocentrismo. A infância deve a sua diferença
à presença de características distintivas, ela é um grupo social de sujeitos ativos,
que interpretam e agem no mundo, que produzem cultura. As culturas infantis
constituem-se como importante aspecto da diferenciação da infância (SARMENTO,
2007).
A INFÂNCIA NO CURRÍCULO CULTURAL
O currículo cultural da Educação Física busca inspirar-se nas teorias póscríticas da educação, sobretudo nos pressupostos dos Estudos Culturais e do
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multiculturalismo crítico, para tematizar as manifestações da cultura corporal
– brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas –, investigando e debatendo
questões que constituem as formas contemporâneas de luta social e abordando
marcadores sociais como etnia, gênero, religião, tempo de escolarização, local
de moradia, etc. Além disso, reafirmam a centralidade da cultura nas questões
relacionadas ao currículo e à necessidade de promover o diálogo entre e a partir
das culturas. Em ação, esse currículo valoriza a reflexão crítica sobre as práticas
corporais do universo vivencial dos alunos para, em seguida, aprofundá-las e
ampliá-las mediante o diálogo com outras vozes e outras manifestações, inclusive
as culturas infantis. Um currículo de Educação Física multiculturalmente orientado
pode ser uma alternativa para se posicionar a favor das crianças, grupo geracional
historicamente desprovido de poder e oprimido pelo adultocentrismo, embora
reconheçamos que as crianças também exercem poder entre si e com os adultos.
Inspirados no currículo cultural da Educação Física, alguns professores relataram
no livro Educação física e culturas: ensaios sobre a prática (NEIRA; NUNES; LIMA,
2014) suas experiências abordando diferentes marcadores sociais. Um dos relatos
presentes nesse livro - Amarelinha: brincadeira de bebê ou brincadeira de criança?desenvolvido pelo Prof. Franz Carlos Oliveira Lopes, foi desenvolvido numa turma
de 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de São Paulo, alicerçado
no campo teórico dos Estudos Culturais e fundamentado nas orientações didáticas
do currículo cultural da Educação Física. O projeto foi produzido a partir de uma
prática educacional que valorizou os saberes das crianças, assumindo estas como
produtoras de cultura e “desconstruiu representações elaboradas em meio às
relações de poder que marcam sujeitos em posições sociais assimétricas, no caso,
os sujeitos infantis” (LOPES; SHIGETOMI; ALVES 2014 p. 35). Por isso, o mesmo foi
analisado como uma possibilidade no sentido de reconhecer e valorizar as infâncias.
A análise do relato indica que ao elaborar, compartilhar e reelaborar suas
representações sobre as práticas corporais, as crianças vivenciaram a dinâmica entre
universalidade e singularidade, pois entraram em contato com os elementos externos
presentes em suas comunidades e apresentados pelos seus pares, mas também se
posicionaram e criaram os seus próprios saberes sobre as brincadeiras. A influência
etapista e desenvolvimentista percebida na sociedade sugere uma progressão de
brincadeiras adequadas para cada faixa etária, nas quais as brincadeiras dos mais
novos apresentam menor valor. Ao invés de aceitar essa hierarquização como natural,
o professor optou por problematizá-la, pois além de identificar as características da
amarelinha e de elaborar formas de registros a partir das vivências, o projeto buscou
desestabilizar as ideias fixas que relacionavam a amarelinha a uma determinada
faixa etária.
O professor assumiu o compromisso de ouvir as crianças, de legitimar os saberes
culturais daquela turma de alunos e de valorizar a cultura infantil. Ele percebeu o
preconceito em relação à faixa etária e a influência dos variados discursos que tentam
estabelecer verdades sobre o modo ideal de ser, em cada estágio. Ele tencionou
desconstruir esses discursos e deu abertura aos alunos para que atribuíssem novos
significados à amarelinha, posicionando-os como sujeitos produtores de cultura.
Portanto, trata-se de uma experiência multiculturalmente orientada que valorizou
as culturas infantis, o diálogo entre as gerações e que assegurou o direito de
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participação das crianças no processo educativo, reconhecendo as diferenças sem
a intenção de hierarquizá-las.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diferença é um tema candente na atualidade e presente na pauta das
políticas públicas. Ao lado da luta de classes, se colocam as lutas de outros grupos
minoritários que reivindicam a equidade e lutam por mais justiça social. O relato
analisado demonstra a possibilidade de lançar outros olhares sobre a infância a
partir do currículo cultural e a possibilidade do professor de Educação Física se
posicionar em favor dos direitos da infância através de sua prática, que é política e
pedagógica. Na luta pela justiça social, a escola tem papel fundamental nas discussões
e ações que envolvem a infância. Para tanto, as práticas pedagógicas poderiam
se pautar em tais discussões e em currículos multiculturalmente orientados que
problematizem e valorizem as culturas infantis. O relato de experiência analisado
adotou percursos onde as vozes das crianças foram ouvidas e valorizadas, onde as
diferenças geracionais foram problematizadas, apontando caminhos possíveis na
superação da invisibilidade da infância.
GENERATIONAL DIFFERENCE: SEARCHING FOR OTHER LENSES TOO SEE
CHILDHOOD
ABSTRACT: Starting from the understanding of childhood as a category of social structure based
on generational difference, the present study discusses the concepts of childhood and children’s
cultures and analyzes an experience report inspired by the cultural curriculum of Physical Education
that values children’s cultures and the dialogue between generations, ensuring the right of children
to participate in the educational process and pointing out ways of overcoming the invisibility of
childhood.
KEY-WORDS: childhood; difference; curriculum

DIFERENCIA GENERACIONAL: EN BÚSQUEDA DE OTROS LENTES PARA VER LA
INFANCIA
RESUMEN: De la comprensión de la infancia, como una categoría de la estructura social a partir de
la diferencia generacional, el presente estudio analiza los conceptos de infancia y las culturas de los
niños, y analiza una experiencia inspirado en el plan de estudios culturales de la educación física, que
ha valorado las culturas de los niños y el diálogo entre las generaciones, asegurando el derecho de
participación de los niños y señalando caminos para la superación de la invisibilidad de la infancia.
PALABRAS CLAVE: Infancia; diferencia; Plan de estudios
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MOBILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE1
Leandro Silva Vargas2
Cássia Reichembach3
Nathan Ono de Carvalho4
RESUMO
O presente estudo é caracterizado como um estudo de caso e aborda a temática da mobilidade social
e do esporte. Como objetivo busca-se analisar a contribuição do esporte para a mobilidade social de
um indivíduo. Esta é uma pesquisa qualitativa, que se utilizou de entrevistas semi-estruturadas. Para
análise de dados foi utilizado o método de Análise de Conteúdo de Bardin. Foi possível identificar
que o entrevistado percebe que após a participação esportiva obteve mais oportunidades na sua
vida.
Palavras-chave: Mobilidade Social. Classes Sociais. Esporte.

INTRODUÇÃO
O esporte passou por importantes transformações tendo em vista o
desenvolvimento das sociedades modernas e a globalização e, dessa forma, passou
a oportunizar um crescimento na escala social. As classes sociais são categorias
analíticas que nos possibilitam observar diferenças entre comportamentos de
grupos sociais isolados por fatores econômicos (MARX, 1971).
Percebe-se que a mobilidade social é uma concepção dinâmica, formado a
partir de informações próprias de cada contexto social. Nesse sentido, apresentase o problema de pesquisa, que se fez pela seguinte pergunta: Como o esporte
contribui para a mobilidade social de um indivíduo?
CONTEXTO SOCIAL DO ESPORTE
Em 1978, a Organização das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) apresentou a Carta Internacional de Educação Física e Desportos,
que firmou em um documento a discussão internacional que aconteceria sobre
o esporte, tornando-se um marco ao lançar a perspectiva do direito a prática
esportiva, o que expandiu consideravelmente a importância do esporte (UNESCO,
1978). Com o crescimento significativo do número de praticantes de esportes no
mundo e o aparecimento continuo de novas modalidades esportivas, sob diferentes
perspectivas, destacam que o esporte, pelo seu progresso em relevância social,
tornou-se um dos fenômenos mais importantes no final do século XX (TUBINO,
2001).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Metodista IPA, professorleandrovargas@gmail.com
3 Centro Universitário Metodista IPA, cassia.reichembach@hotmail.com
4 Centro Universitário Metodista IPA, nathan.ono@gmail.com
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MOBILIDADE SOCIAL E ESPORTE
A mobilidade social ocasionada pelo esporte atribui o papel que esta atividade
realiza na sociedade capitalista. Por isso, o esporte como meio de mobilidade
social pode também ser tratado por suas disfunções e distorções sociais que esse
movimento concilia (CÁRDENAS; FREIRE, 2014). A partir de Sedorko e Finck (2012)
é possível afirmar que as características potencializadas através do esporte e da
mobilidade social ascendente não são constituídas somente pelo esporte, mas são
reflexos da estrutura social em que ele sucede.
IDENTIDADE E RECONHECIMENTO SOCIAL
O reconhecimento e a identidade estão ligados a busca por dignidade e pelo
valor próprio do indivíduo, perante a influência das desigualdades e, “no horizonte
do reconhecimento, permanece a igualdade universal.” (DUBET, 2003, p. 64). Para a
compreensão do reconhecimento como método de análise da vida social, Touraine
(2006) diz que o reconhecimento pode estar relacionado a uma ideia de condição
de realização em si mesmo ou apenas uma condição de reconhecimento do mérito
individual. Sendo assim, a construção dessa identidade é vista como um processo
intersubjetivo de busca por reconhecimento correspondente entre os sujeitos em
interação social.
MÉTODOS
O presente estudo é uma pesquisa qualitativa descritiva que desenvolveu um
estudo de caso acerca da temática da mobilidade social; Identidade e reconhecimento
social; e o Esporte. Como objetivo buscou-se analisar a contribuição do esporte
para a mobilidade social de um individuo. Para instrumento de pesquisa foram
desenvolvidas uma serie de entrevistas semi-estruturadas com o sujeito participante
do estudo a fim de construir o estudo de caso.
O sujeito escolhido para este estudo tem em sua trajetória o esporte como
grande agente transformador, justificando assim sua escolha através do método de
conveniência. Para análise de dados foi realizado o método de analise de conteúdo
de Bardin (2010).
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Antes de apresentar as categorias, se faz necessário mencionar a trajetória de
vida do participante. Este teve seus primeiros contatos com o esporte aos 6 – 7 anos
de idade por meio da Educação Física, após teve algumas vivências em categorias
de base de futebol de alguns clubes e em competições de níveis mais avançados. O
primeiro emprego do participante foi ligado a uma empresa de transporte coletivo
no cargo de cobrador, vaga está que foi lhe oferecida em troca do mesmo participar
de competições pela equipe de futebol da empresa. Desligou-se da empresa de
transporte para começar sua carreira profissional na área da Educação Física, desta
forma realizou alguns estágios em clubes e escolas, que lhe foram ofertados a
partir de sua experiência com o esporte universitário, onde foi atleta. Formou-se no
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curso de Educação Física, e atualmente atua como treinador de futsal de equipes
universitárias e em um colégio particular.
MOBILIDADE SOCIAL
O participante relata que ainda quando estava estudando, a partir do ingresso
e vínculo com o futsal universitário, começou a ter suas primeiras oportunidades de
emprego na área da Educação Física, nos quais primeiramente obteve vinculo como
estagiário, após foram surgindo outras oportunidades trabalho melhores, até ser
contratado por uma instituição conceituada antes mesmo de estar formado, sendo
assim, quando se formou já estava com trabalho garantido. Como se percebe na fala
a seguir:
PARTICIPANTE: A minha remuneração passou a ser bem melhor, são mudanças
que eu vejo bem visíveis, os empregos sempre foram melhorando.
Nesse sentido o entrevistado destaca a influência positiva que o esporte e o
esporte universitário tiveram sobre sua mobilidade social. Conforme a fala abaixo,
dita pelo entrevistado, é importante destacar que estes ganhos foram concretizados
através de sua participação esportiva.
PARTICIPANTE: Vejo que através do jogo os benefícios que eu pude ir ganhando
me facilitaram a ter uma remuneração bem melhor da que eu tinha até então
[...] me ajudou a pagar um carro que eu não tinha, a pagar a faculdade que
até então eu não estudava e depois disso ai sempre fui avançando, porque eu
consegui trocar o carro, consegui comprar um terreno, eu consegui fazer a
outra faculdade, consegui terminar o bacharel e licenciatura, tudo coisas que
eu ganhei através de ter entrado em empresas pelo esporte.

O participante ressalta a importância do esporte universitário no processo de
transformação e mobilidade social pelo qual passou. O esporte universitário possui
características próprias por se tratar de um elemento de formação, uma vez que
seus participantes são atletas/estudantes e sua percepção do esporte engloba
também aspectos de sua formação profissional.
PARTICIPANTE: Minha ascensão social, minha ascensão profissional se deu
através da minha participação no esporte universitário [...] então eu vejo bem claro
essa influência do esporte universitário na minha formação.
Silva (1986), Ramos (2006) e Behrman (2000) trazem a mobilidade social como
um processo de mudança de classe social, caracterizado pela transição vertical do
indivíduo, aliando-se a ganhos materiais, recursos financeiros, formação pessoal e
profissional, levando o sujeito a participar de uma classe superior. Nesse sentido,
percebe-se que o esporte teve papel central na mobilidade social do entrevistado.
Sua trajetória esportiva o levou a alcançar a mudança de uma classe social inferior
a uma classe social mais elevada, através da sua qualificação profissional, tanto de
graduação como de trabalhos mais especializados, assim gerando aumento de sua
remuneração e consequentemente aquisição de bens.
IDENTIDADE E RECONHECIMENTO SOCIAL
A identidade e reconhecimento social estão interligados e fazem parte de um
processo de autocompreensão do indivíduo em relação ao todo e um processo
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de percepção do outro em relação ao sujeito. O participante, quando questionado
sobre sua percepção de identidade e reconhecimento social, destaca a influência
do esporte e da participação na equipe universitária esportiva como agente de
transformação, no qual possibilitou e ocasionou a mudança na forma como que os
“outros” o viam. Conforme o entrevistado:
PARTICIPANTE: Eu fui trabalhar em vários lugares através de indicações, coisa
que quando eu era rodoviário eu não tinha muita indicação, era só para empresa ali
e pronto.
Ainda ele coloca que a mudança de emprego e a formação acadêmica que
possibilitou que ele ocupasse funções diferentes das quais ele exercia antes,
transformaram a forma de como ele era visto e respeitado. O reconhecimento social
está caracterizado pela concepção de identidade, como nota-se na fala a seguir,
onde o entrevistado expõe seu sentimento comparando a forma de como era e de
como passou a ser percebido aos olhos dos outros:
PARTICIPANTE: Na verdade eu vejo algumas mudanças, eu exerci uma função
de rodoviário e que de certa forma aos olhos dos outros tu não é bem visto,
assim, tu não tem algum respeito. Passei a ser professor, passei a ser treinador,
[...] então isso ai já é uma visão diferente, tu acaba adquirindo um respeito
das pessoas, porque tu estar à frente de um grupo, as pessoas te olham de
uma maneira diferente.

Conforme apresentado Dubet (2003), Honneth (2003) e Taylor (1994), o
reconhecimento e a identidade estão interligados na busca de reconhecimento
próprio e dignidade. A concepção de identidade está relacionada com a existência
ou a inexistência de reconhecimento. Esse sentimento, tanto individual quanto
coletivo, é imprescindível para a emancipação do sujeito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa realizada, foi possível identificar a trajetória de vida do
participante e com ela o quanto o esporte contribuiu expressivamente para a sua
mobilidade social, pois o esporte sempre se fez presente em sua vida e através
dessas vivências trouxe valores e aprendizados, dessa forma construiu sua vida e
sua mobilidade social.
Foi possível identificar que o entrevistado percebe que sua vida após a
participação esportiva lhe proporcionou mais oportunidades, sendo a maior
mudança relacionada à sua inserção na sua área de trabalho, pois inicialmente
desempenhava uma função de cobrador em uma empresa ligada ao transporte,
trabalho este que também conquistou através de sua participação na equipe de
futebol desta empresa. Após, por meio de sua participação na equipe de futsal da
instituição na qual estudava, começou a conquistar seus primeiros estágios em sua
área de atuação, levando a uma contratação em um clube conceituado de Porto
Alegre, e posteriormente como professor em uma escola particular e treinador de
equipes universitárias.
É possível também identificar também como o participante percebe sua
identidade e reconhecimento social. O entrevistado destaca que sua participação
esportiva influenciou na mobilidade social e consequentemente no reconhecimento
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social e na sua percepção identidade. Nesse sentido, a construção de identidade
e reconhecimento social é vista como um processo intersubjetivo de busca por
reconhecimento correspondente entre os sujeitos em interação social.
SOCIAL MOBILITY THROUGH SPORTS
ABSTRACT: This study is characterized as a case study and works the theme of social mobility and
sport. The objective is to analyze the contribution of sport to the social mobility of an individual.
This is a qualitative research, using semi-structured interviews. For data analysis, the Bardin Content
Analysis method was used. The results show that after the sports participation the subject realizes
that he has obtained more opportunities in his life.
Keywords: Social Mobility. Social classes. Sport.

MOVILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE
RESUMEN: Este estudio se caracteriza como un estudio de caso y aborda el tema de la movilidad
social y el deporte. El objetivo busca analizar la contribución del deporte a la movilidad social de un
individuo. Esta es una investigación cualitativa, que se utilizó entrevistas semi-estructuradas. Para
el análisis de datos se utilizó el método de análisis de contenido de Bardin. Fue posible identificar
que después de la participación en deportes, el entrevistado se da cuenta que há obtenido más
oportunidades.
Palabras clave: Movilidad social. Clases sociales. Deporte.
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POSSIBILIDADES DO CURRÍCULO DO ESTADO DE
SÃO PAULO PARA O ENSINO MÉDIO: INSERÇÃO
DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Dandara de Carvalho Soares1
Mateus Camargo Pereira2
RESUMO
O objetivo dessa pesquisa foi elaborar e implementar uma unidade didática a partir de conteúdos
do currículo de São Paulo para o Ensino Médio, no sentido de problematizar o preconceito e a
discriminação racial e avaliar as percepções do professor e dos alunos sobre o trabalho. Os principais
resultados indicam que: os negros não se reconhecerem como tal; existe discrepância entre a situação
socioeconômica do povo negro e branco; existe dificuldade de reconhecimento do preconceito e/ou
racismo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Étnico-racial; Currículo do Estado de São Paulo.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil é composto por diversas etnias devido ao seu processo de
desenvolvimento, que envolveu os habitantes nativos e os imigrantes estrangeiros
que vieram escravizados ou em busca de melhores condições de vida. Mesmo o
povo brasileiro possuindo inúmeras origens e crenças, tem dificuldade de conviver
harmoniosamente, por isso, o racismo é uma realidade no país.
O banco de dados nacional sobre a população negra realizado pela Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE) juntamente com outras instituições em março de
2012, demonstram que 51% da população brasileira é formada por negros, fazendo
do Brasil o segundo país com a maior população negra do mundo. A Federação do
Órgão para Assistência Social e Educacional (FASE) realizou uma pesquisa sobre
desigualdade racial no Brasil que demonstrou que a qualidade de vida dos negros
brasileiros está próxima à dos países mais pobres.
A Lei 10.639/03 sancionada em 9 de janeiro de 2003, que admite a
obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Africana e Afro-brasileira no Ensino
Básico, consolidou as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das
correlações étnico-raciais no Brasil, proporcionando ao aluno o resgate de sua
identidade histórica e o respeito às diferenças (BRASIL, 2003).
1 Fernanda Moreto Impolcetto Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Instituto de
Biociências, Rio Claro, (UNESP), dan_natacao19@hotmail.com ; femoreto@rc.unesp.br
2 Instituto Federal Sul de Minas, matunicamp@gmail.com
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Para o Relatório do Conselho Nacional de Educação, é função de qualquer
educador lutar pela superação do racismo e da discriminação racial, independente
de sua crença religiosa, posicionamento político ou do grupo étnico-racial no qual
está inserido.
A Educação Física como componente curricular obrigatório da Educação
Básica, articulado ao Projeto Político Pedagógico da escola, também deve se ater ao
atendimento desta lei, assim, este professor deve ter por objetivo o desenvolvimento
de um trabalho que busque a superação do preconceito e racismo.
Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi elaborar e implementar uma
unidade didática a partir de conteúdos do currículo de São Paulo para o Ensino
Médio, no sentido de problematizar o preconceito e a discriminação racial e avaliar
as percepções do professor e dos alunos sobre o trabalho desenvolvido.
2 METODOLOGIA
Optou-se por uma metodologia de natureza qualitativa e descritiva, dividida
em quatro etapas:
• Análise documental do currículo do Estado de São Paulo, para verificar se
havia ou não a presença das relações étnico-raciais nos conteúdos das aulas
de Educação Física do Ensino Médio.
• Levantamento diagnóstico, por meio de observação das aulas de Educação
Física, grupo focal com os alunos e entrevista semiestruturada com o professor,
para diagnosticar o conhecimento dos mesmos sobre o tema do trabalho, a
relevância deste tema e se assuntos sobre os negros são abordados nas aulas
de Educação Física.
• Elaboração da unidade didática composta por 8 aulas, a partir de um conteúdo
proposto para o 3º ano do Ensino Médio.
• Implementação e avaliação da unidade didática. A pesquisadora foi
responsável por ministrar as aulas, acompanhada pelo professor da disciplina,
ao final de cada aula, a pesquisadora fez anotações sobre o desenvolvimento
da mesma num diário de campo. A avaliação ocorreu por meio de uma
nova sessão de Grupo Focal realizada com os alunos (uma sessão com
10 integrantes, os mesmos que participaram do primeiro Grupo Focal) e
entrevista semiestruturada com o professor.
Os dados levantados foram analisados por meio da análise de conteúdo
(BARDIN, 1991).
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Os resultados apresentados indicam que as relações étnico-raciais aliadas
ao racismo e preconceito racial, proporcionaram reflexões e discussões entre os
alunos, pesquisadora e professor. Os principais resultados encontrados foram: os
alunos negros não se reconhecerem como negros; há estereótipos estipulados pelas
mídias; existe discrepância entre a situação socioeconômica das populações negras
e brancas; os alunos não reconhecem atitudes de preconceito e/ou racismo, por
crerem que são “brincadeiras”.
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As “brincadeiras” com o povo negro e o não reconhecimento dos alunos como
tal, foram notadas especialmente antes da intervenção. Observaram-se oito aulas
de Educação Física de duas turmas do 3º ano do Ensino Médio, para analisar como
eram as aulas e os perfis dos alunos. Verificou-se que os alunos se insultavam muito,
com palavrões e xingamentos, o alvo eram os negros, entretanto, o centro das
zombarias eram os negros “mais perceptíveis”, que recebiam insultos por meio de
frases como: “seu macaco”, “tinha que ser preto”. Tais insultos algumas vezes eram
levados na “brincadeira”, mas em algumas ocasiões esses alunos se ofendiam e
retrucavam.
As crianças e jovens negros sofrem agressões físicas e simbólicas tanto na
escola quanto na rua, por conta da cor da pele ou por algum traço físico e, acabam
assumindo o “embranquecimento”, que a sociedade e a escola, muitas vezes
impõem, afirmando que o ideal é o branco, loiro, olhos claros, cabelos lisos, etc.
Amaral (1995) fala sobre a violência que sofre a criança negra no espaço escolar, no
qual os insultos são tidos como “normais”, entretanto, são formas de desrespeito
com a população negra, mas que desde cedo são ensinadas às crianças.
Em uma das atividades utilizadas na intervenção, adequada às aulas do currículo
de São Paulo, os alunos assistiram uma reportagem dos ginastas Ângelo Assunção
e Arthur Nory, no qual o segundo cometia racismo contra o primeiro. Surgiram
comentários de repúdio e indignação à ação preconceituosa, porém, no momento
em que ouviram as comparações utilizadas no vídeo, os alunos deram risadas, o
que é muito contraditório, pois foram justamente essas comparações que tinham
cunho racista. Uma aluna disse que os ginastas foram infelizes em ter postado o
vídeo, pois era uma brincadeira entre eles, mas postando o vídeo as interpretações
foram negativas. Neste momento, percebe-se que segundo ela a problemática foi a
postagem do vídeo e não a ação em si.
Tais brincadeiras reforçam os estereótipos e deve-se evitá-las, ressalta-se que
com intimidade ou não, sendo brincadeira ou não, todos estes atos são racistas.
Segundo Cashmore (2000, p.172), a discriminação racial “pode ir desde o uso de
rótulos pejorativos como “crioulo” ou “negrão”, à negação de acesso a esferas como
habitação, educação, justiça, participação política, etc”.
Como o conteúdo das aulas era lazer/trabalho, além da inserção da questão
étnico-racial, foram apresentados conceitos referentes a este conteúdo, depois,
foram expostos alguns dados para que os alunos entendessem a relação deste
conteúdo com a população negra, como: formação acadêmica, média salarial, nível
de atividade física, etc. Os dados são alarmantes e percebeu-se que os alunos não
tinham contato com estes índices que descrevem a realidade dessa população, a cada
dado apresentado, a expressão de espanto e indignação estava estampada no rosto
dos alunos, neste momento, pode ser observada a discrepância socioeconômica
entre negros e brancos.
Em outra atividade, na qual os alunos pesquisaram na internet as imagens
de profissões relacionadas com o esporte, os resultados estavam mais próximos
do que imaginavam, mas mesmo assim os alunos ficaram surpresos. As buscas
por jogadores de basquete revelaram muitos negros, mas por outro lado, quando
procuraram imagens de professores de Educação Física e fisioterapeutas, a maior
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parte das imagens eram de brancos, o que ressalta os estereótipos estipulados pelas
mídias.
Segundo Roso et al. (2002) no meio virtual também ocorrem exclusões, pois
este é um ambiente que extrapola o tempo e o espaço, facilitando assim, o aumento
do espectro em que a exclusão é criada e reforçada. Sabe-se que este, de certa
forma, é um movimento sutil, muitas pessoas não notam sua intenção, apenas
consomem, por isso, este meio se torna cada vez mais produtivo, fazendo com que
o sistema, por meio da mídia e de outros recursos virtuais, tornem o “o diferente”,
que é a minoria, em “o igual”, maioria. Assim, mais pessoas consumirão o que dizem
ser “maioria”, mesmo sabendo que esta “maioria” não as contempla.
Esta problemática é bem expressiva no Brasil, algumas pesquisas, como as de
Araújo (2004) e Guimarães et al. (2006) apontam que os negros não estão muito
presentes nos meios de comunicação e de acordo com Barbosa (2004) e Carvalho
(2003) a participação da população não branca, denominados “minorias” estão
presentes neste espaço reforçando os estereótipos da nossa sociedade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados apresentados, conclui-se que trabalhar com as relações
étnico-raciais nas aulas de Educação Física para problematizar o preconceito racial
e o racismo é possível.
Por outro lado, abordar esta questão nas aulas é algo difícil e trabalhoso, pois
não há referências que sistematizam esta temática, há autores que escrevem sobre
negro e autores que falam sobre Educação Física escolar, entretanto, são raros os
que fazem esta interlocução. Até mesmo o currículo do Estado de são Paulo, que
é de uso obrigatório nas escolas estaduais, não oferece muitos conteúdos para o
professor inserir esta temática em suas aulas, quando isso ocorre, é por meio de
conteúdos que acabam reforçando estereótipos e limitando o conhecimento acerca
desta população.
Para que ocorram mudanças no cenário de preconceito e racismo que há no
Brasil, é fundamental inserir a temática que aborda as relações étnico-raciais na escola
e também nas aulas de Educação Física, pois o aluno terá acesso a conhecimentos
de forma crítica e reflexiva, o que muitas vezes fora desta instituição não acontece.
POSIBILIDADES DE SAO PAULO PLAN DE ESTUDIOS ESTATAL PARA LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: INTEGRACIÓN DE RELACIONES ÉTNICO-RACIALES
EM CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EM LA ESCUELA
RESUMEN: El objetivo de esta investigación fue desarrollar y poner en práctica una unidad de
enseñanza de contenidos curriculares Sao Paulo de la escuela secundaria, para hablar de los prejuicios
y la discriminación racial y evaluar las percepciones de los profesores y estudiantes en el trabajo. Los
principales resultados indican que: los negros no reconocen como tal; existe discrepancia entre el
nivel socioeconómico de las personas en blanco y negro; hay dificultad en el reconocimiento de los
prejuicios y / o el racismo.
PALABRAS CLAVE: Educación Física académico; Étnico-raciales; Currículo Del Estado Sao Paulo.

POSSIBILITIES OF THE STATE OF SÃO PAULO CURRICULUM FOR MIDDLE
SCHOOL: INSERTION OF ETHNIC-RACIAL RELATIONS IN SCHOOL PHYSICAL
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EDUCATION A CLASSES
ABSTRACT: The purpose of this research was to elaborate and implement a didactic unit based
on contents of the São Paulo High School curriculum, in order to problematize prejudice and racial
discrimination and to evaluate the perceptions of the teacher and the students about the work. The
main results indicate that: black people do not recognize themselves as such; There is a discrepancy
between the socioeconomic situation of the black and white people; There is difficulty in recognizing
prejudice and / or racism.
KEYWORDS: School physical education; Ethnic-racial; Resume of the state of São Paulo.
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O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E A DIMENSÃO
“GÊNERO”: ESTAMOS FALANDO DE EFETIVIDADE
NAS POLÍTICAS CONTRA O PRECONCEITO?
Paula Viviane Chiés1
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Brendo de Sousa Silva4
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RESUMO
O estudo analisou a efetividade de documentos do MEC em função da proposta de articulação do
Plano de Nacional de Educação (PNE-2014-2024), para nortear a dimensão gênero nas políticas
educacionais. A pesquisa realizou uma análise documental com o mapeamento destes documentos e
análise do PNE. Há massa crítica na representação do MEC pela SECADI para responder a demandas
sociais sobre o gênero, no entanto, ainda é necessária maior articulação dos setores de gestão com
as escolas.
Palavras-chave: PNE; gênero; políticas educacionais

1 INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Educação (PNE) foi instituído pela Lei nº 13.005/2014, assim
determinando a necessidade de elaboração ou adequação dos planos estaduais,
distrital e municipais de educação, em consonância com o texto nacional. Para que
os estados, o Distrito Federal e os municípios elaborassem e aprovassem seus planos,
com metas articuladas às metas nacionais, o Ministério da Educação (MEC) atuou
em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e
com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), criando
uma Rede de Assistência Técnica, que orientou as Comissões Coordenadoras locais
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nesse trabalho realizado em todo o país (MEC, 2014). Neste contexto, em termos
da questão da diversidade, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI) em articulação com os sistemas de ensino tem
implementado políticas educacionais nas áreas de alfabetização e educação de
jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações
étnico-raciais.
A responsabilidade do PNE é determinar diretrizes, metas e estratégias para a
política educacional dos próximos dez anos. Ele tem sido não apenas o referencial
para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, possibilitando
a operacionalização do sistema nacional de Educação, mas também sinaliza
a demanda de questões que necessitam a atenção da sociedade, buscando um
diálogo entre diferentes representantes políticos, líderes de movimentos sociais,
Organizações Não-Governamentais (ONG´s), dentre outros cidadãos a frente de
grupos interessados nos âmbitos que precisam ser transformados socialmente.
A investigação teve como objetivo analisar a potencialidade de alguns
documentos legais e científicos produzidos pelo Ministério da Educação – MEC
articulados e/ou em função da proposta do PNE (2014 a 2024), e que tenham instituído
também a preocupação em adequarmos as políticas educacionais frente às questões
de gênero. A partir dessa perspectiva foi constituída a questão de pesquisa: de que
maneira os materiais produzidos pelo MEC no processo de implementação da Lei
nº 13.005/2014 estão contribuindo para a aquisição de conhecimentos e avanços na
criação e implantação das políticas educacionais em prol da equidade de gênero?
2 METODOLOGIA
A pesquisa, de natureza qualitativa (MINAYO, 2010) e sustentada na análise
documental, foi constituída por duas etapas. A primeira traçou o mapeamento
dos materiais produzidos, analisando alguns elementos como objetivo central da
obra e trabalho crítico com a dimensão “gênero”. A segunda etapa privilegiou a
análise de uma obra em específico: Plano Nacional de Educação (PNE) de 20142024. Buscou-se identificar, nessa publicação acerca da temática educacional e
de gestão, elementos de crítica às maneiras pelas quais a sociedade vem tratando
a questão da diversidade e, em especial, o caráter das relações de gênero em
esfera geral e específica no contexto escolar. Nessa fase foram criadas categorias
analíticas que contribuíram para articular o campo teórico de gênero – expressão
que busca confrontar a visão de naturalização dos problemas sociais envoltos na
participação de homens e mulheres na sociedade– e a abordagem de políticas
sociais e educacionais compreendidas nesta pesquisa como documentos legais e
científicos, uma vez que, em sua concepção original, são entendidos e pensados
como orientadores da formação de políticas quanto à educação e desafios sociais
que demandam a atenção na sociedade contemporânea, dentre elas o gênero.
A categoria “gênero” foi inicialmente configurada por uma “construção
social dos sexos”, deste modo como demarcada por Simone de Beauvoir (1949,
1970), descrição simples, mas que, contudo, expurgou a escassa observação
das disparidades entre homens e mulheres no contexto limitado de caracteres e
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argumentos biológicos. O gênero tem a sua designação no processo correlacional
ou interseccional gerado para interpretarmos como homens e mulheres manifestam
seus papéis sociais na sociedade, e como a estas categorias, devem ser discutidas
outras formas de discriminação: raça/etnia, classe social, etc. (SCOTT, 1990). Nesse
sentido, as categorias a seguir foram utilizadas no processo de investigação dos
valores de equidade como possibilidade de efetivação das metas do PNE: (1)
compreensão conceitual – apresentação do conceito e contexto de formação da
dimensão gênero; (2) desconstrução de estereótipos – capacidade de historicizar
criticamente as relações sociais, possibilitando o movimento de desconstrução de
estereótipos; (3) construção de espaços de diálogo – apresentação das informações
articuladas à possibilidade de apreensão crítica do novo conhecimento; (4) coerência
epistemológica –capacidade de superar a lógica da ideologia patriarcal presente na
organização dos planos de educação e na produção de políticas.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A partir das análises realizadas infere-se que com base no Plano Nacional
de Educação, alguns passos foram dados em direção ao debate e visibilidade
do tema Gênero, observando também a implantação de diretrizes nacionais de
educação, percebemos que elas estão voltadas para o respeito à Diversidade, à
Orientação Sexual e a Identidade de Gênero. Foi criado um Comitê de Gênero, de
caráter consultivo, no âmbito do Ministério da Educação - MEC. Este comitê tem a
responsabilidade de propor diretrizes e apresentar subsídios técnicos e políticos
para a formulação, avaliação e aperfeiçoamento de políticas que visem à garantia
do direito à educação de qualidade, dentre outras ações, projetos e programas
educacionais, com a promoção dos direitos relacionados às questões de gênero, e
o enfrentamento das diversas formas de preconceito, discriminação e violência.
Como parte do trabalho de gestão, o referido Comitê de Gênero acompanha
e monitora a implementação das ações do MEC que tenham foco nas questões de
gênero, especialmente aquelas definidas no âmbito do Plano Plurianual - PPA e do
PNPM (Plano Nacional de Políticas para as Mulheres). As demais atividades do comitê
estão centralizadas na difusão de informação, criação de espaços de diálogo para
troca de conhecimentos e trabalho integrado nas ações, portanto, há a produção
de relatórios periódicos sobre as atividades exercidas e resultados alcançados.
Também como ações do comitê, há a responsabilidade na implementação do PNPM;
na proposta de ações de formação de servidores e dirigentes do MEC relacionadas a
questões de gênero; e na contribuição para o desenvolvimento de ações correlatas
nas secretarias do MEC e órgãos vinculados a esta Pasta, bem como nas demais
esferas do sistema educacional brasileiro.
Em termos da compreensão conceitual da dimensão Gênero, o MEC, com
ação conjunta à aprovação do PNE (2014-24) emitiu em 2015 uma Nota Técnica
(n. 24) através da SECADI como resposta às demandas de organizações sociais,
parlamentares e sistemas de ensino. Neste documento existe uma explicação do
conceito de gênero, a partir de seu caráter histórico e social das relações entre
masculinidade e feminilidade, não apenas mas também esclarece que “[…] é preciso
reafirmar que os conceitos de gênero e orientação sexual, sem negar-lhes sua
RESUMO EXPANDIDO | GTT 08 - INCLUSÃO E DIFERENÇA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2296

relevância política, são conceitos científicos, construídos em bases acadêmicas”. O
mesmo documento ressalta que o contexto escolar representa um ambiente potencial
para processos discriminatórios, principalmente para sujeitos que transgridam as
expectativas de comportamento de gênero.
A SECADI como voz ativa do MEC para tratar da diversidade e do preconceito,
tem evidenciado a preocupação em trazer políticas atentas ao fato de que sujeitos
no ambiente escolar apresentam experiências educacionais envoltas por várias
formas de violência física e simbólica (agressões físicas e verbais, discriminação,
isolamento, negligência, assédio) promovidas não somente pelos estudantes, mas
também dinamizadas e estimuladas por gestores e profissionais da educação. Esse
contexto reforça a ideologia patriarcal e demonstra o mandatório de um trabalho
efetivo para coibir a discriminação. Nesse sentido tem se percebido a necessidade de
estratégias articuladas de enfrentamento à discriminação que considerem diferentes
dimensões, tendo o gênero e a orientação sexual como centrais, pois também tem
se evidenciado uma correlação entre indicadores de preconceito/discriminação e
um menor desempenho escolar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como considerações finais do presente estudo torna-se importante salientar
que há uma massa crítica formada e que possui representação dentro do MEC para
tratar de questões na dimensão gênero, principalmente com a atuação da SECADI
como porta voz e intermediaria do ministério em contrapartida às demandas sociais
em resposta aos diferentes grupos atentos ao desenvolvimento das discussões em
torno de gênero e à construção do ambiente escolar dentro de uma mentalidade
equânime. Junto a isto pode-se inferir um aumento da presença da dimensão gênero
nas últimas ações e documentos advindos das políticas em voga na atualidade.
Contudo, a efetividade em termos de esclarecimentos e mudança de valores
acerca do gênero nos textos dos instrumentos legais que vem acompanhando o PNE
ainda é questionável, isto porque por mais que o MEC tenha buscado gradativamente
dar visibilidade e suporte às discussões de gênero, há uma evidente quebra entre o
contexto expresso nos documentos legais, nos grupos reivindicatórios e nas escolas.
O PNE evidencia o seu olhar sobre a questão da mulher na sociedade,
principalmente quando se reporta à constituição das famílias atualmente na
sociedade brasileira, assim como, os documentos educacionais paralelos trazem
uma discussão de gênero com base teórica/acadêmica, com esclarecimentos
contextualizados na realidade das escolas,no entanto, para que estas políticas
educacionais sejam traçadas com foco a transformações efetivas que sinalizem a
equidade de gênero é necessário investigarmos a contrapartida dos profissionais,
os professores e professoras, que trabalham cotidianamente no contexto interno
das escolas, pois a efetividade de uma política aparece na incorporação de seus
preceitos sob aqueles que lidam no dia a dia do fenômeno em questão: “justamente
nas relações sociais definidas no contexto da educação”.
A presente investigação infere que a efetividade das políticas, não somente
aquelas direcionadas ao gênero, mas todas as políticas sociais terão a sua efetividade
a partir da preocupação em atender todo o ciclo, desde o âmbito do Ministério até o
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final da cadeia, ou seja, o cotidiano das intervenções pedagógicas e seus principais
atores dentro do ambiente escolar.
PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DIMENSIÓN “GÉNERO”: ESTAMOS
HABLANDO DE LA EFICACIA EN LAS POLÍTICAS CONTRA EL PREJUICIO?
RESUMEN: El estudio examinó la efectividad de los documentos del MEC en función del Plan Nacional
conjunto propuesto de Educación (PNE-2014 a 2024), para guiar a la dimensión de género en la
política educativa. La investigación llevó a cabo un análisis de los documentos con el mapeo de los
mismos y el análisis PNE.
PALABRAS CLAVE: PNE; género; políticas educativas

THE NATIONAL EDUCATION PLAN AND THE “GENDER” DIMENSION: ARE WE
TALKING ABOUT EFFECTIVENESS IN POLICIES AGAINST PREJUDICE?
ABSTRACT: The study analyzed the effectiveness of MEC documents based on the proposed
articulation of the National Education Plan (PNE-2014 a 2024), to guide the gender dimension in
educational policies. The research carried out a documentary analysis with the mapping of these
documents and PNE analysis.
KEYWORDS: PNE; gender; Educational policies
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SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO NA UNIVERSIDADE: A
PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDANTES1
Michele Pereira de Souza da Fonseca2
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar as percepções dos professores e estudantes sobre
situações de exclusão na sua instituição. Constituiu-se numa pesquisa qualitativa, com abordagens
quantitativas por meio de questionário direcionado aos respondentes. Os resultados mostraram que
as situações de exclusão percebidas envolviam a ênfase nas práticas e na técnica, o sobrepeso, o
biotipo adequado para ser professor de Educação Física e a questão da deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Educação Física; Formação docente

1 INTRODUÇÃO
Apoio-me no conceito de inclusão em seu caráter amplo, processual, dialético
que não privilegia somente uma parte da população e não se limita à inserção
simples e ingênua de pessoas rotuladas como diferentes num ambiente do qual
têm sido excluídos (SANTOS, FONSECA E MELO, 2009; SAWAIA, 2011). Booth e
Ainscow (2012) reforçam a definição abrangente de inclusão no que se refere à
redução de todas as pressões excludentes e de todas as desvalorizações porque
passam quaisquer pessoas, seja com base em deficiências, rendimento, religião,
etnia, gênero, classe, estrutura familiar, estilo de vida ou sexualidade.
Este artigo apresenta um pequeno recorte da tese intitulada‘Formação
de professores de Educação Física e seus desdobramentos na perspectiva dos
processos de inclusão/exclusão:
reflexões sobre Brasil e Portugal’ (FONSECA, 2014), realizada em duas
Universidades públicas: Escola de Educação Física e Desportos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (EEFD-UFRJ) e a Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto (FADEUP).
Destaco, neste recorte, as análises e discussões acerca de uma questão que
versava sobre o sentimento subjetivo de inclusão/exclusão (SAWAIA, 2011). Dessa
forma, o presente artigo tem como objetivo analisar as percepções dos professores
e estudantes sobre situações de exclusão na sua instituição.
2 METODOLOGIA
Metodologicamente, constituiu-se numa pesquisa qualitativa, com abordagens
quantitativas. O instrumento de coleta de dados foi o questionário,que teve como
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza.
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), michelepsf22@gmail.com
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respondentes: 139 estudantes e 45 professores da EEFD/UFRJ e 89 estudantes e 19
professores da FADEUP. A pesquisa foi de cunho comparativo no sentido de identificar
aproximações e distanciamentos em cada caso estudado, sem generalizações.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Perguntei se os respondentes já presenciaram (entre alunos, docentes ou
funcionários) alguma situação de exclusão na sua instituição. A maioria dos
estudantes brasileiros e portugueses assinalou que não.

Gráfico 1: Presenciou situação de exclusão - estudantes
Fonte: Dados de pesquisa

A maioria dos professores de ambas as instituições também assinalaram não.

Gráfico 2: Presenciou situação de exclusão - professores
Fonte: Dados de pesquisa

Aos respondentes que marcaram sim, pedi que justificassem e a questão
envolvendo o rendimento e a técnica esteve fortemente presente.
No X período, AULA DE X COM O “PROFESSOR” XX! Ele desmerece os alunos
que não reproduzem a técnica, ignora as dificuldades ou as faz de piada para
o restante da turma (estudante EEFD 96)
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Por vezes uma pessoa morfologicamente não adequada para determinada
prática é colocada de parte (estudante FADEUP 200)
Professores que acham que o aluno de educação física têm que ser um atleta
e acabam discriminando os com menos aptidões (professor EEFD 15)

Nas décadas de 1950 a 1970, a escola, e especificamente a Educação Física,
tinha um cunho tecnicista e militarista, sendo uma das principais vias de promoção
ideológica do regime militar. Infelizmente, nota-se que tal influência ainda perdura
na formação docente, contribuindo sobremaneira para o círculo vicioso excludente.
Darido e Sanches Neto (2005) ressaltam quenessa fase da história, o rendimento,
a seleção dos mais habilidosos, o papel diretivo e centralizador do professor e
a repetição mecânica dos movimentos estão muito presentes no contexto da
Educação Física escolar.
A questão do sobrepeso e do biotipo adequado para ser professor de Educação
Física foi relatada por estudantes da EEFD. Percebo que tais questões estão muito
ligadas à habilidade e rendimento também. Nessa análise, normalmente elenco
uma fala representativa da questão discutida de cada grupo de respondentes,
justamente porque não intenciono aqui fazer uma análise meramente quantitativa,
e sim no sentido de discutir as falas que emergem das justificativas. Porém, para dar
evidências dessa exclusão citada, reproduzi 2 falas muito enfáticas de estudantes
na EEFD:
Na aula de X, uma aluna não conseguiu realizar XX [uma atividade prática], e
passou mal, chegando a vomitar. Na ocasião, eu e outros colegas chamamos
a atenção do professor que ignorou o fato e justificou o mal-estar da aluna
pelo fato de ela estar acima do peso (estudante EEFD 122)
Aula de X, nessa aula tem uma aluna acima do peso e o professor pede pra
ela fazer XX [uma atividade prática], e a menina não consegue dar mal 2
voltas na pista, antes de se encerrar a aula ele cita-a como exemplo de não
ter conseguido correr porque ela não serve pra educação física, isso porque
é “gorda” para outros alunos (estudante EEFD 84)

Infelizmente o professor de Educação Física ainda “é considerado e tratado
como educador do físico, ou seja, treinador, domador de corpos” (SILVA, 2012, p.21).
Nesse sentido, a supervalorização do corpo atlético e perfeito, seja na formação
ou na ação docente do professor de Educação Física, ainda é flagrante e alvo de
exclusões caso não esteja no “padrão” esperado.
Obviamente a obesidade é um fator de risco trazendo prejuízos à saúde
do indivíduo, porém, o que aponto aqui é que toda forma de exclusão deve ser
combatida, especialmente vindo de professores formadores, que deveriam dar
exemplo de orientação e não de discriminação. Nesse sentido, um professor/
estudante de Educação Física deve obrigatoriamente ser atlético para ratificar o
rótulo de modelo corporal? Sua capacidade enquanto profissional/estudante fica
fadado à questão meramente física?Esse processo de exclusão é alimentado pela
concepção de corpo atualmente. Chicon (2008) afirma que:
na sociedade atual, ainda há uma supervalorização do corpo robusto, perfeito,
belo, atlético que, com a influência da mídia, ganha contornos de adoração
(“corpolatria”, culto ao corpo), em detrimento dos corpos considerados
imperfeitos, feios, degenerados, como o corpo deficiente, obeso, sacrificado
pelo trabalho árduo, pela miséria ou outra causa orgânica e social (p.21)
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Chicon complementa que ainda há o entendimento de que somente pode se
tornar professor de Educação Física aquele que souber demonstrar a tarefa ao
seu aluno. Por conta desse pensamento que perdura da década de 1950 até hoje,
infelizmente ainda vemos episódios como a professora de Educação Física que foi
vetada na perícia médica de um concurso público para dar aulas na escola por ser
obesa3.
Com base nos depoimentos acima relatados, noto claramente que essa
questão ligada ao rendimento e ao biotipo é muito mais evidenciada nas falas dos
respondentes da EEFD que da FADEUP. Os dados provenientes dos respondentes
da EEFD apontam que as diferenças não são invisibilizadas nesse aspecto, e sim,
são discriminadas sumariamente. O que nos leva a discrepância com os dados
vindo dos respondentes da FADEUP? Será que lá estão invisibilizados, por isso
não aparecem? Será a normalização da discriminação? Por outro lado, há que se
considerar também as diferenças culturais entre Brasil e Portugal, ou seja, o culto
ao/percepção de corpo lá provavelmente é diferente do que se cultua/percebe por
aqui, e esse aspecto precisa ser melhor pesquisado em outras investigações.
Os estudantes da EEFD e professores de ambas as instituições também
relataram casos de exclusão envolvendo deficiência, especificamente auditiva. Mais
uma vez enfatizo que a minha intenção aqui não é fazer uma análise quantitativa
dos dados, porém não posso deixar de mencionar que muitos estudantes da EEFD
comentaram este fato.
Houve um caso de um aluno surdo ter sido repreendido por um professor que
fala de costas para a turma e um outro aluno tinha que falar tudo para ele. A
professora nem quis saber que o aluno era surdo e mandou parar que estava
atrapalhando a aula (estudante EEFD 175)
A EEFD teve um aluno deficiente auditivo, que foi para uma universidade para
surdos no Sul, pois se sentia deslocado entre os demais (professor EEFD 38)
Um aluno surdo que, segundo o professor, “entendia tudo”, por isso, não fazia
porque não queria. Este exemplo mostra como a falta de conhecimento limita
a atuação do professor (professor FADEUP 1)

É necessário lembrar que o decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005), assegura que
as instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos,
nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis,
etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. Além
disso, devem prover tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, o que não
aconteceu nesse caso.
As falas bastante incisivas acima apresentadas, aliadas a obrigatoriedade
do decreto mencionado, levam-me a reflexão sobre o acesso e a permanência no
Ensino Superior, bem como a formação continuada de professores. Noto que as
políticas públicas cada vez mais permitem o acesso à Educação, porém não há
apoio e recursos visando à permanência com qualidade de todos os alunos.
Pelo menos nos dados dessa pesquisa, vejo que situações como estas são mais
narradas por respondentes da EEFD, especialmente estudantes, porém não dá para
3 Reportagem da Folha de São Paulo. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/
ff0302201111.htm
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afirmar que tais exemplos de exclusões como essas não acontecem (ou acontecem
menos) na FADEUP (Portugal) do que aqui na EEFD (Brasil), pois pode ser que essas
pessoas sejam tão invisibilizadas que não são notadas, ou que os estudantes não se
veem com voz para apontar tais exclusões.Posso, então, lançar um questionamento
sobre a inclusão perversa, ou seja, os estudantes passam por exclusões, mas isso
é velado? As diferenças são invisibilizadas? Sawaia (2011) corrobora tal visão, pois
entende exclusão como um descompromisso político com o sofrimento do outro,
portanto, não olhar pro outro é não reconhecer a exclusão.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos respondentes assinalarem não para a questão aqui apresentada, as
justificativas transpareceram exemplos de invisibilidade ou exclusão. Fica evidente
que os estudantes ainda são formados predominantemente na perspectiva do saber
fazer em detrimento do saber ensinar. É necessária uma mudança urgente neste
olhar, pois, este é um dos maiores relatos de exclusão.
Essa exclusão, conforme aponta Sawaia (2011), é complexa e multifacetada,
acontece de diferentes maneiras e precisam ser percebidas para que sejam
combatidas. Para isso, é importante caminhar para uma visão contemporânea de
Educação Física não só no discurso, mas nas culturas e nas práticas efetivamente,
bem como ter um olhar atento para considerar a diversidade, distanciando-sedo
foco exacerbado nas questões físico-corporais, de rendimento e biologizantes, em
detrimento de um cunho político, fundamental para orientar uma formação inclusiva,
crítica e reflexiva.
SITUATIONS OF EXCLUSION IN THE UNIVERSITY: THE PERCEPTION AND
TEACHERS AND STUDENTS
ABSTRACT: This paper aims to analyze the perceptions of teachers and students about situations
of exclusion in their institution. It consisted of a qualitative research, with quantitative approaches
through a questionnaire directed to the respondents. The results showed that the situations of
perceived exclusion involved the emphasis on practices and technique, overweight and biotype
adequate to be a teacher of Physical Education and the issue of disability
KEYWORDS: Inclusion; Physical Education; Teacher Education

SITUACIONES DE EXCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD: LA PERCEPCIÓN DE
PROFESORES Y ESTUDIANTES
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo analizar las percepciones de los profesores y estudiantes
acerca de los motivos de exclusión en su institución. Constituyó una investigación cualitativa con
los enfoques cuantitativos a través de un cuestionario dirigido a los encuestados. Los resultados
mostraron que las situaciones de exclusión percibidos implicados el énfasis en práctica y técnica, el
sobrepeso e el tipo de cuerpo para a ser un maestro de educación física y el tema de la discapacidad.
PALABRAS CLAVE: Inclusión; Educación Física; Formación del profesorado
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PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
NA ERA DIGITAL:NOVAS POSSIBILIDADES DE
APRENDIZAGEM1
Ana Paula Salles da Silva2
RESUMO
Este artigo teve como objetivo analisar os cruzamentos possíveis entre a Teoria das Inteligências
Múltiplase as potencialidades educativas dos Jogos Eletrônicos na aprendizagem de pessoas com
deficiência intelectual. Trata-se de uma pesquisa teórica, de ordem qualitativa. Resultados: Os Jogos
eletrônicos são experiências complexas, que incluem diversos recursos,que acionam as diferentes
inteligências favorecendo a aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Eletrônicos; Inteligências Múltiplas; Deficiência Intelectual.

1 INTRODUÇÃO
A era digital, também conhecida como cibercultura, é um novo modus operandi
que conforma, ainda que não determine, nossa capacidade de ação e percepção.
(LEVY, 2000). Esse movimento, que trata de um “[...] conjunto de técnicas (materiais
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores”
(LEVY, 2000, p. 17), desestabiliza e reorganiza as estruturas sociais, produzindo
novas formas de inclusão e exclusão.
A cibercultura afeta a todos, mesmo em áreas com menor densidade
tecnológica,mas as condições para operar dentro desse novo contexto são singulares,
pois a incorporaçãodesse novo habitus (BOURDIEU, 2009) digital está condicionada
as condições objetivas da realidade que são diferentes para cada um. Assim, ainda
que a cibercultura favoreça a construção de um novo habitus coletivo, o habitus
individual depende da posição da pessoa no campo, ou seja, das oportunidades de
aquisição de capital que ela possuiu (BOURDIEU, 2009), razão pela qual as relações
de poder historicamente estabelecidas podem perpetuar nesse novo contexto.
Pessoas com deficiência intelectual são historicamente discriminadas por
apresentarem dificuldades de adaptação ao modus operandi da sociedade, nesse
sentido, caso essa população não consiga acompanhar as mudanças advindas da
cibercultura, essas mudanças se transformam em novos mecanismos de exclusão
social. O discurso inclusivo, ao propor uma adequação da sociedade às diferenças,
visa modificar os mecanismos de poder que tendem a reprodução da exclusão, o
que abarca os meios para tornar acessíveisos domínios da cibercultura.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), aninhasalless@msn.com
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Não é novidade que a maioria das crianças e jovens, sem deficiência, é inserida
na cibercultura por meio das experiências com os Jogos Eletrônicos (JEs). No
entanto, isso ainda não ocorre com a mesma proporção com crianças e jovens com
deficiência intelectual. Abells, Burdbidge e Minnes (2008), investigando as opções
de lazer de 63 adolescentes com deficiência intelectual, verificaram que apenas 19
adolescentes eram usuários de JEs, evidenciando uma desvantagem nas condições
de apropriação de um habitus digital por aqueles que não jogam.
Os JEs de hoje engendram experiências complexas que incorporam bons
princípios de aprendizagem ancorados pelas pesquisas em ciências cognitivas (GEE,
2003 e 2004), que contribuem para o desenvolvimento das inteligências múltiplas
(BONFOCO; AZEVEDO, 2013) e a internalização de um habitus digital, mas apenas
recentemente os JEs têm sido pesquisados com pessoas com deficiência intelectual.
Nesse sentido, esse artigo objetiva analisar os cruzamentos possíveis entre a Teoria
das Inteligências Múltiplas e as potencialidades educativas dos JEs na aprendizagem
de pessoas com deficiência intelectual.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa teórica, de ordem qualitativa, que segundo Demo
(2000, p. 20) é “dedicada a reconstruir teoria [...] aprimorar fundamentos teóricos”,
neste caso,buscando articular um enfoque teórico que ancore novas possibilidades
de aprendizagem.Foram categorizados separadamente os princípios que orientam
a Teoria das Inteligências Múltiplas, os princípios de aprendizagem dosJEs e
as dificuldades mais recorrentes na aprendizagem de pessoas com deficiência
intelectual.Na sequênciafoi elaborado um quadro relacional, que permitiu
problematizar as potencialidades do uso dos JEsna aprendizagem de pessoas com
deficiência intelectual.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inteligência é definida, na teoria das Inteligências Múltiplas, como “um
potencial biopsicológico para processar informações que pode ser ativado num
cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados
numa cultura” (GARDNER, 2001, p.46), e que mesmo dotadas de influências
hereditárias, as inteligências sofrem alterações importantes com o meio, condição
que leva as inteligências a se organizarem de forma singular nas pessoas, mesmo
quando se trata da resolução de problemas e/ou criação de produtos similares
(GARDNER, 2001).
Em relação às pessoas com deficiência intelectual, a contraposição à ideia
de uma capacidade inata, geral e única, fortalece a crítica à visão generalista dos
antigos manuais de classificação dessa deficiência, que comparam a idade mental
com a idade cronológica, e que durante muito tempo fomentaram a infantilização
dessa população. Evidenciando a importância do papel formativo para ativar as
inteligências no desenvolvimento da maturidade e, ainda, no investimento das
potencialidades das pessoas com deficiência intelectual, desenvolvendo novos
processos cognitivos capazes de favorecer a autonomia e o reconhecimento social.
A Teoria indica, também, que a capacidade adaptativa, ligadas às competências
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conceituais, sociais e práticas (SCHALOCK et al., 2010), está relacionada com a
ativação das diferentes inteligências pela formação, o que favorece a adaptação
pelo processo de internalização do modus operandi.
No entanto, a grande questão, que Gardner (2001) traz para o debate da
aprendizagem com sua teoria, é que a formação voltada para ativar as diferentes
inteligências não pode ser linear para ser bem sucedida. Analisando dos dados,
identificamos que os JEs têm muito a acrescentar, visto que agregam elementos
visuais, sonoros e táteis, criando experiências multissensoriais que favorecem
a aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual, através da ativação de
diferentes inteligências.
Gee (2003) define os JEs como domínios semióticos, de modo que, jogar exige
do jogador a capacidade de reconhecer ou elaborar significados nesses domínios.
A interação com os domínios semióticos dos JEs favorecem a inclusão digital e, por
sua vez, a inclusão social, entendendo que os domínios semióticos dos JEs estão em
sintonia com domínios semióticos da vida cotidiana.

Figura 1 – Ilustração simplificada do quadro relacional

Segundo Castagnola, Bosio e Chiodi (2015)crianças com deficiência intelectual
necessitam de experiências didáticas práticas em detrimento de extensas
explicações orais; indicação que é pertinente quando consideramos que déficits na
capacidade de concentração, memorização, abstração e generalização são algumas
das características dessa deficiência, ainda que em graus de comprometimento
muito diferenciados de pessoa para pessoa.
Uma das principais dificuldades das pessoas com deficiência intelectual está
relacionada à habilidade da leitura e escrita, no entanto, outros códigos sociais de
comunicação como “imagens, símbolos, gráficos, diagramas, artefatos e muitos outros
símbolos visuais são significativos” (BONFOCO; AZEVEDO, 2013) na atualidade e os
JEs favorecem a aprendizagem desses símbolos, além de possibilitarem um caráter
menos abstrato na aprendizagem da palavra escrita, já que elas são vivenciadas em
meio a uma experiência concreta e significativa (BARSALOU, 1999).
RESUMO EXPANDIDO | GTT 08 - INCLUSÃO E DIFERENÇA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2307

As experiências de pessoas com deficiência intelectual com bons e diferentes
JEs, segundo os dados encontrados,podem favorecer a concentração, memorização,
abstração e, por vezes, a generalização de conteúdos, técnicas e novos modos de
solucionar problemas e criar produtos. Isso é possível porque bons jogos incluem,
segundo (GEE, 2003, 2004),bons princípios de aprendizagem, como:promovem a
experiência da aventura sem consequência, pois os jogadores podem refazer seus
passos quantas vezes forem necessárias;os jogadores se identificam com os jogos
se comprometendo a longo prazo, favorecendo a internalização de um habitus; o
jogo pode ser adequado (níveis de dificuldade) as necessidades e demandas do
jogador; promove a sensação de autoria pela possibilidade de realizar diferentes
escolhas; transpor saberes anteriores na resolução de novos problemas; possibilitam
um tempo de adequação a determinadas habilidades, antes de requerem novas;
os jogos oferecem informações verbais pontuais que contribuem na resolução de
problemas; os jogos são programados para serem desafiadores, mas solucionáveis,
sendo por essa razão motivadores; os jogos estimulam os jogadores a pensar de
modosistêmico; abordam diferentes conteúdos do cotidiano; entre outros.
No entanto, jogar qualquer JE de forma aleatória não é suficiente para
desenvolver boas aprendizagens, pois a ativação das inteligências depende da
qualidade das experiências que, por sua vez, está condicionada a diferentes fatores,
como: tipos de jogos, tipos de plataformas, acesso a internet, comunidades virtuais,
presença/ausência de amigos na interação com os jogos, entre outros. De fato,
as pessoas que jogam também podem estar na margem da exclusão social se a
qualidade de suas experiências for precária.
Assim, para que boas aprendizagens resultem das experiências com JEs
por pessoas com deficiência intelectual, é necessário realizar uma seleção prévia
dos jogos e, também, deve-se considerar, em muitos casos, a necessidade de
mediação, pois ainda são pouquíssimos os JEs elaborados considerando estratégias
específicas de ativação das inteligências para pessoas com deficiência intelectual.
Nesse sentido, algumas dificuldades se apresentam no uso de jogos comerciais,
como: poucas explicações iniciais, informações em língua estrangeira, tempo de
reação muito curto, ações simultâneas, etc; motivo pelo qual é preciso estar atento
aos níveis de dificuldades dos jogos, como já alertava Vigtosky (1978) ao abordar
a importância da zona de desenvolvimento proximal, mantendo-os desafiadores e
praticáveis, caso contrário promovem a frustração e a desistência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os JEs potencializam a aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual
ao ativarem diferentes inteligências por meio de experiências multisensoriais,
potencializando em especial diferentes formas de solução de problemas e de criação
de produtos no ciberespaço e nas tarefas cotidianas. Destaca-se ainda que, quanto
mais cedo as pessoas com deficiência tiverem acesso às experiências digitais, mais
fácil será a apropriação desse novo modus operandi, visto que é na infância que se
constrói nosso filtro sociocultural mais importante, que servirá de base para todas
as nossas experiências vindouras (BOURDIEU, 2009).
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA ERA DIGITAL:
NUEVAS POSIBILIDADES PARA EL APRENDIZAJE
RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo analizar las posibles intersecciones entre la teoría de las
inteligencias múltiples y el potencial educativo de los videojuegos en el aprendizaje de las personas
con discapacidad intelectual. Esta es una investigación teórica, orden cualitativo. Resultados: Los
videojuegos son experiencias complejas, que incluyen varias características, que desencadenan las
diferentes inteligencias que favorecen el aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual.
PALABRAS CLAVE: Videojuegos; Inteligencias múltiples; Discapacidad Intelectual.

PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE DIGITAL AGE: NEW
LEARNING POSSIBILITIES
ABSTRACT: This article aimed to analyze the possible crosses between the Theory of Multiple
Intelligences and the educational potential of Electronic Games in the learning of people with
intellectual disabilities. This is a theoretical research of a qualitative nature. Results: Electronic games
are complex experiences, which include various resources, which activate the different intelligences
favoring the learning of people with intellectual disabilities.
KEYWORDS: Electronic Games; Multiple Intelligences; Intellectual Disability.
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A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO
ESPORTE ADAPTADO
Isabela Rodrigues Da Cruz1
Pedro Fernando Ferreira de Brito2
Ieda Mayumi Sabino Kawashita3
RESUMO
A inclusão é muito discutida nos dias de hoje, e sempre buscando formas para que a mesma aconteça.
O presente trabalho busca obter o quanto de acesso pessoas com deficiência têm ao esporte, além
disso, se suas famílias acham importante a pratica do mesmo, se conhecem ou já ouviram falar sobre
a bocha paralímpica antes da realização do projeto e o que esse pode proporcionar ao seu filho. Para
realização do trabalho foi realizado um questionário semiestruturado, este foi respondido pelos pais
dos alunos participante do projeto. Diante dos resultados vimos que todos tiveram muito pouco acesso
ao esporte e desconhecimento sobre a bocha. Por fim olham para o projeto de modo muito positivo.
Palavras chaves: Esporte adaptado, inclusão social, Bocha Adaptada.

INTRODUÇÃO
Segundo Cardoso (2011), após a Segunda Guerra Mundial e 1870, pessoas
com deficiência auditiva já tinham oportunidades para participar das práticas do
esporte adaptado, onde teve início nas escolas especiais dos Estados Unidos. Após
a Segunda Guerra Mundial (1945), o esporte adaptado teve um impulso, com a volta
dos soldados feridos para seu país de origem, com amputações, distúrbios motores,
visuais e auditivos. Segundo o autor, o governo disponibilizou fora da área hospitalar,
práticas do esporte e atividade física adaptada para que melhorasse a qualidade de
vida e a inclusão social dos soldados acidentados.
Deu início através das reabilitações, para os soldados que voltaram da Segunda
Guerra Mundial,
a prática de atividades competitivas pelas pessoas com lesão medular e
outras deficiências similares servia como elementos motivadores para uma
interação com o ambiente não hospitalar, dando auxílio também além do
fisiológico, o psicológico dos soldados (PICULLI, 2016).

A inclusão de pessoas com deficiência ao esporte vem sendo muito escassa,
embora nos dias de hoje, termos uma maior discussão sobre o tema, ainda assim,
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Campus Muzambinho.
efrodrigues_isa12@hotmail.com
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Campus Muzambinho. pedro.
fernando1995@gmail.com
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Campus Muzambinho.
iedamsk@gmail.com
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muitas vezes, essas pessoas são excluídas, ou vistas como incapazes. (AZEVEDO;
BARROS, 2004).
Neste cenário, a inclusão existe para que o indivíduo possa ser parte efetiva, do
que a sociedade e o governo oferecem, valorizando a diversidade, respeitando o que
cada um pode oferecer. Concorda-se com Mello et al. (2007) que não é questão de
estabelecer privilégios, mas garantir a igualdade de oportunidades para as pessoas
com deficiência.
Compactua-se com Azevedo e Barros, (2004) quando bordam que, a autonomia
de renda, o desenvolvimento humano, a qualidade de vida e equidade devem ser
respeitados para as pessoas com deficiência, uma vez que, “o desenvolvimento
humano é a possibilidade dos cidadãos desenvolverem seu potencial intelectual
com menor grau de privação, ou seja, usufruir coletivamente do mais alto grau de
capacidade humana”.
No Brasil o esporte adaptado teve seu início nos anos de 1950, por iniciativa
de Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Serafim Del Grande, ambos com
deficiência física e buscavam no esporte a reabilitação, no caso a modalidade era
o Basquete. Fundaram nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo associações
esportivas denominadas, Clube do Otimismo no Rio de Janeiro (Almeida) e Clube
dos Paraplégicos em São Paulo (Del Grande), onde em 1959 os clubes tiveram seu
primeiro confronto oficial, marcando assim o início das competições paralímpicas
(ARAÙJO, 2011).
Segundo o autor até o ano de 1988 o desporto paralímpico acontecia de forma
esporádica, sempre com a participação do da Secretaria de Esportes do Ministério
da Educação e Cultura - SEED/MEC. A prática do esporte adaptado foi incrementada
no final de 1980, neste contexto observa-se o preconceito sobre o assunto que pode
indicar o porquê foi iniciado tão tarde no país. A pessoa com alguma limitação
físico-motor, sensorial ou mental é inclusa nas atividades adaptadas e recreativas,
trabalhando além do físico, o psicológico da pessoa (AZEVEDO; BARROS, 2004).
Benfica (2012) descreve os benefícios do esporte adaptado, que são: melhoras
no físico, como ganho de agilidade e força muscular, manejo da cadeira de rodas, do
condicionamento cardiorrespiratório e coordenação motora, também proporciona
o aumento da autoestima, a autonomia e independência para realizar o movimento
da prática, melhoria na confiança e imagem corporal, integração social (BENFICA
2012).
Concorda-se com a autora que, falar somente do ganho de melhoria de vida não
é o suficiente, o apoio familiar também torna essencial, que afirma “o apoio familiar
no momento da iniciação esportiva demonstra ser importante, tanto no aspecto
financeiro, relacionado à compra de materiais e transporte quanto no aspecto
emocional” (BENFICA, 2012, p. 67). Que também cita que o auxílio emocional é uma
das ferramentas mais importante para trabalhar no esporte adaptado, seja no início
e ao longo da prática, tornando a fonte de estímulo para que seus filhos possam
alcançar e desenvolver a prática do esporte adaptado.
O esporte paralímpico atende também pessoas com deficiências severas, como
a modalidade da bochaparalímpica, que segundo Picolli (2016, p. 73), “A bocha,
em 1970, foi adaptada com o intuito de atender as pessoas com deficiência que
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apresentavam um grave comprometimento motor, sendo este esporte direcionado
inicialmente apenas para pessoas com paralisia cerebral”, sendo incluso também
pessoas com um grau elevado de deficiência motora.
As modalidades são divididas em quatro classes funcionais, sendo elas BC1,
BC2, BC3 e a BC4. E segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, as modalidades
são representadas em BC1 tem a opção de ter um auxiliar no jogo, a BC2 não pode
receber assistência, a BC3 possui deficiência muito severa, usam instrumentos
auxiliar (calhas), podendo ser ajudados por outra pessoa, e por fim a BC4 que
possuem outras deficiências severas, mas que não recebem assistência. No jogo é
permitido o uso das mãos, dos pés e do instrumento auxiliar para a classe BC3.
Ainda sobre as regras do jogo, Piculli (2016) ressalta que,
O jogo pode ser disputado na forma individual, em pares ou em equipes.
Uma partida consiste na disputa de 4 parciais, sendo lançadas 13 bolas em
cada parcial, assim divididas, 1 bola branca, ou bola alvo, 6 bolas vermelhas
e 6 bolas azuis. O jogo deverá ser disputado em uma quadra plana e lisa,
com as delimitações de 6m x 12,5m. O objetivo do jogo é ter as suas bolas
de cor mais próximas da bola branca antes da primeira bola do adversário
(PUCULLI, 2016, p.74)

A bocha paralímpica é o esporte adaptado que o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - ISFULDEMINAS, Campus
Muzambinho, oferece nas APAES conveniadas, dando oportunidade para as pessoas
com deficiência possam participar do projeto de Educação Física Adaptada do
curso de Educação Física (PROEFA). Em relação ao aspecto financeiro, os alunos
participantes não têm esta preocupação, o projeto é gratuito, oferecendo alunos
bolsistas e voluntários para levar a prática aos alunos das instituições atendidas, e
também transporte para que os alunos possam ter oportunidade para ter viagens
técnicas, para conhecer outros locais, e outras pessoas, aumentando assim, a
socialização desses alunos participantes.
O presente trabalho busca inferir, quanto ao acesso pessoas com deficiência
têm ao esporte, além disso, se seus pais acham importante a pratica do mesmo, saber
se conhecem ou já ouviram falar sobre a Bocha Paralímpica antes da realização do
projeto e o que este pode proporcionar ao seu filho.
METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa qualitativa e de pesquisa ação, aplicado em uma das APAE
do Sul de Minas Gerais. Como instrumento foi utilizado questionário semiestruturado,
elaborado pelo PROEFA, aplicado com os pais ou responsáveis pelos de dez alunos
atendidos nesta unidade. Os alunos atendidos têm idade média de 8/70 anos que
estavam iniciando a participação de um projeto realizado na APAE, que utiliza da
Bocha Paralímpica como objeto de estudo.
O questionário aborda a pratica esportiva dos respectivos filhos e o conhecimento
dos pais sobre a bocha paralímpica. As questões presentes no questionário foram:
• Você acha importante a pratica de esporte para seu filho (a)? Por que?
• Seu filho (a) já praticou alguma modalidade esportiva? Se sim, qual?
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• Seu filho (a) tem vontade de praticar alguma modalidade esportiva? Se sim
qual?
• Você tem vontade de que seu filho pratique alguma modalidade?
• Antes do projeto iniciar, você já tinha ouvido falar sobre a bocha paralímpica?
• O que você acha que a bocha pode proporcionar para seu filho (a)?
É importante ressaltar que o questionário foi aplicado pela assistente social da
APAE, onde o pai e filho estavam presentes no momento. Esta opção foi escolhida
por se tratar de uma instituição onde, a técnica (assistente social), tem uma maior
proximidade das famílias, contribuindo de forma positiva com a pesquisa.
Após os questionários serem respondidos, foi feita uma análise das respostas
para assim observar realmente o acesso dessas pessoas ao esporte e o conhecimento
sobre a Bocha Paralímpica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira questão,onde se perguntou sobre a importância do esporte para
seus filhos que possuem deficiência, 100% afirmam que o esporte realmente é
importante. Como nestas falas:
P5: “Sim. Porque através do esporte temos o desenvolvimento físico, além
de ocupar a pessoa, que pode ter um estado depressivo quando não tem
atividade para desenvolver”.
P6: “Sim porque ajuda no desenvolvimento, e o mostra que é capaz de fazer
algo com seu próprio esforço”.

É importante destacar a resposta onde diz: “o esporte mostra que é capaz de
fazer algo com seu próprio esforço”, aqui vê-se a questão onde muitas pessoas
ainda não acreditam na capacidade dessas pessoas, não dando oportunidade as
mesmas, neste caso a mãe acredita em uma forma onde seu filho consegue ter
autonomia.
Corroboram com estas afirmações Sena et al que discutem os benefícios que
a pratica da bocha oportuniza a este público,
[...] a prática desportiva deve contribuir - como todas as outras ações educativas
- para reabilitação, para o desenvolvimento máximo das capacidades que o
indivíduo possui. O desporto deve ser sobre tudo gratificante para quem o
pratica. A pessoa com deficiência necessita não só conhecer o seu corpo, mas
também gostar dele, isto é, de viver com o máximo de êxito possível as suas
experiências corporais e, assim, deixar de ver o corpo como um repositório
de frustrações (SENA et al, 2014).

Na segunda questão, que tratava sobre a participação em alguma modalidade
esportiva, 78% dos pais responderam que os filhos nunca participaram de nenhum
esporte. 22% responderam que os filhos já participaram de algum esporte e citam,
natação, tênis de mesa.
Assim pode-se ver claramente a falta de oportunidade dada aos alunos, embora
a APAE dê algumas atividades para buscar a inclusão, nem todos participam, muitas
vezes por falta de uma atividade de fato adaptada para este público. Nossa vivência,
nas instituições especiais têm nos mostrado que a prática desportiva não atinge
RESUMO EXPANDIDO | GTT 08 - INCLUSÃO E DIFERENÇA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2313

todos os alunos, pois os que têm maiores dificuldades físicas associadas a outras
deficiências, na maioria das não participam de nenhum esporte.
Na questão número três, 33 % responderam que o filho não tem vontade de
participar de nenhum esporte e 66% responderam que seus filhos têm vontade de
praticar algum esporte. As opiniões podem ser divididas nas duas situações:
P8: Não, o meu filho não fala! Eu acho que ele não tem noção do que é esporte!
P2: Tem sim muita vontade, mas ela é cadeirante tudo depende da ajuda da
mãe.

Observa-se as dificuldades das famílias quando as limitações de seus filhos são
acentuadas, desde a questão da comunicação a realização de tarefas ou ações mais
simples. Acredita-se que os esportes paralímpicos são possíveis de serem ensinados
e praticados, entretanto, esta possibilidade não é respeitada pelas pessoas que os
atendem. Compreendemos que este trabalho exige adaptação das modalidades,
empenho dos professores, maior tempo de aula e número reduzido de alunos por
turma. As aulas de educação física dentro das escolas especiais, no nosso ponto de
vista, deveriam ser estruturadas para de fato atender a todos.
Benfica (2102) relata em seu trabalho sobre a falta de acessibilidade e as
dificuldades encontradas por pessoas com deficiência para a prática esportiva e
chama a atenção sobre seus direitos,
[...]as inúmeras restrições provocadas pela falta de acessibilidade, aspecto
discutido mais adiante. Porém, é preciso esclarecer um ponto levantado pelo
atleta. Essa ausência de estrutura física, espacial e de materiais adaptados
necessários para o livre acesso das pessoas com deficiência, nos diversos
locais sociais é um desrespeito ao direito do cidadão. A transgressão desses
direitos, associada ao desconhecimento das pessoas geram julgamentos
equivocados de que as pessoas, por terem uma deficiência, não são capazes
de frequentar tais espaços, quando na verdade é a sociedade que não lhe
proporciona condições para tal (BENFICA, 2012, p.87).

Na questão número quatro, 78% dos pais não conheciam a bocha antes que
seu filho praticasse, 22 % disseram já conhecer a bocha, como relatam:
P9: Não, nunca tinha ouvido falar!
P4: Sim, pela televisão.
Pontua-se que os pais têm consciência da importância da atividade física para
seus filhos e têm os mesmos desejos de pais com filhos sem deficiência.
Nesta questão, cabe ressaltar o papel da mídia e sua relação com o esporte
paralímpico, observa-se que estes vão veiculados somente em época de competições,
principalmente as internacionais, como observa Benfica (2012):
Embora a divulgação midiática de Jogos Paralímpicos de Atenas tenham
contribuído para que alguns atletas conhecessem e se tornassem praticantes
do esporte paralímpico, a divulgação midiática, principalmente televisiva,
do mesmo ainda é muito pequena perante a grandiosidade do Movimento
Paralímpico. Essa baixa visibilidade, concedida pela mídia, é uma das
preocupações dos atletas, pois pode dificultar a disseminação do paradesporto
e, consequentemente, a construção de novas parcerias entre atletas, equipes
paralímpicas e empresas patrocinadoras (BENFICA, 2012, p.68 e 69)
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Já a questão cinco, faz referência ao conhecimento dos benefícios que a
bocha paralímpica pode proporcionar, 100% dos pais acreditam que a bocha pode
proporcionar algum tipo de melhora no seu filho, sendo estas desde física até
psicológicas.
P4: Acho bom em tudo pra mente dela, para alongar, para se sentir menos
inferior, ela precisa sentir que ela não é menor que os outros.
P5: Desenvolvimentos, físico, intelectual, além de proporcionar maior prazer
em frequentar a APAE.

Ressalta-se a importância das instituições que atendem as pessoas com
deficiência em orientar as famílias e buscar sempre novas alternativas para a inclusão
dos mesmos.
A percepção dos pais em relação a modalidade se faz correta, apesar do não
conhecimento da modalidade, como destaca Alves e Cruz sobre os benefícios da
bocha:
O jogo coletivo e individual é uma situação privilegiada para o aproveitamento
de cada um conforme as suas possibilidades com vista à execução de uma
tarefa que dá identidade ao individuo. Assim a aprendizagem de gestos
técnicos deve ser acompanhada ou precedida (conforme os níveis etários) por
um trabalho centrado nas aptidões psicomotoras, nomeadamente (imagem
corporal, organização do tempo e do espaço, coordenação perceptivomotora). (ALVES; CRUZ)

A última questão procura saber dos pais o que esperam do projeto, as
expectativas citadas foram muito positivas, pois todas esperam que haja melhoria
tanto física quanto psicológica e que a bocha seja uma atividade prazerosa, trazendo
felicidade aos mesmos.
P8: Para uma vida melhor, com oportunidades, porque nossos filhos por
serem portadores de alguma deficiência não tem muita oportunidade, que
são essas que estão tendo agora com vocês profissionais, e isso é muito bom!

Pode dizer que, hoje em dia a inclusão da pessoa com deficiência ainda tem suas
barreias, os próprios alunos falaram que nunca tiveram experiência no esporte antes
do projeto. E que a prática pode trazer bons benefícios, seja físico ou emocional,
como foi falado na introdução deste trabalho, e pela fala dos pais.
Concorda-se com Benfica (2012) quando ressalta que a pratica esportiva pode
alterar a visão da sociedade frente as pessoas com deficiência e conclui que,
Através da prática de atividade física, seja ela de iniciação ou de alto
rendimento, a visão de piedade, incapacidade e inutilidade acerca da pessoa
com deficiência, pode ir aos poucos, sendo transposta pelo olhar cunhado na
potencialidade, independência e autonomia. (BENFICA, 2012, p. 35)

CONCLUSÃO
O objetivo foi procurar saber sobre a inclusão da pessoa com deficiência no
esporte, e como vimos, ainda não existe inclusão total essas pessoas.
Diante das respostas pode-se observar que o acesso das pessoas com deficiência
ao esporte não é tão fácil quanto deveria ser, poucos desses alunos entrevistados
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praticaram alguma modalidade esportiva, mas suas famílias compreendem a
importância desta prática e o quanto pode ser benéfica.
Para nós, integrantes do Projeto de Educação Física Adaptada, fazer parte
desta vivência é de imensa importância, sabemos que a inclusão das pessoas com
deficiência não é grande, mas basta ir além, se cada um fizer algo para incluir na
cidade em que mora o número vai diminuir no decorrer do tempo. A cada prática
de bocha é visível o quanto os alunos gostam, nos que verbalizam conosco e os que
pelos gestos conseguimos compreender seus sentimentos.
THE INCLUSION OF THE PERSON WITH DISABILITY IN ADAPTED SPORT
ABSTRACT: The inclusion is very debated currently, and always see forns to happen. This work propose
to get the acess percent that peoples with some deficiente could have on the sport, furthermore, if
their familys think importante the pratice it, if know or listen to talk about the paralimpic boccia before
realization of the Project and wich could propose for their children. For the realization of the work
was realized a questionary Semistructured, it was answered to the parents of the students include on
project. Given the results we watch tha everybody had litle acess on the sport and unfamiliarity about
boccia. Finally they look to the Project very positively.
Keywords: Adapted sport, social inclusion, bocciaadapted.
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A “INCLUSÃO” E O PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO: ORIENTAÇÃO DAS POLÍTICAS A FAVOR
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Adriana Cristina Barriviera1
Paula Viviane Chiés2
Guilherme Souto Gomes Magri3
João Lucas Marques de Souza4
Rogério Gomes dos Santos5
Phillip João Antonio Brasil dos Santos6
RESUMO
O presente estudo objetivou analisar o potencial de alguns documentos legais e científicos produzidos
pelo Ministério da Educação – MEC em conjugação à proposta de articulação decenal do Plano Nacional
de Educação, que carrega a preocupação de adequarmos as políticas educacionais frente às demandas
da “Educação Inclusiva”. A pesquisa foi de natureza qualitativa e sustentada na análise documental. Todos
os profissionais da educação devem ficar atentos e mostrarem seus questionamentos e reivindicações,
pois este é o momento crítico para conduzirmos o que pretendemos através da “inclusão”.
PALAVRAS-CHAVE: PNE; Inclusão; Políticas Educacionais.

1 INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento que foi estabelecido
para nortear a Educação Nacional para o próximo decênio (2014-2024). Esse
plano apresenta um referencial para a elaboração dos planos estaduais, distrital e
municipais, além de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, a
sustentabilidade do meio ambiente, a valorização da diversidade e inclusão, além
da valorização do profissional que atua na educação.
O PNE foi instituído pela Lei nº 13.005/2014 e estabelece 20 metas com suas
respectivas estratégias para a garantia de uma educação básica de qualidade. Essas
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metas dizem respeito ao acesso à educação, à universalização da alfabetização,
a ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. Dentre essas
metas está o atendimento de pessoas com necessidades educativas especiais
(PNEE) preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema
educacional inclusivo.
O movimento e conceito de inclusão foi desenvolvido no final da década
de 1970 e início de 1980, mas vem ganhando força e proporção a partir de 1990,
com a Declaração de Salamanca (1994) que é uma resolução mundialmente
reconhecida que procura equalizar as oportunidades e acesso para as pessoas com
necessidades especiais, consolidando a educação inclusiva em consonância com a
Convenção sobre os Direitos da Criança promulgada no Decreto nº 99.710/1990 e
a Declaração Mundial sobre Educação para todos (1990). Também a Lei 9394/1996
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seu Artigo 4 trata
da ampliação do atendimento especializado aos estudantes com necessidades
especiais na rede regular de ensino. Ainda o decreto nº 3298/1999 que regulamenta
a Lei nº 7853/1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
com deficiência. Neste contexto, as leis e políticas nacionais, em acordo com o PNE,
vem sendo pautadas na construção de um sistema de ensino que trabalhe em prol
da inserção da PNEE.
Com base nessa conjuntura, o presente estudo teve como objetivo analisar o
potencial de alguns documentos legais e científicos produzidos pelo Ministério da
Educação – MEC em conjugação à proposta de articulação decenal do PNE, para a
adequação de políticas educacionais frente às demandas da “Educação Inclusiva”.
Entre os materiais de análise do referido potencial, foi avaliado o “Documento
Subsidiário à Política de Inclusão” (MEC, 2005). A proposta é reconhecer documentos
advindos antes ou posteriores à publicação do atual PNE e avaliar como estes
harmonizam ou não com o plano e, assim, angariar subsídios para a discussão de
como a política de inclusão tem sido dinamizada, tendo o PNE (2014-2024) como
o eixo da interferência do MEC em termos da produção de informações e/dados
científicos em prol da viabilização da inclusão escolar.
2 METODOLOGIA
A partir dessa perspectiva foi constituída a questão de pesquisa: de que maneira
os materiais produzidos pelo MEC e interligados ao processo de implementação da
Lei nº 13.005/2014 estão contribuindo para a aquisição de conhecimentos e avanços
na criação e implantação das políticas educacionais que visem à inclusão (social)
escolar? A pesquisa, de natureza qualitativa (MINAYO, 2010) e sustentada na análise
documental, foi constituída em duas etapas. A primeira realizou o mapeamento
dos materiais produzidos, averiguando elementos como objetivo central da obra
e trabalho crítico com a dimensão da inclusão. A segunda etapa desenvolveu a
análise de uma obra em específico: o PNE de 2014-2024.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
O princípio da inclusão é defendido como uma proposta de aplicação prática
ao campo da educação de um movimento mundial, denominado inclusão social,
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que implicaria a construção de um processo bilateral, assim as pessoas excluídas e
a sociedade buscariam, em parceria, efetivar uma equiparação de oportunidades
para todos, construindo uma sociedade democrática em prol da cidadania. Nesta
sociedade, a diversidade seria respeitada e haveria aceitação e reconhecimento
político das diferenças. (MENDES, 2006).
Já no campo da educação inclusiva este princípio constitui-se de um paradigma
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia
de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da
exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 2008). Nesse contexto percebe-se que a
escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma parte significativa dos
seus alunos, que são marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela
baixa autoestima resultante da exclusão escolar e social. A inclusão total e irrestrita é
uma oportunidade que temos para reverter a situação da maioria de nossas escolas,
as quais atribuem aos alunos as deficiências que são do próprio ensino ministrado
por elas (MANTOAN, 2003). Portanto, uma mudança de paradigmas é necessária e
urgente no ambiente escolar.
A partir das análises realizadas infere-se que com base no PNE, alguns passos
foram dados em direção ao debate e visibilidade do tema Educação inclusiva,
observando também a implantação das Diretrizes Nacionais de Educação,
percebemos que elas estão voltadas para o respeito à Diversidade. Uma das críticas
dirigidas ao processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais nas
escolas, esta relacionada à crença de que ajustes, adequações de infraestrutura
física das escolas, ou mesmo a participação de professores em cursos de atualização
viabilizariam a implantação da política de inclusão escolar. No entanto, a efetividade
da política de inclusão proposta envolve uma mudança de paradigma na educação,
por conseguinte, há a indulgência de transformação de todo o aparato das escolas,
alterando primordialmente as noções de “educação” e de “pessoa com necessidade
especial”, pois ainda o contexto escolar trabalha com a adequação de ambientes
para atender indivíduos concebidos com referência a limitações, as diferenças ainda
apresentam caracterizações pejorativas, havendo incutida a ideia de que falta algo
para se chegar ao parâmetro da “normalidade”.
Conforme relatado no “Documento Subsidiário à Política de Inclusão”, as escolas
possuem o conhecimento da existência das leis acerca da inclusão de pessoas com
necessidades educacionais especiais no ambiente escolar e da obrigatoriedade
da garantia de suas vagas e atendimentos, assim respeitam e garantem a entrada
destes alunos, mostrando-se favoráveis à política de inclusão, todavia salientam a
ausência de definições mais estruturais acerca da educação especial e dos suportes
necessários a sua implementação.
Em termos legais, o Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe
sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, expõe já em
seu Art. 1º, cap I: “[…] a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os
níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades […]”. Logo
após a publicação deste decreto o MEC, por meio da Diretoria de Políticas de
Educação Especial – DPEE, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
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Diversidade e Inclusão – SECADI recebeu manifestações e pedidos de esclarecimento,
encaminhados por gestores de secretarias de educação, professores de instituições
de educação superior e representantes dos movimentos sociais. A principal questão
levantada foi a avaliação de que em diversos pontos o referido decreto determinaria
um retrocesso à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC, 2008), neste âmbito a SECADI foi incisiva em afirmar que o direito a
um sistema educacional inclusivo em todos os níveis está assegurado na Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU/2006, ratificada no Brasil com
status de Emenda Constitucional pelos Decretos nº. 186/2008 e nº. 6.949/2009.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A representação do MEC pela SECADI, responsável por tratar de questões que
englobam a inclusão, tem sido primordial para criar uma comunicação do MEC junto
às escolas, construindo pontes mais próximas de comunicação da gestão educacional
com o processo operacional de implantação da política de inclusão no ambiente
escolar. No entanto, deixar claro o que tais documentos mencionados definem
ainda não é suficiente, pois a operacionalização tem sido aplicada nas escolas, sem
os professores (junto a eles todos os atores da escola) terem consciência do papel
da escola neste processo de mudança de paradigma, sem assimilarem a perspectiva
de equidade que trata da questão da inclusão não favorecendo a ideia de limitação,
e sim respeito da diferença, sem julgamentos hierárquicos de poderes entre os
próprios alunos.
É evidente também que o MEC tem direcionado a teorização de questões
que abordam a inclusão (social) escolar, seja pela publicação de dispositivos
legais ou mesmo por elucubrações acadêmicas sobre o supracitado tema, neste
sentido, a massa crítica de discussões já possui um espaço e subsídio de diálogo
para compreenderem a filosofia e prerrogativas defendidas na Política de Inclusão.
A conclusão frente às argumentações levantadas nesta investigação, pode ser
organizada pela ideia de que há um processo de transição de paradigma que ainda
não cessou e que perdura desde um período anterior à publicação do PNE (20142024), o conteúdo e abordagens desenvolvidas pelos documentos analisados e
citados no decorrer do texto reforçam esta afirmação. Logo, todos os profissionais da
educação devem ficar atentos e mostrarem seus questionamentos e reivindicações,
pois este é o momento crítico para conduzirmos o que pretendemos através da
“inclusão”, a resposta é a diferença pautada na equidade e neste ponto como parte
da definição de paradigma (KUHN, 2010): “teremos que abalar as estruturas deste
grande casarão chamado escola”.
LA “INCLUSIÓN” Y EN LA EDUCACIÓN NACIONAL: GUÍA DE POLÍTICAS EN
APOYO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CONBRACE/CONICE/2017: GOIÂNIA,
GOIÁS
RESUMEN: Este objetivo analizar el potencial de algunos documentos legales y científicos producidos
por el Ministerio de Educación - MEC en conjunción con el Plan de Educación propuesto diez años
conjunta Nacional, que lleva a la preocupación de adequarmos políticas de frente educativos a las
exigencias de la “educación inclusiva”. La investigación fue cualitativa y la naturaleza en el análisis
de documentos sostenida. Todos los profesionales de la educación deben estar alerta y muestran
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sus dudas y reclamaciones, ya que este es el momento crítico para llevamos a cabo lo que nos
proponemos por la ‘inclusión’.
PALABRAS CLAVE: PNE; La inclusión; Políticas Educativas.

“INCLUSION” AND THE NATIONAL EDUCATION PLAN: POLICY GUIDELINES IN
FAVOR OF INCLUSIVE EDUCATION CONBRACE/CONICE/2017: GOIÂNIA, GOIÁS
ABSTRACT: The purpose of this study was to analyze the potential of some legal and scientific
documents produced by the Ministry of Education (MEC) in conjunction with the proposal for a
decennial articulation of the National Education Plan, which has the concern of adapting educational
policies to the demands of “Inclusive Education”. The research was qualitative and sustained in the
documentary analysis. All education professionals must be attentive and show their questions and
demands, because this is the critical moment to carry what we want through “inclusion”.
KEY WORDS: PNE; Inclusion; Educational Policies
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM
PROGRAMAS DO GOVERNO BRASILEIRO PARA A
ESCOLA: NOTAS SOBRE INCLUSÃO
Roseli Belmonte Machado1
RESUMO
Na perspectiva dos Estudos Foucaultianos em Educação, esta pesquisa propõe compreender quais
modos de objetivação e de subjetivação são direcionadas para o professor de Educação Física por
intermédio de alguns programas do Governo Federal que adentram a escola, focando nas atribuições
docentes. Ao analisar os discursos presentes nos materiais desses programas, nota-se que se busca
um professor de Educação Física preocupado em incluir para gerenciar riscos.
PALAVRAS-CHAVE: Professor; Educação Física; Inclusão.

1 INTRODUÇÃO
As discussões sobre o tema inclusão estão difundidas em todo o tecido social.
Alicerçado em paradigmas sociais, econômicos e políticos o assunto ganhou forma e
força em toda a nossa sociedade. Contudo, nos dias de hoje, talvez seja a escola um
dos espaços em que esse tema é potencialmente ventilado. Nessa compreensão e
ao considerarmos que o espaço escolar é constituído por pessoas e não apenas por
mobiliários e paredes, entende-se que os sujeitos que circulam por esse lugar são
constantemente atravessados por essa temática. Nos dias de hoje, ao adentrarmos
as instituições escolares é possível assistirmos a inúmeras preocupações, discursos
e práticas que remetem à inclusão.
Entre os sujeitos que são atravessados pelas políticas inclusivas está o
professor. Constantemente requisitado a estar presente nas discussões sobre o
tema e convocado a pensar estratégias para incluir seus alunos, o professor é um
potente alvo das políticas que dispõe a inclusão, como demonstram trabalhos de
pesquisa nessa área (LOPES; HATTGE, 2009, LOPES; DAL’IGNA, 2012, MENEZES,
2011). Nesse sentido, considera-se que o professor de Educação Física, bem como
os demais, também está na mira de tais políticas.
Importa demarcar que o entendimento de políticas inclusivas discutidas nesta
pesquisa vai ao encontro dos trabalhos e pesquisas desenvolvidas por Lopes (2011),
a qual afirma que políticas de inclusão são manifestações da governamentalidade
do Estado moderno e tem por objetivo atingir uma população que se quer governar
ou que está sob o risco, sempre calculado, da exclusão. Compreende-se que, ao
lado das políticas inclusivas, está a noção científica de risco, a qual “[...] vai se
1 Universidade Federal do Rio Grande (FURG), robelmont@yahoo.com.br
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tornando uma perspectiva cada vez mais vigorosa. Configura a importância de
posturas e práticas calculistas que visam ao controle das diversas situações de vida
em termos de custos e benefícios” (CASTIEL, 2007, p. 12). São reguladoras sociais
que gerenciam aqueles vistos como casos de risco, governando-os pela mobilização
de algumas poucas ações que incidirão sobre os seus modos de vida. Desse modo,
entende-se que programas como o Programa Mais Educação, o Esporte na Escola
e a Política Nacional da Educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva —
todos direcionados para a escola — são parte de políticas inclusivas, pois gerenciam
e conduzem, dentro da escola, sujeitos vistos como risco.
Nessa esteira de pensamento, por compreender que a escola é um dos espaços
mais profícuos para o acionamento de políticas inclusivas, como os programas
supracitados, e percebendo que os docentes são um dos alvos dessas políticas,
surge a vontade desta pesquisa. O objetivo foi compreender quais modos de
objetivação e de subjetivação são direcionadas para o professor de Educação Física
por intermédio dos programas Mais Educação, Esporte na Escola e pela Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. No rol dos
Estudos Foucaultianos em Educação, no qual se insere esta pesquisa, compreendese que não há um sujeito mesmo, mas um sujeito contingente compreendido pelo
a priori histórico, pelos modos de objetivação — em práticas de saberes e de poder
— e modos de subjetivação — na relação do sujeito com as verdades — que o
constituíram em uma ou em outra função. Um sujeito constituído nas diferentes
racionalidades e regimes de verdade que foram forjando diferentes subjetividades.
2 OS CAMINHOS DA PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa de inspiração genealógica, a qual, segundo Michel
Foucault (2008) “[...] se detém, em contrapartida, nas séries da formação efetiva
do discurso: procura apreendê-lo em seu poder de afirmação, e por aí entendo não
um poder que se oporia ao poder de negar, mas o poder de constituir domínios
de objetos” (ibidem p. 69-70). A genealogia está posta como um modo de olhar
para o objeto no intuito de compreender como somos constituídos nas relações
entre saber, poder e verdade. É uma análise dos discursos que compõe e organizam
programas considerados inclusivos que adentram a escola — pois destinam-se ao
gerenciamento de casos vistos como risco — sob um olhar de tensionamento entre
as relações poder-saber-verdade que vão constituindo docentes.
Para tal empreendimento foram analisados os seguintes documentos: Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008); Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001); Portaria Normativa
Interministerial Nº 17, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007); Manual operacional de
educação integral (BRASIL, 2013); Programa Mais Educação: Passo a passo; Manual
de Orientações Esporte na Escola. Brasília (BRASIL, 2013a).
3 PARA PENSAR AS ATRIBUIÇÕES DOCENTES
Destaca-se que nem todos os programas analisados se denominam como
inclusivos, porém, ao olhar o modo como se organizam, ficam claros seus
enredos com uma vontade de gerenciar riscos e de incluir. Contudo, para além de
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compreender esses programas como gerenciadores de risco e, portanto, parte de
políticas inclusivas, este trabalho tem o intuito de destacar como, em seus discursos,
tais programas objetivam e delineiam as atribuições dos professores, em especial
os de Educação Física, naquilo que é compreendido como modos de objetivação
e subjetivação. A seguir, alguns excertos retirados dos programas em análise e que
mostram como o professor deve ser e o que ele deve trabalhar em suas aulas:
As vivências trabalhadas na perspectiva do esporte educacional devem ser
voltadas para o desenvolvimento integral do estudante, atribuindo significado
às práticas desenvolvidas com criticidade e criatividade. O acesso à prática
esportiva por meio de ações planejadas, inclusivas e lúdicas visa incorporá-la
ao modo de vida cotidiano (BRASIL, 2013, p. 19 — grifos meus).
E, para que isso ocorra, o Programa visa capacitar os professores para atender
adequadamente às expectativas desses e preparar os outros beneficiados
para interagirem com os colegas com deficiência promovendo a interação
destes beneficiados (BRASIL, 2013, p. 4 — grifos meus).
Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como forma
de inclusão social, contribuindo para a efetivação dos direitos e construção
da cidadania das crianças, adolescentes e jovens, prioritariamente, com
deficiência e/ou necessidades especiais, em situação de vulnerabilidade
social e, ao mesmo tempo, capacitar o futuro profissional da área da educação
física para desenvolver o ensino das atividades físicas para pessoas com
necessidades especiais e/ou deficiência. (BRASIL, 2013, p. 10 — grifos meus).
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para
promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo:
Formação de professores para o atendimento educacional especializado e
demais profissionais da educação para a inclusão escolar (BRASIL, 2008, p.8
— grifos meus).
A combinação dos dois programas amplia as possibilidades de práticas
esportivas, na medida em que não é obrigatório a escola dispor de
infraestrutura esportiva, já que o PME se vale também de espaços alternativos
próximos ao ambiente escolar, tais como ginásios e praças. Além disso, não
é necessário que o PST ofereça o reforço alimentar, uma vez que os alunos já
recebem a merenda escolar complementada pelo MEC para permanecer na
escola em tempo integral. (BRASIL, 2013a, p. 6 — grifos meus).

Na Educação Integral, define-se que o professor atuante seja um professor
comunitário, seguindo os protocolos predefinidos nos documentos. Os professores
de Educação Física que atuam no Programa Mais Educação, poderiam atuar no
Macro Campo chamado Esporte e Lazer e no Macro Campo da Cultura e Artes
(BRASIL, 2007). Porém, embora houvesse uma lista de atividades e conhecimentos
que poderiam ser desenvolvidos e ensinados, esse não é o foco, pois, é possível
notar nas diretrizes do Programa a primazia do acolhimento e do gerenciamento
dos riscos. Isso é reforçado no Manual de Educação Integral que se propõe a incluir
os educandos através de atividades lúdicas que os integrem nos cotidianos modos
de vida e os retire de situações de vulnerabilidade social. Tal proposta é estendida
para estudantes com deficiência. O Esporte na Escola traz um discurso preocupado
com questões de inclusão social, alimentar e assistencial, além de ressaltar a
articulação desse programa com o Mais Educação. Não obstante a Política Nacional
de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva indica a necessidade
de formação de professores para a inclusão escolar.
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Cabe ressaltar que, embora fossem destacados excertos que se dirigem ao
professor, pouco se vê sobre conhecimentos e saberes tidos como específicos da
Educação Física. O foco é bastante generalista e coloca o professor como aquele
que deve incluir, cuidar, acolher e gerenciar riscos. Parece que há uma falta de
especificidade em relação ao que deve ser trabalhado, mas um foco nas funções
e na constituição do professor, o qual deve ser, dentre outros aspectos, gerenciar
riscos e incluir.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sublinho também o entendimento de que, além de aproximar e incluir os desvios
e gerenciar aqueles vistos como riscos, as políticas de inclusão intentam governar
a todos. Essas políticas, muitas vezes, dirigem-se muito mais àqueles que não eram
considerados um risco — num determinado aspecto, pois em outro talvez fossem
—, constituindo modos de agir e de pensar, do que àqueles que seriam comumente
considerados alvos das políticas inclusivas. Esse é o caso do professor.
Implicado pelos diferentes modos de objetivação e de subjetivação —
programas governamentais, práticas atuais, currículos — o professor de Educação
Física também é acionado para dispor estratégias que se afinam com a inclusão
num viés eu está voltado para o gerenciamento de riscos e pouco para o ensino de
outros elementos tidos como saberes específicos da Educação Física. Ao professor
são direcionados os currículos e os manuais de como atuar com cada prática e é
esperado que ele se torne um professor preocupado com os que estão sob o cálculo
do risco, um professor inclusivo.
MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA EM PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE BRASIL
EN LA ESCUELA: NOTAS SOBRE LA INCLUSIÓN
RESUMEN: Desde la perspectiva de los estudios de Foucault en la educación, esta investigación
propone entender lo que los modos de objetividad y subjetividad se dirigen al maestro de educación
física por parte de algunos programas del gobierno federal que entran en la escuela, centrándose en
tareas docentes. El análisis de los discursos de los materiales de estos programas indica que busca
un maestro de educación física en cuestión para incluir y gestionar el riesgo
PALABRAS CLAVE: Maestro; Educación Física; Inclusión

THE TEACHER OF PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOL PROGRAMS OF THE
BRAZILIAN GOVERNMENT: NOTES ABOUT INCLUSION
ABSTRACT: In the perspective of the Foucauldian Studies in Education, this research proposes to
understand which modes of objectification and subjectivation are directed towards the Physical
Education teacher by some programs of the Federal Government for the school, focusing on the
teaching assignments. The analysis of the discourses present in the materials of these programs
indicates that a physical education teacher is looking for a concern to include to manage risks.
KEYWORDS: Teacher; Physical Educations; Inclusion.
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A INCLUSÃO EDUCACIONAL COMO IMPERATIVO
LEGAL: RELAÇOES COM PROCESSOS DE IN/
EXCLUSÃO NA ESCOLA
Marcia Cozzani1
RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo compreender como professores da educação básica percebem
processos de in/exclusão de alunos/as com deficiência no contexto escolar. Participaram deste
estudo oito professoras da educação básica e onze estudantes de graduação em Educação Física.
Os resultados revelaram que o processo de inclusão é percebido como imperativo legal e que as
políticas educacionais para pessoas com deficiência se materializam com a fixação de uma alteridade
deficiente.
PALAVRAS-CHAVE: in/exclusão; deficiência; imperativo legal.

1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa buscou problematizar os termos “exclusão e inclusão” como
dimensões interdependentes e, como estas, atravessam as experiências de alunos
com deficiência no espaço escolar, sob os olhares e percepções de professores que
atuam na educação básica. Se por um lado, professores reconhecem o processo de
inclusão escolar de pessoas com deficiência como necessário, estes ainda o fazem
com ênfase às orientações e dispositivos legais. Realçam, portanto, o processo de
inclusão com status de imperativo do Estado e como estratégia contemporânea
para fazer regular o princípio de ‘educação para todos’2. Neste contexto, colocamos
em suspeita as estratégias de inclusão na escola como modo de problematizar as
práticas pedagógicas normativas orientadas por políticas educacionais às pessoas
com deficiência.
Inicialmente, é importante colocar em evidência o termo binomial in/exclusão
com interesse em focalizar os processos de discriminação no contexto educacional.
Considerando a necessidade de ir além de entendimentos binários que opõem a
inclusão da exclusão, Lopes e Fabris (2013) propõem o termo in/exclusão como uma
forma de enfatizar a complementaridade e a interdependência destas dimensões na
caracterização daquelas pessoas que, mesmo vivendo em situação de discriminação,
não são apontadas como excluídas. Segundo Lopes e Fabris (2013, p. 74) “in/
1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), mvcozzani@ufrb.edu.br
2 Refiro-me ao movimento da UNESCO em fomentar o princípio de educação para todos por meio
da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a partir do encontro ocorrido em Jomtien, na
Tailândia em 1990. Esta declaração deflagra o compromisso do Brasil a cumprir, no período de uma
década (1993 a 2003) as resoluções da conferência, entre elas a educação inclusiva e ampliar os
direitos das pessoas com deficiência.
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excluídos passa a ser um conceito que abrange tipos humanos diversos que vivem
sob variadas condições, mas que carregam consigo uma história de discriminação
negativa”.
O interesse em discutir in/exclusão, como um termo que denota a
complementação destas dimensões é devido à complexidade em se referir a
pessoas com deficiência como pessoas que estão plenamente incluídas no processo
educacional, como por exemplo, na escola.As políticas educacionais voltadas às
pessoas com deficiência depois de implantadas entre os anos 2000 e 2010, geraram
dados estatísticos positivos e também o reconhecimento de que as pessoas que são
o alvo da política pública, agora pertencem àquele grupo de pessoas consideradas
socialmente, ‘incluídas’. Entretanto é preciso reconhecer que é cada vez mais difícil
reconhecer os processos de exclusão e de inclusão porque nem sempre as condições
que separam quem está incluído ou excluído na escola estão evidentes.
Deste modo cabe aqui problematizarmos a inclusão com status de imperativo
do Estado de modo a pensar se o contexto escolar reforça a fixação de uma
alteridade deficiente.Isto nos remete pensar as condições de efetivação das políticas
educacionais às pessoas com deficiência na escola e quais experiências de inclusão,
de fato, estão ocorrendo nas escolas com estudantes com deficiência.
A inclusão de pessoas com deficiência na educação básica tem revelado
tensões quanto às representações das diferenças no contexto escolar tais como,
diferenças de comunicação e linguagem, de percepção e capacidade motriz que se
orientam sob uma matriz normativa de comportamento. As práticas pedagógicas
que se orientam na lógica normativa do comportamento colocam como ‘problema’
a aprendizagem das pessoas com deficiência e legitimam o discurso de que o
professor não está preparado a ensinar.A partir deste contexto inicial esta pesquisa
teve como objetivo compreender as representações compartilhadas por professores
sobre o aluno com deficiência no contexto da escola com proposta inclusiva.Ainda,
buscou repensar as diferenças e, como estas, são visibilizadas na escola de modo à
des/construir olhares e práticas inclusivas no espaço escolar.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa caracterizou-se pela abordagem qualitativa e participaram deste
estudo oito professoras do ensino fundamental de três escolas da rede pública de
um município3 baiano da região do Recôncavo da Bahia, e onzeestudantes cursando
o último semestre de um curso de graduação de Licenciatura em Educação Física de
uma Universidade pública da Bahia. Todos os participantes da pesquisa assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido como critério de participação. O
tempo médio de formação inicial das professoras da educação básica foi de 8,37±
5,88 anos e o tempo médio de atuação como docente na educação básica foi de
15,37±11,33 anos.
Para compreender como as diferenças de pessoas com deficiência são
marcadas como estratégia discursiva e como forma de conhecimento e identificação
da deficiência no contexto escolar foi realizada uma entrevista semi-estruturada
3 Trata-se de um município com aproximadamente 35 mil habitantes, com uma rede de ensino de 46
escolas e aproximadamente 9.909 alunos (MEC/INEP/Censo Escolar, 2016).
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a partir da seguinte questão norteadora: como os/as professores/as percebem a
inclusão e a aprendizagem de alunos/as com deficiência na escola regular?
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das experiências com a inclusão de estudantes com deficiência
observamos que há o reconhecimento, por parte das professoras da educação
básica e dos concluintes do curso de Licenciatura em Educação Física sobre as
orientações legais, reafirmando o direito à educação de todos. Destacamos aqui
alguns trechos dessas falas:
“[...] extremamente válido, primeiro porque é um aluno que tem direito assim
como qualquer outro aluno que não tenha deficiência mas, para a inclusão
acontecer de forma qualificada são necessárias mudanças importantes
principalmente na educação básica brasileira [...]”.
“[...] eles tem o direito assegurado por lei, claro, mas também se não fosse
assegurado por lei, no meu ponto de vista, acho que eles têm o direito
também de estar matriculado no ensino regular, conviver com pessoas que
conseguem ver e também, se tiver outras pessoas que não conseguem ver, eu
acho essa interação importante [...]”.
“[...] a lei os defende né (sic), e é obrigatório e eles podem estar matriculados
na rede básica e pública como qualquer outro aluno... e quanto a isso é dever
da escola se adequar para receber esses alunos [...]”.

Ainda que as falas apontem a inclusão de pessoas com deficiência como
necessária, alunos com deficiência são percebidos como “estranhos” ao contexto
escolar. São “estranhos/as” às normas da escola que estão impressas no currículo
e no projeto pedagógico. Veiga-Neto e Lopes (2011) colocam como problema a
naturalização da inclusão social e escolar e sua transformação em imperativo legal,
blindado a qualquer crítica. Os autores consideram que problematizar a inclusão
não é ser contra as práticas e políticas, e assim colocam em destaque:
[...] isso nada tem a ver com ser “contra a inclusão”; tem a ver, sim, com
a prática da suspeita radical frente às verdades estabelecidas e tidas
tranquilamente como “verdades verdadeiras”. Pode-se compreender que
muito frequentemente inclui-se para excluir, isso é, faz-se uma inclusão
excludente (VEIGA-NETO; LOPES, 2011, p. 123).

Pois bem, a inclusão de pessoas com deficiência na educação básica tem
revelado tensões quanto às representações das diferenças no contexto escolar e,
especialmente, sobre o processo de aprendizagem. Skliar (2003) apresenta uma
reflexão sobre como, historicamente, têm-se construído uma alteridade deficiente
como produto de tradições epistemológicas disciplinares as quais se valem de um
conjunto de dispositivos e técnicas orientadas em uma normalização inventada
de “um outro”, como deficiente.Lopes e Silveira (2010) apontam que, uma das
falas mais marcantes na análise dos pareceres de docentes é colocar no sujeito
a responsabilidade por sua não aprendizagem. As normatizações da escola e do
currículo foram observadas nas falas quanto à inclusão de pessoas com deficiência
na escola regular e seu processo de escolarização:
[...] é essencial que estejam no ensino regular, mas para além do ensino regular,
é interessante também que a escola disponibilize recursos pedagógicos para
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o turno oposto em atividades específicas para a sua deficiência para que os
alunos consigam desenvolver as suas potencialidades e consigam se adaptar
a esse ensino que a gente tem e que infelizmente ainda é um ensino feito para
pessoas ditas normais. [...].
[...] o processo de aprendizado dele vai ser diferente dos outros porque ele
tem uma necessidade diferenciada, porém isso não impede de ficar numa
sala regular com outras pessoas. Contanto que tenha uma pessoa específica
para auxiliá-lo no processo pedagógico[...].

Conforme apontam Lopes e Fabris (2013) os currículos, por não estarem
voltados para questões sociais e culturais, silenciam diferenças significativas entre
os sujeitos escolares. É possível perceber que a prática de ensino na escola regular
é uma estratégia para normalizar a todos, para que correspondam à “norma”. É
necessário repensar a formação docente e as práticas pedagógicas considerando,
sobretudo, as diferenças entre os sujeitos da escola. De acordo com Fabris (2011)
a falta de preparação do docente aparece como justificativa neste “jogo de in/
exclusão” e, quando assumida em sua totalidade negativa, contribui para imobilizar
o currículo escolar. Veiga-Neto (2001) afirma que há diferentes posicionamentos
frente a esse incômodo que continuam a justificar as atitudes de muitos profissionais
da educação na relação com pessoas com deficiência. Um posicionamento é a
naturalização da relação normal/anormal no plano epistemológico.
As mudanças conceituais e de sentidos sobre a pessoa com deficiência são
complexas porque carregam a marca histórica de processos de discriminação e
exclusão e, na escola, estas marcas/estigmas ainda estão/são evidentes, regulados
e praticados no processo de ensino e de aprendizagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto escolar no qual as políticas educacionais para pessoas com
deficiência são discutidas e se materializam reforçam a fixação de uma alteridade
deficiente. Essa é uma questão para problematizarmos as condições de efetivação
das políticas educacionais às pessoas com deficiência na escola como um imperativo
legal e quais experiências de inclusão, de fato, estão ocorrendo nas escolas com
estudantes com deficiência. É preciso olhar e pensar aspectos sobre a inclusão que
ainda não olhamos e pensamos, por exemplo, olhar as práticas que determinam a
inclusão de pessoas com deficiência na escola e as políticas que a promovem.
A inclusão é percebida pelos professores como imperativo legal e faz circular
a narrativa do direito de todos à educação. É vista como um imperativo que a
todos se impõe, graças ao caráter natural que, problematicamente, é atribuído
a ela (VEIGA-NETO; LOPES, 2011). A naturalização dos processos de inclusão
reconhecida pelo imperativo da lei pode mascarar processos de exclusão social nos
espaços educacionais ao tornar invisível o caráter inventado destes processos. Esses
processos sociais passam a ser considerados como imutáveis e fixam a construção
de uma alteridade deficiente.
Deste modo, inclusão e exclusão, em tempos atuais, são dimensões evidentes
do cotidiano escolar porque se orientam por uma lógica binária de comportamento
que elege o bom aluno que aprende e o mau aluno que não aprende conforme as
diferenças que são “mais ou menos ensináveis e remediáveis” junto ao processo
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normativo do ensino e da aprendizagem. Ainda há uma permanente vigilância das
diferenças daqueles considerados inaptos à escola regular. Tal vigilância e regulação
dos sujeitos revelam-se no espaço escolar sob a forma de reconhecimento das
características mais evidentes da deficiência.
Consideramos fundamental analisar as posições dos sujeitos no contexto
escolar, antes de assumir uma total possibilidade de inclusão ou exclusão. É
necessário repensar a formação docente e as práticas pedagógicas considerando,
sobretudo, as diferenças entre os sujeitos da escola.
LA INCLUCIÓN EDUCACIONAL COMO IMPERATIVO LEGAL: RELACIONES CON
PROCESOS DE IN/EXCLUSIÓN EN LA ESCUELA
RESUMEN: Esta investigación tiene por objetivo comprender como maestros de educación básica
perciben los procesos de in/exclusión de alumnos/as con discapacidad en el contexto escolar.
Participaron de este estudio ocho maestras de la enseñanza básica y once estudiantes de graduación
en Educación Física. Los resultados revelaron que el proceso de inclusión es entendido como
imperativo legal y que las políticas educacionales para personas con discapacidad se materializan
con la percepción de una alteridad en la cual se configura la discapacidad.
PALABRAS-CLAVE: in/exclusión; discapacidad; imperativo legal.

EDUCATION INCLUSION AS A LEGAL IMPERATIVE: RELATIONSHIPS WITH
INCLUSIONS IN SCHOOL
ABSTRACT: This research aimed to understand how teachers of basic education perceive processes
of in/exclusion of students with disabilities in the school context. Eight female teachers of basic
education and eleven undergraduate students in Physical Education participated in this study.
The results revealed that the inclusion process is perceived as a legal imperative and that political
education for people with disabilities materialize with the establishment of a deficient otherness.
KEYWORDS: In/Exclusion; Disabilities; Legal imperative.
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BRINCANDO E APRENDENDO: ASPECTOS
RELACIONAIS DA CRIANÇA COM AUTISMO1
Gabriel Vighini Garozzi2
Marcos Ferreira Coelho3
José Francisco Chicon4
Ivone Martins de Oliveira5
RESUMO
Esta pesquisa objetiva compreender os aspectos relacionais de uma criança com autismo na
relação com outras crianças em situações de brincadeiras. Os dados foram registrados por meio
de observação participante, videogravação e anotações em diário de campo. O estudo conclui que
apesar da criança com autismo mostrar dificuldades na interação social, conseguiu compartilhar
brincadeiras com os colegas. Isso pode ser expresso na sua capacidade de autorregulação de suas
funções mentais superiores.
PALAVRAS-CHAVE: Autismo; Interação social; Brincar.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente é notório no contexto escolar, o grande desafio colocado aos
professores de encontrar métodos mais propícios a educação da criança com
autismo, principalmente pelas dificuldades relacionais que apresentam (ORRÚ, 2007;
SIQUEIRA; CHICON, 2016). Especificamente em relação às crianças com deficiência,
Vigotski (2007) ressalta que a intervenção pedagógica deve deslocar o foco da
deficiência, das limitações da criança para as suas potencialidades, orientando-se
para o investimento em ações que promovam a inserção dessa criança em práticas
sociais significativas no meio em que está inserida e, entre elas, destacamos o
brincar.
Para os autores percussores da abordagem histórico-cultural (VIGOTSKI, 2007;
ELKONIN, 1980) o brincar é uma atividade fundamental ao desenvolvimento psíquico
da criança, podendo alargar suas possibilidades de agir sobre o mundo, o que seria
muito importante no desenvolvimento de crianças com deficiência/autismo.
Nessa direção, se coloca para nós o desafio de estudar os processos relacionais
da criança com autismo, guiados pelas questões instigadoras: como se manifesta os
aspectos relacionais da criança com autismo com as outras crianças em situações
1 O presente trabalho contou com financiamento do Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (Fapes).
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), gabrielvighini@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), marcosfc_vni@hotmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), chiconjf@yahoo.com.br
5 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ivone.mo@terra.com.br
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de brincadeiras? Ela responde com reciprocidade as situações de brincadeiras
compartilhadas? Ela interage (brinca) com os colegas?
Diante disso, o presente estudo objetiva compreender os aspectos relacionais
de uma criança com autismo na relação com outras crianças em situações de
brincadeiras. Para que a partir dessa compreensão, possamos identificar em seu
comportamento social, aspectos que podem favorecê-la no encontro com o outro
e com os objetos.
2 METODOLOGIA
O estudo se configura numa pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso
(LUDKE; ANDRÉ, 1986). Está orientado para a observação, registro e análise dos
episódios do brincar de crianças com e sem autismo no espaço da brinquedoteca,
organizada no Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação
Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (LAEFA/CEFD/UFES).
Os participantes do estudo foram quatorze crianças, de ambos os sexos,
com idades de quatro a sete anos, sendo dez crianças do Centro de Educação
Infantil Criarte/UFES, três com autismo e uma com síndrome de Down, oriundas
da comunidade de Vitória-ES. Esses alunos eram atendidos por onze estagiários
do Curso de Educação Física, em um encontro semanal, todas as quintas-feiras,
das 14 às 15 horas, no período de março a novembro de 2016, totalizando 20 aulas/
registros. Durante o atendimento, os estagiários assumiram as seguintes funções:
dois atuavam no registro das aulas em videogravação e fotografias e nove na
intervenção pedagógica junto aos alunos. Logo após o atendimento, das 15 às 17
horas, era realizado avaliação e planejamento das aulas da semana seguinte.
Para os objetivos deste estudo, previamente, destacamos acompanhar o caso
de Jonas,6 um dos alunos com autismo participante da pesquisa.7
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados a observação
participante, videogravação das sessões e registros em diário de campo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
A interação social da criança com autismo na brincadeira
No começo da pesquisa de campo Jonas tinha cinco anos e dez meses e
estudava em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Vitória, ES. Jonas
é uma criança com diagnóstico de autismo que participa boa parte do tempo das
atividades desenvolvidas com o grupo se acompanhado do estagiário.
Ao longo do processo de intervenção, os estagiários que acompanhavam Jonas
e Lucas (aluno com síndrome de Down), perceberam no segundo características
potenciais como: protagonismo na aula, gosto em organizar o ambiente, em
colaborar na realização de atividades e propô-las, autonomia para agir no meio
6 Para preservar a identidade dos participantes, usaremos nomes fictícios.
7 Este estudo é parte de uma pesquisa mais ampla intitulada: “O brincar da criança com autismo
na brinquedoteca: inclusão, mediação pedagógica e linguagem”, aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com seres humanos da UFES, conforme a Resolução 196/1996, sob o registro CAAE:
52247615.8.0000.5542.
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e preocupação em ajudar os colegas, que poderiam contribuir tanto para o seu
desenvolvimento quanto para o de Jonas.
Mediante a essa ideia de unir as duas crianças e de propor um trabalho coletivo
com as mesmas, foi possível notar diferentes situações, no qual, Lucas se aproxima
de Jonas e procura interagir com o colega na brincadeira. Uma dessas situações
pode ser observada no episódio narrado a seguir:
EPISÓDIO 1: BRINCANDO E APRENDENDO COM OS COLEGAS
A atividade em destaque ocorreu em um espaço alternativo que funciona como
uma extensão da brinquedoteca, a sala de judô. O episódio narra a interação
de Jonas com os colegas em uma situação de jogo tradicional, conhecido
pelo nome: “A galinha do vizinho”. Participavam da brincadeira os alunos da
Criarte com a presença de Jonas e seu irmão Joaquim, Lucas e oito estagiários.
A brincadeira inicia em seu modo tradicional, com as crianças sentadas em
círculo e uma delas deslocando em seu entorno, de posse do objeto (bolinha de
plástico) que representa o ovo da galinha, enquanto os colegas que estavam na
roda, cantavam a música infantil “A galinha do vizinho...”. Percebendo que Lucas
não estava mais interessado na brincadeira, o estagiário que o acompanhava
deu a ideia para a estagiária que coordenava a aula de convidá-lo para reiniciar
o jogo realizando “o papel principal” de colocar o ovo. Lucas tomou posse da
bolinha e continuou o jogo deslocando-se na roda enquanto todos cantavam a
cantiga “A galinha do vizinho...”. Cabe salientar que, durante a brincadeira, Jonas
permanecia sentado no circulo, acompanhado do estagiário, batendo palmas
como os colegas e sorrindo, mostrando prazer em participar da atividade.
Demonstrando compreender o funcionamento da brincadeira, Lucas deu
prosseguimento colocando o ovo atrás de seu colega Jonas. Observamos que
Jonas acompanhou o deslocamento de Lucas desde o reinício da brincadeira
até se aproximar do lugar em que estava sentado. Tanto que Jonas vê Lucas
chegar perto de si e colocar o ovo atrás dele. Jonas pega o objeto, não reagindo
no exato momento, mas somente, quando é orientado pelo estagiário a levantar
e correr em direção a Lucas na tentativa de boiá-lo. Lucas percebeu que Jonas
não apresentou reação no mesmo instante, por isso, ficou parado um tempo na
frente do colega esperando sua resposta para continuar a brincadeira. Jonas
juntamente com o estagiário levantou e começou a perseguir Lucas. Ele até o
alcançou ficando lado a lado, no entanto, não o pegou, por não entender o seu
papel e função na situação, demonstrando ainda, falta de compreensão das
regras da brincadeira. Percebemos que seu objetivo durante esse momento do
jogo era simplesmente o de correr, como se fosse ele a pessoa a ser pega. Ao
deslocar correndo em torno da roda, sem preocupação de pegar o seu colega,
demonstrou alegria e satisfação pelo ato em si de correr como os outros o
faziam. Jonas desviou da direção de Lucas que já tinha conseguido retornar
ao seu lugar na roda. Então, orientado pelo estagiário, Jonas voltou para o
círculo e entregou a bolinha para a estagiária coordenadora da aula que assim
terminou a brincadeira (Diário de campo, 01/09/2016).

No episódio, quando Jonas persegue Lucas e o alcança, ficando lado a lado,
mas não o pega, demonstra não compreender as regras da brincadeira, apesar de
acompanhar os colegas ficando sentado na roda e batendo palmas durante a cantiga,
por incentivo do estagiário. Nota-se que ele se encontra no nível de desenvolvimento
potencial, como registrado por Vigotski (2007) em seus estudos, ou seja, ainda não
é capaz por si só de realizar a brincadeira com suas regras, necessitando do auxílio
de alguém mais experiente para efetivá-la, nesse caso, o estagiário.
Constatamos que a ação mediadora da estagiária coordenadora da aula— ao
solicitar o reinício da atividade por parte de uma dessas crianças (Lucas) — e dos
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estagiários que as acompanhavam — ao orientá-las em seu agir no jogo, propiciando
que a brincadeira acontecesse, foi de grande importância para o processo relacional
das mesmas. Concordamos então, que o papel dos estagiários foi fundamental para a
ocorrência da interação entre as crianças, provocando avanços no desenvolvimento
que não aconteceriam espontaneamente (CHICON, 2013; VIGOTSKI, 2007).
A passagem do episódio em que observamos Jonas permanecendo sentado
na roda e interagindo com o grupo ao bater palmas e acompanhar o deslocamento
de Lucas por meio do olhar, sugere que Jonas demonstra possuir uma habilidade de
Atenção Compartilhada, isto é, uma “[...] capacidade de coordenar a atenção com
um parceiro social em relação a um referencial externo — um objeto, um evento ou
um símbolo — em uma relação triádica”: um individuo, outro individuo e o evento
(a brincadeira) (CARPENTER; NAGELL; TOMASELLO, 1998, apud ZANON, 2012, p.
12). O que ao nosso ver é indicio forte de ampliação e regulação de suas funções
mentais superiores.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa experiência do brincar, reafirmamos a importância do papel mediador
do professor para o processo de inclusão de crianças público-alvo da Educação
Especial nas aulas. Em qualquer ambiente de trabalho, seja escolar ou não escolar,
o professor precisa ter um olhar atento e uma escuta sensível a fim de identificar
situações na aula que requerem sua atenção e ação, para que possa efetivamente
mediar às relações existentes em seu espaço de intervenção com o intuito de
transformar essa realidade.
No âmbito dos aspectos relacionais da criança com autismo, o estudo é revelador
de que, mesmo tendo como uma de suas principais características a dificuldade na
interação social, o trabalho realizado em ambiente social inclusivo, potencializado
pela ação mediadora dos adultos e colegas mais experientes, as crianças com
autismo conseguem superar sua limitação e apresentar atitudes que apontam sua
predisposição para compartilhar brincadeiras com os colegas, como observamos na
descrição do episódio citado, em que a atenção compartilhada, a permanência na
atividade por longo tempo, o acompanhamento da palma dos colegas no momento
da música, o perseguir o colega no momento do pique, são fortes indícios dessa
transformação. Esse salto qualitativo que se observa no comportamento de Jonas
em relação à brincadeira e na interação com os colegas, pode ser expresso na sua
capacidade de autorregulação de suas funções mentais superiores.
JUGANDO Y APRENDIENDO: ASPECTOS RELACIONALES DE LOS NIÑOS CON
AUTISMO
RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo comprender los aspectos relacionales de un niño
con autismo en relación con otros niños en situaciones de juego. Los datos fueron recolectados a
través de la observación participante, grabación de vídeo y notas en el diario. El estudio concluye
que a pesar de el niño con autismo muestran dificultades en la interacción social, podría compartir
chistes con colegas. Esto se puede expresar en su capacidad de autorregulación de sus funciones
mentales superiores.
PALABRAS CLAVE: Autismo; Interacción social; Jugar.
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PLAYING AND LEARNING: RELATIONAL ASPECTS OF THE CHILD WITH AUTISM
ABSTRACT: This research aims to understand the relational aspects of a child with autism in relation
to other children in play situations. The data were recorded through participant observation, video
recording and notes in a field diary. The study concludes that despite the child with autism shows
difficulties in social interaction, she was able to share jokes with her classmates. This can be expressed
in your ability to self-regulate your higher mental functions.
KEYWORDS: Autism; Social interaction; Play.
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CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO
EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE
BRASILEIRO

1

Kiara Karizy Guimarães de Melo2
RESUMO
Diante da relevância da produção do conhecimento dos Programas de Pós-Graduação em Educação
(PPGE), o objetivo do estudo foi analisar as características e tendências teórico-metodológicas das
dissertações e teses em Educação Especial (EE) e Educação Inclusiva (EI) defendidas nos PPGE do
Centro-Oeste (CO), de 1976 a 2012. Realizamos uma revisão bibliográfica e a análise das produções.
Concluímos que a produção em EE e EI no CO não está consolidada, mas está em expansão.
PALAVRAS-CHAVE: educação especial; educação inclusiva; produção do conhecimento.

INTRODUÇÃO
O primeiro PPGE da região CO foi o da UnB, que iniciou suas atividades em 1974.
Segundo dados da CAPES, atualmente a região CO possui 16 PPGE que oferecem:
14 mestrados acadêmicos, 8 doutorados e 2 mestrados profissionais.
Nesses mais de 40 anos desde a criação do primeiro PPGE da região CO a
produção de dissertações e teses no Brasil cresceu de forma expressiva. Diante
disso, esta pesquisa se justifica pela necessidade de estudos que possibilitem uma
visão global da produção do conhecimento em EE e EI, e que levantem dados
atualizados sobre esta temática, trazendo dentro de sua realização análises das
bases teórico-metodológicas e técnicas das dissertações e teses desenvolvidas nos
PPGE da região CO.
As primeiras iniciativas relacionadas à produção teórica sobre as pessoas
com deficiência no Brasil foram desenvolvidas por médicos e datam de 1900. No
entanto, é a partir da década de 1970, com a institucionalização da Pós-Graduação
e da EE, com a criação do Centro Nacional de Educação Especial, que a área inicia a
constituição de um campo específico de ensino e pesquisa dentro da universidade
brasileira (SILVA, 2014).
Em seus estudos Silva (2014) identificou que a pesquisa em EE e EI apresenta
três períodos, a saber: Pioneirismo (1971-1984), Expansão (1985-1998) e Consolidação
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE), kiarakarizy@yahoo.com.br
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(1999-2009). Apesar da consolidação da área e do aumento expressivo das
publicações em EE e EI, muitas questões sobre a educação da pessoa com deficiência
ainda não apresentam respostas.
Nesse sentido, nossa pesquisa tem como problemática a compreensão do
conhecimento produzido sobre a pessoa com deficiência e/ou NEE na região CO
sob a forma de dissertações e teses nos PPGE.
Para entendermos este desenvolvimento realizamos uma revisão bibliográfica
sobre o desenvolvimento da pesquisa em Educação e EE/Inclusiva no Brasil e um
levantamento documental sobre os PPGE da referida região.
Em seguida, realizamos o levantamento no banco de dados da CAPES de
todos os PPGE da região CO, bem como os dados de suas produções. As produções
acadêmicas discentes dos programas em análise totalizam 3402 dissertações e 206
teses, sendo que deste universo, 127 dissertações3 e 10 teses tratam da temática da
EE e EI.
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES
Através dos dados coletados em nossa ficha/roteiro foi possível identificarmos
características e tendências gerais presentes nos resumos das 127 dissertações e
10 teses em EE e EI defendidas nos PPGE da região CO, no período de 1976 a 2012.
No que se refere a quantidade e evolução das dissertações e teses ao longo dos
anos, é possível observar no gráfico 1 que a partir dos anos 1999 as produções em
EE e EI passam a ser anuais, outro dado relevante se refere ao aumento expressivo
de publicações a partir de 2005, reflexo das políticas de inclusão implementadas de
forma mais incisivas no início da década de 2000. Além disso, é possível verificar
que a região CO não apresenta uma produção de teses em EE e EI expressiva. Nesse
sentido, entendemos que na região CO a área de EE e EI ainda não está consolidada,
uma vez que esta consolidação se dá quando há uma produção sistemática de
teses, demonstrando um amadurecimento da área (SAVIANI, 2007).

Gráfico 1 – Evolução das dissertações e teses em EE e EI dos PPGE da região CO
Fonte: Elaboração da autora, 2016.
3 Da amostra de 127 dissertações, não conseguimos coletar 3 resumos. Diante disto quando tratarmos dos
dados referentes a quantidade, evolução das defesas no tempo, instituições em que foram defendidas, e
orientadores, utilizaremos este total, para as demais análises o total será de 124 dissertações.
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No que se refere a distribuição dos trabalhos conforme origem institucional,
verificamos, no quadro 2, que as instituições que apresentam dados mais expressiva
são a UnB e a UFMS – Campo Grande, no entanto, ressaltamos que apesar de ambas
terem a mesma quantidade de trabalhos defendidos, a UFMS – Campo Grande só
iniciou suas atividades no mestrado quatorze anos após a UnB.

IES

Programa

UnB

Ano de início

Dissertações
EE e EI

Teses EE
e EI

Total de
produções

Mestrado

Doutorado

Educação

1974

2005

33

2

35

UFG

Educação

1986

2001

10

3

13

UFMS (Campo
Grande)

Educação

1988

2004

30

5

35

UFMT (Cuiabá)

Educação

1988

2009

6

------

6

UCB

Educação

1994

2009

15

------

15

UCDB

Educação

1994

2010

8

------

8

PUC GOIÁS

Educação

1999

2007

16

------

16

UFGD

Educação

2008

------

5

------

5

UFMS (Corumbá)

Educação (Educação Social)

2009

------

3

------

3

UEMS

Educação

2011

------

1

------

1

127

10

137

Total

Quadro 2 - Demonstrativo das dissertações e teses em EE e EI por instituição de origem.
Fonte: Elaboração da autora, 2016.

Outro dado importante se refere a baixa produção dos PPGE da UFG e UFMT,
que iniciaram suas atividades em 1986 e 1988 respectivamente, quando comparamos
estes, com os programas das instituições privadas UCB e PUC-GOIÁS que iniciaram
suas atividades em 1994 e 1999 respectivamente.
No que se refere a distribuição dos trabalhos conforme a instância administrativa
em que foram defendidas, verificamos que 68% (87 dissertações) em EE e EI, dos
PPGE da região CO foram defendidas em IES de administração pública federal.
Enquanto 31% (39 dissertações) foram defendidas em IES de administração
particular e apenas 1% (1 dissertação) em IES de administração pública estadual. No
que diz respeito as teses, verificamos que 100% (10 teses) foram defendidas em IES
de administração pública federal.
Estes dados revelam a quase ausência das IES públicas estaduais na produção
do em EE e EI na região CO. Isto ocorre, em certa medida, pela ausência de PPGE
nas universidades estaduais, impactando de forma negativa não só a produção do
conhecimento em EE e EI, mas em educação como um todo.
Quando tratamos da distribuição dos trabalhos conforme o número de
orientadores, verificamos que de um total de 66 orientadores, 44, orientaram
apenas um trabalho (dissertação/tese) em EE e EI, ou seja, 44 trabalhos. Enquanto
22 orientadores foram responsáveis por orientar os outros 93 trabalhos.
Outro dado relevante foi que 44% da produção (64 trabalhos), foram orientados
por um total de 9 orientadores (que denominamos grupo A), num total de 66
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orientadores. Enquanto os outros 56% da produção (73 trabalhos), foram orientados
por 57 orientadores (que denominamos grupo B).
Dentre os orientadores responsáveis por formarem 44% dos mestres e doutores
da região CO temos: Alexandra Ayach Anache (onze orientações), Dulce Barros de
Almeida4 (dez orientações), Mônica Carvalho Magalhães Kassar (oito orientações),
Celeste Azulay Kelman (sete orientações), Elizabeth Tunes (sete orientações),
Eunice M. L. Soriano de Alencar (seis orientações), Antônio Carlos do Nascimento
Osório (seis orientações), Elianda Figueiredo Arantes Tiballi (cinco orientações),
Marilda Moraes Garcia Bruno (quatro orientações).
Estes dados são importantes para identificarmos os grupos de pesquisadores
com certa tradição na área de EE e EI, bem como a chegada de novos pesquisadores.
No que se refere ao financiamento das pesquisas, podemos observar que
a maior parte dos trabalhos 84%, ou 113 trabalhos, não recebeu nenhum tipo de
fomento. Estes dados se diferem dos dados encontrados por Silva (2016) no estado
de São Paulo. Segundo o autor 50,44% das teses em EE e EI dos PPGE de São
Paulo receberam algum tipo de bolsa para sua execução. Isto pode ter ocorrido em
decorrência da área da EE e EI se encontrar consolidada em São Paulo.
Quando tratamos das temáticas privilegiadas nos estudos verificamos que
a maior parte dos trabalhos desenvolvidos no PPGE da região CO se referem a
processo de integração/inclusão 27,61% (37 trabalhos), seguida das temáticas,
ensino aprendizagem 25,37% (34 trabalhos), atitude e percepção de familiares e
profissionais sobre a pessoa com deficiência/NEE 10,44% (14 trabalhos), formação
de recursos humanos 7,46% (10 trabalhos). Estes resultados vão ao encontro dos
dados levantados por Silva (2016), Nunes, Ferreira e Mendes (2004), que apontaram
os temas ensino-aprendizagem, processos de integração/inclusão, formação de
recursos humanos, e atitudes e percepção de familiares e profissionais sobre a
pessoa com deficiência, como temáticas privilegiadas nas dissertações e teses em
EE e EI desenvolvidas pelos pesquisadores brasileiros.
Já o público-alvo mais frequentes nas dissertações e teses em EE e EI dos PPGE
da região CO foram: deficiente auditivo 20% (28 trabalhos), Genérico (Deficiente)
15,71% (22 trabalhos), Genérico (Especiais) 15% (21 trabalhos), Deficiência Intelectual
10,71% (15 trabalhos) e Deficiência Visual 8,57% (12 trabalhos).
No que se refere a metodologia utilizada nas pesquisas em 54,48%, 37 trabalhos,
o autor não esclarece qual foi a metodologia empregada.
Outro dado relevante encontrado nos dados se refere as bases teóricas,
verificamos que a maior parte dos autores 84% (112 trabalhos), não designa a base
teórica nos resumos.
Com relação as fontes e o campo empírico de coleta de dados levantamos que
a maior incidência de fontes de coleta de dados foi de sujeitos 54% (72 trabalhos),
seguido de 20% (27 trabalhos) de sujeito e obras/documentos e 16% (21 trabalhos)
de obras/documentos. Já o campo empírico de coleta de dados mais mencionado
nos resumos foi a escola regular, 41,04% (55 trabalhos), e em 29,10% (39 trabalhos)
o campo empírico não foi mencionado.
4 In memoriam
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No que se refere a técnica de coleta de dados os resumos apontam a inquirição
(entrevista e questionário) como principal técnica de coleta de dados 35% (67
trabalhos) utilizada nas pesquisas em EE e EI, seguida da observação 21% (39
trabalhos) e do levantamento bibliográfico-documental com 18% (35 trabalhos).
Já com relação a técnica de tratamento dos dados coletados, observamos que
49% das pesquisas (66 trabalhos) utilizaram o tratamento qualitativo, enquanto
3% (4 trabalhos) utilizaram o tratamento qualitativo-quantitativo. Outro dado
importante revelado na leitura dos resumos se refere ao número de trabalhos que
o autor não explicita a técnica de tratamento de dados, em 48% das pesquisas (64
trabalhos).
Com relação as abordagens epistemológicas só foi possível identificar as
mesmas em 31% dos resumos (41 trabalhos). Ou seja, em 69% das pesquisas (91
trabalhos) o autor não explicita, ou ainda, não apresenta informações para que se
identifique a abordagem utilizada.
Os dados apresentados possibilitam iniciar a compreensão do desenvolvimento
da produção do conhecimento em EE e EI na região CO. Entendemos que esta
produção está em expansão, e que alguns grupos de pesquisadores têm buscado
fortalecê-la para que ela se consolide e caminhe em direção da solução dos
problemas vivenciados pelas pessoas com deficiência e NEE.
CHARACTERISTICS AND TRENDS OF PRODUCTION IN SPECIAL EDUCATION
AND INCLUSIVE EDUCATION DEVELOPED IN THE POST-GRADUATION
PROGRAMS IN EDUCATION IN THE CENTRAL WEST BRAZILIAN
ABSTRACT: Given the relevance of knowledge production developed in the Graduate Programs
in Education (GPE), the objective of the study was to analyze the theoretical-methodological
characteristics and trends of dissertations and theses in Special Education (SE) and Inclusive
Education (IE) of GPE from the Central-West region (CW) from 1976 to 2012. A review and analysis
of the productions was carried out. We conclude that production in SE and IE in the CW is not
consolidated, but is expanding.
KEYWORDS: special education; inclusive education; production of knowledge.

CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN EN EDUCACIÓN
ESPECIAL Y EDUCACIÓN INCLUSIVA DESARROLLADOS EN LOS PROGRAMAS
DE POSGRADO LA MEDIO OESTE DO BRASIL
RESUMEN: Dada la importancia de la producción de conocimiento desarrollado en el Programa de
Postgrado en Educación (PPE), el objetivo del estudio fue analizar las características y tendencias
teóricas y metodológicas de las disertaciones y tesis en Educación Especial (EE) y la Educación
Inclusiva (EI) de PPE del Medio Oeste (MO) de 1976 a 2012. Se realizó una revisión y análisis de las
producciones. Concluimos que la producción en EE y EI en el MO no está consolidada, pero se está
expandiendo.
PALABRAS CLAVE: educación especial; educación inclusiva; producción de conocimiento.
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PARALISIA CEREBRAL E DESENVOLVIMENTO
HUMANO: POSSIBILIDADES COM A GINÁSTICA A
PARTIR DA ABORDAGEM CRÍTICO-SUPERADORA
Bruno Fernandes da Costa1
Aílton Cotrim Prates2
RESUMO
Trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, cujo objetivo foi abordar os limites e
possibilidades de um aluno com Paralisia Cerebral (PC) com a ginástica nas aulas de Educação
Física (EF), buscando garantir o acesso ao acervo da cultura corporal, na perspectiva do pleno
desenvolvimento humano, através de uma aproximação aos pressupostos da abordagem da Educação
Física Crítico-Superadora e da Psicologia Histórico-Cultural.
PALAVRAS-CHAVE: Ginástica; Paralisia Cerebral; Abordagem Crítico-Superadora.

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo foi objetivado a partir de um Trabalho de Conclusão de Curso
– TCC que apresenta uma reflexão acerca de uma experiência desenvolvido com o
conteúdo da Cultura Corporal, Ginástica e seus fundamentos básicos, de acordo
com Abordagem da Educação Física Crítico-Superadora (COLETIVO DE AUTORES,
1992), a qual tem a Cultura Corporal como seu objeto de estudo. Desta forma toma
como foco principal a análise da vivência de um aluno com Paralisia Cerebral (PC)
na disciplina Educação Física (EF), que mesmo apresentando dificuldades motoras
e de comunicação, participou ativamente das atividades desenvolvidas na escola.
[...] os homens não são essencialmente iguais; os homens são essencialmente
diferentes, e nós temos que respeitar as diferenças entre os homens. Então há
aqueles que têm mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade; há
aqueles que aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por isso e
os que se interessam por aquilo (SAVIANI, 2008, p. 45).

Destaca-se a importância da inclusão nas aulas de EF, respeitando à singularidade
apresentada por cada aluno, considerando que “o conhecimento e as experiências
advindas da prática social podem ser difundidos por todos e apropriados por cada
um, por cada sujeito particular” (FACCI, 2004, p. 68), como poderá ser observado
no decorrer deste trabalho.
1 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), bruno.hda@gmail.com
2 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), ailtonprates@hotmail.com
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2 PARALISIA CEREBRAL: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA A APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO
A ginástica foi o elemento escolhido para ser tratado pedagogicamente,
por ser um conhecimento que vem sendo negado na escola através da influência
da calistenia e do esportivismo nos programas brasileiros de EF, priorizando o
tecnicismo e a divisão das provas por sexo e, consequentemente, excluindo aqueles
que não se enquadram no perfil esportivo (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.54).
Logo, um aluno com deficiência ou dificuldade em atender às necessidades técnicas
esportivas, tende a ser excluído das práticas da EF na escola e não se apropria
de tradições históricas que lhe permitem vivenciar as próprias ações corporais e
interpretar subjetivamente as suas atividades ginásticas.
Quanto à paralisia cerebral (PC), este estudo não teve um enfoque técnico, mas
sim sobre uma experiência crítica educacional e seus desafios durante as aulas de
EF. Porém, faz-se necessário considerar algumas informações relacionadas tanto ao
conceito da deficiência, quanto à identificação do caso do aluno.
A PC é considerada um distúrbio que causa uma deficiência neuromotora,
podendo ocorrer durante o pré-natal, período de desenvolvimento embrionário; no
momento do parto; bem como após o nascimento, incidindo durante o período
da primeira infância. Trata-se de uma lesão não progressiva no cérebro em
desenvolvimento, ocasionando um dano permanente ao sistema nervoso central
(YALÇIN; BERKER, 2010, p.7). O aluno foi clinicamente diagnosticado com PC, devido
a um distúrbio no desenvolvimento do cérebro que lhe confere déficit cognitivo e
dificuldade motora nos membros inferiores e superiores, além do comprometimento
da fala, que dificulta a articulação das palavras.
Leontiev (2005, p.87) critica as investigações de médicos e psicólogos acerca
do problema do atraso mental e os diagnósticos e prognósticos que classificam
crianças como mentalmente subdesenvolvidas porque não sugerem propostas
para uma solução e consequentemente gera exclusão de uma educação completa,
tanto daquelas crianças que não aprendem por apresentar problemas orgânicos,
quanto àquelas que ainda não superaram as dificuldades iniciais, mas que poderiam
alcançar tais objetivos.
No que se refere às abordagens de ensino, Abrantes e Martins (2006, p.4)
apresentam uma crítica sobre os posicionamentos teóricos no campo educacional,
onde mostram uma semelhança entre as abordagens Construtivista e Tecnicista,
perspectivas biologizantes que limitam a possibilidade de desenvolvimento da
criança, pois através das leis biológicas é que determinam se haverá ou não este
desenvolvimento.
Em contrapartida, de acordo com as concepções seguidas na prática pedagógica
defendidas nesta pesquisa, considera-se que
[...] a criança não nasce com órgãos preparados para cumprir funções que
representam o produto do desenvolvimento histórico do homem; estes órgãos
desenvolvem-se durante a vida da criança, derivam da sua apropriação da
experiência histórica. Os órgãos destas funções são os sistemas funcionais
cerebrais (“órgãos fisiologicamente móveis do cérebro”, segundo Ujtomsky),
formados com o processo efetivo de apropriação. (LEONTIEV, 2005, p.100).
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Ou seja, os sistemas funcionais cerebrais podem determinar novas formações
no desenvolvimento mental através da apropriação e da objetivação da cultura
humana produzida historicamente, e foi com essa hipótese que trabalhamos neste
estudo.
3 METODOLOGIA
A associação da relação entre o aluno com PC e as aulas de EF, tiveram como
ponto de partida os relatos referentes as aulas com o conteúdo de ginástica durante
uma unidade de ensino, registrados em cinco cadernos de campo produzidos
no decorrer da experiência, observando os temas, as atividades propostas e os
episódios ocorridos durante as aulas. E assim, foi possível observar de forma mais
clara e sistematizada a vivência deste aluno com o conteúdo da ginástica. A análise
dos dados foi realizada por meio do método de análise de conteúdo, que de acordo
com Triviños (2009) possui três etapas básicas: pré-análise, descrição analítica e
interpretação inferencial. A interpretação se deu procurando uma aproximação
com a abordagem Crítico-Superadora da Educação Física e a Psicologia HistóricoCultural, considerando os aspectos sócio-históricos e a realidade na qual o aluno
está inserido.
3 LIMITES E POSSIBILIDADES DO ALUNO NAS AULAS DE GINÁSTICA
Foram realizadas aulas com os fundamentos da ginástica e malabarismos, das
quais destacamos algumas mais representativas. Durante as aulas de malabares com
bolas e de rítmica, o aluno com PC, em ambas as atividades, apesar de apresentar
algumas dificuldades e limitações, ele as concluiu com êxito, de acordo com suas
condições e capacidades, uma vez que a abordagem sempre partia do mais simples
e para chegar ao mais complexo, sempre passa pelas atividades com o outro,
promovendo a ampliação das capacidades dos alunos que alcançam patamares
mais elevados sobre o conhecimento que não conseguiriam se estivessem sozinhos.
Isto corrobora com a ideia de respeito das diferenças entre os seres humanos, Facci
(2004, p.68), e conforme indica Saviani (2008, p.45), o fato de que cada sujeito
particular pode se apropriar da cultura humana produzida historicamente.
A aula do conteúdo equilíbrio destaca-se por apresentar dois momentos distintos
na participação do aluno. Na primeira, ele consegue vivenciar sem nenhum auxílio,
totalmente autônomo de suas ações. Entretanto, as demais atividades apresentavam
um grau maior de complexidade, fazendo-o necessitar, algumas vezes, do auxílio
da professora e dos bolsistas. O que Vigotski chama de nível de desenvolvimento
iminente, o qual “[...] apresenta aquilo que a criança ainda não consegue resolver de
maneira autônoma, mas que com auxílio é capaz de solucionar” (MARSÍGLIA, 2011,
p.36). Assim, com relação a essa atividade, observou-se que o aluno se encontrava
na Zona de Desenvolvimento Iminente, pois necessitava da ajuda de alguém mais
experiente (não mais do seu colega) para realizá-la, e com esta ajuda logrou êxito.
Durante as aulas, em nenhum momento foi registrado um ato de preconceito ou
exclusão do aluno com PC das atividades. Porém, nas aulas sobre giros e pirâmides
e figuras humanas, ele próprio se excluiu da atividade ou da turma. Quanto aos
giros, o motivo da sua auto exclusão foi o fato de ter executado o rolamento para
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frente sozinho, sem as ajudas necessárias. Isso o deixou aparentemente insatisfeito,
demonstrando estar com algum incômodo muscular que o desencorajou a tentar
refazer o rolamento com as ajudas.
Na aula de pirâmides e figuras humanas, observou-se que o motivo estava
relacionado à sua confiança, no entanto realizou estas atividades unicamente com
a professora, fazendo-o excluir-se das vivências com os seus colegas de turma.
Porém com a professora, o aluno realizou um equilíbrio em dupla conhecido como
“bandeira” na posição de volante, o que o deixou muito confiante.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar que através da metodologia de ensino e pelo conteúdo
trabalhado de maneira sistematizada, o aluno conseguiu se apropriar e objetivar-se
nos conteúdos mesmo considerando as limitações da sua paralisia cerebral. Este
trabalho também questiona a ideia da limitação biológica que algumas abordagens
pedagógicas propõem em relação ao trato da EF para com a pessoa com deficiência,
tornando a escola um ambiente desagregador, onde o aluno acaba perdendo seu
direito à aprendizagem como uma punição advinda da própria deficiência.
Considera-se fundamental, no trato com os conhecimentos da cultura corporal,
as possibilidades que a abordagem aponta, que são: as aprendizagens individuais
sem ajuda do colega com ou sem materiais; individuais com ajuda do colega
com ou sem materiais; em duplas ou pequenos grupos com ou sem materiais; em
grandes grupos com ou sem materiais; com a ajuda do professor, com ou sem
materiais; considerando a realidade dos alunos para que estes não se frustrem e
consequentemente busquem sempre participar das aulas, pois é no processo de
apropriação do conhecimento que o desenvolvimento é promovido. E dessa forma,
entendemos que o aluno com PC lidou com suas dificuldades bem como superou
suas possibilidades satisfatoriamente, excedendo as expectativas, visto seu histórico
escolar e sua realidade concreta, social e histórica.
Portanto, corroboramos com Hermann (2002, p.XX) quando ele coloca que
“a formação é assim uma abertura para o reconhecimento da alteridade, fazendo
com que sejamos capazes de dar sentido àquilo que vem de fora de nós, o que
significa compreender o outro e o saber cultural”. Assim, é o diálogo que permite
que o homem experimente sua singularidade e a partir disto possa vivenciar novas
experiências, ampliar seus horizontes e se apropriar dos conhecimentos, para que
haja assim a condução à formação humana em sua totalidade, ou seja, uma formação
omnilateral3.
CEREBRAL PARALYSIS AND HUMAN DEVELOPMENT: POSSIBILITIES WITH
GYMNASTICS FROM THE ‘CRÍTICO-SUPERADORA’ APPROACH
ABSTRACT: This is a Course Completion Work, whose objective was to address the limits and
possibilities of a student with Cerebral Palsy (PC) with gymnastics in Physical Education classes,
3 De acordo com Manacorda (2011, p.6), contemplar uma formação omnilateral, significa contemplar
uma formação que integre a ciência e a técnica ao desenvolvimento do homem, bem como, em
todas as suas dimensões e potencialidades, superando as contradições e os antagonismos de classe.
Superando, dessa forma, a expropriação do acesso ao conhecimento sistematizado.
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seeking to ensure access to the body culture heritage in the perspective of full human development,
through an approach to the assumptions of the ‘Crítico –Superadora’ approach of Physical Education
and ‘Histórico-Cultural’ Psychology.
KEYWORDS: Gym Class; Cerebral Palsy; “Crítico-Superadora”approach

PARÁLISIS CEREBRAL Y DESARROLLO HUMANO: POSIBILIDADES DE LA
GIMNASIA EM LO ENFOQUE ‘CRITICO-SUPERADOR’
RESUMEN: Este es un Trabajo de Conclusión de Curso - TCC, cuyo propósito era discutir los límites y
las posibilidades de un estudiante con parálisis cerebral (PC) con la gimnasia en clases de Educación
Física, buscando assegurar el acceso a la colección de la cultura corporal desde la perspectiva del
completo desarrollo humano mediante una aproximación a los supuestos de lo enfoque ‘críticosuperador’ de la Educación Física y de la Psicología ‘Histórico-Cultural’.
PALABRAS CLAVE: Gimnasia; Parálisis Cerebral; enfoque Crítico-Superador.
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DIFERENCIAÇÃO CURRICULAR: APLICAÇÕES
PRÁTICAS DA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM
MEDIADA NA INICIAÇÃO ESPORTIVA1
Gavin Jácome2
Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende3
RESUMO
A diferenciação curricular marca compromisso com a adequação das experiências de aprendizagem.
A teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) de R. Feuerstein, descreve características
do Ciclo de Mediação e Recursos Auxiliares que possibilitam reflexão crítica da ação educativa.
Realizamos uma pesquisa educacional em escola Rural do DF. Verificamos a interrupção do Ciclo de
Mediação na fase de interpretação. Conclui-se que o uso da EAM pode auxiliar o professor na ação
educativa.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva; Experiência de Aprendizagem Mediada; Pesquisa
pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
Segundo documento elaborado pelo Ministério da Educação, Secretaria
de Educação Especial (SEESP/MEC, 2003), as adequações curriculares podem
ser entendidas como respostas educacionais que visam atender o contínuo de
dificuldades de aprendizagem vivenciados no ambiente escolar. Elas podem ser
de grande a pequeno porte, podendo, respectivamente, trazer modificações desde
o projeto político pedagógico da escola até alterações na aula propriamente dita,
sendo essenciais na organização de uma boa prática pedagógica.
Nesse sentido é importante comprometimento do projeto político da escola, e
também que o professor, mediador direto da prática pedagógica, invista na conquista
progressiva de um domínio sobre as estratégias educacionais que proporcionem
um ensino inclusivo. Uma das teorias que contribuem para a formação dessa
competência pedagógica, é a teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada, de R.
Feuerstein (1991), que descreve as características dinâmicas e bidirecionais do Ciclo
de Mediação existente entre os dois sujeitos chaves da ação educativa, o professor
e o estudante, como também, descreve três conjuntos de recursos auxiliares que
desempenham um papel catalisador do diálogo entre professor e estudante, a saber:
(a) a regulação do nível de atividade, (b) a utilização de estratégias de motivação e
(c) a mobilização da atenção do estudante.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Brasília, (UnB), gavin_drider@hotmail.com
3 Universidade de Brasília, (UnB), rezende@unb.br
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A partir das possibilidades explicativas dos conceitos teóricos da Experiência
de Aprendizagem Mediada, o presente estudo foi desenvolvido em escola ruraldo
DF, ao longo das atividades práticas da disciplina de Estágio Supervisionado, no
acompanhamento de aulas de Educação Física com foco no ensino de esportes a
fim de preparar os estudantes para participarem em competições interescolares,
tendo como objetivo, analisar as características do processo de mediação da
aprendizagem, de forma a discutir as estratégias educativas que interferem na
dificuldade de estudantes do 6°ano do Ensino Fundamental para compreender
comandos complexos.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa pedagógica desenvolvida em uma escola pública rural
de Educação Básica de São Sebastião-DF, localizada cerca de 35Km de Brasília. A
escola que atende a Educação Infantil e Ensino Fundamental, contém, desde crianças
com 4 anos de idade à jovens com 16 anos.Em meio as observações, uma atividade
foi selecionada para ser analisada com base no referencial teórico da Experiência
de Aprendizagem Mediada, com posterior busca de referencial complementar para
auxiliar a análise.A seleção do tema, “dificuldade para compreender comandos
complexos”, foi motivada pela preocupação com qualificação do ensino do esporte
da escola.
As observações ocorreram em meio a prática de estágio supervisionado
vivenciado no 2° bimestre de 2016 em uma turma de 6° ano do Ensino Fundamental,
usando como ferramenta o diário de campo para registrar a situação problema e os
demais pontos relevantes da observação.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES.
A atividade analisada foi vivenciada em uma aula de basquetebol, em prática
voltada para o aprendizado da técnica do drible (correr e quicar a bola). O professor
organizou os alunos aleatoriamente em colunas, um na frente do outro, cada um
com uma bola de basquete. A atividade consistia em driblar a bola para atravessar
a quadra. Ele explicou que a cada sinal sonoro (apito) implicaria ações diferentes.
Um único apito seria o sinal de corrida para frente com condução de bola; dois
apitos seriam o sinal para quicar a bola parado; e por fim, três apitos o sinal para
conduzir a bola correndo para trás. Porém os alunos não conseguiram associar os
comandos sonoros com as execuções motoras, de forma que muitos deles paravam
quando escutavam o apito e copiavam o que os outros alunos fizessem. O professor
parava a atividade a todo momento e repassava os comandos. Como estratégias
ele sempre pedia que eles colocassem as bolas debaixo dos pés, evitando que
eles dispersassem da explicação, porém todas as vezes que ele tentava executar a
atividade os alunos voltavam a errar.
Analisando a atividade, observamos o caráter de tarefa e que por sua natureza
(associar comandos diferentes baseados em apitos) exige atenção e pode-se
caracterizar como complexa cognitivamente visto serem 3 comandos distintos.O
sinal do apito é de simples assimilação, mas exige controle da ansiedade (primeiro
escutar e depois agir). E apesar do comando ter caráter complexo a atividade
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tem baixa dificuldade, estando adequada ao nível de dificuldade dos alunos.Essa
aparente simplicidade, porém, não parece ser suficiente para auxiliar os estudantes
a cumprirem de maneira adequada os comandos, pois, eles demonstravam estar
mais propensos a se guiar pelos sinais visuais emitidos pelos demais colegas de
classe, do que pelo sinal sonoro do professor.
Analisando o Ciclo de Mediação, podemos identificar que ocorreu um interrupção
da dinâmica de comunicação entre professor e estudante na fase de interpretação,
pois, o estudante demonstra que não compreendeu o significado presente na
atividade proposta pelo professor. Identificada a falha temos que analisar, de maneira
pormenorizada, as diversas possibilidades de explicação dos motivos que provocam
essa interrupção, nos deparamos com nuances do processo que normalmente ficam
desapercebidas, mas que agora, diante da dificuldade de mediação, aparecem e
auxiliam no fornecimento de dicas para a construção de adequações nas estratégias
educacionais que possibilitem o sucesso da aprendizagem.
De acordo com a teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada, o professor
pode recorrer a três recursos auxiliares de mediação, que lhe apresentam novas
possibilidades para a construção de adequações educacionais
No que diz respeito a regulação do nível de dificuldade, visto que a compreensão
estava comprometida, faz-se necessário promover um ajuste da atividade à
competência real dos estudantes. O recurso auxiliar indicado para esse caso é
denominado de regulação à competência, aonde o professor deve modular o nível
de dificuldade do problema tornando-o mais simples. Uma possibilidade seria a
divisão da tarefa em partes. Neste caso, ao invés de explicar os três comandos de
uma vez só, o professor opta por explicar um comando por vez. Essa estratégia
não descaracteriza a atividade fim, pois, o comando continua a ser o mesmo, a
quantidade de apitos, assim como, a ação motora permanece a mesma, a diferença
é que a diferenciação dos comandos é feita de maneira progressiva, do simples
para o complexo, até chegar na atividade inicialmente proposta pelo professor,
facilitando a compreensão e execução por parte dos estudantes.
Em relação à utilização de estratégias de motivação, os recursos auxiliares
oferecem três alternativas que se complementam, todas relacionadas a motivação
extrínseca, são elas: o elogio, a mudança e o envolvimento afetivo. Por se tratarem
de estratégias de motivação essas adequações devem ser utilizadas durante todo
o processo, sempre que o professor verificar que é conveniente. O uso dessas
estratégias requer do professor uma observação atenta da atitude dos estudantes
durante as atividades e a seleção tanto do momento, como também, da maneira mais
adequada para utilizá-las. O elogio não tem por objetivo destacar os que executam
corretamente, mas, os que se esforçam na realização da tarefa. A mudança não
deve esperar a aprendizagem dos comandos como um todo, mas, preocupar-se em
comunicar ao estudante que ele está melhorando, progressivamente. O envolvimento
afetivo deve ser contínuo, pois, os estudantes devem perceber o prazer do professor
em ensinar.
Os recursos auxiliares relacionados com a mobilização da atenção oferecem ao
professor duas sugestões: a experiência partilhada, e a transcendência. Na experiência
partilhada o educador se envolve diretamente com a atividade proposta e participa
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em conjunto com o estudante. O professor pode deixar que um estudante assuma
o seu lugar e dê os comandos. Nesse caso, é importante, em função do objetivo,
que ele também erre, caso contrário, não se colocará na mesma posição em que os
estudantes estão. Quando os estudantes tem a oportunidade de ver que o professor
erra, sentem-se mais a vontade para também tentar e errar, pois, entendem que
estão em um processo de aprendizagem. A estratégia da transcendência, por sua
vez, consiste na extrapolação do problema para além da situação imediata. Nela o
professor recorre a conhecimentos prévios dos estudantes de forma a subsidiar a
solução do problema. Um exemplo prático é associar os sinais sonoros com o apito
de um guarda de trânsito, na expectativa de estimular os estudantes a estarem
atentos ao sinal, pois, da maneira como a atividade foi descrita, está evidente que
os estudantes decidem o que fazer pelo que eles veem e não pelo que ouvem.
Na última etapa do estudo buscamos um referencial complementar, que auxilia
na compreensão do fato, escolhemos o conceito da Aprendizagem Multicanais
de Cláudio Moura Castro (2005), que atenta para a existência de diferentes
perfis de aprendizagem. De acordo com essa perspectiva, todo conteúdo deveria
ser transmitido por meio de diversos canais de comunicação: ouvir, ver, fazer,
ler, escrever e falar. A repetição não seria enfadonha, pois, cada recurso envolve
competências diferentes e revela características e aspectos diferentes do mesmo
conteúdo. Apoiado nessa teoria o professor pode se valer para além do ver e ouvir
utilizando novas estratégias metodológicas que coloquem os estudantes diante dos
mesmos comandos, mas, tendo que utilizar canais de aprendizagem diferentes.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada pode auxiliar tanto
na interpretação do problema como na busca por soluções, visto que compreender
o problema é o primeiro passo para buscar estratégias de resolução, o que
demonstra que o educador, entendido como mediador do processo, necessita estar
em constante processo de aperfeiçoamento, visto sua importância no processo de
ensino e os desafios da educação inclusiva.
Com uma síntese da discussão dos resultados, apresentamos as seguintes
recomendações: (1) que os professores sejam estimulados a uma reflexão contínua
sobre a sua ação educativa, de modo serem capazes de construir estratégias de
mediação pedagógica que garantam a inclusão de todos e uma aprendizagem
efetiva; (2) que o compartilhamento de saberes e boas práticas entre os professores
contribua para estimular a sua dedicação a uma análise crítica de sua ação educativa
e a produção de conhecimentos pedagógicos; (3) que os professores estejam
conscientes de seu compromisso com a formação continuada como parte dos
requisitos para a melhoria da qualidade de ensino da educação física escolar.
DIFERENCIACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS: APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE MEDIADO EN INICIACIÓN DEPORTIVA
RESUMEN: La diferenciación curricular marca compromiso con la adecuación de las experiencias de
aprendizaje. La teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) de R. Feuerstein, describe
el Ciclo de Mediación y Recursos auxiliares que permiten la reflexión crítica de la acción educativa.
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Llevamos a cabo una investigación educativo en la escuela rural del DF. Comprueba lainterrupción
delciclo de Mediación en la fase de interpretación. Llegamos a la conclusión de que el uso de la EAM
puede ayudar al maestro en la actividad educativa.
PALABRAS CLAVE: Educación inclusiva; Experiencia aprendizaje mediado; investigación pedagógica.

CURRICULAR DIFFERENTIATION: PRACTICAL APPLICATIONS OF THE
LEARNING EXPERIENCE MEDIATED IN SPORTS INITIATION
ABSTRACT: The curriculum differentiation do commit to adequacy of learning experiences. The theory
of mediated learning experiences (MLE), made by R. Feurestein, it has described characteristics of
mediation cyclo and auxiliary resources that allow the critical reflection of the educational action.
We did an educational research in a rural school in DF(Federal District). We checked the interruption
of the mediation cyclo on the interpretation phase. It is concluded that the use of MLE can help the
teacher in the educational action.
KEYWORDS: Inclusive education; Mediated Learning Experience; Pedagogical research.
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JOGOS ESCOLARES: DESDOBRAMENTOS NA
AÇÃO DOCENTE INCLUSIVA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Milena Pedro de Morais2
Graciele Massoli Rodrigues3
RESUMO
O objetivo foi analisar de que forma os Jogos Escolares Inclusivos contribuíram para a ação docente
inclusiva dos professores de Educação Física do município de Itanhaém. Participaram da pesquisa
20 professores de Educação Física que atuaram nos jogos. Para a coleta de informações foi utilizada
a entrevista semidirigida que foi explorada pela análise de conteúdo. Foi verificado que há um
conjunto de fatores que circunda a ação profissional que vai desde a formação inicial até as questões
estruturais que interferem de forma negativa para o sucesso da ação docente inclusiva. Contudo, o
evento fomentou possibilidades de ações docentes inclusivas no âmbito da Educação Física Escolar
que poderão ser ampliadas se os jogos tiverem continuidade e se houver interesse individual por
parte dos professores.
Palavras-chave: Inclusão Escolar; Educação Física; Prática Pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
Muito se discute sobre as barreiras que a Educação Física Inclusiva vem
encontrando desde meados de 1990. São inúmeras as iniciativas que têm buscado
alterar a realidade posta, dentre elas, jogos que estimulem a participação de pessoas
com diferentes deficiências e comprometimentos. Essas iniciativas requerem muitos
esforços de gestores e professores que precisam caminhar juntos para tornar
possível a realização de propostas com porte inclusivo.
Congregar num evento turmas de diferentes escolas, potencializar capacidades
e habilidades respeitando as particularidades e especificidades, é o objetivo comum
nesse tipo de iniciativa, nas quais se busca desdobramentos para a continuidade do
processo para além do período do acontecimento propriamente dito. Esse estudo
almejou analisar de que forma os Jogos Escolares Inclusivos que aconteceram no
segundo semestre de 2014 no município de Itanhaém, contribuíram para a ação
docente inclusiva dos professores de Educação Física do município.
2 MÉTODO
Essa pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso dos Jogos Escolares
Municipais de Itanhaém-SP (Brasil) e teve natureza qualitativa conforme Thomas e
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade São Judas Tadeu (USJT), milena.educacaofisica@gmail.com
3 Universidade São Judas Tadeu/ ESEF- Jundiaí (USJT), masgra@terra.com.br
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Nelson (2002). O evento contou com vinte e três instituições de ensino e sete delas se
inscreveram nas modalidades inclusivas, que foram tênis de mesa, bocha e atletismo.
A amostra foi não probabilística e participaram desse estudo, vinte professores de
Educação Física do município que representaram as escolas convidadas no evento. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semidirigida com quatro temas,
desenvolvidos em formato de questão. Com agendamento prévio, as entrevistas
aconteceram e foram gravadas e transcritas na íntegra. Todos os procedimentos
éticos foram seguidos e a análise dos resultados aconteceu com base na análise de
conteúdo proposta por Bardin (2011).
3 RESULTADOS
Todos os professores participantes do evento foram pesquisados, incluindo
os que não atuaram ou inscreveram seus alunos em práticas inclusivas. Três dos
professores atuavam em mais de um local e responderam aos questionamentos da
entrevista considerando sua atuação independentemente dos locais de atuação.
As ideias centrais extraídas das entrevistas deram origem a cinco categorias
temáticas: infraestrutura e materiais; visão do professor sobre o potencial e a limitação
do aluno; consolidação da inclusão; especificidade do trabalho com a criança com
deficiência e adequação das estratégias de ensino para ações educativas.
A infraestrutura e material foram apontados pelos professores como fatores
que dificultam o trabalho do professor na realização da ação docente inclusiva.
Os principais fatores mencionados foram o número elevado de alunos em sala de
aula, a falta de materiais em quantidade suficiente para todos os alunos e a precária
infraestrutura das instituições de ensino para atender as especificidades de alguns
alunos nas turmas. Esses aspectos suscitados podem recair ao entendimento de
acessibilidade que se refere ao suporte para se atingir objetivos. Nesse contexto,
Silva (2013) esclarece que a acessibilidade na estrutura física é fundamental para o
sucesso do processo de inclusão escolar, mas não garante a efetividade da inclusão.
As políticas públicas educacionais garantem a matrícula e o acesso do aluno com
deficiência à escola, mas, não a permanência com qualidade, isto porque a lei foi
modificada para uma política inclusiva, porém, mantém na sociedade uma cultura
excludente inclusive no interior da escola (LIMA et al, 2008).
A visão do professor sobre o potencial do aluno emergiu dos destaques dados
pelos pesquisados pela oportunidade da participação do aluno com deficiência
nos jogos escolares. Houve ênfase nos créditos atribuídos às crianças durante
as atividades, momento em que se evidencia o potencial de cada um. Para os
professores, muitos pais desacreditam que as crianças possam participar. Em um
evento, é possível os familiares se certificarem do potencial dos filhos. O professor
de educação física nessa circunstância assume a função de agente transformador e
realimenta seu papel para além dos muros da escola, pois além de oportunizar ao
aluno com deficiência, apresenta à sociedade o potencial de cada um de seus alunos.
Esse trabalho de promoção do potencial do aluno com deficiência deve acontecer
em uma parceria entre a escola e a família e neste sentido, Rodrigues e Freitas
(2011) afirmam que a participação dos pais no processo de inclusão escolar é de
suma importância no encorajamento e na superação de barreiras que são impostas
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pelo meio. As ações inclusivas criam uma cultura de valorização e respeito ao aluno
com deficiência por parte da comunidade escolar. É possível que os alunos sejam
vistos pela ótica da valorização da diversidade e do respeito às condições ímpares.
A visão do professor sobre a limitação do aluno mostrou que as dificuldades
encontradas se esbarram no entendimento que os professores possuem sobre
deficiências. Muitos professores transformam em barreiras a falta de informação
sobre as características de cada deficiência, as possibilidades de estratégias de ensino
e a reestruturação de objetivos para os alunos com deficiência. Neste sentido, Guizo
(2016) demonstra que a condução de práticas esportivas adaptadas tem sido pouco
explorada pelos professores e as razões deste fato estão nas falhas na formação,
na rigidez e na inalteração do currículo na educação física que geralmente está
calçado na racionalidade técnica e na esportivização da aula visando rendimento e
competividade.
Questões acerca do processo inclusivo que permeiam a prática esportiva
e a participação efetiva do aluno com deficiência nas aulas de Educação Física
abrangeram a temática da consolidação da inclusão. A preocupação dos professores
em promover a ação docente inclusiva para os alunos com deficiência é marcada
por falas que não se reconhece as crianças nas suas diferenças, mais sim nas
deficiências. Armstrong e Moore (2014) destacam que a educação inclusiva não
deve estar focada em identificar um grupo “excluído” e em solucionar a questão da
exclusão, mas deve transformar culturas e práticas que envolvem e afetam todos os
membros da comunidade. Na estrutura escolar, o professor pode atuar buscando
explorar o potencial de cada um, reconhecendo que todo aluno pode apresentar
uma competência que poderá ser explorada e com isso, a dimensão da valorização
de cada um pode ser transformadora.
No que se refere à especificidade do trabalho com a criança com deficiência, os
professores, apesar de acreditarem no processo de inclusão escolar, não conseguem
visualizar formas de transpor as barreiras que encontram. Os pesquisados
sustentam que a formação não foi suficiente para o desenvolvimento de estratégias
que propiciem ao professor ir além da base teórica, uma gama de vivências para
solucionar questões cotidianas acerca do ambiente escolar. Novamente retoma-se a
culpabilização da formação. Conforme afirmam Chicon e Sá (2013) se faz necessário
que as práticas educativas na Educação Física, reconheçam em seus processos
pedagógicos a individualidade do aluno e considere as diferentes situações em que
esta se manifesta, seja por questões de ordem biológica ou sociocultural.
Outro ponto levantado na fala dos professores foram as dificuldades com
relação à adequação das estratégias de ensino a serem utilizadas nas situações
nas quais as crianças com deficiência precisam de mecanismos que facilitam suas
participações em aula.
Para Guizzo (2014) a formação é o grande nó do processo de inclusão
escolar, pois apesar dos professores de educação física sentirem-se despreparados
para atuar com a criança com deficiência, os mesmos demonstram interesse em
colaborar com o processo de ensino no sentido de uma ação docente inclusiva. A
temática estratégias de ensino para ações educativas inclusivas foi levantada nas
falas dos pesquisados sustentada pelas dificuldades que os professores sentem em
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criar estratégias de ensino para que o aluno com deficiência participe das aulas
integrando sua turma. Contudo, foi destacado que se deve favorecer que o aluno
com deficiência vivencie a convivência inclusiva dentro da escola mesmo com a
falta de formação e/ou informação dos professores e atenção necessária ao aluno
com deficiência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que há um conjunto de fatores que circunda a ação profissional que
vai desde a formação inicial até as questões estruturais, os quais interferem de forma
negativa para o sucesso da ação docente inclusiva. Por outro lado, visualizamos que
ao atuarem como agentes transformadores, os professores têm conseguido atingir
a comunidade escolar e a família do aluno. Mesmo com os relatos de dificuldades, os
professores de educação física escolar de Itanhaém, que fizeram parte desse estudo,
vêm tentando ressaltar o potencial de seus alunos e o quanto eles são capazes
de evoluir no processo ensino/aprendizagem. Para os pesquisados, o evento dos
Jogos Escolares Inclusivos fomentou possibilidades de ações docentes inclusivas no
âmbito da Educação Física Escolar que poderão ser ampliadas se os jogos tiverem
continuidade e se houver interesse individual por parte dos professores.
SCHOOL GAMES: DEVELOPMENTS IN ACTION INCLUSIVE TEACHING OF
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
ABSTRACT: The objective was to analyze how the Inclusive School Games contributed to the inclusive
educational action of Physical Education teachers in the city of Itanhaém. Twenty physical education
teachers who participated in the games participated in the study. For the collection of information
was used semi-structured interview that was explored by content analysis. It was verified that there
is a set of factors that surround the professional action that goes from the initial formation to the
structural questions that interfere in a negative way for the success of the inclusive educational
action. However, the event fostered possibilities for inclusive teaching actions in the field of Physical
Education in the School that could be expanded if the games continue and if there is an individual
interest on the part of the teachers.
Key- words: School Inclusion; Physical education; Pedagogical Practice.

JUEGOS ESCOLARES: EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN ENSEÑANZA INCLUSIVA DE
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: El objetivo fue analizar la forma en la escuela inclusiva Juegos contribuyó a las actividades
de enseñanza inclusivas de los profesores de educación física en la ciudad de Itanhaém. Los
participantes fueron 20 profesores de educación física que trabajaban en los juegos. Para la recogida
de información se utilizó entrevista semiestructurada que fue explorado por análisis de contenido. Se
encontró que hay una serie de factores que rodean la acción profesional que van desde la formación
inicial a los problemas estructurales que afectan negativamente al éxito de la acción enseñanza
inclusiva. Sin embargo, el evento promovió posibilidades de prácticas de enseñanza incluido en el
contexto de la educación física que podría ampliarse si los juegos tienen continuidad y si el interés
individual por parte de los profesores.
Palabras clave: La inclusión escolar; Educación Física; La práctica docente.
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PÔSTER

PROJETO SOCIAL ‘TÊNIS PARA TODOS’: PARA ALÉM
DA QUADRA ESPORTIVA1
Ana Beatriz Correia de Oliveira Tavares2
Leandro Gouveia Almeida3
Palavras-chave: projeto social; inclusão; esporte

INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos acompanhamos um crescimento na oferta de
projetos sociais no Brasil. Implementados por organizações não governamentais,
instituições privadas ou parcerias público-privada,estes projetos atendem inúmeras
comunidades, com diferentes atividades.
Sobre estudos que abordam projetos sociais identificamos duas questões
relevantes sobre a essência e objetivos dos mesmos. Primeiro, sob um prisma
salvacionista, os projetos seriam justificados por tirar as crianças da rua oferecendo
atividades que ocupassem o tempo livre/ocioso das mesmas.Em segundo, se
contrapondo a essa perspectiva, teríamos uma visão crítica, preocupada não com a
ocupação do tempo livre, mas sim com um trabalho de transformação da sociedade
e da vida do participante (MELO, 2005;SOUZA et al., 2010; VIANNA; LOVISOLO,
2009).
Especificamente no campo da Educação Física, Tavares (2006) coloca que
a instrumentalização da área tem conduzido muitos projetos, dotados de boas
intenções, a não se efetivarem como elementos de mudança da realidade local das
comunidades, se constituindo apenas em oferecimento de esportes.
OBJETIVO
A partir dessas considerações, o objetivo do estudo é verificar como se constitui
o projeto esportivo ‘Tênis para Todos’, descrevendo as ações implementadas pelo
projetoe analisando até que ponto o mesmo busca ultrapassar o ensino de uma
modalidade esportiva em prol da transformação da realidade dos participantes.
METODOLOGIA
Seguimos a abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso. Os dados foram
coletados a partir da entrevista semiestruturada com o idealizador/coordenador do
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal do Rio de janeiro (IFRJ), ana.tavares@ifrj.edu.br
3 Instituto Federal do Rio de janeiro (IFRJ), leandro.almeida@ifrj.edu.br
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projeto, além da observação de campo realizada nas visitas assistemáticas durante
o ano de 2016 e do acompanhamento do site que divulga constantemente as ações
realizadas. Seguimos a Análise do Conteúdo (BARDIN, 2011), especificamente
a abordagem categorial, para trabalharmos os dados. Elencamos o tema como
unidade de registro, buscando a presença dos núcleos de sentido aparente.
ANÁLISE DOS DADOS
O projeto ‘Tênis para todos’, criado em 2011 com a proposta inicial de
oferecer ensino de tênis para crianças carentes, acontece nas quadras do Hotel
Sheraton, situado na zona sul do município do Rio de Janeiro. Atende atualmente
50 adolescentes, do sexo masculino, entre 12 e 18 anos, moradores da favela do
Vidigal, comunidade próxima ao hotel.
A partir do discurso do informante, estabelecemos 2 categorias a posteriori
para nossa análise, que são: sobre o projeto esportivo e sobre o projeto para além
da quadra.
Sobre o projeto esportivo – oportuniza a vivência esportiva do tênis,
proporcionando aos participantes os benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais
inerentes a essa prática. Para os alunos mais compromissados e habilidosos,
oferece um espaço de treinamento esportivo para a participação em competições
nacionais.
Sobre o projeto para além da quadra – os participantes realizam as atividades
esportivas dentro de um hotel de luxo do Rio de Janeiro, um ambiente seguro e
que proporciona contato com hóspedes de outras culturas. Recebem alimentação
e vestimentas adequadas. Oferece também aulas de inglês e informática. O
projeto busca parcerias para que, através de bolsa de ensino, os participantes
possam ingressar no ensino universitário. Além dessas atividades educativas, os
participantes têm a oportunidade de participar de eventos fora do ambiente de
treino, como exemplo Olimpíadas/Paralimpíadas 2016; Rio Open de Tênis e passeios
culturais a cinemas, museus, entre outros.
CONCLUSÃO
Inferimos então que o projeto esportivo ‘Tênis para Todos’ através de suas
ações, busca oportunizar caminhos que possibilitem a mudança da realidade social
de seus participantes, preocupado com a cidadania e não apenas em ocupar o
tempo livre com o aprendizado de um esporte.
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O TRABALHO COLABORATIVO DA EQUOTERAPIA
COMO APOIO PEDAGÓGICO PARA CRIANÇAS COM
O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA1
THE COLABORATIVE WORK OF HIPPOTHERAPY AS A
PEDAGOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH AUTISTIC
SPECTRUM DISORDER.
LA HIPOTERAPIA DE TRABAJO COLABORATIVO COMO
APOYO
EDUCATIVO PARA NIÑOS CON TRASTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA.
José Ricardo da Silva Ramos2
Roberta Fortes Fernandes3
Lucas Ferreira Paz4
PALAVRAS-CHAVE: Equoterapia; Autismo; Inclusão.

1 INTRODUÇÃO
A relação estabelecida por um tipo de Educação Física homogênea limita o
campo de atuação dos agentes escolares na escolarização da criança especial,
colocando os agentes como meros cumpridores de programas e espectadores
do progresso do aluno especial. Desse modo, buscamos, nesta experiência de
ensino-aprendizagem, o suporte colaborativo (CHIOTE, 2012) da Equoterapia para
compreender o processo de escolarização de um aluno com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) por meio um trabalho entre os agentes escolares do Centro de Atenção
Integral a Criança (CAIC) Paulo Dacorso Filho – Seropédica/RJ com o Programa
Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID-UFRRJ), em que destacamos
a abordagem sociointeracionista (VIGOTSKY, 1999) para ressaltar o papel do outro
e do cavalo na escolarização de um aluno autista.
1 Este trabalho não contou com financiamento.
2 Doutor, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), jricardo@ufrrj .br
3 Especialista, Prefeitura Municipal de Seropédica (PMS), rfortes2003@yahoo.com.br
4 Graduando, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), lucaspaz 1 260@gmail.com
RESUMO SIMPLES | GTT 08 - INCLUSÃO E DIFERENÇA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2362

Partimos, nesse sentido, das abordagens dialógicas de Paulo Freire (1981),
Bakthin (1992) e Vigotsky (1999) que nos forneceu elementos para a compreensão
de um trabalho equoterápico colaborativo em que o sujeito com TEA pôde saber
que suas formas de expressão possuem uma dimensão narrativa, no qual a presença
do outro é fundamental (BOSA, 2002)
Esta experiência pedagógica teve como objetivo central compreender os
processos de escolarização de um aluno com TEA no contexto da perspectiva
sociointeracionista, partindo de um estudo de caso de um aluno com TEA. Assim,
investigamos por meio de observações sistemáticas, a pesquisa de campo e
atividades equestres da Equoterapia buscamos compreender o aluno autista e com
os agentes escolares procuramos mudar o olhar e o fazer pedagógico a partir de
uma práxis colaborativa que favoreceu a escolarização e a permanência do aluno na
escola.
2 METODOLOGIA
O trabalho equoterápico, metodologicamente expôs um trabalho pedagógico
com o coletivo dos alunos típicos e atípicos e um trabalho com o cavalo
individualizado, o qual o nosso aluno com TEA (estudo de caso) participa tem as
seguintes fases 1) Saudação entre praticantes, mediadores e equipe; 2) Rodinha
Inclusiva e exploração do mundo equoterápico com os mediadores e equipe; 3)
Montaria com circuitos pedagógicos; 4)Trabalhos específicos com cada praticante;
5)Trabalho Coletivo: Roda inclusiva e exploração da interação e linguagem verbal;
6) Despedida dos cavalos, mediadores e Equipe.
Desse modo, desconstruindo a rígida classificação etiológica clínica utilizandonos de uma Equoterapia Educacional, com recursos pedagógicos para escolarização
do aluno com TEA, a sua interação social e comunicação recíproca foram construídos
com práticas pedagógicas inclusivas.
3 RESULTADOS
As atividades com e sobre o cavalo fazem parte de um processo maior, o qual
a criança com TEA está inserida na escola. Os nossos resultados são diagnosticados
como processos educacionais em que observamos os recuos, avanços e as
possibilidades em todo o percurso de escolarização do aluno com TEA. Conversamos
com a família, que sempre está presente nas sessões de Equoterapia, sobre a vida
da criança fora da escola, recolhemos informações de todos os agentes escolares
para inventarmos uma Educação Física colaborativa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Equoterapia, que chamamos de inclusiva organizou, assim a mediação
necessária para a compreensão do aluno especial, a criança com TEA e o seu
fazer diferente de uma Educação Física inclusiva nas relações concretas com os
agentes escolares, com o aluno com necessidades educacionais especiais, levando
em consideração os conhecimentos construídos da práxis colaborativa entre todos
os agentes escolares.
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A EQUOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DE
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
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José Ricardo da Silva Ramos
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1 INTRODUÇÃO
A Educação Física, como área que trabalha pedagogicamente os elementos
da cultura corporal, aliada a equoterapia que é uma “prática que utiliza o cavalo em
constante interação com o praticante que busca o desenvolvimento biopsicossocial
de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais” (ANDE,1993,p.38).
Auxiliam no desenvolvimento do quadro geral de praticantes diagnosticados
com autismo que segundo o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais DSMV(APA,2014) é conceituado como um transtorno de neurodesenvolvimento,
definido como distúrbio do desenvolvimento neurológico, podendo estar presente
desde a infância, apresentando dificuldades nas dimensões comportamentais e
sociocomunicativas, sendo chamado de transtorno do espectro autista (TEA).
O seguinte trabalho tem por finalidade proporcionar outro método de
intervenção que através de um processo teórico-prático diversificado e poderá
contribuir o suporte à instrução da equoterapia como método de ensino em âmbito
escolar para futuros professores em educação física. O objetivo foi analisar as
sessões de equoterapia e acompanhar possíveis alterações no quadro global do
praticante durante o processo de ensino aprendizagem.
2 METODOLOGIA
Estudo qualitativo realizado com crianças diagnosticadas com TEA durante o
programa institucional de bolsa de iniciação a docência PIBID subprojeto inclusão
– Equoterapia, a partir de relatórios diários das atividades desenvolvidas, fotos,
filmagens durante as sessões equoterápicas e reuniões sistemáticas com avaliação
1 Discente em graduação em Educação Física da UFRRJ e bolsista PIBID/CAPES email:crislayneoliveira@
ymail.com
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diagnóstica de acompanhamentos individuais de cada graduando e profissional de
Educação Física referente ao praticante em todo o seu processo de desenvolvimento.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
O presente trabalho possibilitou acompanhar e observar mudanças , realizar
atividades e comparar o desenvolvimento dos praticantes durantes o período
de atuação .Pudemos verificar que padrões de comportamentos tais como
“hiperatividade, desatenção, impulsividade, agressividade, irritabilidade, Auto-lesão,
compulsão obsessiva, ansiedade e transtornos de humor” (SELF;HALE;CRUMRINE,
2010, p.367) que são frequentemente apresentados em crianças diagnosticadas
com TEA, ao decorrer das atividades tornaram-se menos intensos.
Segundo Lourenço (2015,p.325) os benefícios nos diferentes domínios sob
a influência do exercício, melhoram a condição física e capacidades cognitivas e
sensoriais. As atividades equoterápicas que utilizam o movimento provindo do
andar do cavalo auxiliam em “um conjunto de combinações e ajustes, contribuindo
de maneira geral para o quadro do praticante”. (COPETTI et al., 2007, p.506)
É possível que a equoterapia surja como uma proposta para o desenvolvimento
do praticante com TEA principalmente no campo comportamental. Contudo há
limitações no estudo referente à localidade e manejo do cavalo tornando-o de difícil
implantação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades pedagógicas desenvolvidas na equoterapia no campo da educação
física vêm como uma proposta de intervenção que contribuirá no desenvolvimento
do praticante por meio do movimento sobre o cavalo nos processos reabilitacionais
e comportamentais do indivíduo com deficiência ou necessidades educacional.
Financiamento: Experiência pedagógica do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência PIBID/UFRRJ/Capes
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O PIBID COMO FACILITADOR NA INCLUSÃO DE UM
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NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
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RESUMO
A escola tem sido um espaço de reflexão acerca do processo de inclusão de alunos com necessidades
especiais e/ou deficiência. Pensando nisso, o presente relato tem por finalidade relatar a experiência
vivida na inclusão nas aulas de educação física escolar de um aluno com transtorno do espectro
autista (TEA). As atividades foram planejadas e desenvolvidas coletivamente a fim de estimular as
necessidades cognitivas , motoras e sócio-afetivas dos alunos, o acompanhamento foi feito de forma
sistemática pelo professor responsável, coordenador, supervisora e bolsistas do programa.O PIBID foi
um grande facilitador da inclusão do aluno em foco. Foram notáveis as mudanças de comportamento
durantes as intervenções executadas pelos alunos do PIBID, o aluno conseguiu interagir com a turma,
sentindo-se incluído, o que na escola anterior não foi possível.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão; educação física; autismo.

1 INTRODUÇÃO
A escola tem sido um espaço de reflexão acerca do processo de inclusão de
alunos com necessidades especiais e/ou deficiência. Pensando nisso, o presente
relato tem por finalidade relatar a experiência vivida na inclusão nas aulas de
educação física escolar de um aluno com transtorno do espectro autista (TEA),
tendo como facilitadores do processo os alunos do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência- PIBID, do Ministério da Educação.
O PIBID Educação Física, subprojeto inclusão, tem como finalidade incluir
alunos com necessidades especiais da escola municipal CAIC – Paulo Dacorso Filho
nas aulas de educação física escolar.
1 Discente em graduação em Educação Física da UFRRJ e bolsista PIBID/CAPES email:gabrielagmacedo@
hotmail.com
2 Co-autor. Discente em graduação em Educação Física da UFRRJ
3 Co-autor. Discente em graduação em Educação Física da UFRRJ e bolsista PIBID/CAPES
4 Co-autor. Discente em graduação em Educação Física da UFRRJ e bolsista PIBID/CAPES
5 Co-autor. Discente em graduação em Educação Física da UFRRJ e bolsista PIBID/CAPES
6 Orientadora Professora CAIC/UFRRJ.
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A inclusão é a alteração e adaptação da sociedade como pré-requisito para
que as pessoas com necessidades especiais possam obter o desenvolvimento e
exercer a cidadania. (SASSAKI, 1997).
Interação social, cognição, sistema sensorial e comportamento, são áreas
em que o indivíduo com autismo possui dificuldades, sendo caracterizado como
transtorno do espectro autista. (MARQUES, 2004).
2 METODOLOGIA
Partindo do conceito que a educação inclusiva “não deve desconhecer as
diferenças, mas proporcionar recursos para o cumprimento dos objetivos escolares.”
(FILHO, MIRANDA, 2012, p. 41-42). O aluno em questão a ser inserido nas aulas de
educação física é do sexo masculino, possui 9 anos de idade e mudou de escola
por não ser incluído na escola anterior, dificultando mais ainda seu processo de
desenvolvimento biopsicossocial, as atividades foram planejadas e desenvolvidas
coletivamente a fim de estimular as necessidades cognitivas , motoras e sócio-afetivas
dos alunos, objetivando assim a interação integral dos mesmos. O acompanhamento
foi feito de forma sistemática pelo professor responsável, coordenador, supervisora
e bolsistas do programa.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Procuramos levar em consideração os aspectos referentes ao aluno em questão
a ser inserido para que as atividades fossem de fato uma forma de incluir o mesmo
na turma. A aula foi realizada em um espaço arejado, onde as crianças demonstraram
prazer em estar ali. foram realizadas atividades de caráter lúdico e cooperativo que
estimulassem principalmente a interação social, notamos que em atividades onde
houve a necessidade de buscar um companheiro pouco houve iniciativa, assim como
em atividades com comandos, o aluno utilizou-se de um recurso de espelhamento
nos companheiros para assim executar a tarefa. Na atividade de grande roda, o aluno
com TEA sentiu-se a vontade, pois, já era acostumado e estar em rodas inclusivas.
Em determinadas atividades como andar sozinho pelo bosque ou acompanhado,
percebemos que o aluno em questão queria andar sozinho, evitando contato, na
atividade coelho na toca, o objetivo era trabalhar a cooperação entre os alunos, foi
de perfeita relevância para que o aluno se sentisse incluído ao estar dentro da toca
dos colegas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Física é uma disciplina que aproxima os alunos, por trabalhar
aspectos físicos, emocionais e sociais. As crianças com TEA possuem muitas
dificuldades, principalmente no plano emocional e social. O PIBID foi um grande
facilitador da inclusão do aluno em foco, pois, os bolsistas se empenharam em estudar
a fundo as necessidades do aluno e aliar com a teoria para que ele fosse capaz de
se sentir acolhido na nova escola, o que na anterior não foi possível. Percebemos
também uma diminuição no estresse e certa alegria por estar conhecendo um novo
ambiente, ao se sentir a vontade nas aulas de educação física o aluno demonstrou
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mais interesse na escola como um todo. Portanto, nesse relato de experiência foram
notáveis os benefícios do PIBID no processo de inclusão do aluno na escola e nas
aulas de educação física, agregando valor ao projeto e ao empenho dos bolsistas
da Educação Física.
REFERÊNCIAS
SASSAKI, Romeu K. Inclusão. Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA
1997.
MIRANDA, Theresinha Guimarães; FILHO,Teófilo Alves Galvão. O professor e a educação
inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: Edufba, 2012.
MARQUES, R.Q. O autismo e a estimulação sensorial: um olhar psicomotor, In: IX Congresso
Brasileiro de Psicomotricidade: Psicomotricidade uma realidade transdisciplinar. Anais...
Olinda/PE, 2004.
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CONTRIBUIÇÕES DA DANÇA COMO CONTEÚDO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO1
CONTRIBUTIONS OF DANCE AS A CONTENT OF PHYSICAL
EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF INCLUSION
CONTRIBUITIONS DA DANÇA COMO CONTEÚDO DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO
Eliana Vieira de Amorim Araújo2
Lívia Tenorio Brasileiro3
PALAVRAS-CHAVE: Dança; Educação Física;Inclusão.

1 INTRODUÇÃO
Partimos do entendimento de que inclusão social é um processo de adaptação
para inserção de sujeitos na sociedade, das mais variadas formas, e neste inclui-se
as pessoas com deficiência. Constitui-se, portanto, em uma ação bilateral na qual,
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam uma parceria para a efetivação
de oportunidades para todos (SASSAKI, 2010, p.39).
Neste contexto, a problemática do estudo emergiu do anseio em aprimorar
a minha prática pedagógica, no trato com o conhecimento dança como conteúdo
da Educação Física, visto que venho a quase uma década trabalhando nas classes
especiais e nas classes regulares de ensino em uma escola inclusiva. O que me
possibilitou, ao longo desta experiência profissional, trabalhar com as mais variadas
manifestações físicas e cognitivas de deficiência. Apresentando como problema:
Quais as estratégias metodológicas para a inclusão de estudantes com necessidades
educativas especiais, intelectuais e físicas, no trato com o conhecimento dança nas
aulas de Educação Física em uma escola inclusiva da rede privada de ensino da
cidade de Recife?
Sendo delimitado como objetivo geral: analisar as contribuições da prática
pedagógica do ensino da dança, como conteúdo da Educação Física, nas classes
regulares de ensino, na perspectiva da inclusão em uma escola privada da cidade
do Recife/PE.
1 Trabalho desenvolvido no Programa Associado de Pós-graduação em Educação Física UPE/UFPB
– Curso Mestrado, com bolsa PFA/UPE.
2 Universidade de Pernambuco (UPE), liana_v.araujo@hotmail.com
3 Universidade de Pernambuco (UPE), livtb@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que recorre à pesquisa-ação (TRIPP,
2005). Realiza uma revisão bibliográfica, analisando as referências sobre as
temáticas inclusão/exclusão social, partindo em seguida para a especificidade da
inclusão educacional. Os conhecimentos conceituais, históricos e epistemológicos
foram tratados a partir das principais referências no âmbito da inclusão social,
tendo por base os estudos de Sassaki (2010), Januzzi (2012) e Baptista et. al.(2006).
Partindo para um mapeamento das produções sobre Inclusão, Dança e Educação
Física no Brasil, através de produções dos periódicos nacionais e da pós-graduação
strictosensu da área. Tais estudos permitirão dialogar com os dados do campo, que
se encontra em fase de negociação, incluindo o processo no Comitê de Ética, junto
a uma escola da rede de ensino privado que tem um trabalho de mais de 45 anos
com processos inclusivos, tendo a dança como um conteúdo importante em sua
formação. Tomaremos como procedimentos de campo, o uso de diário de campo e
entrevistas com os sujeitos envolvidos, e para análise dos dados a análise categoria
por temática de Bardin (2011).
3 RESULTADOS PARCIAIS
A partir das discussões inicias entendemos que a inclusão social só se dá com
seu par, a exclusão social. Desta forma, reconhecemos que na sociedade brasileira
há inúmeros processos de exclusão, tais como desigualdades sociais, preconceitos
biológicos, raciais, familiares, culturais, entre outros, ainda não superados.
No que se refere à inclusão educacional, especificamente de pessoas com
deficiência, reconhecemos que as produções defendem a heterogeneidade na classe
escolar, que venham a provocar interações entre as crianças e as suas mais diversas
manifestações pessoais. “Além desta interação, [...] busca-se uma pedagogia que
se dilate frente às diferenças do alunado” (BAPTISTA et. al., 2006, p.73).Nesta
dimensão é apresentado um maior poder de transformação da realidade, no qual o
enfoque agora não é mais a “deficiência” e sim as instituições educacionais.
4 CONSIDERAÇÕES
Refletir sobre a inclusão das pessoas com deficiência, através da dança, permite
apontar que há na dimensão das práticas corporais elementos que contribuem
significativamente para processos inclusivos. A entrada em campo permitirá refletir
sobre os desafios postos na prática pedagógica dos professores.
REFERÊNCIAS
BAPTISTA et. al. Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Mediação,
2006.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.
BEYER, H. O. Inclusão e avaliação na escola: de alunos com necessidades educacionais
especiais. Porto Alegre: Mediação, 2006.
JANUZZI, G. S. de M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do
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século XXI. 3. ed. Campinas, SP: Autores associados. 2012.
SASSAKI, R. K. Inclusão/Construindo uma sociedade para todos. 8.ed. Rio de Janeiro:
WVA, 2010.
TRIPP, D. Pesquisa-Ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo,
v. 31, n. 3, set./dez. 2005.
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A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: UMA
REALIDADE NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS1
INCLUSION IN HIGHER EDUCATION: A REALITY IN THE
COURSE OF PHYSICAL EDUCATION OF THE STADUAL
UNIVERSITY OF GOIÁS
INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA REALIDAD
EN CURSO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD
ESTATAL GOIÁS
Bárbara Andressa Mendonça de Rocha Mesquita2
Kelly Cristiny Martins Evangelista3
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Ensino Superior; apoio pedagógico.

1 INTRODUÇÃO
A inclusão no Ensino Superior é fundamental para a construção de uma
sociedade democrática, para garantir o acesso e permanência dessas pessoas
na Universidade precisa haver políticas publicas e um ensino de qualidade. A
Universidade Estadual de Goiás (UEG) conta com professores de apoio que fazem
um trabalho individualizado a fim de garantir a aprendizagem e autonomia dos
alunos que necessitam de apoio pedagógico.
2 METODOLOGIA
O trabalho pretende relatar a experiência da educação inclusa na UEG e
a importância da ação conjunta entre professores de apoio e a comunidade
universitária na mediação entre o aluno com deficiência, trato com o conhecimento,
formação humana e social dessas pessoas.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação / Universidade Estadual de Goiás (UEG),
barbara_rocha10@hotmail.com
3 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE) / Universidade Estadual de
Goiás (UEG), kellycristiny89@hotmail.com
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3 RELATO DE EXPERIÊNCIA COM A INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR
A inclusão no contexto educacional surgiu com o objetivo de que todos possam
ter acesso à educação sem distinção, precisa haver uma conscientização por parte
do Estado e da Sociedade que existem pessoas com deficiência que necessitam de
oportunidade em educação. Temos percebido que a discussão sobre a Educação
Especial vem ganhando visibilidade a partir momento que é estabelecida como
modalidade da Educação Nacional que perpassa por todo o sistema educacional,
entre eles esta o Ensino Superior.
A UEG com o intuito de garantir esse direito as pessoas com deficiência instituiu
a Resolução CsU n. 020/2013, prevê no artigo 9° que a Educação Especial é uma
política pública que se baseia no paradigma da diversidade e da inclusão como
busca de construção plena do sujeito cultural, histórico, político, social, estético e
afetivo e deve se organizar para afirmar os valores éticos, estéticos e políticos.
Neste sentido, a UEG criou o Núcleo de Acessibilidade Aprender sem Limites
(Naaslu), vinculado a Pró-Reitoria de Graduação. No artigo 2° estabelece o
acesso, a permanência, o sucesso e a terminalidade para todos os alunos da UEG,
especialmente aqueles com deficiência. Assim, a inclusão se estabelece em todos os
campos da UEG inclusive no curso e Educação Física da ESEFFEGO que possui três
professores de apoio educacional, os quais asseguram o acesso e a permanência dos
quatro alunos que possuem necessidades especiais, tal permanência se concretiza
na experiência de que um dos alunos que possui deficiência cognitiva já encaminha
para a conclusão do curso nos próximos anos por ter tido suporte acadêmico e
familiar para concretude do objetivo de formação.
Os alunos que possuem baixa visão, déficit cognitivo e Autismo também estão
trilhando a jornada acadêmica com garra e determinação, apesar das dificuldades que
perpassa o processo de ensino aprendizagem, esses alunos como os diversos alunos
possuem potencial para um desempenho acadêmico satisfatório, apenas necessitam
procedimentos didático-pedagógicos específicos mediados pelos professores de
apoio conjunto com os professores de sala. Na ESEFFEGO, os professores de apoio
tentam desenvolver uma intervenção pedagógica que dialogue com os professores
das disciplinas para planejar estratégias didáticas e avaliativas que se adaptem as
necessidades de cada aluno que resulte em uma ação pedagógica concreta e eficaz.
Outro fator decisivo para a construção de uma educação inclusiva é o suporte
pedagógico que a Coordenação pedagógica da ESEFFEGO e a Coordenação da
Educação Física estabelecem com os professores de apoio.
A experiência na ESEFFEGO faz com os professores comecem a adotar uma
postura inclusiva e reflexiva em suas aulas, ainda há um grande caminho para que
toda comunidade acadêmica se envolva e aceite as pessoas com deficiência, mas
acreditamos que com políticas públicas e ações afirmativas o direito da pessoa com
deficiência será resguardado tanto na UEG como nas diversas universidades do
Estado de Goiás.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, acreditamos que a experiência com a inclusão no Ensino
Superior na UEG campos ESEFFEGO e a prática docente frente aos alunos com
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necessidades educacionais especiais é necessária e já traz resultados de eficácia
na formação desses sujeitos. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos alunos
é essencial uma educação de qualidade que garanta o direito dessas pessoas no
ensino superior com o auxílio do professor de apoio e a comunidade universitária.
REFERÊNCIAS
CASTANHO, Denise Milon. Inclusão e prática docente no Ensino Superior. Revista Educação
Especial |n. 27 | p. 93-99| 2006 Santa Maria. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/
educacaoespecial/article/download/4350/pdf. Acesso: 02/04/2017 às 15h40min.
UEG, Universidade Estadual de Goiás. Núcleo de Acessibilidade Aprender sem Limites da
UEG, vinculado a Pró-Reitoria de Graduação. Resolução CsU n. 020/2013.
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ATIVIDADES AQUÁTICAS E EXERCÍCIOS EM
ACADEMIA PARA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM
PARALISIA CEREBRAL
Camila Cândido Mariano1
Solange Rodovalho Lima2
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Aquáticas; Deficiência Física; Paralisia Cerebral.

INTRODUÇÃO
Este trabalho relata a experiência vivenciada por uma acadêmica, durante
uma disciplina do curso de Educação Física com uma aluna que apresenta paralisia
cerebral participante de um programa de extensão universitária que desenvolve
atividades físicas esportivas e de lazer para pessoas com deficiência. No dizer
de Rosembaum (2006) a paralisia é um grupo de desordens permanentes do
desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações nas atividades.
O treinamento de força utilizando a resistência da água e de flutuadores pode ser
considerado, pensando-se em uma meta funcional do programa de reabilitação
(THORPE et al., 2005).·.
OBJETIVOS
Planejar e desenvolver um programa de atividades motoras, que contribua com
a melhoria das condições motoras e qualidade de vida de uma aluna com Paralisia
Cerebral, especificamente buscar melhorar a amplitude de movimentos e força de
membros superiores e inferiores, o equilíbrio estático e dinâmico, a coordenação
motora e a capacidade cardiorrespiratória.
METODOLOGIA
Participou uma aluna de 40 anos de idade com quadriplegia decorrente da
Paralisia Cerebral Espástica. As atividades foram planejadas e desenvolvidas por
uma acadêmica no primeiro semestre de 2016. Foram utilizados dois instrumentos
de avaliação no início e fim da vivência, por meio de uma folha de registro das
condições motoras da aluna, em meio aquático, com e sem ajuda física parcial ou
total, tais como capacidade e forma de deslocar-se na água, controlar corpo na
água, mergulhar, controlar a respiração, batida de pernas e propulsão de braço. A
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) camilacm100@gmail.com
2 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), rodovalho@ufu.br
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partir do primeiro instrumento foram planejadas e realizadas as aulas, ministradas
duas vezes por semana com duração de cinquenta minutos, durante três meses
alternando-se exercícios aquáticos e exercícios na academia de musculação. Os
exercícios na piscina aquecida envolviam: aquecimento, flexibilidade e força de
ambos os membros, marcha em equilíbrio; com apoio de tais materiais: pranchas,
macarrões, alteres, caneleiras, bolas, estepe. Na academia de musculação a rotina
de exercícios envolvia: aquecimento, flexibilidade e força para ambos os membros,
equilíbrio e coordenação. Nos dois ambientes o número de série correspondia
a quatro de dez repetições com intervalo de um minuto e três minutos entre os
exercícios, com intensidade moderada.
RESULTADOS
No fim da intervenção houve melhora no equilíbrio dentro e fora da piscina,
intensificação da coordenação motora, desenvolvimento da força nos membros
superiores e inferiores, realização do nado costas apenas com auxilio de um flutuador,
avanço na respiração aquática e uma maior interação social.
CONCLUSÃO
Por meio dos instrumentos foram registradas melhorias nas atividades aquáticas,
como, entrar e sair da piscina com maior independência, mergulhar todo o corpo na
água com mínimo apoio. Propõe que as atividades na academia ajudaram na melhoria
das atividades aquáticas. O trabalho efetuado pelos estudantes proporciona uma
vivência com a prática em desenvolver atividades para pessoas com deficiência
física e/ou mental, e essa intervenção contribui na melhora do desempenho motor,
social e afetivo dos alunos. Os objetivos propostos foram alcançados com êxito, no
entanto é preciso dar continuidade as atividades realizadas.
REFERÊNCIAS
NIAFS Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Atividade Física. Disponível em:>
http://www.proniafs.ufu.br, ultimo acesso em:>25 de Março de 2016.
ROSENBAUM, P.; PANETH, N.; LEVITON, A.; GOLDSTEIN, M.; BAX, M. A report: the definition
and classification of cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, April,
2006.
THORPE, D. E.; REILLY, M.; CASE, L. The effects of an aquatic resistive exercise program on
ambulatory children with cerebral palsy. The Journal of Aquatic Physical Therapy, v. 12, n.2,
2005.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE
EXTENSÃO EDUCAÇÃO FÍSICA NA PERSPECTIVA
INCLUSIVA1
REPORT OF EXPERIENCE OF EXTENSION PROJECT
PHYSICAL EDUCATION IN THE INCLUSIVE PERSPECTIVE
RELATO DE EXPERIÊNCIA EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA EN PERSPECTIVA INCLUSIVA
Michele Pereira de Souza da Fonseca2
Maitê Mello Russo Ramos3
Reginaldo Ramos dos Santos4
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Educação Física; Extensão universitária

1 INTRODUÇÃO
A inclusão é um processo amplo que envolve muitas mudanças com vistas a
aumentar a aprendizagem e a participação plena de todos. Tal processo dialético
e infindável se apresenta cotidianamente no âmbito escolar, infelizmente, muitas
vezes mais excludentes que inclusivos, por isso, discussões e ações envolvendo a
diversidade são necessárias (SANTOS, FONSECA E MELO, 2009; SAWAIA, 2011).
Na Educação Física essas situações também se apresentam, especialmente
porque apresenta marcas de uma história excludente que enfatiza o rendimento e
a performance. Nesse contexto, surgiu a ideia de conceber o projeto de extensão
Educação Física na perspectiva inclusiva: clube da inclusão que tem como objetivo
proporcionar ações inclusivas nas atividades desenvolvidas no Clube Escolar
Fundão, considerando a diversidade de alunos participantes.
Este projeto está vinculado à Escola de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e acontece desde 2015 por meio da parceria
do LEPIDEFE (Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças
na Educação Física Escolar), juntamente com professores de Educação Física da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro que atuam no Clube Escolar
Fundão.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Pró-reitoria de Extensão da UFRJ
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), michelepsf22@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), maitemrusso@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), poetanaldo@gmail.com
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Os 5 bolsistas atuam junto com 10 professores, atendendo aproximadamente
300 alunos em 10 práticas corporais, de segunda à sexta. Trabalhamos nas ações
do projeto uma perspectiva de inclusão que amplia o entendimento sobre as
necessidades individuais e específicas de cada aluno, não se restringindo somente
à questão da deficiência, mas sim considerando a todos em suas singularidades.
Dessa forma, este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada durante
os dois primeiros anos de execução do projeto de extensão em tela.
2 METODOLOGIA
A pesquisa-ação é um método de investigação que prima pelo diálogo entre
professores e pesquisadores em envolvimento de ajuda mútua para as ações
estabelecidas (THIOLLENT, 1996). Este artigo, bem como o projeto que inspira
a sua escrita, fundamenta-se metodologicamente pela pesquisa-ação, pois há
participação das pessoas implicadas nas questões investigadas e denota um caráter
transformador, apresentado neste relato de experiência.
3 RELATO DE EXPERIÊNCIA
Antes da parceria com o projeto, o clube escolar mantinha turmas chamadas
‘especiais’ somente com alunos com deficiências. Como resultados das ações
conjuntas e processuais, estas foram reconfiguradas, permitindo o acesso e a ampla
participação desses alunos nas turmas comuns. Esse foi um primeiro passo para a
operacionalização do conceito de inclusão no projeto.
Realizamos 2 produtos anuais do projeto (Festival Inclusivo e Cine Debate) que
contam com a participação de todos os envolvidos no projeto. O Festival Inclusivo
tem caráter cooperativo com diversas atividades considerando a Cultura Corporal
de Movimento. Em novembro de 2016 realizamos o Cine Debate com o tema racismo.
Foram exibidos 4 curtos vídeos, seguidos de questões que suscitaram o debate,
incentivando que os participantes comentassem casos que vivenciaram e maneiras
de combater o preconceito.
Além das atividades semanais junto aos professores, mensalmente temos uma
reunião com eles, onde discutimos ações em prol dos casos ressaltados por alguma
necessidade diversa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências vivenciadas nos 2 anos de projeto nos mostram que as
ações extensionistas geram grande impacto na formação de todos os envolvidos.
Acreditamos que o maior desafio enfrentado é a própria intenção do projeto em dar
um olhar mais inclusivo as ações do clube, tendo em vista que este fato demanda uma
desconstrução de práticas muito enraizadas na educação física, como a dificuldade
de se desenvolver um olhar com cunho mais educacional nas práticas docentes,
muitas vezesinfluenciada pelo foco somente no ensino do gesto motor.
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JOGOS COOPERATIVOS NA PERSPECTIVA
INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO
COOPERATIVE GAMES IN THE INCLUSIVE PERSPECTIVE FOR
YOUNG AND ADULTS WITH INTELLECTUAL DEFICIENCY
AND AUTISM
JUEGOS COOPERATIVOS EM LA PERSPECTIVA INCLUSIVA
PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y AUTISMO
Maria das Graças Carvalho Silva de Sá1
Jeane Moraes Lourenço2
Ingrid Rosa Carvalho3
Gabriel de Sá Ferreira4
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Educação Física, Jogos Cooperativos.

INTRODUÇÃO
O estudo objetiva analisar e discutir as contribuições de jogos cooperativos na
perspectiva inclusiva, para o desenvolvimento humano de adolescentes, jovens e
adultos com deficiência intelectual e Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD).
A escolha desta temática se fundamenta nos estudos de Vygotsky (apud
VEER; VALSINER, 1996) e de Kishimoto (1998), ao problematizar acerca da
importância e do papel do jogo e da cooperação nos processos de construção
das diversas identidades que constituem a formação dos indivíduos. Neste
sentido, desenvolvemos o projeto de pesquisa intitulado“Jogos cooperativos na
perspectiva inclusiva para jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo”,
por vislumbrarmos nessa experiência elementos favorecedores a autonomia e
criticidade dos envolvidos em relação a si, aos outros e a sociedade, pecebendo-se
assim, como produto e produtor de cultura.
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), mgracasilvasa@gmail.com
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), jeanemoraes736@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ingridrosa.c@outlook.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), gabrielsaferreira2.0@gmail.com
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E, no que se refere ao movimento de cooperação instigado no/com/pelas ações
do projeto em tela, entendemos ser este um instrumento potente de interação social,
cujos objetivos estabelecidos coletivamente, associados ao compartilhamento das
ações beneficiam a todos os envolvidos (BROTTO, 1999). Assim, vislumbramosnos nesse projeto um interessante caminho para ser potencializador nos processos
inclusivos das pessoas com deficiência.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritiva e exploratória, com
base na técnica de análise de conteúdos (BARDIN, 2004), por oferecer um poder
investigativo de um objeto/problema de pesquisa tendo como fonte primordial de
dados conteúdos da comunicação.
A pesquisa será feita com aproximadamente 30 (trinta) alunos, sendo
adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e TGD advindos da
comunidade de toda Grande Vitória. Como instrumentos de coleta de dados será
realizado observações em relação ao envolvimento dos alunos nas atividades, por
meio de diálogo, utilizando diferentes linguagens.
Utilizaremos como ferramenta investigativa as rodas de conversas, no inicio e
ao fim das aulas, buscando saber dos alunos o que eles possuem de informações
referentes a cada aula, possibilitando uma reflexão da experiência vivida. Outra
ferramenta a ser utlizada serão as vídeo-gravações, os registros fotográficos e o
portfólio reflexivo que é uma importante ferramenta para sistematização e registro
das ações pedagógicas desenvolvidas.
Os alunos serão atendidos por docentes e discentes de Educação Física e
também por voluntários externos a UFES. Para o desenvolvimento das aulas nos
apoiaremos na abordagem crítico emancipatória de Kunz (1994, p. 139), ao privilegiar
a ação dialógica com vista a “[...] preparar o aluno para uma competência do agir”,
potencializando o diálogo entre o aluno/professor e aluno/aluno contribuindo,
assim, para apropriação e (re)significação dos conhecimentos necessários para a
reflexão crítica das ações e para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos.
RESULTADOS PARCIAIS
A pesquisa ainda se encontra em fase de coleta de dados, mas os resultados
parciais nos evidenciam uma significativa contribuição do ensino dos jogos
cooperativos na perspectiva inclusiva para o desenvolvimento humano dos sujeitos
atendidos pelo projeto em tela.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossas percepções se apoiam no fato de que ao longo das atividades
desenvolvidas, observamos que os sujeitos demonstram espontaneamente,
iniciativas colaborativas e cooperativas entre si. Através de suas diversas formas de
linguagem, durante o processo avaliativo, notamos que nossas ações para com estes
sujeitos contribuíram significativamente para o desenvolvimento da autonomia e
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reflexão crítica. Apropriando e evidenciando novas informações e/ou referências
sobre si e a sociedade na perspectiva inclusiva.
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004.
BROTTO, F. O. et al. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de
convivência. 1999.
KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. Perspectiva, v. 12, n. 22, p. 105-128, 1994.
KUNZ, E. Transformação didático pedagógica do esporte. Ijuí: Unijuí, 1994.
VEER, R. V.; VALSINER, J. Vygotsky uma síntese. São Paulo: Loyola, 1996.

RESUMO SIMPLES | GTT 08 - INCLUSÃO E DIFERENÇA
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2383

SÍNDROME DE MONSIER E EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA COM CURRÍCULO
FUNCIONAL NATURAL
MONSIER SYNDROME AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
AN EXPERIENCE WITH NATURAL FUNCTIONAL
CURRICULUM
MONSIER SÍNDROME Y LA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR:
UNA EXPERIENCIA CON NATURAL PROGRAMA FUNCIONAL
Arlindo Fernando Paiva de Carvalho Junior1
Marcelo Moreira de Souza2
Paulo Sérgio de Miranda3
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Educação Física Escolar; Deficiência Visual.

INTRODUÇÃO
A Educação Física Escolar do Instituto Benjamin Constant (IBC) destinada a
alunos com deficiências múltiplas teve como base no ano de 2016 a proposta de um
Currículo Funcional Natural (CFN) com a finalidade de desenvolver conhecimentos
funcionais e necessários à vida, buscando proporcionar atividades nas diferentes
dimensões do conhecimento (COLL et al., 2000), considerando as características
sociais, econômicas, culturais, físicas e cognoscitivas do alunado.
Através de conversas com responsáveis e demais profissionais realizamos a
avaliação diagnóstica dos alunos, procurando identificar aprendizados necessários
a sua formação enquanto sujeito e cidadão para construir a proposta de CFN
específica às características de cada discente.
O CFN é uma proposta metodológica, uma filosofia, mais que ações isoladas,
deve ser trabalhado na sala de aula, buscando aumentar as respostas adaptativas,
desenvolver habilidades funcionais úteis na vida dos alunos, tornando-os mais
independentes, produtivos e aceitos socialmente (SUPLINO, 2005).
1 Instituto Benjamin Constant (IBC), afjr18@hotmail.com
2 Instituto Benjamin Constant (IBC), Marcelocarioca.com@gmail.com
3 Instituto Benjamin Constant (IBC), paulosergio@cbdv.org.br
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CONTEXTUALIZANDO
A aluna foco deste relato possui nove anos de idade, diagnosticada com
displasia septo ótica, também conhecida como síndrome de Monsier, “[...] uma
condição congênita rara definida por dois critérios da tríade: defeitos de linha média,
hipoplasia de nervo óptico e insuficiência hipotálamo-hipofisária.” (FERRAN et al.,
2010, p.400). Cega, não oralizada, com dificuldades de se expressar e se locomover,
possui histórico de refluxo e convulsões. Neste caso, a proposta de EFE teve como
base atividades funcionais relacionadas ao corpo e movimento em ambiente líquido.
A EXPERIÊNCIA...
Nas primeiras aulas, buscamos conhecer as possibilidades e necessidades
da aluna e percebemos que a mesma não aceitava bem o toque, não respondia
a comandos imediatos, cantarolava bastante durante a aula, não conseguia sugar
nem soprar o ar de forma intencional, tinha sensibilidade a sons altos e tinha o
hábito de beber a água da piscina. Quando contrariada expressava comportamentos
autolesivos. Nosso ponto de partida foi tentar estabelecer formas de comunicação
com a aluna.
As aulas foram planejadas visando à adaptação ao meio líquido, conhecimento
de materiais específicos de atividades aquáticas e desenvolvimento de atividades
funcionais, buscando respostas à comunicação que tentávamos estabelecer. Passada
essa adaptação passamos a introduzir materiais às aulas como macarrão, pranchas,
bolas e bóias. Os materiais eram utilizados para promover e estimular atividades
funcionais como soprar, bater as pernas, responder à comunicação, se expressar
física e oralmente, diminuir os comportamentos autolesivos e parar de beber a água
da piscina.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas melhoras foram observadas. A aluna conseguiu flutuar com auxílio
do macarrão, bater perna com a ajuda do professor, mergulhar ficando totalmente
submersa, atendeu aos chamados do professor, diminuiu o hábito de beber a água
da piscina, passando a entrar e sair da mesma andando com as orientações de
mobilidade. A experiência não pode ser generalizada, mas pode servir de base para
futuras práticas com situações semelhantes.
Os alunos possuem características físicas, sociais e cognoscitivas, limitações
e possibilidades únicas, diversas e diferentes, as quais a escola precisa considerar
na construção de sua proposta pedagógica e curricular. O CFN busca identificar as
necessidades de cada aluno e desenvolvê-las de forma específica, proporcionando
aprendizados significativos e necessários à vida do estudante, contribuindo para
uma educação ética, digna e de qualidade.
REFERÊNCIAS
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VIVENCIANDO O ENSINO DE ATIVIDADES
AQUÁTICAS COM PESSOA COM PARALISIA
CEREBRAL ESPÁSTICA
Ariadenes de Souza Soares1
Rachel Nunes Solis Guimarães2
Valéria Manna Oliveira3
PALAVRAS-CHAVE: atividade aquática; deficiência; paralisia cerebral.

INTRODUÇÃO
O trabalho relata a experiência de ensino vivenciada em 2016, na disciplina
Prática Pedagógica em Educação Física Adaptada, do curso de graduação em
Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI-UFU). A disciplina
tem por objetivo planejar e desenvolver atividades físicas e esportivas com alunos
com deficiência, para aprimorar a competência e autonomia profissional para atuar
em lazer, reabilitação, iniciação esportiva e/ou competição.
METODOLOGIA
Participaram um acadêmico e uma acadêmica do curso de Educação Física,
que planejaram e desenvolveram, durante um semestre, um programa de atividades
motoras aquáticas com um aluno com trinta anos de idade com Paralisia Cerebral
Espástica. A vivência ocorreu nas seguintes etapas: 1) conhecimento e avaliação
inicial dos aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivos do aluno, por meio de
observação e folha de registro dos comportamentos motores na água, que foi
elaborada por uma docente do curso; 2) planejamento de estratégias de ensino,
constando objetivos, procedimentos metodológicos e materiais; 3) intervenção em
que foi aplicado o planejamento; 4) avaliação final do aluno usando os mesmos
instrumentos da avaliação inicial e 5) elaboração de relatório sobre todas as
fases da vivência. A intervenção foi numa piscina semiaquecida, duas vezes por
semana, durante cinquenta minutos. Foram planejadas e realizadas atividades
de deslocamentos em diferentes direções, movimentos passivos e ativos com
extensão, flexão, adução e abdução dos membros superiores e inferiores, rotações
e ondulações do tronco, alongamento e massagem corporal, além de atividades
lúdicas, com músicas e brincadeiras com outros/as alunos/as do PAPD.
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ariadenesrunner@gmail.com
2 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), rachellsolis@hotmail.com
3 Dra. Universidade Federal de Uberlândia (UFU), vmanna@ufu.br
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ANALISE E DISCUSSÃO
A partir da observação e dos comportamentos motores registrados na avaliação
inicial e final, o acadêmico e a acadêmica estudaram sobre as especificidades da
Paralisia Cerebral e discutiram quais as melhores atividades para o desenvolvimento
do aluno, o que subsidiou a elaboração do planejamento e seleção dos objetivos
e procedimentos de ensino. A atuação e vivência com o aluno com deficiência, foi
um desafio, pois exigiu uma forma de trabalhar com atividades físicas diferentes
daquelas que muitas vezes encontramos na literatura da área de Educação Física,
que privilegia as pessoas que não apresentam nenhuma dificuldade motora.
Apesar disso, a vivência auxiliou na formação inicial do acadêmico e da acadêmica,
pois aprenderam a lidar com as dificuldades do aluno, adaptando as atividades
adequadas para estimular seu desenvolvimento, como por exemplo melhoria na
movimentação e aumento da amplitude dos movimentos, aumento na força de
ambos os membros e maior relaxamento do tônus muscular. O registro da vivência
no relatório, possibilitou a reflexão e avaliação de cada etapa desenvolvida, tornando
evidente quais aspectos foram importantes para a elaboração do planejamento e
desenvolvimento das atividades.
CONCLUSÃO
Conclui-se que a vivência foi importante para a formação inicial do acadêmico
e da acadêmica do curso de Educação Física, pois proporcionou-lhes conhecimento
sobre o que se pode trabalhar com as pessoas com deficiência e mais especificamente
com pessoa que apresente dificuldades decorrentes de Paralisia Cerebral Espástica.
Além disso, como preconiza o Projeto Pedagógico do curso de Educação
Física (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, (2006 s.p), a vivência ofereceu
subsídios teóricos e práticos para elaboração dos planejamento e desenvolvimento
de estratégias de ensino adequadas ao/à aluno/a com deficiência despertando nos/
nas graduandos/as o interesse em conhecer melhor as possibilidades de atuação na
área da Educação Física, com alunos com deficiência. Contribuindo, também, para a
formação de profissionais capacitados e diferenciados com um vasto conhecimento
da área.
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JOGOS ELETRÔNICOS DE MOVIMENTO DE
BASQUETEBOL E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL1
Ana Paula Salles da Silva2
Wesley Borges e Silva3
Fátima Solange Castillo Velásquez4
Letícia de Castro Silva Monteiro5
PALAVRAS-CHAVE: Basquete; Jogos Eletrônicos; Deficiência Intelectual.

1 INTRODUÇÃO
A Escola Especial, que atua com pessoas com deficiência intelectual, precisa
se atentar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), para
evitar novos mecanismos de exclusão social de seus estudantes, em virtude das
modificações nos modos de percepção e ação que a era digital, segundo LEVY
(2000),promove na realidade.
O objetivo do presente trabalho foi analisar Jogos Eletrônicos de Movimento
(JEMs) de basquetebol, como ferramenta e conteúdo pedagógico (FANTIN, 2006),
para o uso em aulas de Educação Física para pessoas com deficiência intelectual
em escolas de Educação Especial.
2 METODOLOGIA
Pesquisa descritiva-exploratória. Os JEMs de Basquetebol presentes nos
softwares Wii Sports e Kinect Sports foram jogados pelos pesquisadores, que durante
a prática registraram em Diário de Campo suas impressões acerca dos limites e
possibilidades pedagógicas desses jogos, como ferramenta e como conteúdo, para
a atuação com estudantes com deficiência intelectual.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos JEMs levou em consideração alguns aspectos sobre as pessoas
com deficiência intelectual: a) possuem capacidade de aprendizado; b) seguindo
a lógica das Inteligências Múltiplas (GARDNER, 2001), apresentam déficits e
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), aninhasalless@msn.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), wesleysuporte20@gmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), fahscv12@gmail.com
5 Universidade Federal de Goiás (UFG), letmobile@gmail.com
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potencialidades singulares; c) tendem a apresentar déficits nos seguintes aspectos:
concentração, memória, tempo de reação-decisão, visão espacial, abstração e
generalização; d) tem tempos de aprendizado diferenciados, mas o tempo para
assimilação tende a ser maior do que das pessoas sem deficiência intelectual.
A concentração no jogo é favorecida pela dimensão prática-lúdica da atividade,
além dos estímulos visuais e auditivos; a memória é acionada pela oportunidade de
voltar e fazer de novo, que deve ser considerada junto ao tempo de aula da unidade
escolar; o tempo de reação-decisão exige do jogar uma adequação aos estímulos
criados pelo jogo, que desafia significativamente o jogador com menor habilidade;
a visão espacial do jogo possibilita introduzir os estudantes em uma dimensão
híbrida do espaço (digital-físico), nesse caso, o conhecimento prévio do conteúdo
narrativo ajuda assimilar com mais facilidade; o contato imagens, links, diagramas,
etc, favorecem a aprendizagem de códigos abstratos e generalizáveis necessários
ao letramento digital.
Ferramenta pedagógica: os jogos analisados favorecem a percepção e
entendimento do cenário de jogo do basquetebol, mas como muitas ações requeridas
são diferentes das experiências com o basquetebol não tem muita utilidade para o
ensino desse esporte.
Conteúdo pedagógico: o conhecimento das técnicas de arremesso contribui
para a participação no jogo, trata-se de como a modalidade pode favorecer a
aprendizagem sobre a tecnologia e não o inverso.Nos jogos em que existe a
necessidade realizar outros comandos a situação fica mais complexa, como no
caso em que são exigidos dois códigos de linguagem no jogo, um que trata da
captação de movimento e outro que é acionado pelo apertar de botões, fato que
pode dificultar inicialmente a aprendizagem; mas que aciona positivamente um
pensamento não linear.
Sendo as dificuldades dos jogadores circunscritas as suas singularidades
avaliamos como negativa a ausência de variação de níveis de dificuldade nos jogos
analisados.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos JEMs de basquetebol recomenda-se a adoção dessas
experiências na pratica pedagógica após a introdução de outros jogos eletrônicos
mais simplificados e, também, após a experiência com as técnicas corporais próprias
do esporte basquetebol.
Não é possível generalizar a acessibilidade de um Jogo Eletrônico para pessoas
com deficiência intelectual se consideramos que há um quadro muito heterógeno
no espectro dessa deficiência, mas é possível dizer que há uma variedade muito
grande de Jogos Eletrônicos, de movimento ou não, que podem ser utilizados
para fomentar a aprendizagem dessa população, como ferramenta e conteúdo
pedagógico. Para tanto, é necessário fazer a seleção dos Jogos Eletrônicos a partir
das demandas dos estudantes com deficiência.
REFERÊNCIAS
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O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM AS MÃOS:
LIBRAS, BILINGUISMO E INCLUSÃO
THE EDUCATION OF PHYSICAL EDUCATION WITH HANDS:
LIBRAS, BILINGUISM AND INCLUSION
LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA CON LAS MANOS:
LIBRAS, EL BILINGÜISMO E INCLUSIÓN
Grazielle Lopes da Mota Bueno1
Alcir Horácio da Silva2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Libras; Inclusão.

INTRODUÇÃO
A língua de sinais possibilita aos educandos surdos uma melhor comunicação e
socialização com os integrantes da comunidade escolar, além de auxiliar no processo
de aprendizagem. Nesse sentido, a principal intenção desse projeto de pesquisa é
investigar as dificuldades e possíveis estratégias a serem adotadas por professores
de Educação Física do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública estadual
de Goiás no ensino dos conteúdos dessa disciplina para estudantes surdos. Para as
nossas análises, levaremos em conta a importância da implementação da Língua
Brasileira de Sinais na construção de conceitos da Cultura Corporal (Coletivo de
Autores – 1992) e sua contribuição no processo da aprendizagem e vivências no
ambiente escolar.
De início, julgamos fundamental a manutenção de um ambiente linguístico
escolar adequado ao educando com vistas ao seu desenvolvimento na linguagem
e cognição. Fernandes (2005) reforça essa ideia quando afirma que um ambiente
adequado “propicia a pessoa surda a exposição da língua o mais cedo possível,
obedecendo as fases naturais de sua aquisição [...]. Privá-la desse direito, sob
qualquer alegação, é desrespeitá-la em sua integridade” (p. 45).
METODOLOGIA
Esse estudo se caracteriza como pesquisa qualitativa, estando na fase de
andamento dos estudos bibliográficos e pesquisas de campo na Escola Estadual
1 Universidade Federal de Goiás, UFG, grazilopesm@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás, UFG, alcirhs@gmail.com
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Colemar Natal e Silva, da rede pública de Goiás.Para o alcance dos objetivos, levaremos
em conta a proposta de inclusão (a escola desenvolve uma proposta bilíngue de
ensino? Quais vertentes têm sido construídas e descontruídas para incluir o educando
surdo?). Aplicaremos questionários semiestruturados, proporemos metodologias
junto ao professor regente elencando sinais relacionados a inclusão do surdo, e, ao final
elaboraremos um glossário em libras (como produto final da pesquisa) relacionado a
linguagem e conceitos próprios da disciplina de Educação Física.
ANÁLISE E DISCUSSÕES
A conquista e a ampliação dos direitos das pessoas têm ocorrido em diferentes
áreas, evidência as tentativas desse modelo “democrático”, que caminha a passos
lentos rumo a quebra de paradigmas relacionados a inclusão. Na perspectiva social,
o indivíduo com deficiência auditiva foi há séculos marginalizados e excluídos por
uma sociedade que vem construindo seus valores e práticas baseadas na cultura
sonora. O sujeito surdo tenta buscar uma “emancipação” quando dentro do ambiente
escolar procura a “produção do saber” (FREITAS, 2012) e quando a postura da
instituição é fundamentada na singularidade e no controle da igualdade. Quando o
ambiente escolar oferece condições plenas de acesso ao conhecimento, a educação
inclusiva começa a existir.
Dentro de uma proposta de educação inclusiva e bilíngue o educando surdo
possui sua forma de comunicação, expressão e cultura como a qualquer outro
estudante ouvinte, sendo tratado de forma singular. Para Fazenda (1991), há a
necessidade de se ter o desejo de criação, de inovação e de se ir além, sendo tal
proposta de uma educação bilíngue o caminho de descobertas e sem volta para o
ensino dos alunos surdos.
CONCLUSÕES
A pesquisa se encontra em fase de andamento, sendo que a revisão bibliográfica
vem sendo realizada dando-nos suporte para a análise sistemática dos elementos
sugeridos pelo projeto de pesquisa. Os dados levantados e sistematizados neste
estudo serão, inicialmente, observados em campo e analisados diante das teorias
que envolvem os conceitos necessários.
Partimos da hipótese de que nas instituições de Educação Básica é possível que
há a falta de domínio da Libras pelos professores de Educação Física e a ausência
de sinais que expliquem conceitos ligados a essa disciplina. Sendo assim, a nossa
avaliação inicial é a de que os profissionais de Educação Física, no trabalho com os
alunos surdos, necessitam de qualificação em Educação Especial ou habilitação na
língua de sinais, uma vez que “o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS,
pode proporcionar total interação entre os alunos e um maior desenvolvimento
cognitivo” (BRASIL, 2000, p. 48).
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS COM DISLEXIA
Hugo Leonardo dos Santos Santana1
Romilson Augusto dos Santos2
PALAVRAS-CHAVE: Jogos - Brincadeira - Dislexia - Criança.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo investigar a importância dos jogos e
brincadeiras na educação de crianças com dislexia, além de compreender a
importância do jogo no contexto escolar e sua aplicação pedagógica enquanto
processo de ensino-aprendizagem.
JUSTIFICATIVA
O estudo nasce da inquietação enquanto estudante de Educação Física da
UFBA, onde existe o questionamento sobre a existência dentro os conteúdos que
tratam da cultura corporal, algum elemento que pudesse dar conta das demandas
reais no campo da educação de crianças com dislexia. Outro fator de interesse em
desenvolver a pesquisa é que durante a minha passagem pela universidade este
tema não foi abordado. A intenção foi aprofundar os estudos sobre a temática e
mostrar como os professores podem contribuir para o desenvolvimento de crianças
disléxicas através de propostas didático-metodológicas tendo os jogos e brincadeiras
como ação fundante no processo pedagógico, perspectivando a superação das
dificuldades vivenciadas pelas crianças em sala de aula.
OBJETIVOS
GERAL
• Investigar qual a importância dos jogos e brincadeiras na educação da criança
com dislexia.
ESPECIFICO
• Compreender a importância do jogo no contexto escolar para a criança com
dislexia.
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), hugoleonardoedf@gmail.com
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), romiss@ufba.br
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METODOLOGIA
Como método de pesquisa este estudo caracteriza-se como uma pesquisa
bibliográfica com abordagem qualitativa. A busca pelas respostas as quais a
pesquisa se motiva foi realizada através de material advindo de livros, artigos, teses e
dissertações, acreditando que esta seja uma forma adequada para a fundamentação
teórica do trabalho. A pesquisa foi organizada em duas fases. A primeira de caráter
exploratório, pois a intenção foi o aprofundamento no estudo do objeto da pesquisa.
A segunda fase foi à abordagem qualitativa onde a revisão bibliográfica foi realizada
de fato.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Dislexia trata-se de uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É
caracterizada pela dificuldade com a fluência correta na leitura e pela complicação
na habilidade de decodificação e soletração. A dislexia é uma das maiores causas
de evasão escolar e fazer com que o aluno não abandone os estudos é uma tarefa
da escola. Dentro do contexto escolar, o jogo tem uma importância fundamental
que é o auxílio para o desenvolvimento cognitivo da criança disléxica e isso vai
fazer com que o aluno tenha um ganho na habilidade de leitura e escrita. O brincar
para o disléxico é vital porque o simbolismo exercido pelo brinquedo o faz refletir
e ampliar o seu vocabulário. A fantasia proporcionada pelo ato de brincar e suas
representações simbólicas podem trazer significados para o seu aprendizado e com
isso o aluno cria as condições para vencer as suas limitações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa, foi possível perceber o quanto os jogos e brincadeiras são
importantes no desenvolvimento da criança com dislexia. Brincar impõe diversos
desafios e a resolução dos problemas que aparecem durante as práticas fazem
com que a criança desenvolva cognitivamente, interaja socialmente, se torne mais
criativa, aprenda a respeitar os colegas e a cada problema resolvido desenvolva
autoconfiança. Os jogos e brincadeiras são ferramentas bastante úteis dentro de
todo plano docente. O professor então precisa criar o ambiente perfeito e dentro
da metodologia correta aplicar a brincadeira para que então, no papel de mediador
ele estimule os alunos a desenvolverem todo o potencial.
Fazer com que toda essa dinâmica tenha êxito é o desafio da escola que
por é o local apropriado enquanto espaço social de produção do conhecimento
e de aprendizagem. A prática pedagógica deve implicar numa aprendizagem de
excelência e que vise à apropriação de saberes e desenvolvimento das capacidades
cognitivas dos alunos. A escola então tem a oportunidade de ofertar atividades
lúdicas e criativas no seu plano de aprendizagem.
REFERÊNCIAS
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO: O CASO DE SANTO
AMARO DAS BROTAS/SERGIPE
Carlos Alexandre Andrade dos Santos1
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva; Legislação; Rede Estadual de Ensino.

1 INTRODUÇÃO
É urgentíssimo a efetivação do processo de inclusão como concretude da
política educacional no contexto da educação inclusiva, pois os debates já foram
feitos e as leis elaboradas e sancionadas. A importância desse estudo se fundamenta
prioritariamente na discussão no campo acadêmico e levar para sociedade tratase não mais de uma questão pedagógica e profissional, mas, sobretudo, de uma
questão de cidadania plena, como responsabilidade de garantir a formação básica
igualitária para todos e sem nenhuma segregação.
Assim sendo a problemática é estabelecida, será que estamos diante de um
paradoxo civilizatório em que as leis (inclusão) são desprezadas em relação a prática
pedagógica e a gestão escolar? Portanto, o objetivo geral da pesquisa é analisar o
processo de inclusão de alunos com deficiência no Município de Santo Amaro das
Brotas, e os específicos são: Investigar a percepção das equipes diretiva das UEE
sobre a inclusão dos alunos com deficiência; Analisar o documento oficial das UEE
(Projeto Político Pedagógico) acerca das garantias de ensino para os estudantes com
deficiência e sua efetividade; Compreender quais são os procedimentos didáticos
metodológicos, estratégias e recursos tecnológicos aplicados as necessidades
educacionais especiais frente às exigências das políticas educacionais que contemple
a diversidade, no contexto da educação inclusiva.
2 METODOLOGIA
A pesquisa se fundamenta em uma abordagem qualitativa, tipo estudo de caso,
ou seja, permitiu ao pesquisador: aproximação com o tema. Ainda, visa conhecer
os fatos e fenômenos relacionados ao tema, recuperar as informações disponíveis
na literatura atual. O procedimento técnico incluiu a pesquisa de campo e coleta de
dados para o desenvolvimento da mesma.
Algumas estratégias metodológicas para apreensão da realidade foram
utilizadas, tais como: entrevista, observação e buscas nos documentos.
1 Secretaria de Estadual da Educação de Sergipe / Universidade Federal de Sergipe (SEED-SE /
UFS), carlos.edfisnutri@gmail.com
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Os participantes desta pesquisa foram as equipes diretivas (constituída por
uma diretora, duas coordenadoras e um secretaria) das Unidades Estadual de
Ensino (UEE) da cidade de Santo Amaro das Brotas (as escolas Menino Jesus de
Sion e Esperidião Monteiro e o colégio Professor Rogaciano Magno Leão Brasil). As
mesmas concederam entrevista (semiestruturada contento 7 perguntas), além da
análise do documento oficial das UEE, o projeto político pedagógico (PPP).
3 INTERPRETAÇÕES
Os achados desta pesquisa apontam para a falta de qualificação dos
professores no trabalho com alunos deficientes. Segundo as equipes diretivas a
maior dificuldade na efetivação do processo de inclusão nas UEE é o despreparo.
Corroborando com esse indicativo, Silva (2010, pág. 126 -127) afirma que a falta
de recursos humanos (profissionais especializados) tais como: interprete de
Libras, professor especializado em educação especial, psicólogo, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros, configura como barreira para
efetivação da inclusão escolar.
Outro fato nítido é a falta de infraestrutura de uma das escolas, pois das três
UEE no município de Santo Amaro das Brotas, apenas uma não passou por reforma,
ou seja, a única escola sem acessibilidade e preparo para atender ou melhor dizendo,
sem o conforto mínimo para os alunos com necessidades especificas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se a inexistência de uma organização sistemática no projeto político
pedagógico dentro da temática abordada na pesquisa, bem como a unanimidade
por parte das equipes diretivas das três UEE que a inclusão propriamente dita
não acontece. O que há na verdade é uma integração do aluno com deficiência no
ambiente escolar.
Apesar do município possuir uma sala de atendimento educacional especializado,
em uma das UEE, a mesma não tem gerado um impacto significativo na comunidade
local, pois muitos alunos com deficiência não têm utilizado esse espaço no contra
turno escolar para suporte ao processo de inclusão no ensino regular.
É mister que tanto Secretaria de Estada da Educação através da Divisão de
Educação Especial, os gestores das UEE, os professores e familiares, se unam num
engajamento de oportunizar aos estudantes com deficiência uma perspectiva
condizente com a atual momento da sociedade contemporânea. Para que
efetivamente a inclusão aconteça, mediante o papel responsável de cada ente
anteriormente citado.
REFERÊNCIAS
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O PROCESSO DE INCLUSÃO: DIREITO DE IR E VIR
Silas Alberto Garcia1
Calixto Júnior de Souza2
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Acessibilidade, Escola.

1 INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto que o processo de inclusão não é algo novo e, por
sua vez, inacabado, urge repensar como esse processo se materializa no âmbito
educacional de modo a investigar as potencialidades e os retrocessos do IFG- Campus
Inhumas. No que tange aos resultados esperados, almeja-se que os estereótipos que
tornam uma barreira para o processo de inclusão sejam clarificados por meio de
medidas que possam auxiliar na melhoria acessibilidade desta instituição, face aos
entraves de acesso bem como dos recursos, sobretudo humanos, para a inclusão
dos alunos em condição de deficiência.
2 JUSTIFICATIVA
A inclusão é um desafio para a realidade escolar, já que sua concretude perpassa
por uma reestruturação do contexto escolar como a própria função social da escola
e, sobretudo, é preciso transcender os velhos paradigmas que regem a educação
brasileira (MANTOAN, 2003).
O termo acessibilidade muitas vezes é confundido, pois colocam esse termo
como condição da pessoa, mas isso é um equívoco. Segundo Manzini (2014), a
acessibilidade é para pessoas com deficiência, pois o termo acessibilidade é para
todas as pessoas com deficiências ou com alguma mobilidade reduzida, tendo em
parâmetro o conceito do Art. 8º da ABNT 9050 sobre esse termo. Sendo assim, as
condições desse termo devem estar inseridas nos espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. Com isso, a falta de
acessibilidade também pode ser fator de exclusão e, dessa forma, comprometer no
processo de inclusão educacional.
3 METODOLOGIA
Na metodologia, busca-se utilizar de um estudo com base exploratória de
modo a cunhar a análise da estrutura física do locus de estudo.
1 Instituto Federal de Goiás- Campus Inhumas (IFG), silasgarcia11@gmail.com
2 Instituto Federal de Goiás- Campus Inhumas (IFG), calixto.souza@ifg.edu.br
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No que tange à estrutura e ao apoio às ações de inclusão, o IFG possui
uma política institucional em prol do atendimento das pessoas em condição de
deficiência, tem disposto uma gama de elementos ligados à acessibilidade física de
modo a propiciar rampas, sanitários, vagas acessíveis, telefones públicos, lavabos e
bebedouros em altura acessível a usuários de cadeira de rodas, portas com espaços
físicos em largura mínima para a locomoção de cadeira de rodas, bem como
laboratórios de informática, de química e biblioteca com as devidas adaptações
para a inclusão dos alunos em condição de deficiência.
Apesar do avanço que tais itens possam acarretar para a acessibilidade no
âmbito do IFG, reconhece-se que muito tem que ser feito para a construção de um
espaço acessível que atenda todas as necessidades e potencialidades do alunado,
em particular, os que estão em condição de deficiência. Parece que o grande desafio
para a construção de ações em prol da inclusão está em prover a permanência de
todos os alunos na prática pedagógica, e, sobretudo, o surgimento de programas e
núcleos que possam possibilitar a concretização de tal empreitada.
Além disso, barreiras arquitetônicas impedem o acesso de pessoas com
deficiências físicas, como as escadas que não ajudam que os mesmos possam ter
acesso as salas de música e artes. Também é perceptível que há barra de apoio
apenas em um lado, e que não possui rampas de acesso para essas salas. Sendo
assim, tais alunos podem ser excluídos das aulas de músicas e artes ou encontrarem
grandes dificuldades para acompanharem as aulas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta instituição ressalta-se, por um lado, a presença de vários pontos positivos
que atendem a ABNT 9050 com vistas a potencializar o acesso e a permanência
dos(as) alunos(as) em condição de deficiência como, por exemplo, a estruturação
de rampas de acesso. Tal ponto de vista determina um avanço para a acessibilidade
desta instituição, contudo, não preza pela permanência do processo de inclusão
educacional. Diante deste panorama, fazendo essa avaliação, por outro lado, foram
encontradas várias barreiras arquitetônicas que podem impedir a locomoção de
pessoas em condição de deficiência física ou com mobilidade reduzida, como
gestantes e obesas. Sendo assim, após várias análises, ficou evidente que a estrutura
física da instituição deixa muito a desejar no quesito acessibilidade, sobretudo ao
cumprimento da norma ABNT 9050.
REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) 9050. Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 2015.
MANZINI, E.J. Considerações teóricas sobre acessibilidade: Da definição às concepções
atuais. In: MANZINI.E.J., CORRÊA, P. M. Avaliação de acessibilidade na educação Infantil e
no Ensino Superior. São Carlos: APBPEE, 2014. p. 17-27.
MATOAN, M. T. E. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna,
2003.
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ATIVIDADE FÍSICA E PARALISIA CEREBRAL 1
Rachel Nunes Solis Guimarães2
Ariadenes de Souza Soares3
Solange Rodovalho Lima4
Valéria Manna Oliveira5
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física; Psicomotricidade; Paralisia Cerebral.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi realizado em parceria com o Programa de Atividades Físicas
para Pessoas com Deficiência (PAPD), desenvolvido na Faculdade de educação
Física da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), desde 1982. A vivência fez
parte da disciplina Prática Pedagógica em Educação Física Adaptada (PIPE 5) que
tem por objetivo capacitar o acadêmico do curso de Educação Física para atuar em
lazer, reabilitação, iniciação esportiva e/ou competição.
A atividade física e/ou esportiva, para pessoas com deficiência, significa
a oportunidade de testar suas possibilidades, prevenir deficiências e doenças
secundárias e promover a interação do indivíduo com ele mesmo e com a sociedade
(FREITAS, et al, 2000, p. 30 ). A Paralisia Cerebral (PC):
[...] é uma encefalopatia crônica infantil que se caracteriza por distúrbios
motores de caráter não progressivo, que se manifestam em um cérebro
em desenvolvimento (antes dos 3 anos de idade), levando a distúrbios de
motricidade, tônus e postura, podendo ou não ser associado a um déficit
cognitivo (FONSECA e LIMA, 2008, p. 47).

Segundo Gomes e Golin (2013) a forma espástica que é caracterizada
por hipertonia e fraqueza muscular ou paresia, consiste no tipo mais comum e
responsável por 58% dos casos onde há presença de rigidez muscular e dificuldade
de movimento, ocasionada por lesão no sistema piramidal em consequência de um
nascimento prematuro.
OBJETIVOS
Planejar e desenvolver estratégias de ensino adequadas a melhorar o
desenvolvimento motor e cognitivo de uma aluna com Paralisia Cerebral Espástica,
contribuindo com a promoção da sua saúde e qualidade de vida, bem como colaborar
com sua interação social.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) rachellsolis@hotmail.com
3 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ariadenesrunner@gmail.com
4 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), rodovalho@ufu.br
5 Universidade Federal de Uberlândia (UFU) vmanna@ufu.br
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METODOLOGIA
Participou uma aluna de 17 anos de idade com quadriplegia decorrente da
Paralisia Cerebral Espástica. As atividades foram planejadas e desenvolvidas por
uma acadêmica no primeiro semestre de 2016. Por meio de jogos e brincadeiras,
as aulas foram ministradas duas vezes por semana com duração de 50 minutos,
alternando-se atividades motoras aquáticas e em sala de psicomotricidade. Na
piscina a aluna foi estimulada a movimentar pernas e braços com e sem ajuda
física, a caminhar, subir e descer do step e a brincar de pega-pega com os colegas.
Na psicomotricidade explorou-se a percepção sensorial com o uso de materiais
de várias texturas diferentes que aguçaram a percepção tátil e materiais sonoros.
Foram realizados rolamentos, balanceios e movimentos na cama elástica, massagem
corporal para relaxamento da musculatura e exercícios de lateralidade e controle
corporal na bola de Pilates.
Foram utilizados dois instrumentos de avaliação no inicio e fim da vivência,
um para avaliação psicomotora e outro de natação. A vivência teve duração de um
semestre e foram ministradas 26 aulas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Pode-se observar melhora no desenvolvimento motor e cognitivo, pois a aluna
se mostrou mais atenta quanto aos comandos dados pelos professores durante
as aulas, sendo maior o ganho motor onde a aluna, sem ajuda física, voltou da
posição de decúbito ventral para decúbito dorsal, durante os rolamentos nas aulas
de psicomotricidade. Através das brincadeiras realizadas na piscina a aluna pôde
conhecer melhor os outros participantes do programa, contribuindo assim com
maior interação social. Os resultados finais foram registrados nos instrumentos de
avaliação realizados no início do semestre.
CONCLUSÃO
Os objetivos foram alcançados e contribuíram de forma significativa para o
desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo da aluna. O convívio social, durante
as aulas no PAPD é um fator que traz benefícios para todos os participantes do
programa, pois proporciona além da saúde maior qualidade de vida aos participantes
do programa.
REFERÊNCIAS
BERTONI, S; LIMA, R, S; Diversidade e Educação Especial: Necessidades Educacionais
Especiais e Atividade Física. Uberlândia: Hebron, 2012.
FONSECA, L. F; LIMA, C. L. A. Paralisia Cerebral: neurologia, ortopedia e reabilitação. Rio
de Janeiro: MedBook, 2008.
FREITAS, P, S; Educação Física e Esporte para Deficientes: Coletânea. Uberlândia: UFU,
2000.
NIAFS: Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Atividade Física. Disponível em:>
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O AUTISMO E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Jose Antonio Casais Casais1
PALAVRAS-CHAVE: autismo, educação inclusiva, semiótica

1 INTRODUÇÃO
Segundo a DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais),
a TEA (transtorno do espectro autista) é um transtorno que engloba o autismo
e um grupo de doenças caracterizado por prejuízos em áreas do processo
neuropsicomotor, abarcando perdas na comunicação e interação social, e padrões
repetitivos e restritos de comportamento, interesses e atividades. 1
Existem muitos problemas com relação as divisões que delimitam certas
doenças de outras, sendo autismo infantil o quadro mais significativo desse grupo.
Estudos recentes demonstram crescimento do número de doenças que podem ser
inseridas no “espectro autista”2. No Brasil a frequência é de uma para cada 368
crianças, comparado aos outros países com estimativas parecidas em amostras de
crianças e adultos, alcançaram 1% da população mundial.
Este trabalho está inserido em um projeto que tem como objetivo o
desenvolvimento de processos que beneficiem a inclusão de alunos com TEA,
no contexto de aprendizagem que enfoquem o ensino de ciências e a educação
física. Dentro desta proposta, apresenta-se, neste trabalho, em sentido específico,
uma discussão teórico metodológica sobre a investigação para a construção de
sequências de atividades na educação inclusiva em uma escola municipal de
Duque de Caxias, município do estado do Rio de Janeiro, que possui cinco alunos
com TEA no Ensino Fundamental. O quadro teórico de referencia utilizado é a
semiótica Peirceana em suas possíveis confluências com os estudos culturais3. A
pesquisa está registrada na Plataforma Brasil do Ministério da Saúde (Sistema
CEP/CONEP).
2 METODOLOGIA
O emprego da semiótica como marco teórico em estudos sobre TEA possui
referências anteriores. Neste trabalho toma-se o conceito central de signo e suas
possibilidades de ação (semiose) a partir do suporte cinematográfico (sala de video),
para delimitar um conjunto de orientações metodológicas voltadas à prática de ensino,
e que considerem a inclusão de alunos com espectro autista. O ponto de partida de
nossa análise é a consideração do nexo entre o sujeito e o outro (alteridade), tanto
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social (PPGTS/
NIDES) - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJjaccasais@gmail.com
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como eixo fundante do processo inclusivo, quanto como requerimento para o autista
encontrar condições justas para seu desenvolvimento4.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES.
O cinema foi tomado como ferramenta para o suporte de sequências de cenas
(ícones no sentido da Semiótica de Peirce) representadas em situações com grupos
de 31 alunos e uma aluna inclusa (autista). A característica metodológica principal
de nossa proposta é a escolha do aparato em video, que suporte a apresentação
de conteúdos, mas que não possua narradores ou diálogos. A função narrativa e
o caráter direcional da ação são desenvolvidos pelo professor em uma proposta
de composição multimodal do signo. O professor e as cenas do filme pretendem
formar uma unidade representativa na atividade voltada ao grupo, e criar vínculos
(índices no sentido da Semiótica de Peirce) de atenção compartilhada na tríade
professor-incluso-alunos. Compartilhar o olhar com outro indivíduo é primordial
no estabelecimento de referência. Ademais, a habilidade de identificar intenção é
importante na capacidade da criança aprender uma linguagem e dirigir a atenção
dos outros. Por isso, as atividades realizadas são registradas (áudio e vídeo) em
dois pontos na sala de aula: na parte da frente e nos fundos. Na frente com quadro
centralizado na ação do aluno autista, e nos fundos com quadro centralizado na
ação do professor. Os registros são sincronizados, e os resultados são transcritos e
avaliados em termos da participação do aluno incluso.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O repertório teórico da Semiótica é amplo e permite oferecer um leque de
possibilidades e intervenções, apesar disso é imprescindível compreender que a
educação especial e ou inclusiva necessita de uma equipe interdisciplinar para dar
conta dos seus desafios (meta 4 PNE-MEC de 25/06/2014). Vale salientar também
um outro aspecto, contemplado na investigação e pouco referenciado na literatura,
é a questão da incorporação acadêmica da dimensão sócio emocional.
REFERÊNCIAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, p. 50-59, 2014.
HOBSON, R. P.. Interpersonally situated cognition. International Journal of Philosophical
Studies, v. 16, n. 3, p. 377-397, 2008.
LEMOS, E.D.; SALOMÃO, N.M.R.; AGRIPINO-RAMOS, C.S. Inclusão de crianças autistas:
um estudo sobre interações sociais no contexto escolar. Revista Brasileira de Educação
Especial, v. 20, n. 1, p. 117-130, 2014.
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p. 517-526, 2015.
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INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA: UMA
APROXIMAÇÃO COM A ATIVIDADE DOCENTE
Nayara Bessa Barrêto1
Yuri Carlos Costa dos Santos2
PALAVRAS-CHAVE: Instituto dos Cegos da Bahia; Estágio supervisionado; Educação Física.

INTRODUÇÃO
Este relato discorre sobre a experiência vivida na disciplina de estágio
supervisionado III no curso de Educação física da universidade federal da Bahia
e tem como objetivo abranger os conteúdos e metodologias adotados pelos
estudantes da universidade e professores do Instituto de Cegos da Bahia, do turno
matutino, nas aulas de educação física para crianças e adolescentes portadores de
deficiência visual. A proposta foi investigar como vem se desenvolvendo o trato
com o conhecimento da educação física com os estudantes do Instituto de Cegos
da Bahia, verificando como o profissional de Educação Física pode atuar por dentro
deste e contribuir na melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência
visual, deficiência múltipla, deficiência intelectual, dentre outras.
METODOLOGIA
Sistematizamos as nossas experiências em 8 dias, cada dia participávamos de
3 aulas, totalizando 24 aulas frequentadas - sendo que a primeira participação se
deu apenas como observadores - e descrevemos de forma resumida os objetivos,
juntamente com as atividades realizadas nas aulas.
RESULTADOS/ATIVIDADES REALIZADAS
(a)Dia 01 - Realizamos apenas uma visita para conhecer a Instituição; (b) Dia
02–Objetivo: Trabalhar coordenação motora fina (Percepção tátil). Trabalhamos
com os jogos de dominó e “resta um”, todos adaptados para deficientes visuais,
com texturas especificas representando cada número e; ou símbolo; (c) Dia 03 –
Objetivo: Desenvolver coordenação motora, psicomotora, noção de lateralidade,
equilíbrio, orientação sonora e percepção de espaço. Inicialmente desenvolvemos
uma atividade para reconhecimento do espaço onde ocorreria a atividade, em seguida
orientamos os alunos a se locomover de acordo com a direção solicitada – sempre
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), Nayarabessa9@hotmail.com
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), yuri.saga@hotmail.com
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dentro do espaço delimitado. Utilizamos também alguns recursos do Golball3 para
trabalhar a orientação através do som; (d) Dia 04 – Objetivo: Trabalhar coordenação
motora fina; Percepção tátil; Percepção de espaço; Memória; Estratégia; Contagem
e Força. Trabalhamos com o dominó adaptado,utilizando as mesmas regras do jogo
convencional, o estudantes identificavam através da textura o número ao qual cada
lado da peça representava e buscava a semelhança com as peças postas na mesa.
Também utilizando as peças com textura, desenvolvemos o jogo da velha, com as
mesmas regras do jogo convencional; (e) Dia 05–Objetivo: Trabalhar coordenação
motora; Percepção tátil; Percepção de espaço; Memória; Estratégia; Contagem;
Força; Percepção de profundidade e Organização. O jogo utilizado foi o boliche,
trabalhamos percepção de profundidade com os alunos de baixa visão (a depender
do ângulo, não enxerga), jogando a bola de perto e de longe tentando acertar.De
outra forma utilizamos os pés para acertar os pinos postos em frente ao gol; (f)
Dia 06–Objetivo: Trabalhar coordenação motora fina; Percepção tátil; Percepção
de espaço; Memória; Estratégia; Contagem; Força; Percepção de profundidade
Organização. Utilizamos o dado com texturas e através deste reconhecer os
materiais no qual estão entrando em contato, trabalhamos a forma de jogar o dado
(giro do punho, ombro), realizamos uma verificação do conhecimento, porque os
alunos já realizaram a atividade, para saber se eles ainda conseguem identificar
as texturas; (g) Dia 07–Objetivo: Trabalhar coordenação motora fina; Percepção
tátil; Percepção de espaço; Memória; Estratégia; Contar; Força; Percepção de
profundidade e Organização. Jogamos dado e amarelinha, atividade consistiu em
jogar o dado e contar, para só depois ir à amarelinha, até onde deu o valor do dado;
(h) Dia 08 –Objetivo: Trabalhamos com matéria reciclável, na fabricação de dominó.
Trabalhando assim coordenação motora fina; Percepção tátil; Percepção de espaço;
Memória; Estratégia; Contar; Força e Organização. Todas as aulas desse dia foram
voltadas para essa produção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contato com a atividade docente dentro de um ambiente ao qual nunca
tínhamos tido contato foi singular. A experiência com os estudantes e professores
do instituto nos proporcionou além do grande aprendizado, uma segurança maior
para a prática pedagógica com crianças e adolescentes portadores de necessidades
especiais. O conjunto de relações que existem dentro do instituto consegue facilitar
o desenvolvimento da criança e subsidiar o trabalho do professor, o contato com
a família, com os outros organismos de apoio sustentam uma pratica pedagógica
consistente, tendo como centro das relações o estudante.
Elaboração do saber não é sinônimo de produção do saber. A produção do
saber é social, ocorre no interior das relações sociais. A elaboração do saber
implica expressar de forma elaborada o saber que surge da prática social.
Essa expressão elaborada supõe o domínio dos instrumentos de elaboração
e sistematização. Daí a importância da escola: se a escola não permite o
3 “Uma partida de Goalball acontece entre em duas equipes com três atletas cada com o objetivo
de fazer gols. Durante o jogo os atletas têm a função de arremessar e defender. A bola arremessada
deve tocar em determinadas áreas da quadra para que o lance seja considerado válido. [...]OGoalball
é um esporte baseado na percepção tátil e, principalmente auditiva, por isso não pode haver barulho
enquanto a bola está em jogo.”
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acesso a esses instrumentos, os trabalhadores ficam bloqueados e impedidos
de ascender ao nível da elaboração do saber, embora continuem, pela sua
atividade prática

Temos acordo com Saviani quando diz que o saber ocorre nas relações sociais,
daí a importância da escola, dos institutos, dentre outros órgãos que atuam para
melhorar a qualidade de vida da população e ajudar no acesso ao conhecimento.
REFERÊNCIAS
INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA, Institucional.
institutodecegosdabahia.org.br>. Acesso em 3 abril 2017.
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PRÁTICAS LÚDICAS E INCLUSÃO E O ATENDIMENTO
DE GRUPOS ESPECIAIS NO PROGRAMA
BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA UNIVERSIDADE NO
NORTE DO BRASIL
Rosani Nazaré Morais de Oliveira1
Marcio Rodrigues Silva Filho2
Adeilson Felipe da Silva3
PALAVRAS CHAVE: Brinquedoteca Itinerante, Ludicidade, Hemofilia

O Curso de Educação Física de uma Universidade no Estado do Pará na
definição da estrutura institucional e curricular, através do Projeto Político
Pedagógico de 2007, aponta para a necessidade de projetos que fomentem o
campo de aplicação acadêmico e atividades complementares, consolidando assim
o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão. Dispõe de uma Brinquedoteca, local de convívio,
lazer, socialização e promoção da ludicidade na perspectiva da inclusão, a mesma
possui um programa itinerante e tem como objetivo central o desenvolvimento
de práticas corporais de lazer para crianças, jovens e adultos de forma inclusiva e
emancipadora, onde disponibiliza equipe multidisciplinar, profissionais qualificados
(Brinquedistas), brinquedos, jogos, materiais de artes plásticas, livros infantojuvenis e materiais didáticos. O presente estudo trata de uma experiência em um
evento do dia mundial da Hemofilia realizado no dia oito de abril de dois mil e
dezessete pela Associação Paraense dos Portadores de Hemofilia e Coagulopatias
Hereditárias ASPAHC em parceria com o Hemocentro do Estado do Pará HEMOPA
e Universidade do Estado do Pará/Curso de Educação Física UEPA/CEDF. Segundo
o programa de educação continuada da Federação Brasileira de Hemofilia (FBH).
A hemofilia é uma alteração hereditária da coagulação do sangue que causa
hemorragias, espontâneas ou provocadas. Acomete cerca de 400.000
pessoas em todo o mundo, em sua maioria do sexo masculino. As mulheres
portadoras do gene da doença não apresentam sintomas, mas podem ter
filhos com hemofilia. É uma doença grave, que não tem cura. Porém com
cuidados e tratamentos corretos, é possível ter uma boa qualidade de vida.

1 Licenciada Plena em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará UEPA.http://lattes.cnpq.
br/4699847433007888, rosani_oliveira@hotmail.com
2 Acadêmico do Curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará UEPA, marrod9802@
hotmail.com
3 Acadêmico do Curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, adeilsonfelipe6@gmail.com
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Para o referido atendimento tivemos o seguinte planejamento e organização:
estudos e debates sobre o universo da Hemofilia, cuidados e possibilidades de
aplicação do brincar; planejamento das ações, criação de jogos adaptados a limitações
psicomotoras, testagens dos brinquedos e brincadeiras e a ação propriamente dita
que conteve o momento de acolhimento com uma grande roda de boas vindas
com todos os associados, crianças, jovens e adultos hemofílicos e seus familiares, a
equipe de trabalho da Associação ASPAHC, a equipe de profissionais do HEMOPA
composta por médica, enfermeiras, psicóloga e assistente social, a preparação
dos espaços de brincadeiras, o salão de jogos com atividades de pintura, jogos de
tabuleiros e cantinho de leitura; no espaço ao ar livre ficaram os jogos e brincadeiras
com bolas e materiais alternativos, espaço da oficina de confecção de bola com
balões, espaço do banho de igarapé com brincadeiras no meio líquido. Utilizou-se
o lúdico como recurso metodológico pautado no prazer de brincar possibilitando
transformações de ordem pessoal e interações com o mundo (Moyles, 2006). Essa
experiência foi determinante no currículo das ações da brinquedoteca itinerante,
pois nos proporcionou ricos contatos com o universo das pessoas com hemofilia, o
enfrentamento das limitações causadas pela doença e a busca por possibilidades
de oferta de espaços de lazer inclusivos e qualificados.
REFERÊNCIAS
ALVES, Fátima. Inclusão: muitos olhares, vários caminhos e um grande desafio. 5.ed. Rio de
Janeiro: Wak, 2012.
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MOYLES, Janet R. et al. Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. A excelência do brincar.
Porto Alegre: Artmed, 2006.
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PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL AUXILIA
NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA1
George Tawlinson Soares Gadelha2
Maryana Priscilla Silva de Morais3
Mércia Vitoriano da Costa4
Henrique César dos Santos Costa5
Danielly Daiany da Silva6
Patrick Ramon Stafin Coquerel7
PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade relacional; educação física escolar; deficiência intelectual.

1 INTRODUÇÃO
A psicomotricidade relacional (PR) é uma vertente da psicomotricidade que
utiliza o jogo simbólico para aprimoraras relações. A PR visao desenvolvimento
da autonomia por intermédio da ação do brincar espontâneo (LAPIERRE;
AUCOUTURRIER, 2004).Por sua característica não diretiva, essa prática educativa
auxilia o processo de inclusão de pessoas com deficiência (FALKENBACH;
DREXSLER; WERLER, 2008). O brincar espontâneo mobiliza a criatividade
psicomotora e suas mais variadas formas de relação e não requer nenhum alcance de
meta de performance motora, enaltecendo o queo estudante faz bem (LAPIERRE;
AUCOUTURRIER, 2004). Existem muitos desafios para a educação física escolar,
um deles é a questão da inclusão de pessoas com deficiência intelectual (CHICON;
SÁ, 2013). Este estudo é um desmembramento de uma dissertação realizada na
UFRN. Um dos objetivos específicos foi analisar o processo de inclusão de pessoas
com deficiência intelectual nas aulas de educação física por intermédio da PR, a
partir de relatórios espontâneos e reflexivos dos professores de educação física.
2 METODOLOGIA
Foi desenvolvida uma pesquisa-ação. Trinta e seis estudantes de uma turma
do sétimo ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Terezinha
1 Projeto de pesquisa realizado junto ao Programa de Pós-graduação em Educação Física da UFRN.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), georgedadelha@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), maryana.morais@hotmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mercia_vitoriano@yahoo.com.br
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), henrique_fjc@hotmail.com
6 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), daniellydn10@gmail.com
7 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), motriz@ufrnet.br
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Paulino de Lima (Natal-RN), sendo três com diagnóstico de deficiência intelectual,
juntamente com dois professores de educação física (pesquisadores) e outras
duas professoras da escola, juntos formaram um grupo de sujeitos selecionados
por conveniência.Foi realizado um programa bimestral, com oito aulas de educação
física escolar, uma por semana, com cinquenta minutos de duração. A aula tinha três
momentos, o ritual de entrada, o jogo simbólico e o ritual de saída. Dois professores
pesquisadores preencheram dois tipos de relatórios. O espontâneo era preenchido
imediatamente após cada aula. O reflexivo era preenchido uma semana após. O
projeto teve aprovação do Comitê de Ética da UFRN, com a numeração de protocolo
CAAE: 53305216.7.0000.5537.
3 RESULTADOS
Analisou-se que estudantes e parte dos docentes da escola municipal ainda não
vivenciam plenamente a inclusão em seu cotidiano, quando considera-se a análise
das aulas de educação física. Nos relatórios espontâneos, com ênfase no sensível,
mostrou-se uma resistência inicial na interação com os estudantes com deficiência
intelectual. Comportamentos de esquiva no contato corporal e baixa colaboração
nas brincadeiras eram notórios. No decorrer das aulas isso foi modificando-se a
partir dos investimentos inclusivos que se faziam, a ponto dos próprios estudantes
expressarem verbalmente isso no ritual de saída na última aula. Os relatórios
reflexivos corroboraram com as sensações dos relatórios espontâneos. A transição
dos períodos de desenvolvimento psicossexual, da fase da latência para a fase da
puberdade ficaram nítidos. Os estudantes com deficiência intelectual partilham de
interesses comuns, mais vivenciam conflitos mais intensos e complexos, consideradas
suas possibilidades de sentir, pensar e agir.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível constatar e compreender o auxílio da PR no processo de inclusão
ocorrido na educação física escolar. Ressalta-se que o desenvolvimento da percepção
de inclusão ocorreu de forma espontânea em muitos estudantes e que as aulas
eram de predomínio não diretivo por parte dos professores.
REFERÊNCIAS
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FALKENBACH, A. P.; DREXSLER, G.; WERLER, V..A relação mãe/criança com deficiência:
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RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA INCLUSÃO DE
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Josélia Ribeiro de Lima1
Marcia Cozzani2
PALAVRAS-CHAVE: Deficiência visual; Educação Física; Inclusão.

1 INTRODUÇÃO
A escola como espaço social deve repensar as práticas pedagógicas que, mesmo
com todos os aparatos legais que legitimam o acesso de pessoas com deficiência,
revelam-se excludentes (SKLIAR, 2003). Neste contexo, pensar a inclusão da pessoa
com deficiencia visual na escola é importante para compreender o processo de
ensino em aspectos como, por exemplo, adaptações derecursos pedagógicos e de
materiais didáticos pelos professores.
As necessidades e limitações que o aluno com deficiência visual apresenta
durante as aulas, bem como, suas habilidades e facilidades são compreendidas
durante o processo de aprendizagem, não estão pré-determinadas pela condição
de restrição visual e tampouco são fixas e imutáveis. É comum que o contato com
atividades físicas aconteça em projetos e programas de atividades elaboradas e
desenvolvidas como meio de inclusão social (MUNSTER; ALMEIDA, 2006), não
propriamente na escola. O objetivo deste trabalho foi identificar quais recursos
pedagógicos foram adotados durante o ensino de um aluno com deficiência visual
nas aulas de educação física.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa foi realizada através de um estudo de caso, envolveu um
participante com cegueira congênita, aluno de um projeto de extensão de uma
Universidade pública do interior da Bahia. A análise das estratégias e recursos
pedagógicos foi através de registros de imagens e fotografias. O registro fotográfico é
capaz de possibilitar uma nova leitura cultural dos acontecimentos e da subjetividade
do individuo (SOUZA e LOPES, 2002).Os parâmetros de análise foram: conteúdo
das aulas, objetivos da atividade, adaptações de materiais e recursos pedagógicos
das aulas analisadas de basquete e atletismo.
1 Pesquisa realizada com apoio financeiro da FAPESB – Programa PIBIC. Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB), joselia2012.1@gmail.com
2 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), mvcozzani@ufrb.edu.br
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.
No conteúdo atletismo, a atividade analisada foi o lançamento de ‘martelo’. A
atividade consistiu em lançar o martelo o mais longe possível a partir das orientações
do professor. O aluno com deficiência visual segurou o implemento e, outro colega
posicionado atrás dele, orientou o movimento. Foram utilizados diferentes recursos
pedagógicos para possibilitar a compreensão do aluno sobre como realizar
o movimento, dentre elas, a presença e auxílio de outro aluno na atividade e a
orientação física/gestual para a compreensão do lançamento.A presença de um
colega é interessante e constitui-se também como um recurso pedagógico para
estimular relações de afetividade (SEABRA-JÚNIOR; MANZINI, 2008).
Na atividade com o conteúdo de basquetebol as experiências do aluno
tiveram como objetivo o conhecimento da modalidade e a vivência de alguns dos
fundamentos como o passe e o drible.O ambiente de realização da atividade foi
uma quadra sem impedimentos/barreiras que colocassem em risco a atividade.
Nesta atividade, observamos que o aluno teve dificuldade para quicar e recuperar
a bola. Nas primeiras tentativas o aluno quicava a bola muito à frente do corpo e
isto dificultava a recuperação da bola. Para mediar esta dificuldade a professora
indicou ao aluno quicar a bola próximo ao corpo e a perceber a diferença a partir
desta nova posição corporal. Após algumas tentativas o aluno utilizou o som da
bola no chão para ajustar a recepção e o tempo de contato com a bola. Verificamos
grande dificuldade para a realização da atividade e atribuímos à falta de experiência
anterior que pudesse ampliar o repertório motor do aluno e facilitar processos de
transferência de aprendizagem de habilidades mais “simples” como arremessar e
receber a bola, para o drible, que é uma habilidade mais complexa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As estratégias utilizadas para que o aluno pudesse realizar as atividades nas aulas
foram importantes para a des/construção dês/praticas pedagógicas normativas.
Através deste estudo foi possível discutir e problematizar as contribuições da
educação física no processo de inclusão de pessoas com deficiência visual no
contexto escolar.
REFERÊNCIAS
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em programas de atividade motora: do espelho ao caleidoscópio In: RODRIGUES, D. (Org.).
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SKLIAR, C. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí? Rio de
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SOUZA, S.J.; LOPES, A.E. Fotografar e narrar: a produção do conhecimento no contexto da
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ANÁLISE DO EFEITO AGUDO DE JOGOS
ELETRÔNICOS DE MOVIMENTO NO EQUILÍBRIO
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E
SÍNDROME DE DOWN1
ANALYSIS OF THE ACUTE EFFECT OF ELECTRONIC GAMES
OF MOVEMENT IN THE EQUILIBRIUM OF PERSONS WITH
INTELLECTUAL DISABILITY AND DOWN SYNDROME
EL ANÁLISIS DEL EFECTO AGUDO DE VIDEOJUEGOS DE
MOVIMIENTO EN EL EQUILIBRIO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SÍNDROME DE DOWN
Letícia de Castro Silva Monteiro2
Ana Paula Salles da Silva3
Gustavo De Conti Teixeira Costa4
PALAVRAS-CHAVE: equilíbrio; jogos eletrônicos de movimento;pessoa com deficiência.

INTRODUÇÃO
O equilíbrio corporal é uma capacidade física treinável, responsável pela
manutenção do centro de gravidade do corpo dentro de sua base de sustentação
e capaz de reagir sobre a força gravitacional, bem como às constantes mudanças
do centro de gravidade quando em movimento (equilíbrio dinâmico).Estudos
científicos têm apresentados resultados positivos no uso de Jogos Eletrônicos de
Movimento na melhora do equilíbrio de pessoas idosas (SPOSITO et al., 2013)e de
pessoas com deficiência(SILVA; IWABE-MARCHESE, 2015),entretanto são escassos
os estudos sobre o impacto dessa tecnologia no equilibro de pessoas com deficiência
intelectual e com síndrome de Down. Neste contexto, o presente estudo teve como
objetivo analisar o efeito agudo dos Jogos Eletrônicos de Movimento no equilíbrio
de pessoas com deficiência intelectual e com síndrome de Down.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), letmobile@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), aninhasalless@msn.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), conti02@hotmail.com
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METODOLOGIA
Participaram deste estudo 06 jovens/adultos com Deficiência Intelectual
e com Síndrome de Down. A avaliação do equilíbrio ocorreu por meio da Escala
de Equilíbrio de Berg,sendo que esta foi realizada pré e pós intervenção com a
utilização de jogo eletrônico de movimento. A intervenção foi individual, durou 20
minutos e utilizou o jogo “Soccer Heading” do console Nintendo Wii.
RESULTADOS
A análise dos dados mostrou diferença ao analisar o equilíbrio do indivíduo ao
manter-se de pé com um pé a frente do outro (pré=2,5;pós=3,3; F= 7,35; p<0.05),
assim como no escore final dos 14 itens avaliados (pré=51,8; pós=53,7;F= 9,31;p<0.05).
DISCUSSÃO
No estudo de Barroso e Prudente (2013), feito com 29 crianças com e sem
síndrome de Down, sendo 14 com síndrome de Down e 15 sem a mesma, observou-se
que o menor desempenho, em média,foi a obtido na análise da base de sustentação,
quando esta mostrou-se reduzida, corroborando com os achados da presente
pesquisa. Contudo, diferente do estudo de Barroso e Prudente (2013), percebeuse que a maior parte dos testes, quando analisada individualmente, não mostrou
diferença após a intervenção, embora o escore final tenha alterado positivamente no
pós teste. Esta diferença, provavelmente, deve-se à sensibilidade do teste utilizado,
já que, em sua maioria, os voluntários obtiveram desempenho máximas ou próximo
do máximo no pré teste, demonstrando uma limitação deste para avaliar o equilíbrio
desta população. Assim, embora o instrumento utilizado apresente limitações para
a utilização na população investigada, observou-se que o resultado encontrado,
apesar de demonstrar uma influência positiva da intervenção. Neste âmbito, sugerese a necessidade de novos estudos com essa mesma população utilizando outros
métodos avaliativos, visto que as variáveis analisadas, em sua maioria, foram
constantes.
CONCLUSÃO
Concluiu-se com esse estudo que os Jogos Eletrônicos de Movimento podem
ser uma boa alternativa para melhorar o equilíbrio. Contudo, são necessários novos
estudos com instrumentos e testes mais precisos e sensíveis,que permitam analisar
variações de desempenho em pessoas com deficiência intelectual que possuem
baixo comprometimento.
REFERÊNCIAS
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E O
PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS
Carlos Wagner Ferreira Farias1
Marlucia do Socorro Ladislau do Nascimento2
Rodrigo Coutinho Santos3
Naiana Roberta Dias Rodrigues4
Demilto Yamaguchi da Pureza5
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Educação Física;Necessidades Específicas.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades EspecíficasNAPNE (2013) são consideradas pessoas com necessidades especificas todas
aquelas que carecem de políticas de inclusão, que por algum motivo sofrem perante
as adversidades da sociedade.
Segundo Gomes (2013), existe uma resistência a receber alunos com necessidades
específicas, principalmente pela falta de preparo dos educadores assim como de
toda a instituição escolar. Cita ainda que principalmente os docentes reconhecem
que há uma lacuna na formação, pois o embasamento adquirido durante o curso de
formação não foi suficiente para o atendimento da diversidade.
Diante destes fatos, levantou-se a seguinte questão: qual a percepção do professor
de Educação Física diante do processo de inclusão de alunos com necessidades
específicas?
A partir disso, oestudo teve como objetivo analisar a percepção do professor
de Educação Física diante do processo de inclusão de alunos com necessidades
específicas nas aulas de Educação Física em uma escola do Ensino Fundamental II de
Macapá-AP.
Esta pesquisa foi motivada durante a graduação no curso de Licenciatura em
Educação Física da UNIFAP, no decorrer da disciplina de Educação Física Especial.
1 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), carloswagnerfarias@gmail.com
2 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), marlucia.anjo@gmail.com
3 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), rodrigo_personal1@hotmail.com
4 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), naiana-dias@hotmail.com
5 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), demilto@unifap.br
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2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste estudo, foi utilizada a pesquisa de caráter
descritiva, com abordagem qualitativa (ANDRADE, 2009). Os instrumentos da
pesquisa foram: diário de campo eo uso de questionário no qual contemplou
diferentes categorias.
A pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino, localizada na
cidade de Macapá, Amapá. A amostra da pesquisa foi composta por três professores
de Educação Física. Foram atendidos aspectos éticos para o desenvolvimento
desse estudo e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os participantes foram nomeados como P1, P2 e P3.
Foram observadas algumas aulas dos professores participantes e em seguida
cada participante recebeu um questionário da pesquisa. Após o período da pesquisa
de campo, os dados foram analisados e discutidos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
No perfil profissional docente, verificou-se que o professor P1 foi formado
há mais de dez anos em uma Universidade Pública, possui pouca experiência em
sala de aula, devido à maior parte de sua atuação profissional ter ocorrido em
centros didáticos esportivos e a menos de um ano está lecionando numa escola. Os
professores P2 e P3 foram formados em Faculdades Particulares, ambos no ano de
2012 e são recém concursados na rede estadual de ensino.
Ao serem questionados sobre a discussão da inclusão na formação docente,
P2 e P3 afirmaram que no decorrer da graduação tiveram esse tipo de discussão
em diferentes disciplinas. O professor P1não teve em sua graduação discussões
relacionadas à inclusão escolar, pois a formação inicial tinha proposta pedagógica
tecnicista.
Barretta e Canan (2012) citam que as políticas públicas de educação devem
subsidiar programas de formação continuada, em prol de uma melhor atuação do
docente no processo de inclusão tanto na esfera social quanto na escolar, assim
como garantir acessibilidade arquitetônica, comunicacional e metodológica para
todos da comunidade escolar.
A especificidade mais apontada como de difícil de ser trabalhada foram
autismo e deficiência auditiva, devido a problemas de comunicação.As orientações
sobre a temática inclusão ocorrem principalmente nas reuniões pedagógicas.
O professor P2 mencionou que ainda buscou orientações com o professor de
educação especial.
Durante a observação das aulas, percebeu-se que os participantes demostraram
intenções para a prática da inclusão, ainda que houvesse um conflito entre inclusão
e integração.
Quanto à opinião dos professores sobre o processo de inclusão de alunos com
necessidades específicas nas aulas de Educação Física, os docentes responderam
que o processo de inclusão é importante e que aprendem juntos com os demais
atores sociais envolvidos, sejam com ou sem necessidades específicas. De acordo
com Costa e Moreira e Seabra Junior (2015) é necessário que o docente use de
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estratégias de ensino que permitam o desenvolvimento do processo de inclusão
escolar à cooperação, alteridade e o respeito.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que os professores reconhecem a importância de incluir alunos
com necessidades especificas nas aulas de Educação Física. Percebeu-se ainda que
mesmo comproblemas de infraestrutura, poucos materiais e dificuldades didáticopedagógicas, ainda sim os participantes buscaram lecionar com intenções inclusivas,
mesmo que em algumas situações houvesse mais integração do que inclusão.
O processo de inclusão depende do cruzamento entre diferentes setores
da sociedade e isso possibilita compartilhamento de responsabilidades e ações.
Ressalta-se a importância que haja na formação um currículo docente que contemple
práticas pedagógicas para a diversidade e especificidades das escolas.
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GTT 09 - LAZER E
SOCIEDADE
Ementa: Estudos de ordem conceitual e/ou empírica sobre o lazer e possíveis articulações
com temáticas afins, vinculados às práticas e problemas da Educação Física e Ciências do
Esporte, em interface com as Ciências Sociais e Humanas.
Coordenador: Luciano Pereira da Silva (UFMG)
Coordenadora Adjunta: Olívia Cristina Ferreira Ribeiro (UNICAMP)
Comitê Científico: Aline Tschoke (IFPR), Ana Paula Cunha Pereira (UNIFOA), Ariane Corrêa
Pacheco (UFRGS), Bruno Otávio de Lacerda Abrahão (UNIVASF), Emília Amélia Pinto
Costa Silva (UFBA), Felipe Sobczynski Gonçalves (UFPR), Humberto Luís de Deus Inacio
(UFG), Ileana Wenetz (UFES), Juliana de Alencar Viana (IFMG), Junior Vagner Pereira da
Silva (UFMS), Maíra Manan (FURB), Mirleide Chaar Bahia (UFPA), Priscila Augusta Ferreira
Campos (UFOP), Silvio Ricardo da Silva (UFMG), Tânia Mara Vieira Sampaio (IFECG).

COMUNICAÇÃO
ORAL

CAMINHAR DOS PESQUISADORES DO GTT- GRUPO
DE TRABALHO TEMÁTICO LAZER E SOCIEDADE
DO CBCE- COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO
ESPORTE: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS
Aline Tschoke Vivan1
Simone Rechia2
RESUMO
Este trabalho objetiva apresentar a retórica de alguns pesquisadores do GTT Lazer e Sociedade
do CBCE. Para tanto, foram realizadas: Análise de documentos e seleção dos sujeitos; Entrevistas
semiestruturadas; Análise interpretativa. Os dados foram sistematizados em categorias de análise.
Conclui-se que a retórica dos entrevistados está relacionada à coerência entre suas ações, tendo o
lazer como ponto central em seu exercício docente e a relação orgânica com o CBCE.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Educação Física; CBCE.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é um estrato da pesquisa de doutorado intitulada “Da Recreação
e Lazer para o Lazer e Sociedade: as maneiras de fazer acadêmico no campo do
lazer ligadas a área da Educação Física”, a qual questionou quais as maneiras de
fazer acadêmico, nas perspectivas de alguns pesquisadores, vinculadas aos estudos
e pesquisas no campo do lazer, concernentes à área da Educação Física, a partir da
constituição do GTT Lazer e Sociedade, inserido no CBCE.
Especificamente neste recorte, tem-se como objetivo apresentar a retórica
dos entrevistados marcando elementos distintivos tais como o dia a dia no ensino,
pesquisa e extensão, a rotina de publicação, participação em eventos, levando em
consideração a influencia das estratégias da CAPES e as táticas dos Programas de
Pós-Graduação.
A delimitação dos protagonistas dessa pesquisa se deu pela legitimidade do
CBCE no atual cenário brasileiro, e pela legitimidade de tais pesquisadores no interior
dessa mesma instituição. Sendo assim, foi na retórica de tais pesquisadores que
desenvolvemos nossas análises, compreendendo que o estilo de retórica segundo
Certeau,
[...] especifica “uma estrutura linguística que manifesta no plano simbólico. A
maneira de ser no mundo fundamental de um homem”. Conota um singular.
O uso define o fenômeno social pelo qual um sistema de comunicação se
manifesta de fato: remete a uma norma. O estilo e uso visam, ambos, uma
1 Instituto Federal do Paraná, (IFPR) aline.tschoke@ifp.edu.br
2 Universidade Federal do Paraná, (UFPR), simone@ufpr.br
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“maneira de fazer” (falar, caminhar, etc.), mas um como tratamento singular
do simbólico, o outro com elemento de um código. Eles se cruzam para formar
um estilo do uso, maneira de ser e maneira de fazer. (CERTEAU, 2007, p.180)

Assim sendo, tal termo pode ser entendido como uma forma de moldar
caminhos, fazendo-se entender bem, de forma clara e convicta, a combinação de
usos e estilos dos pesquisadores.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa. Para tanto,
foram realizadas três etapas de pesquisa:
1) Análise de documentos relacionados ao CBCE e seleção dos sujeitos
entrevistados. Destaca-se que no mapeamento realizado foram identificados cerca
de 25 pesquisadores, seguindo o critério de publicação de trabalhos em no mínimo
três edições do CONBRACE e/ou que atuaram como coordenadores do GTT: Lazer
e Sociedade. Sendo 13 pesquisadores os que aceitaram participar da pesquisa. E
finalmente para o desenvolvimento do trabalho em pauta, foram selecionados destes
13, 7 pesquisadores atendendo ao critério de desempenhar no período de realização
das entrevistas a função de coordenador de grupos de pesquisa; 2) Entrevistas
semiestruturadas com os pesquisadores selecionados3; 3) Análise interpretativa
temática inspirada em Rechia (2003).
3 RESULTADOS
A partir da análise do cotidiano que os pesquisadores vivenciam a partir de sua
retórica foram levantados alguns elementos distintivos que serão apresentados nas
próximas linhas.
Em relação a busca de um próprio4, o encontro desses pesquisadores se deu
em diferentes fases de desenvolvimento acadêmico. Alguns casos aconteceram
já na Graduação; outros ocorreram anos após, nos processos de Pós-Graduação;
tendo ainda parte deles ocorrido apenas depois do ingresso como professores em
universidades, ou ainda como orientadores em Pós-Graduação.
A definição dos objetos de estudo foi apresentada com clareza e os passos
para tal escolha, que não foram aleatórios nem desinteressados, foram descritos nas
trajetórias, cuja síntese apresenta:
Objetos de estudo

O esporte no lazer.

Políticas públicas e lazer.

Corpo, cidade e meio
ambiente.

Lazer e educação.

Práticas corporais na
natureza.

Formação e atuação
profissional no lazer.

Futebol, o torcer no tempo
espaço de lazer.

Quadro 1 - Sistematização dos objetos de estudo.
Fonte: As autoras (2016).
3 As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto de 2014 á outubro de 2015, gravadas em
arquivo de áudio e vídeo, logo em seguida transcritas verbatium, para preservar os sentidos e ideias
dos colaboradores. Cada participante recebeu inicialmente esclarecimentos sobre os objetivos da
pesquisa, os quais estão devidamente descritos no Termo de Consentimento Livre e Informado,
entregue ao participante antes da realização da entrevista, e por eles assinado, a fim de formalizar a
autorização para entrevistar e publicar os dados em forma de trabalhos acadêmicos.
4 Aqui compreendido como distinção.
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A partir do cruzamento dos dados verificou-se uma coerência entre esses
objetos de estudo e a atuação dos docentes na Graduação, visto que a maioria atua
lecionando disciplinas na área do lazer.
No que tange a extensão, nota-se como a dinâmica do produtivismo – agravada
pelas estratégias da CAPES em relação aos Programas de Pós-Graduação na área
21 – fez com que alguns professores se afastassem desta área de atuação. Mesmo
assim, alguns resistem a dinâmica, e conseguem manter suas ações extensionistas e
ainda as relacionar com a pesquisa científica.
Dos sete Grupos de Pesquisa mapeados, a metade deles se relacionam a área
21 da CAPES. Já a outra metade diz respeito a área 45 da CAPES, e um dos grupos
ainda não tem relação direta com nenhum Programa de Pós-Graduação.
5

As tendências epistemológicas podem ser resumidas na Área das Ciências
Sociais e Humanidades, tendo como aspectos de análise um viés sociocultural e
pedagógico, visto que as áreas citadas compõem estes dois campos maiores.
Já no caso das tendências metodológicas a abordagem é qualitativa com
destaque para os estudos com base empírica e estudos históricos.
Os grupos de pesquisa têm dinâmicas próprias, mas a maioria busca conectar
sujeitos, em diferentes níveis de formação, em um mesmo espaço acadêmico. Porém,
o enfoque em alguns casos é mais forte na pesquisa, e em outros está dissipado no
ensino, na pesquisa e na extensão.
Todos os sujeitos entrevistados relatam sua preocupação em compartilhar
o conhecimento acumulado e construído no interior dos grupos em forma de
publicações científicas, para tanto a maioria dos coordenadores dos grupos de
pesquisa atuam tanto como autores, quanto pareceristas e editores de periódicos
da área da Educação Física, que tem o lazer como parte central ou integrante de
seu escopo, além de vários dos entrevistados investirem, também, na organização
de livros e elaboração de capítulos de livro sobre a mesma temática.
A maioria dos pesquisadores possui uma conexão forte com os eventos
científicos, mesmo que estes não sejam examinados objetivamente nas avaliações
dos Programas de Pós-Graduação, denotando-se a resistência do grupo em manter
espaços de troca e socialização do conhecimento científico. Destaca-se que
essa resistênciaaqui apresentada, deve ser entendida na perspectiva de Certeau
relacionada às maneiras de fazer identificadas no cotidiano dos pesquisadores
participantes dessa pesquisa.
Quanto à definição conceitual do lazer em suas obras existe uma diversidade
de abordagens.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a retórica dos pesquisadores coordenadores de grupos de
pesquisa está relacionada à coerência entre suas ações, tendo o lazer como ponto
5 Dentre as 48 áreas de concentração da CAPES, trataremos especificamente nessa pesquisa de
duas, sendo estas: Área 21 denominada Área da saúde; e Área 45 denominada Área interdisciplinar.
Disponível
em:
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-doconhecimento-avaliacao. Acesso 01/05/2016.
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central em seu exercício docente, e a relação orgânica com o CBCE. Destaca-se
que ao mesmo tempo em que se diferenciam quanto as abordagens conceituais
do fenômeno lazer, aproximam-se na preocupação em relação a formação de
pesquisadores e professores, visando dar continuidade ao campo científico do
Lazer, o que chamamos aqui de “apadrinhamento acadêmico”.
CAMINAR DE LOS PESQUISADORES DELGTT-GRUPO DE INVESTIGACIÓN
OCIO Y SOCIEDAD CBCE - COLÉGIO BRASILEIRO DE CIENCIAS DEL ESPORTE:
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo presentar la retórica de algunos investigadores GTT ocio
y Sociedad BCSS. Por lo tanto, había: Análisis y selección de los sujetos de documento; entrevistas
semiestructuradas; Análisis interpretación. Los datos fueron sistematizadas en categorías de análisis.
Llegamos a la conclusión de que la retórica de los encuestados está relacionado con la coherencia
de sus acciones, y el ocio como un punto central en su práctica docente y la relación orgánica con la
“CBCE”.
PALABRAS CLAVE: Ócio, Educacion Fisica, CBCE.

WALKING OF THE RESEARCHERS OF THE GTT- THEMATIC WORKING GROUP
LEISURE AND SOCIETY OF THE CBCE- BRAZILIAN COLLEGE OF SPORTS
SCIENCES: APPROXIMATIONS AND DISTANCING
ABSTRACT: This paper aims to present the rhetoric of some researchers of the GTT Leisure and
Society of CBCE. To do so, we performed: Document analysis and subject selection; Semi-structured
interviews; Interpretative analysis. The data were systematized in categories of analysis. It is concluded
that the rhetoric of the interviewees is related to the coherence between their actions, with leisure as
a central point in their teaching exercis and the organic relationship with CBCE.
KEYWORDS: Recreation; Physical education; CBCE.
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PANORAMA DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
NO BRASIL PARA ATUAR COM O LAZER E A
RECREAÇÃO1
Humberto Luís de Deus Inácio2
Ari Lazzarotti Filho3
RESUMO
Apresenta-se aqui um panorama da formação profissional para atuar com o Lazer e a Recreação.
Utilizou-se 136 documentos de cursos, organizando os dados em: Tipo de formação, nome da
disciplina, localização na grade curricular e carga horária. Os resultados indicam: a Licenciatura
predomina sobre o bacharelado; Lazer e Recreação é o nome mais frequente; as disciplinas situamse nos primeiros semestres e ocupam, em media, 2,8% da carga horária total dos cursos. Os dados
confirmam a significância da EF na formação para atuar com o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Lazer e Recreação; Formação profissional

INTRODUÇÃO
Neste texto apresentamos um panorama da formação profissional, no Brasil,
para atuar com o Lazer e a Recreação. Estudos mostram que este campo de atuação
formação/atuação está relacionado com diversas áreas do conhecimento, como
Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Fisioterapia, Turismo, Saúde, Administração,
Arquitetura, Educação Física, entre outros (PEIXOTO, 2007. MASCARENHAS, 2004);
contudo, é o campo da Educação Física que historicamente tem desenvolvido mais
ações tanto na formação como na atuação profissional.
Em inúmeros documentos que anunciam os possíveis campos de atuação de
profissionais em Educação Física (EF), sempre estão entre os mais significativos,
o Lazer e a Recreação; às vezes estes campos de atuação são apresentados
explicitamente; em outras estão subsumidos à indicação de que a atuação profissional
pode se dar em espaços como clubes, associações, hotéis, empresas, etc.
Outro forte indicativo da estreita relação entre a EF e a área Lazer/Recreação –
Brasil, são alguns eventos científicos de grande porte e nacionalmente reconhecidos,
como o ENAREL – Encontro Nacional de Recreação e Lazer e o CONBRACE –
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Nestes, se observa desde sempre uma
presença marcante e 1 maciça de estudantes e profissionais da EF nas mesas e
grupos de trabalho com a temática Lazer/Recreação.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Faculdade de Educação Física e Dança/Universidade Federal de Goiás (UFG), betoinacio@gmail.com
3 Faculdade de Educação Física e Dança/Universidade Federal de Goiás (UFG) arilazzarotti@gmail.com
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Também destaca-se o avanço do campo acadêmico/científico a partir da
criação de grupos de pesquisa no Diretório de Grupos do Cnpq onde é o vínculo
com a Educação Física a maior representação desse grupos.
Mesmo em eventos de áreas como a Sociologia, Educação, Antropologia, se
podem observar egressos da EF apresentando estudos sobre o Lazer/Recreação,
desde com perspectivas daquelas áreas.
É neste sentido, então, que o panorama da formação profissional, no Brasil,
para atuar com o Lazer e a Recreação4 será apresentado nesse trabalho em sua
relação – estreita e antiga, com a Educação Física.
A FORMAÇÃO PARA O LAZER E A RECREAÇÃO NO BRASIL, BREVE PANORAMA
ATUAL
Para traçarmos um panorama da formação para o lazer e a recreação no
Brasil, ainda que restrito - haja vista a enorme quantidade de cursos de EF e de
dimensões/relações que o lazer e a recreação estabelecem com outros campos,
nos debruçamos sobre 136 documentos de cursos de EF brasileiros5, extraídos da
base de dados da Pesquisa “A Formação em Educação Física na América Latina”,
em desenvolvimento sob a coordenação da Profa. Dra. Ana Márcia Silva, da UFG.
Considerando que no Brasil há mais de 1400 cursos de EF, avaliamos tal número
como uma amostra significativa para o que se pretende.
Os dados foram organizados nas seguintes categorias: Titulação da formação,
nomes das disciplinas, localização na grade curricular e carga horária das disciplinas.
Sobre a titulação do egresso: 71 cursos são de Licenciatura, 55 de Bacharelado;
o restante dos documentos não identifica a titulação; contudo, em dois destes
não identificados observou-se a disciplina ‘Língua Brasileira de Sinais – Libras’,
obrigatória nos cursos de Licenciatura, levando-nos a inferir que sejam cursos desta
titulação e elevando para 73 o número de cursos de Licenciatura .6
Sobre os nomes das disciplinas foram encontradas 169 denominações distintas.
Destas, 43 (24%) são chamadas ‘Lazer e Recreação’ ou ‘Recreação e Lazer’.
Questionamos se a apresentação de uma expressão à frente da outra representa
predominância de um conteúdo sobre o outro.7 Ou seja, será que disciplinas cuja
denominação inicia com ‘Lazer’ apresentam mais conteúdo ‘teórico’, enquanto que
as outras possam ser mais ‘práticas’, como denunciam Montenegro e Ataíde (2014)?
Em seguida temos três outras denominações recorrentes, com 7% de presença
na amostra: ‘Fundamentos do Lazer’, ‘Teorias (do lazer /recreação)’ e ‘Gestão do
4 Já há alguns anos estudiosos da área tem apresentado uma nova corrente para a área da Recreação,
denominada ‘animação sociocultural’, destacando aqui, entre outros autores, Luciana Marcassa
e Leila Pinto. Como síntese, se pode dizer que esta corrente propõe a superação dos modelos
recreacionistas tradicionais, pautados na reprodução/repetição de jogos e brincadeiras. Todavia,
nos dados utilizados para esta análise, esta expressão foi encontrada em apenas dois cursos, como
conteúdo de outras disciplinas e uma única vez, como referência de uma disciplina. Por isso, aqui,
manteremos a denominação Lazer/Recreação para designar nossa temática.
5 Projetos Pedagógicos de Curso e/ou Grades curriculares.
6 É importante ressaltar que, no Brasil, há ainda a titulação de tecnólogo, curso em nível superior
com duração de 2 anos. Mas nenhum destes cursos entrou em nossa amostra.
7 Não foi objetivo do estudo aqui apresentado analisar as ementas e referências de cada disciplina,
para identificar suas tendências.
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(esporte / lazer)’. Aqui se reflete que ‘fundamentos’ e ‘teorias’ poderiam compor
um único rol de denominação de disciplinas - um estudo mais aprofundado poderia
confirmar isto.
A outra denominação apontada – ‘Gestão [do esporte e/ou do lazer]’, também
com 7% de presença, é uma síntese de várias denominações correlatas; contudo,
quando analisamos as denominações - uma a uma, temos duas indicações: 1)
um grupo entre estas disciplinas está relacionado à organização de eventos,
especialmente os esportivos, substituindo em várias instituições a disciplina/
denominação ‘Organização de competições’; 2) outro grupo, aparentemente, foca
seus conteúdos nas questões legais e administrativas, tais como ‘Gestão e Marketing
no Esporte e Lazer’, ‘Gestão esportiva e de lazer’, ‘Gestão e Políticas de Educação
Física, Esporte e Lazer no Brasil’, etc.
Salientamos ainda a presença importante de um grupo de denominações que
foi agrupado como ‘Políticas públicas [de esporte/lazer]’, com 3% da amostra. É
notória a expressiva ampliação dos estudos sobre as políticas públicas de esporte
e lazer no campo da EF brasileira, facilmente observada nas publicações, eventos e
debates sobre o lazer e confirmada por Starepravo et al (2011, p.234):
Talvez não haja hoje um tema, dentro do campo científico/acadêmico da
Educação Física, tão em voga quanto esse. Isso porque completou-se um ciclo
político de oito anos de existência do Ministério do Esporte, e nesse período
foram várias as ações desse órgão que motivaram o olhar dos pesquisadores
[…]

Finalmente, foram observadas disciplinas com a denominação ‘Lazer e
Sociedade’ (3%) e outras iniciadas com a expressão ‘Introdução’ [ao Lazer; aos
estudos do lazer, etc.]; e além destas, um rol de 46% de outras denominações,
tais como ‘Estágio supervisionado em Esporte, Saúde e Lazer’, ‘Metodologia do
lazer e da Recreação’, ‘Recreação e Ludicidade’, ‘Educação para o Lazer’, ‘História
e Organização do Esporte e do Lazer’, entre tantas, em sua expressiva maioria
aparecendo apenas uma vez nos documentos consultados.
Sobre a localização das disciplinas na grade curricular, observamos que há uma
frequência mais acentuada nos primeiros quatro semestres (64% das disciplinas),
ou seja, na primeira metade dos cursos. Mesmo sem que nos seja possível identificar
o motivo, fica clara uma tendência de que as disciplinas ligadas ao tema Lazer/
Recreação estejam situadas na primeira metade dos cursos.
Finalmente, realizamos um diagnóstico sobre o número de horas das disciplinas
e sua relação de proporcionalidade com a carga total do curso.
A média da carga horária, para todos os cursos da amostra foi de 67,5 horas/
aula, independentemente do número de disciplinas em cada curso. As Diretrizes
Nacionais para a formação em EF indicam uma carga horária mínima de 2800 horas/
aula para a Licenciatura e 3200 horas/aula para o bacharelado. Para este diagnóstico,
definimos utilizar a carga horária mínima da Licenciatura como parâmetro, uma
vez que assim teríamos o percentual mais elevado da media em relação ao total e,
consequentemente, para os cursos com carga horária mais elevada, o percentual só
pode diminuir. Nesta direção, observamos que a carga horária media de disciplinas
com conteúdos relativos ao tema aqui estudado é de 2,4%.
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Este dado nos leva a refletir sobre a importância da temática Lazer/Recreação
na formação em EF, desde esta perspectiva quantitativa. Podemos questionar:
uma temática que não ocupa mais do que 2,4% é relevante para a formação? Os
egressos destes cursos terão tido aprendizado formação satisfatório/a para atuar
profissionalmente nesta área?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados analisados podemos sintetizar que o campo do Lazer/
recreação na formação em EF, no Brasil, é de baixa representatividade nos projetos
de curso e em suas grades.
Apesar disto, sabe-se pelo que já foi apontado mais acima, que este campo de
atuação profissional é ocupado por profissionais da EF já há muito tempo; ainda
que, cada vez mais, outras áreas como o turismo, a administração e a psicologia
também caminhem nesta direção. Além disso, novos cursos de nível superior, mas
com formação reduzida a dois anos e titulação de ‘Tecnólogo em Lazer’ tem surgido.
Sobre a localização das disciplinas - logo nos primeiros semestres dos cursos,
pode indicar que tal conteúdo seja mais instrumental que reflexivo, ou seja, que os
alunos teriam mais facilidade em apreendê-los e ‘reproduzi-los’ já no início de sua
formação, diferentemente de outros conteúdos ‘mais profundos’, os quais requerem
maior tempo e dedicação para serem apropriados.
Sobre a carga horária de disciplinas com este conteúdo, a qual verificamos ser
baixa em relação ao total de horas da formação, podemos questionar se as formações
iniciais não são, exatamente, um agrupamento de ‘pequenos’ conhecimentos e,
quando necessário, os profissionais buscam um aprofundamento em cursos de pósgraduação ou de outras naturezas? Além disso, afirmamos que outras disciplinas
estabelecem relação com o tema Lazer/Recreação tratado a partir de seus conteúdos
específicos; isto está descrito em Projetos pedagógicos de curso que fizeram parte
desta análise.
Este é um retrato ‘3x4’ da formação para atuação com o Lazer/Recreação no
âmbito da EF. Diversas perguntas nos surgiram durante nossa análise, por exemplo,
se este conteúdo está diluído em outras disciplinas ampliando a formação para atuar
com o mesmo, e não pudemos respondê-las – ainda. Também fica uma interessante
lacuna a ser preenchida que é a de comparar as possibilidades distintas deste
conteúdo – colaboração, cooperação, solidariedade, se comparadas ao campo
esportivo, eivado de competição e de reprodução de valores de uma sociedade
baseada na meritocracia.
Enfim, nos dedicamos a este conteúdo porque acreditamos em suas
possibilidades formativas e em sua contribuição para a construção de uma sociedade
mais justa e fraterna para todos.
PANORAMA OF PROFESSIONAL TRAINING IN BRAZIL TO WORK WITH LEISURE
AND RECREATION
ABSTRACT: Here is an overview of the professional training to work with Leisure and Recreation. It
was used 136 documents of courses, organizing the data in: Type of training, name of the discipline,
location in the curricular grid and workload. The results indicate: the Teaching Formation degree
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predominates over the Bachelor’s degree; Leisure and Recreation is the most frequent name; The
subjects are in the first semesters and occupy, on average, 2.8% of the total hours of the courses. The
data confirm the significance of EF in training to act with the theme.
KEYWORDS: Physic Education; Leisure and Recreation; Professional Training;

PANORAMA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN BRASIL PARA TRABAJAR
CON EL OCIO Y RECREACIÓN
RESUMEN: Presentamos aquí una visión general de la formación profesional para trabajar con el ocio
y recreación. Utilizamos 136 documentos de grado, con la siguiente organización: Tipo de formación,
nombre de la disciplina, la ubicación en el plan de estudios y la carga de trabajo. Los resultados
indican: la licenciatura predomina sobre el bachillerato; Ocio y Recreación es el nombre más común;
las asignaturas se encuentran en la primera mitad del curso y toman, en promedio, 2,8% de la carga
total de trabajo. Los datos confirman la importancia de EF en la formación para trabajar con el tema.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Ocio y Recreación; formación profesional.
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CUERPO Y RECREACIÓN: ANÁLISIS DE LAS
DISCURSIVIDADES DEL PROGRAMA DE
RECREACIÓN (1988) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA – URUGUAY1.
Rodrigo Píriz2
Alexandre Vaz3
RESUMEN
El presente trabajo presenta un análisis a nivel discursivo del programa de Recreación de la CNEF del
año 1988, documento fundamental de las políticas de recreación de la primera década pos-dictatorial
de Uruguay (1985- 1995). Se intenta identificar la matriz discursiva de la recreación en tanto práctica
vinculada al tiempo libre y su relación con las políticas del cuerpo. Tal discurso parece ser el del
control de la población como cuerpo productivo.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo, Recreación, Discursos.

1 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación investigación se
realiza sobre los discursos que se configuran hegemónicos a nivel de las definiciones
sobre recreación a la interna de la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) y
la Secretaria de Educación Física, Deporte e Recreación de la Intendencia Municipal
de Montevideo (IMM), en el período comprendido entre los años 1985 e 1995. El
mismo presenta un análisis a nivel discursivo del programa de Recreación de la
CNEF del año 1988, siendo este uno de los documentos principales analizados en
dicha investigación.
Se centra en las relaciones entre recreación y educación del cuerpo, a partir
del análisis de las diferentes políticas en recreación desarrolladas por el Estado
uruguayo en el período señalado. Se intenta identificar a partir del análisis de dicho
documento cuál es la matriz discursiva sobre la que se funda un discurso sobre la
recreación en tanto práctica vinculada al tiempo libre de los individuos e su relación
con las políticas del cuerpo. Por otra parte, se intenta describir cuales son las formas
de educación del cuerpo que se visibilizan a partir del análisis de las políticas en
recreación.
1 El presente texto se enmarca em el trabajo de investigación “Corpo e Recreação:Análise das políticas
em recreação e suas relações com a educação do corpo (Uruguai, 1985- 1995)”, el mismo cuenta com
apoyo de la Fuandação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC).
2 Instituto Superior de Educación Física (ISEF- UdelaR), piriz.rod@gmail.com
3 Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), alexfvaz@uol.com.br
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2 METODOLOGÍA
Este trabajo toma algunos elementos de la perspectiva arqueológica de
Foucault, y es a partir de ahí que se intenta indagar acerca de la formación discursiva
de lo que podemos entender como campo de la recreación, intentando identificar
continuidades y rupturas en los discursos de la CNEF e a IMM.
En la investigación es llevado adelante un trabajo de análisis de los documentos
disponibles sobre la temática, procendente de las instituciones mencionadas. Es así
que se viene indagando acerca de los proyectos institucionales, planes de acción,
programas y publicaciones, intentando identificar los diferentes umbrales de
enunciación a los que pertenecen. A partir del análisis de las formaciones discursivas
se pretende establecer una relación entre los discursos de la recreación, la Educación
Física, y las prácticas generadas a partir de éstas.
La investigación se desarrolla en relación a las preguntas; ¿Cuáles son
las condiciones de posibilidad para el surgimiento de un discurso sobre la
recreación?¿Cuáles son las visibilidades del campo de la recreación y sus relaciones
de sentido con los discursos que las sustentan? ¿Qué formas de educación del
cuerpo – noción de cuerpo – pueden ser visualizadas a partir de los diferentes
enfoques en recreación?
3 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS
Siguiendo a Foucault (1975), podemos decir que en la modernidad encontramos
que el cuerpo se presenta como objeto y blanco de poder, y podríamos afirmar que
su definición en algún nivel se encontraría fuertemente vinculada a las condiciones
económicas y políticas. En este contexto se buscaba que los cuerpos fueran dóciles,
y para lograrlo se tenía como vehículo a la disciplina, la cual aumenta “(...) las
fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas
fuerzas (en términos políticos de obediencia)” (FOUCAULT, 1975, P. 127). Estas
operaciones sobre el cuerpo se consagraban a partir de los dispositivos educativos,
de manera que, según Rodríguez Giménez, en las construcciones curriculares del
siglo XX el lugar desde el cual ha sido enseñado el cuerpo “(...) ha reducido explícita
e implícitamente el cuerpo a su dimensión imaginaria, a partir de una preocupación
centrada fuertemente en el intento performativo del discurso biomédico y su
despliegue higienista”(RODRÍGUEZ, 2008, p. 153). Coincidimos con la idea de que
“(...) la experiencia del cuerpo ha sido secuestrada por un proceso de racionalización”
(FOLGAR; RODRÍGUEZ, 2001, p. 105). En donde las ciencias biológicas a partir de
la metáfora de la maquinaria fisiológica y anatómica se ocuparon de cada reducto.
En ese sentido, trataremos a la Educación Física como un campo de saber
donde se produce conocimiento, y también como una práctica pedagógica que
se inscribe en los sistemas educativos modernos, que funda su constitución en la
episteme moderna, fundamentalmente por los saberes médicos y militares.
Estos discursos que se conformaron hegemónicos a comienzos del siglo XX,
constituyen la matriz epistémica sobre la que se funda la educación física en el
Uruguay, institucionalidad e identidad disciplinar en la que podemos pensar una
génesis de la recreación en el caso uruguayo.
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Si hacemos un recorrido similar, pero centrados en las características
particulares de la recreación a partir de lo producido sobre la temática en Uruguay,
encontramos que ésta en cuanto fenómeno social y cultural, es posible afirmar
que en su origen se encuentra estrechamente vinculado al desenvolvimiento de
las sociedades modernas y la creciente industrializació de estas4. En el caso de la
sociedad uruguaya, es muy difícil definir la recreación de forma concreta ya que
ésta presenta diferentes enfoques a nivel conceptual y sus propuestas prácticas
asumen las más variadas formas.
Algunas características sobre la recreación sobre la recreación (ELIZALDE;
GOMEZ, 2010), hacen referencia a una actividad placentera, la disposición voluntaria
física y mental de quien la realiza y a un contenido y metodología específicos, dejando
en evidencia en fuerte activismo que la caracteriza. Coincidimos con Elizalde en que:
[...] los discursos conceptuales sobre la recreación son más elaborados que
sus prácticas, ya que no en raras ocasiones las implementaciones concretas
no consiguen escapar del activismo, de un hacer por hacer, carente de los
contenidos educativos que se postulan (ELIZALDE; GOMEZ, 2010, p. 6).

Si el concepto de recreación en el caso de Uruguay fue contruido historicamente
sobre la base del modelo sajona partir de la llegada de la Young Men's Christian
Association en el año 1909, con el decorrer del siglo XX este va tomando diferentes
enfoques y nutriéndose de diversas fuentes teóricas y prácticas. En este sentido
podemos resaltar las propuestas vinculadas con la animación socio cultural y
educación popular, como también las propuestas que comienzan a desarrollarse a
la interna de las instituciones de educación formal durante la dictadura Civico Militar
en el Uruguay (1973- 1985).
Un primer análisis del programa de recreación formulado por la CNEF, nos
permite identificar algunas continuidades y algunas rupturas para pensar ciertas
particularidades sobre la recreación en el marco disciplinar de la Educación Física.
Estos movimientos conceptuales y de enfoques marcados por la literatura específica
dan cuenta de cierta intención de tomar una distancia relativa de la orbita de la
educación física, o al menos de desarrollar ciertas particularidades como práctica
específica a la interna del campo disciplinar.
Dicho programa es producto de un seminário sobre diseño curricular relizado
en el año 1986 en el marco de la CNEF. En dicho seminario se elaboraron cuatro
programas curriculares de educación física, los que serían implementados a partir
del año 1989 (SERÉ, 2014, p. 69). El mismo se presenta como una referencia en
cuanto opción no formal en relación a la Educación Física, por lo que representaría
“un cambio del rol de profesor de educación física en los estrechos límites de una
plaza de deportes proyectándose hacia la comunidad [..] abandono de la tradicional
clase de gimnasia, sustituida por modalidades más atractivas y de mayor efecto
multiplicador e igual poder educativo” (CNEF, 1985, p. 3). Dentro de sus objetivos
encontramos referencias como “Educar a la población para el uso del tiempo libre
[...]. Orientar el tiempo libre disponible del individuo con actividades interesantes y
significativas [...]. Fomentar la creación de una conciencia del tiempo libre […]. Dar
4 En este sentido hacemos acuerdo con autores como: Lema, R. e Machado, L. (2009). Vilas, F.
(2009). Elizalde, R. e Gomez, C. (2010).
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oportunidad de realizar actividades psico-fisicas lo más variadas posiblede y poder así
dinamizar sus energías[...]. Recuperar la riqueza motriz del individuo asediada por el
sedentarismo, a través de actividades deportivo-recreativas [...].Organizar la familia
para el uso del tiempo libre [...]” (CNEF, 1985, p. 5). Estos programas representarían
una nueva visión acerca de la educación física, “A proposta desta nova visão para
a Educação Física esperava ocupar a cidade com diferentes atividades recreativas
e esportivas que abrangeriam a totalidade da população” (SERÉ, 2014, p. 29), una
característica señalada por Seré (2014) es el atractivo de las propuestas en relación
a la visión anterior que fundamentaba y orientaba las actividades desarrolladas por
la CNEF, mostrando una mudanza que iría de la gimnasia al deporte y de este a la
recreación.
4 CONSIDERACIONES FINALES.
Para un trabajo que pretende indagar sobre la constitución de los discursos
sobre la Recreación en el Uruguay, se presenta como tarea indispensable poder
definir cuáles son las relaciones y posibilidades de análisis de las formaciones
discursivas al momento de contribuir con elementos para un estudio descriptivo
de las relaciones que pueden ser establecidas entre los diferentes elementos que
subyacen a la conformación de un saber (FOUCAULT, 2013).
En relación a los elementos presentes en el programa, podemos indentificar
un discurso que parece ser el del control de la población como cuerpo productivo.
En este sentido cobra centralidad la búsqueda de cuerpos sanos, vigorosos,
obedientes y de carácter superior. Este discurso tendrá su génesis en la matriz
discursiva sobre la que se funda la Educación Física, fundandose sobre una base
epistémica proveniente de las ciencias biológicas, las que promoverán cierta forma
actualizada del higienismo, manteniendo la filiación positivista del cuerpo. Por tanto
se estimulará la práctica del deporte y de los ejercicios físicos como agentes que
promueven y mejoran la salud, la voluntad y el ánimo.
BODY AND RECREATION: ANALYSIS OF THE DISCURSIVENESS OF THE
RECREATION PROGRAM (1988) OF THE NATIONAL COMMISSION OF PHYSICAL
EDUCATION – URUGUAY
ABSTRACT: This presents an analysis of the program of recreation (1988) of the CNEF, main document
of the policies of recreation of the first post-dictatorial decade in Uruguay (1985-1995). We try to
identify the discursive matrix of recreation as a practice linked to free time and its relation to the
politics of the body. Such discourse seems to be that of controlling the population as a productive
body.
KEYWORDS: Body, Recreation, Speeches.

CORPO E RECREAÇÃO: ANÁLISE DE DISCURSOS DO PROGRAMA DE
RECREAÇÃO (1988) DA COMISSÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA –
URUGUAI
RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise dos discursos do Programa de Recreação (1988)
do CNEF, documento básico das políticas de lazer da primeira década pós-ditatorial no Uruguai
(1985- 1995). Procura-se identificar a matriz discursiva da recreação como prática ligada ao lazer e
sua relação com as políticas do corpo. Tal discurso parece ser o de controle da população como um
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corpo produtivo.
PALAVRAS-CHAVE: corpo, recreação, discursos.
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DIREITO AO RISCO NOS ESPORTES DE AVENTURA

1

Jalon Barbosa de Medeiros2
Dandara Queiroga de Oliveira Sousa3
Antônio de Pádua dos Santos4
RESUMO
Os esportes de aventura têm sido cada vez mais buscados em detrimento dos tradicionais. Tais
atividades apresentam riscos inerentes (que são conhecidos e aceitos por seus praticantes) e não
podem ser dissociados de sua prática. Por meio do estudo de caso, objetivamos analisar a legitimidade
destas atividades numa concepção que valoriza a fabricação de sentidos para seus praticantes como
fundamento de construção de sua identidade, resultando na sugestão de uma reflexão sobre o direito
ao risco.
PALAVRAS-CHAVE: risco; esportes de aventura; dignidade da pessoa humana.

INTRODUÇÃO
O enfrentamento de situações arriscadas em busca de emoções ante ao inusitado
é uma característica que ganha relevo nas sociedades ocidentais contemporâneas.
A diversificação das ditas “atividades de aventura” na perspectiva do lazer5 alvorece
a despeito de vivermos em uma sociedade cada vez mais preocupada com a
contenção dos riscos. Esta aparente contradição assinala a ambiguidade própria de
nossa sociedade: segurança e risco como desdobramentos lógicos dos conceitos
de ordem e caos, símbolos da ambivalência da sociedade ocidental pós-moderna
(BAUMAN, 1999, p.12).
A partir de 1970, os esportes tidos como “de aventura” ou “radicais”, têm
vivido estrondoso êxito (LE BRETON, 2009, p.2). Constantemente, tomamos
conhecimento de novas práticas cuja essência consiste nas experiências associadas
à “sobrevivência” e na eventualidade de acidentes que possam ocorrer, sendo esta
nossa problemática.
Ao mesmo tempo que cresce o número de adeptos de tais práticas, cresce
também o número de acidentes vitimando seus praticantes. Tal dilema traz o
questionamento quanto à responsabilidade dos praticantes de esportes de aventura
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), jalon.medeiros@ifrn.edu.br
3 Universidade do Estado do RN (UERN), dandaraqueiroga@gmail.com
4 Universidade Federal do RN (UFRN), paduasant@gmail.com
5 Para Stigger (2009, p.74) o lazer pode ser compreendido a partir de duas óticas, “uma delas
vincula-se ao interesse em compreender atividades realizadas no tempo livre, por diferentes grupos
sociais, a partir do olhar da cultura; outra se relaciona à preocupação de estudar o lazer enquanto
objeto/espaço de educação”. Nosso olhar enfoca-se para a manifestação do lazer enquanto prática
cultural, embora compreendamos que o processo de construção da identidade e dos estilos de vida,
perpassem o processo educativo, seja pela educação formal, ou não.
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em geral, bem como de sua legitimidade para, deliberadamente, colocar em risco
sua própria existência.
Para analisar tal questão, propomos um diálogo a partir do estudo de caso
enquanto metodologia de pesquisa (GIL, 2008, p.58), uma vez que buscamos
explorar uma situação que não está claramente definida, descrevendo-a dentro de
um contexto em que a complexidade de suas variáveis causais não possibilita a
utilização de levantamentos ou experimentos
EXPOSIÇÃO DELIBERADA AO RISCO
O risco é analisado como algo negativo, associado a uma ameaça da qual o
homem deve fugir. O desafio enfrentado é definido a partir da eliminação de todos
os acidentes6 que causam morte, ferimentos ou danos ao ambiente ou à propriedade.
Uma vez que tais acidentes são tratados como “enganos” ou “erros”, costumam ser
seguidos de inquéritos sobre os eventos que os causaram, para garantir que nunca
mais aconteçam.
Este modelo racional de gerenciamento do risco, porém, não é mais que
uma ficção tranquilizadora, distante das sensibilidades coletivas. Analisando-se as
exposições ao risco em diferentes esferas de aplicação, percebe-se que os atores
envolvidos extraem seus raciocínios e seus imaginários das lógicas socioculturais
fundamentadas sobre suas maneiras de viver, bem como de seus valores pessoais
(LE BRETON, 2009, p.23). Como enfatiza Adams (2009, p.50),
O fato é que as pessoas correm riscos por livre e espontânea vontade (...).
O homem do risco zero é uma ficção criada pela imaginação dos profissionais de
segurança. O Homo prudens é apenas um aspecto da natureza humana. O Homo
aleatorius – o homem dos dados, do jogo, aquele que corre riscos – também se
esconde dentro de cada um de nós.
O prazer de flertar com o perigo, mesmo quando feito com prudência, destacase no contexto desta sociedade obcecada pela segurança. Le Breton (2009, p.24)
aduz que quanto mais a sociedade se protege por procedimentos de segurança e
demoniza o risco, tanto mais esse tema se politiza, crescendo com isso as tentativas
de jogar com a própria existência.
Ao tratarmos do enfrentamento de riscos, a subjetividade dos atores vem em
primeiro lugar. O conhecimento dos riscos pode ser uma incitação ao pior, pelo
gosto da transgressão, alegria redobrada pelo fato de pôr em jogo sua existência,
de zombar dos conselhos e do pavor dos outros (LE BRETON, 2009, p.23).
Alguns comportamentos de risco parecem ser, em verdade, uma confirmação de
autonomia moral. Adams (2009, p.53) sugere que “essa confirmação pode ser,
em si, a recompensa suprema de se correr um risco. É somente invocando essa
recompensa que alguém pode explicar comportamentos que, em sua ausência,
seriam considerados perversos e autodestrutivos”.
Nos esportes de aventura, é impossível se dissociar a variável “risco” de sua
prática, podendo ser compreendida a partir da leitura do meio cultural de seus
6 Na literatura sobre segurança, a ocorrência de um acidente é resultado “de um erro, um problema
de cálculo, um lapso de concentração ou a simples ignorância de fatos sobre uma situação perigosa”
(ADAMS, 2009, p.50).
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praticantes, posto que o risco percebido por eles está intimamente ligado às crenças
e aos valores circundantes de seu meio social. Segundo o último Censo Brasileiro de
Montanhismo e Escalada (CARVALHO, 2015), o praticante típico desta modalidade
é homem, de 30 anos, com formação acadêmica nas áreas de humanas e exatas,
e com renda familiar superior a oito salários mínimos. Estes dados corroboram
a observação de Le Breton de que tais atividades interessam, sobretudo, aos
representantes das classes médias e privilegiadas, classes estas que ignoram o temor
do amanhã por experimentarem condições confortáveis de existência (LE BRETON,
2009, p.95). Em posição inversa, o homem que não dispõe de uma situação social
tão confortável não é propenso a sair à caça do perigo também em seu lazer. O
mesmo censo aponta que menos de 5% dos praticantes de montanhismo possuem
renda familiar média menor que dois salários mínimos.
Tentando justificar o interesse das classes privilegiadas pelos esportes de
aventura, Le Breton (2009, p.118) aponta que a impossibilidade de se realizar
plenamente em uma vida sem surpresas e em atividades laborais que limitam
suas iniciativas, levam o indivíduo a uma procura por estímulos e sensações que
restituam o significado de sua relação com o mundo. A opção pelo risco tornase, assim, uma espécie de reserva de onde extrair sentido, fortalecer o gosto de
viver ou, até, reencontrá-lo após havê-lo perdido. Nas palavras do referido autor,
“essa evocação da precariedade é uma lição de felicidade por estar lá, por protestar
contra a fatalidade de uma existência certamente destinada à morte” (LE BRETON,
2009, p.119).
É preciso compreender, entretanto, que esta busca pela incerteza não é feita
irresponsavelmente. Ainda que consequências severas – incluindo aí a morte –
estejam no horizonte daqueles que praticam tais esportes, o risco por eles enfrentado
está dentro da esfera de controle de que se sentem capacitados a enfrentar. Cada
gesto, cada movimento é planejado, cada decisão é ponderada, sem que se ignore,
contudo, o preço a se pagar em caso de erro.
RISCO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O enfrentamento buscado nos esportes de aventura não é necessariamente
marcado pela competição com o outro, mas contra si mesmo. O engajamento
em tais esportes transcende a prática esportiva tradicional, ressaltando-se sua
manifestação na perspectiva do lazer, fabricando significados que se confundem
com a realidade de seus praticantes e reafirmam sua própria personalidade. Se
o risco de tais atividades fosse algo não buscado ativamente, mas imposto pelas
circunstâncias ou fruto de uma coerção, provavelmente seria enfrentado de forma
dramática.
No âmbito jurídico, o direito a uma existência digna é um dos fundamentos
constitucionais da República, tendo sido aplicado como medida de ponderação na
decisão de conflitos nas mais diversas esferas. O fundamento jurídico da dignidade
da pessoa humana manifesta-se, em primeiro lugar, no princípio da igualdade,
sobretudo na igualdade substancial, buscando-se observar as condições sociais,
econômicas e psicológicas das pessoas para que elas possam ser tratadas conforme
suas desigualdades (BODIN DE MORAES, 2010, p.121).
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Neste sentido, uma das questões mais debatidas no âmbito do princípio da
igualdade hoje refere-se à reivindicação de um direito à diferença (BODIN DE
MORAES, p.122) que parte do princípio de que, ao invés de se reivindicar uma
“identidade humana comum”, é preciso que sejam reconhecidas as diferenças
existentes entre as pessoas. Nas palavras da referida autora, “a humanidade é
diversificada, multicultural, e parece ser mais útil procurar compreender e regular os
conflitos inerentes a essa diversidade de culturas e formas de pensar do que buscar
uma falsa, porque inexistente, identidade” (BODIN DE MORAES, p.122). Assim, é
fundamental matizar a interpretação do princípio da igualdade com o princípio da
diversidade, respeitando-se as especificidades de cada cultura e reconhecendo-se
a identidade cultural que une determinado grupo.
Tais ideias alinham-se à corrente de pensamento que defende a concepção
dos direitos humanos numa perspectiva cultural relativista, negando a possibilidade
de se generalizar o conceito de dignidade humana enquanto universalidade ética.
A proposta de existência de direitos humanos universais seria algo puramente
abstrato, já que a diversidade cultural impediria, na prática, tal universalidade.
Porém, a despeito do caráter homogeneizador da ideia de direitos humanos
universais, altamente permeado por ideologias hegemônicas, grupos minoritários
poderiam se basear nesta noção relativista para garantir sua existência, a partir de
uma radicalização deste mesmo conceito.
Para Souza (2001, p.71), “a realização da essência humana – se ela acaso exista
– só é atualizada em cada modo particular de ser humano, condição da diversidade
cultural”. Assim, a partir da ideia de direitos humanos universais pode-se discutir a
importância do respeito à diferença cultural, sem o qual não se pode falar em uma
sociedade verdadeiramente democrática.
CONCLUSÃO
Com este entendimento, a prática de esportes de aventura, em que o atleta
joga com a própria existência assumindo riscos dos mais variados, pode ser
encarada como um direito subjetivo tutelado no âmbito do princípio da dignidade
da pessoa humana. A fabricação de sentidos próprios, a busca por uma legitimidade
existencial, a construção de uma imagem pessoal única, corroboram a importância
da exposição deliberada ao risco para a afirmação da personalidade de seus
praticantes e, consequentemente, para a confirmação da autonomia moral e de sua
dignidade como pessoa humana. Com isso, como consequência e desdobramento
do princípio da dignidade da pessoa humana, surge um verdadeiro Direito ao Risco.
RIGHT TO RISK IN ADVENTURE SPORTS
ABSTRACT: Adventure sports have been increasingly sought after over traditional ones. Such activities
present inherent risks (which are known and accepted by their practitioners) and can’t be dissociated
from their practice. Through the case study, we aim to analyze the legitimacy of these activities in a
conception that values the manufacture of meanings for its practitioners as a basis for constructing
their identity, resulting in the suggestion of a reflection on the right to risk.
KEYWORDS: risk; adventure sports; dignity of human person.
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DERECHO A RIESGO EN DESPORTES DE AVENTURA
RESUMEN: Los deportes de aventura cada vez que se hayan interpuesto a expensas de la tradicional.
Estas actividades tienen riesgos inherentes (que son conocidas y aceptadas por los médicos) y no
pueden ser separados de su práctica. A través del estudio de caso, que tuvo como objetivo evaluar
la legitimidad de estas actividades en un diseño que aumenta la producción de sentidos a sus
practicantes como base para la construcción de su identidad, dando lugar a la sugerencia de una
reflexión sobre el derecho a arriesgar.
PALABRAS CLAVE: riesgo; deportes de aventura; dignidad humana
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IMPACTO SOCIAL DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016:
COMPARAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS
PRÉ E PÓS-JOGOS
Tiago Ribeiro1
Gisele Schwartz2
Giselle Helena Tavares3
RESUMO
Este estudo examinou diferenças nas percepções pré e pós Jogos Olímpicos Rio 2016 de voluntários
sobre o impacto social. Foi realizada análise factorial confirmatória e comparação de médias latentes
para analisar as diferenças pré e pós evento. Os resultados sugerem que do período pré para o
pós-Jogos a percepção sobre imagem e orgulho da comunidade, experiências sociais, melhoria de
infraestruturas públicas e custos aumentou, enquanto a percepção sobre conflitos sociais diminuiu.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos olímpicos; Impacto social; Voluntários.

1 INTRODUÇÃO
Ao se tratar de megaeventos de desporto, uma das principais inquietações é
referente à avaliação do impacto social nas cidades-sede. Na literatura são encontradas
inúmeras abordagens relativas a impactos sociais, desde as ressonâncias associadas
à infraetrutura (GUIZZARDI et al., 2017), até elementos intangíveis (ROCHA, 2017),
como a alteração de hábitos no contexto do lazer (SCHWARTZ; TAVARES, 2016).
Embora o rápido crescimento mundial do número de megaeventos desportivos
seja impulsionado, em grande parte, pelo impacto económico, vários pesquisadores
têm prestado atenção ao valor social que os eventos fornecem (BALDUCK; MAES;
BUELENS, 2011). O impacto social é apontado como o reforço do orgulho local, um
julgamento da comunidade e um entusiasmo entre moradores que acolhem um
evento (CROMPTON, 2004).
A literatura mais recente demonstra a importância em se identificar os fatores
que influenciam a perceção do impacto social de um megaevento desportivo (KIM;
WALKER, 2012). Contudo, o impacto social em megaeventos desportivos, como
os Jogos Olímpicos, foi discutido apenas por um pequeno número de estudos
(SILVESTRE, 2009), sendo que o aspecto relativo às perceções de residentes é
essencial para organizadores, cidades e decisores políticos (SWART; JUR, 2012). A
maioria dos estudos utilizou métodos de investigação transversais e não avaliou as
perceções dos residentes ao longo de um período de tempo significativo (KIM et
al., 2006).
1 Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, tiagodoutoramento@gmail.com
2 Universidade Estadual Paulista (UNESP), schwartz@rc.unesp.br
3 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), gi_htavares@yahoo.com.br
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Kim et al. (2006) reiteram haver diferenças entre as percepções de moradores,
na comparação antes e após o evento. Portanto, este estudo procurou contribuir
para novas reflexões, ao focalizar a perspectiva de voluntários residentes em
cidade sede, como membros integrantes que participaram e vivenciaram os Jogos
Olímpicos Rio 2016.
2 METODOLOGIA
Os participantes neste estudo foram 256 voluntários credenciados para o
evento, residentes na cidade do Rio de Janeiro, com idades superiores a 16 anos. Os
inquiridos participaram voluntariamente no estudo, com a garantia de anonimato e
subscrição do Termo de Consentimento informado, livre e esclarecido.
Os dados foram recolhidos em duas fases: antes e após os Jogos Olímpicos Rio
2016. A primeira fase decorreu de 13 de Julho a 2 de Agosto de 2016, correspondendo
ao período pré-Jogos. A segunda fase ocorreu três meses após o término dos Jogos,
entre os dias 1 e 31 de Dezembro de 2016. Os dados foram recolhidos por meio de
questionário online, divulgados em bases de dados e redes sociais, utilizando-se
escalas tipo Likert, 5 pontos. Os participantes foram identificados por nacionalidade
e estado de residência. Para garantir que cada participante respondia apenas
uma vez, os endereços de IP e emails foram registados, sendo o acesso destes
endereços negado, após submissão de respostas. Foram excluídos os questionários
incompletos, os que continham 8 ou mais respostas consecutivas e aqueles cujos
participantes indicaram não serem residentes do Estado do Rio de Janeiro.
O modelo foi composto por três constructos para medir o impacto social
positivo (i.e., imagem e orgulho, experiências sociais e infraestruturas públicas)
e dois constructos para medir o impacto social negativo (i.e., conflitos sociais e
custos) (MAO; HUANG, 2015). A amostra de participantes foi a mesma nos dois
períodos temporais e a escala para medir o impacto social nos Jogos Olímpicos Rio
2016 incluiu 15 itens.
Os dados foram analisados por meio do SPSS e AMOS 22.0. A avaliação das
qualidades psicométricas dos modelos de medida foi feita com a técnica de análise
fatorial confirmatória (AFC). Foi medida a consistência interna através da fiabilidade
compósita (FC), a validade convergente foi avaliada por meio da variância extraída
média (VEM) e a validade discriminante foi aceite quando a VEM de cada constructo
foi maior que sua correlação ao quadrado entre cada par de constructos (FORNELL;
LARCKER, 1981). No estudo comparativo aplicou-se a técnica de análise multigrupos.
A invariância do modelo entre os dois grupos de voluntários foi testada comparando o
modelo não-constrangido com o modelo restrito. Foi considerada a diferença no valor
do CFI (comparative-of-fit-index), igual ou inferior a 0,01 para confirmar a invariância
dos modelos. De seguida, foram realizadas comparações de médias latentes, sendo a
estatística de Cohen (1988) calculada para obter a dimensão do efeito.
3 RESULTADOS
Uma AFC foi realizada e o modelo de medida do impacto social foi analisado
separadamente para cada período (pré e pós-Jogos). O modelo de medida do
impacto social pré-evento [(80) = 108,32 (p <.019), df = 1.35, CFI = .98, GFI = .94, TLI
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= .98, RMSEA = .03] e pós-evento [(80) = 161,27 (p <0,001), df = 2.01, CFI = .95, GFI =
.92, TLI = .93, RMSEA = 0,06] mostraram um bom ajuste aos dados. No Quadro 1, são
apresentados para os dois períodos (pré e pós-Jogos) as caraterísticas demográficas
dos participantes. No Quadro 2, encontram-se os intervalos dos valores para os
pesos fatoriais e estatísticas descritivas, além dos valores da fiabilidade compósita,
da VEM (na diagonal) e a matriz de correlação ao quadrado entre constructos
(abaixo da diagonal) para ambos os períodos.
Variáveis

Pré e Pós-Jogos

Género
Masculino (%)

43

Feminino (%)

57

Idade
18-29 (%)

46.1

30-39 (%)

26.9

40-49 (%)

12.1

50-59 (%)

12.5

50 ou mais (%)

15.2

Idade Média (anos)

34

Habilitações académicas
Fundamental (%)

8

Médio (%)

22.7

Graduação (%)

61.7

Mestrado (%)

9.8

Doutoramento (%)

5.1

Nacionalidade
Brasileira

94.9

Outra

5.1

Quadro 1 – Caraterísticas demográficas dos participantes.

Peso fatorial

FC

1

2

3

4

1. Imagem e Orgulho

.810 -.845

.80

.66

2. Experiências Sociais

.726 - 823

.86

.58

.60

3. Infraestruturas Públicas

.792 - 871

.82

.46

.55

.69

4. Conflitos Sociais

.728 - .847

.89

.14

.17

.15

.61

5. Custos

.681 - .837

.73

.10

.08

.06

.41

1. Imagem e Orgulho

.755 - 823

.77

.62

2. Experiências Sociais

.693 -.799

.84

.45

.57

3. Infraestruturas Públicas

.765 - 876

.81

.50

.54

.68

4. Conflitos Sociais

.691 - 797

.86

.09

.11

.14

.54

5. Custos

.709 - .726

.68

.07

.03

.05

.20

5

Pré-Jogos

.58

Pós-Jogos

.51

Quadro 2 - Resultados da AFC para impacto social pré e pós-Jogos.
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De seguida foi realizada análise multigrupos, para testar as diferenças nas
perceções dos residentes sobre impacto social entre os períodos de pré e pósJogos Olímpicos Rio 2016. Os resultados da análise multigrupos mostraram que,
tanto o método não constrangido [x2 (160) = 269.59 (p <.001), x2/df = 1.68, CFI = .96,
GFI = .93, TLI = .96, RMSEA= .03], como o modelo constrangido [x2 (175) = 322.54
(p <.001), x2/ df = 1.84, CFI = .95, GFI = .92, TLI = .95, RMSEA = .04] evidenciaram um
bom ajustamento aos dados. A diferença do CFI não foi superior a .01 (∆CFI = .XXX
), assumindo a invariância parcial dos modelos entre os períodos pré e pós-Jogos
(CHEUNG; RENSVOLD, 2002) e permitindo comparações. A Figura 1 mostra os
resultados da comparação da média latente entre os períodos (pré e pós-evento).
Em todas as dimensões observaram-se diferenças significativas.
Especificamente, as diferenças de médias latentes (LM) para as dimensões de
imagem e orgulho (∆LM = -.40, Z = -3,89, p <0,01), experiências sociais (∆LM = -.30,
Z = -3.16, p <0,05), infraestruturas públicas (∆LM = -.23, Z = -2.41, p <0,05), bem
como para os conflitos sociais (∆LM = 0.61, Z = 6.29, p <0,01) e custos (∆LM = -.19,
Z = -1.91, p <0,05), foram significativas quando comparados os períodos pré e pósJogos.
A estatística d de Cohen (1988) revelou as seguintes dimensões de efeito: imagem
e orgulho (d = 0,37; efeito médio), experiências sociais (d = 0,32; efeito médio),
infraestruturas públicas (d = 0,23; efeito baixo), conflitos sociais (d = 0.62; efeito
alto) e custos (d = 0,21; efeito baixo). Comparando as médias latentes do período
pré-Jogos para o período pós-Jogos, encontraram-se diferenças significativas entre
os dois momentos temporais.

ΔML = -.40
Z = -3,89**

Imagem e
Orgulho

ΔML = -.30
Z = -3.16*

Experiências
Sociais

ΔML = -.23
Z = -2.41*

Infraestrutura
Pública

ΔML = 0.61
Z = 6.29**

Conflitos
Sociais

ΔML = -.19
Z = -1.91*

Custos

Figura 1. Comparação de médias latentes nos factores do impacto social entre pré e pós-Jogos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A perceção dos voluntários residentes na cidade do Rio de Janeiro sobre a
imagem e orgulho da comunidade, as experiências sociais, as infraestruturas
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públicas e os custos aumentaram significativamente do período pré para o pósJogos. A imagem e orgulho da comunidade foi o factor que mais evidenciou
diferenças entre os dois períodos temporais, justificando que os cariocas sentiramse mais orgulhosos e reconhecidos após acolherem os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Os resultados corroboram a literatura, considerando que a melhoria da imagem
externa é um dos aspectos mais positivos do impacto na comunidade (BALDUCK
et al., 2011). No caso dos conflitos sociais, a perceção dos residentes diminuiu do pré
para o pós-Jogos. Isso pode dever-se ao elevado nível de segurança na cidade e ao
envolvimento da população durante e após os Jogos Olímpicos.
Os resultados do estudo podem ser utilizados como meio para melhorar a
alavancagem social, favorecendo os impactos positivos e minimizando aspectos
negativos. A população local é a mais afetada com a realização dos megaeventos
desportivos e isso confirma que os estudos de impacto social se transformaram
em tema relevante da atualidade do desporto (BARBOSA, 2010). Este estudo
permite comparar as diferenças na percepção dos voluntários ao longo do tempo,
transmitindo informações relevantes para os gestores de eventos desportivos.
IMPACTO SOCIAL EN LA OLIMPIADAS RIO 2016: PERCEPCIÓN DE
COMPARACIÓN DE VOLUNTARIA PRE Y POST-JUEGOS
RESUMEN: Este estudio examina diferencias antes y despues de Juegos Olímpicos Rio2016 en la
percepción sobre impacto social. El método comprendíó análisis factorial confirmatorio y comparación
de media latente. Resultados sugieren que, desde antes asta despues de Juegos, la percepción de
imagen y el orgullo de la comunidad, experiencias sociales, mejora de infraestructura pública y costos
aumentó, mientras la percepción de conflictos sociales ha disminuido.
PALABRAS CLAVE: Juegos Olímpicos; impacto social; Voluntarios.

THE SOCIAL IMPACT AT 2016 OLYMPIC GAMES RIO: COMPARISONS OF
VOLUNTEERS’ PRE- AND POST-EVENT PERCEPTIONS
ABSTRACT: This study examined differences on pre and post-Olympic Games Rio 2016, on volunteer’s
perceptions of on social impact. The method consisted of confirmatory factor analysis and comparison
of latent average. Results suggest that perception of community image and pride, social experiences,
public infrastructure improvements and costs has increased, however the social conflict’s perception
has decreases.
KEYWORDS: Olympic Games; Social impact; Volunteers.
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REGISTROS HISTÓRICOS DO FUTEBOL PASSENSE
NA DÉCADA DE 1980: UM DIÁLOGO COM AS
MEMÓRIAS/ FILMAGENS DE ITAMAR BONFIM1
Vinicius Eduardo Leite Batista2
Kleber Do Sacramento Adão3
RESUMO
O presente estudo busca resgatar parte da história do futebol na cidade de Passos, Minas Gerais, a
partir do trabalho do cinegrafista Itamar Bonfim. Este discute sobre o futebol Passense nesse período,
tendo como foco a trajetória do Clube Esportivo de Futebol4, agremiação que obteve destaque no
cenário estadual na década de 1980. Com isso, este trabalho se propõe a entender o que aconteceu
neste período através da analise de parte do acervo deste personagem e de entrevistas com o mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Videografia; Passos - MG.

INTRODUÇÃO
O futebol se tornou no decorrer de sua história um dos esportes mais populares
do mundo, considerando a abrangência no tocante ao número de praticantes e
de apreciadores. Com o crescimento e popularização do futebol as coberturas
jornalísticas fizeram-se cada vez mais presentes. Na cidade de Passos/MG, este
cenário não se mostrou diferente. Grandes transmissões esportivas fizeram parte
da história desse município principalmente nos anos de 1980.
O sucesso dessas transmissões neste período deu-se a partir da fundação do
Clube Esportivo de Futebol em 1984, bem como o sucesso alcançado pelo mesmo
nos anos subseqüentes, tanto em âmbito estadual, como nacional. As transmissões
que naquela época eram feitas somente via rádio, ganharam com o trabalho de
Itamar Bonfim um novo caráter, o da videografia.
Nascido em São José da Barra - MG em 1949, este desde criança possui uma
relação intima com filmagens. Seus primeiros trabalhos foram feitos em 1974 e
retratavam fatos de sua própria família, gravados no antigo formato Super 85. Em
1982, com o surgimento do VHS6, Itamar começou a filmar tudo que existia de
1 Este estudo é fruto de um projeto de iniciação científica realizado junto a Universidade Federal de
São João Del- Rei no ano de 2013.
2 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), batitaef@hotmail.com
3 Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), kleber@ufsj.edu.br
4 Agremiação Fundada em 1984 com o intuito de disputar campeonatos profissionais de futebol no
estado de Minas.
5 Formato cinematográfico criado nos anos de 1960.
6 Sistema de gravação de áudio e vídeo criado na década de 1970.
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interessante na cidade de Passos. Sua primeira filmagem esportiva foi na inauguração
do primeiro ginásio coberto da cidade, em abril do mesmo ano. Levando em conta
os diversos acontecimentos esportivos ocorridos em Passos na década de 1980
muitos destes registrados por Itamar Bonfim, este trabalho se propôs entender
como se deram tais acontecimentos, destacando a participação do Esportivo no
futebol mineiro na década de 1980. Para tanto foram analisados parte do acervo
deste documentarista acompanhado de entrevistas com o mesmo.
METODOLOGIA
Este estudo constituiu-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que tomou
como base o levantamento de parte do acervo videográfico de Itamar Bonfim
durante a década de 1980 bem como a realização de uma entrevista com o mesmo.
Para a análise foi selecionado parte do acervo videográfico de Itamar Bonfim com
destaque para as filmagens relativas aos principais momentos vividos pelo clube. O
primeiro foi a final do Campeonato Mineiro de 1985, onde a agremiação sagrou-se
campeã. O outro momento que foi selecionado para a pesquisa foi o segundo jogo
da Final do Campeonato Brasileiro da Série C de 1988, onde a equipe não obteve
êxito e ficou com a segunda colocação nesta competição.
A escolha dessas imagens se baseou na importância dos fatos para o clube e
para a cidade de Passos nesse período devido ao destaque dos mesmos. Fontes áudio
visuais se tornam de extrema importância para uma pesquisa história em virtude
de ela nos trazer de fato como se deram os acontecimentos de uma determinada
época. A esse respeito Pisnky (2006) afirma que:
Todo documento, incluindo os documentos de natureza audiovisual, deve
ser analisado a partir de uma crítica sistemática que dê conta de seu
estabelecimento como fonte histórica (datação, autoria, condições de
elaboração, coerência histórica do seu ‘testemunho’) e do seu conteúdo
(potencial informativo sobre um evento ou um processo histórico).

Após o levantamento das fontes videográficas, fomos a busca das fontes orais
oriundas diretamente de Itamar Bonfim. Para isso foi formulado um roteiro, o qual
se dividiu em dois blocos. No primeiro foram abordadas questões relacionadas às
origens de Itamar Bonfim e sua relação com as filmagens, enfatizando acontecimentos
da década de 1980. Já o segundo bloco, continha perguntas a respeito de como
deu-se sua relação com o Clube Esportivo de Futebol na década de 1980.
Para construção e execução da entrevista foi considerada a importância da
Metodologia de História Oral. Ao empregar o método da história oral, é necessário
considerar fatores como lembrança, esquecimento, emoção, silêncio ou omissões
presentes nos depoimentos concedidos no momento de transcrição das entrevistas.
Apesar disso, a subjetividade e a memória seletiva dos entrevistados não tornam o
texto distinto de outro tipo de documento, já que “que a utilização de entrevistas
como fonte por historiadores vem de muito longe e é perfeitamente compatível
com os padrões acadêmicos”. (THOMPSON, 1992).
RESULTADOS E DISCUSSÂO
Os resultados dessa pesquisa se baseiam no levantamento de duas principais
fontes, a entrevista e a análise das filmagens de Bonfim. A entrevista foi dividida em
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dois blocos conforme já citado. Com isso, foi problematizada a trajetória de Itamar
Bonfim e suas possíveis relações com a história do Clube Esportivo de Futebol,
buscando preservar uma ordem cronológica dos fatos. Inicialmente foi colocado
por Bonfim traços de sua trajetória pessoal e profissional. O mesmo relata que:
Eu fui protético, e quando eu comecei a mexer com filmagem, eu filmava
em Super 8. Então, eu fiz várias filmagens nesse formato. Aprender, foi meio
que na marra mesmo. Era apontar e apertar o gatilho. Depois que você ia ver
o trabalho. Você filmava depois via como que tava. Mas, foi difícil, porque
ninguém tinha o VHS, eu fui o pioneiro aqui. Isso aí eu vi numa revista de foto
importada. E era aquilo que eu sonhava. E era caríssimo. Eu me lembro que
a primeira filmagem que eu fiz em VHS, foi no esporte, na inauguração do
Ginásio coberto do CPN, onde eu ganhei a fita para gravar.

Depois de falar um pouco sobre seu inicio com as filmagens, Itamar traz
informações a respeito das as filmagens relacionadas ao futebol em Passos:
Eu já filmava jogos amadores no antigo estádio municipal, isso em Super 8.
Eu acompanhei a inauguração, daí passei a acompanhar o futebol. Em 84
o esportivo foi fundado, em 85 o time foi campeão da segunda divisão do
mineiro, e aí eu acompanhei o time durante toda a primeira divisão, eu viajava
pra onde o time ia jogar e tudo mais, isso sem ganhar nenhum tostão.

Itamar Bonfim deixa claro, durante toda a entrevista que trabalhava por iniciativa
própria, pois amava o que fazia e achava necessário que todos os fatos da cidade
deveriam ser registrados. Para ele, a época do Esportivo trouxe grandes momentos,
que não fugiram de suas lentes. Os fatos mais importantes nessa trajetória para o
mesmo foram:
É, ali pré esportivo foi a inauguração do estádio, aí veio os Juniores do Atlético
pra jogar com o time da cidade, já que não havia um clube profissional, depois foi
a inauguração da iluminação do estádio, e principalmente o título da segunda
divisão, acho que isso foi o clímax daquela época. Ai consequentemente
tiveram a primeira vinda do Cruzeiro, do Atlético..... pra gente tudo era novo,
e isso tudo tem uma devida importância dentro do contexto. Isso tudo foi de
muita importância pra história do Esportivo.

Além disso, o cinegrafista deixa claro que havia algumas dificuldades em
acompanhar o Esportivo dentro e fora de Passos. Dentro da cidade, em grandes
jogos, por algumas vezes ele perdeu espaço para grandes emissoras. Fora da cidade,
a distância e a falta de investimento limitava suas viagens. Porém, sempre que podia,
estava lá o cinegrafista amante do seu trabalho e do Clube, registrando todos os
fatos. Finalizando a entrevista, Itamar relata que começou a afastar do clube no
final da década de 1980, pois percebeu que seu trabalho não era valorizado como
antes, e o clube já iniciava um período de decadência, devido a mudança de gestão
e propósitos diferentes da antiga diretoria.
Partindo para a análise das filmagens do referido cinegrafista estas se baseiam
nos dois jogos de maior destaque durante a história do Clube Esportivo de Futebol.
O primeiro jogo se trata da vitória do Esportivo sobre o Flamengo de Varginha por 2
a 1, jogo este que culminou com o título da equipe passense no Campeonato Mineiro
da Segunda Divisão de 1985. O segundo momento escolhido para ser analisado foi
o empate em 2 gols entre Esportivo e União São João de Araras – SP, onde a equipe
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de Passos acabou conquistando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro da
Série C (terceira divisão) de 1988.
Tais fontes foram transcritas com o intuito de destacar alguns pontos em relação
a esses momentos vividos pelo clube. Quanto a finalidade de uma transcrição de
material videográfico Bauer et al.(2002), afirma que a transcrição tem por fim gerar
um conjunto de dados que se preste a uma análise cuidadosa e a uma codificação, e
que essa transcrição visa deixar claro e simplificar a imagem complexa transpassada
pela tela.
Para análise das fontes videográficas foi levado em conta 3 principais
características que são as condições para se filmar, a importância do material para
difusão do futebol de Passos para fora da cidade e o envolvimento da cidade e dos
torcedores com o Clube.
Tendo em vista os critérios apresentados, os resultados oriundos desse
processo se deram de acordo com cada tópico de analise citado acima. Ao se pensar
nas condições de filmagens para aquela época, fica claro que existiam grandes
dificuldades com relação aos dias atuais. Muitas vezes os materiais possuíam alta
fragilidade e para manejá-los era necessário devido cuidado para não se perder
nenhum registro. Este material levantado se mostra de grande importância para
difusão do futebol de Passos a partir da figura do Esportivo devido à singularidade
das situações vividas. Este material, além de recordar momentos áureos do futebol
profissional passense, traz consigo registros que serviram para difundir o nome da
cidade e do clube, não só em Minas, mas também em todo o país.
É nítido na análise e discussão da documentação que a presença da torcida foi
em ambos os momentos foi de relevância para o clube, pois essa além de apoiálo, trazia algum giro financeiro para o mesmo, dentro e fora de Passos. É válido
também destacar que a cidade acolheu por um bom tempo o clube, e que assim,
existiam diversos investidores/ patrocinadores que ajudavam o clube formal ou
informalmente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como nas grandes cidades do país, o futebol na cidade de Passos deixou
importantes marcas na história do município. O futebol profissional no interior do
estado, algo que na década de 1980 era pouco viável financeiramente, se tornou
um projeto ambicioso que deu certo. Além da propagação do nome da cidade em
todo estado através do Clube Esportivo de Futebol, estes acontecimentos fizeram
com que milhares de pessoas se envolvessem direta e indiretamente com o futebol.
Um desses nomes que obteve destaque devido ao seu arrojo e interesse pela
cinematografia foi Itamar Bonfim, que buscou seguir os passos da equipe passense
e difundir o nome do clube e da cidade em todo o Estado de Minas Gerais.
Concluindo este estudo, foi constatado que o relato de Itamar Bonfim, bem
como seus registros videográficos comentados nesta pesquisa contribuem para a
preservação de um legado a respeito do futebol local nos anos de 1980, bem como da
atuação deste pioneiro na cinematografia passense, buscando o não esquecimento
da história do esporte e difusão do mesmo em Passos.
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HISTORICAL RECORDS OF THE PASSENSE SOCCER IN THE 1980S: A DIALOGUE
WITH ITAMAR BONFIM’S MEMORIES AND FILMS
ABSTRACT: This study seeks to recover part of the history of soccer in the city of Passos, Minas Gerais,
based on the work of cinematographer Itamar Bonfim. This article discusses Passense football in this
period, focusing on the history of the Clube Esportivo de Futebol, a club that gained prominence
in the state scene in the 1980s. With this, this paper proposes to understand what happened in this
period through the analysis of Part of the collection of this character and interviews with him.
KEYWORDS: Soccer; Videography; Passos - MG.

LOS REGISTROS HISTÓRICOS DEL FÚTBOL PASSENSE EN LA DÉCADA DE 1980:
UM DIÁLOGO COM RECUERDOS/ MATERIAL DE ARCHIVO ITAMAR BONFIM
RESUMEN: Este estudio busca rescatar parte de la historia del fútbol en la ciudad de Passos, Minas
Gerais, desde el trabajo de cámara Itamar Bonfim. Aquí se discute el fútbol Passense en ese período,
se centra en la trayectoria de Clube Esportivo de Futebol, el montaje que se destacó en la escena
estatal en la década de 1980. Así, este estudio tiene como objetivo comprender lo que ocurrió en
este período a través del análisis parte de la colección de este personaje y entrevistas con el mismo.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; videografía; Passos - MG.
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DIÁLOGOS ENTRE O LAZER E OS MUSEUS
Andreia Maciel Santos Moutinho1
RESUMO
O estudo tem como objetivo estabelecer as relações entre os aspectos do lazer e espaços museais de
cultura popular, metodologicamente utilizamos a pesquisa bibliográfica e nos principais resultados
verificamos que no contexto atual os museus redefinam seus conceitos e práticas para além da ideia
de depósitos de objetos, mas enquanto espaços de construção e socialização de novos saberes
podendo se aproximar da sociedade com uma linguagem mais popular, sendo visualizado como um
espaço de lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer;Museus;Espaços de cultura popular.

1 INTRODUÇÃO
Tratar-se-á do museu e suas relações com o lazer. Dentro dessa perspectiva,
entende-se esse espaço como lugar de memória, identidade, patrimônio, educação
e lazer, a expansão da compreensão da sacralização museal e das funções desses
espaços decorre de uma ressignificação sobre a noção de patrimônio que, além de
bens materiais, engloba a cultura imaterial.
A forma e as funções do museu, ao longo do tempo, foram paulatinamente se
transformando da antiguidade clássica até hoje. Fatos perceptíveis na sua missão
e conteúdo diversificaram seu uso, seu modo de funcionamento e administração
também, por fim, a adoção de outras funções sociais, culturais e educativas passíveis
de serem assumidas, com o passar do tempo vem se transformando, até entendê-lo
como espaço multifacetado e que por intermédio das práticas atreladas ao lazer,
contribui-se para a formação dos sujeitos que frequentam esses espaços.
Os espaços museais de cultura popular proporcionam um alcance maior e com
um público mais heterogêneo, pois a cultura popular como um tema concebido em
meio acadêmico e artístico viabiliza inclusão de várias camadas sociais da população
brasileira. Dando continuidade à viabilidade desse acesso, além do capital econômico
e do capital cultural, o tempo disponível para a visitação aos espaços culturais
também é fator que determina o perfil padrão de público dos museus, assim como
falta incentivo as visitas, pois “[...] compreende-se que uma visita, muitas vezes
determinada por razões do acaso, não é suficiente para incitá-los ou prepará-los
para empreender outra visita....” (BOURDIEU e DARBEL, 2007, p. 84).
Os museus vêm ganhando maior notoriedade desde o século XX, sendo
considerados, como esferas capazes de promover a participação social e como
espaços favoráveis para o aprendizado. Nesse andamento, os espaços museais
1 Instituto Federal do Maranhão(IFMA), andreia.maciel@ifma.edu.br
RESUMO EXPANDIDO | GTT 09 - LAZER E SOCIEDADE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2453

são convertidos em locais de representação e reinterpretação de novas leituras do
mundo.
A temática “lazer” se encontra na diversidade de situações em que ele é utilizado
e a abordagem crescente do termo “lazer” o coloca como pauta em diversas situações.
No que se refere ao lazer na atualidade, segundo Marcellino (1990), observa-se
que a temática vem ganhando cada vez mais destaque em nossa sociedade, como
exemplo temos o aparecimento do termo em jornais e revistas, nas propagandas,
sejam elas imobiliárias, políticas ou quando se tratam de roteiros turísticos, também
o uso frequente da palavra lazer nos museus, que em suas publicidades sobre ações
museais e informativas sobre o espaço tendem a reproduzir a importância do lazer
nos museus e, também, como esse pode vir a ser um espaço de lazer.
2 A CULTURA, O LAZER E OS MUSEUS
O lazer se traduz numa prática social e culturalmente construída, complexa,
e interdisciplinar, que ao se arrolar com os conhecimentos originados em outros
saberes, possibilita interseções que vão além de áreas específicas, desafiando os
estudos sobre o tema. Compreender o lazer enquanto uma dimensão da cultura
implica em reconhecer que ele participa da complexa trama social, revelando
“contradições socioculturais profundamente inseridas na nossa cultura” (GOMES;
FARIA, 2005, p. 54).
A compreensão de cultura, nesse ínterim, ultrapassa o entendimento de
cultura apenas como o conjunto de manifestações e produções culturais, sobretudo
as tangíveis. Tampouco se entende cultura como sinônimo de conhecimento ou
erudição. Ela nasce na realidade empírica da experiência cotidiana, ou seja, nas
vivências do dia a dia de cada pessoa. Considere-se a cultura que se torna uma
condição de produção e reprodução da sociedade, e que seguramente se reproduz
no lazer, em suas experiências, suas aspirações e contradições. A forma como o lazer
se encontra enunciado considerar-se-á a cultura como um elo entre as necessidades
humanas e o conjunto das realizações materiais, envolvida por uma confusão de
valores, tradições e ideias. Assim sendo, segundo Gomes; Elizalde (2012, p. 82), “o
lazer não é um fenômeno isolado e se manifesta em diferentes contextos, de acordo
com os sentidos e os significados culturalmente produzidos e reproduzidos pelos
sujeitos em suas relações com o mundo”.
Para os estudos correlacionados aos museus se precisa considerar o lazer
constituído por três elementos relevantes, que são as manifestações culturais,
o tempo/espaço e a ludicidade. Gomes e Elizalde (2012) apontam que esses
elementos circundados pelo lazer podem colaborar com questões relacionadas
à transformação da nossa sociedade, fazendo-as mais humanas e inclusivas. As
manifestações culturais são práticas sociais complexas, contendo nelas aspectos
materiais e simbólicos que agregam a história dos indivíduos e a cultura de cada
povo (GOMES; ELIZALDE, 2012). Essas manifestações culturais acontecem em
um tempo e espaço centrados, dessa forma a dimensão tempo/espaço pode ser
considerada “um produto das relações sociais e da natureza e se constitui por
aspectos e objetivos, subjetivos, simbólicos, concretos e materiais, evidenciando
conflitos, contradições e relações de poder” (GOMES; ELIZALDE, 2012, p. 84).
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O museu, enquanto um espaço de lazer pode se revelar, através de suas
práticas, como um lugar que não aloca apenas um conjunto de elementos, objetos e
práticas de valor cultural apenas, mas também que guarda resultados da relação do
homem com seu tempo/espaço. Nesse âmbito, os museus são espaços de produção
de novos saberes e oportunidades de lazer, sendo que seus acervos e exposições
favorecem a construção social da memória e a percepção da crítica a sociedade .
Compreendendo a ludicidade, segundo Gomes; Elizalde (2012, p. 82), como
sendo a “capacidade homo ludens – em sua essência cultural disposta a brincar,
jogar, imaginar, compartilhar, desfrutar, rir, emocionar-se, de elaborar, apreender
e expressar significados”, considera-se a ludicidade como expressão humana de
significados edificados e divididos no encadeamento cultural, referenciada no
brincar consigo, com o outro e cercada por vários fatores, como regras educacionais,
normas políticas, princípios morais e determinismos sociais (GOMES, 2004). Com
tudo esse elemento associado às ações museais permitem o aumento da atuação
desse espaço na dinâmica da sociedade.
Considerando que o lazer pode constituir uma entre muitas ferramentas
importantes que auxiliam na mobilização de experiências revolucionárias,
contribuindo para uma educação reflexiva e comprometida com a mudança social e
cultural, capaz de tornar a sociedade mais humana e sustentável, através da música,
da poesia, da dança, da festa, do jogo (GOMES, 2010). E os museus entendidos
como instituições sem fins lucrativos, de caráter permanente, que são colocados
“[...] ao serviço da sociedade [...], para fins de estudo, educação e lazer, testemunhos
materiais e imateriais dos povos e seus ambientes” (COMITÊ BRASILEIRO DO ICOM,
2009). Essa compreensão oficial já indica algumas aproximações entre o museu e o
lazer, temáticas centrais desta pesquisa; ressalta o potencial do lazer dentro desses
espaços e a importante ferramenta de mobilização e participação cultural, sendo o
lazer capaz de transpor barreiras socioculturais. Deixando os museus de exercerem
a função apenas de comunicar o poder de uma determinada classe social, de uma
etnia, aos seus visitantes bem como seus papéis de guardiões da história, sobretudo
da história oficial dos grandes feitos e acontecimentos, para adotar outras funções
sociais, culturais e educativas passíveis de serem assumidas.
A inserção de novas práticas situando o museu no contexto social vivenciado
pela população fazem com eles necessitem se assumir também como espaço de
lazer, como esclarece Bitter (2009, p. 27), “os museus chegam ao século 21 como
lugares de relativo sucesso entre um público muito heterogêneo, oferecendo
oportunidades de lazer e de obtenção de conhecimentos”. O museu, dentro dessa
perspectiva, considera outras formas de interação, apreciando os patrimônios
materiais e imateriais, democratizando assim o próprio lazer.
Entender o potencial social dos museus como espaços de lazer na
contemporaneidade é considerar as transformações conceituais e epistemológicas
acerca dos seus pressupostos teóricos e práticos, que colaboram expressivamente
para o processo de ressignificação e dessacralização da instituição e do próprio fazer
museológico. Para que realmente seja valorizado o aspecto interativo, educativo e
reflexivo dos museus, considera-se a pluralidade de linguagens nesses espaços, visto
que existe uma diversidade de públicos que possuem faixas etárias e culturas distintas.
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Portanto, os museus, ao incorporarem elementos do lazer, estabelecem-se
como espaços de diálogos, não representando um produto acabado, mas como
espaço dinâmico de produção e socialização de conhecimento. Espaço privilegiado
para se pensar as possibilidades de lazer, sendo a partir do domínio das ações
educativas compreendidas como práticas sociais e não apenas como procedimentos
que promovam a educação, como atividades que permitam a participação social,
uma reflexão crítica e a socialização de experiências. Posicionamento que ao longo
dos tempos o museu passou a assumir um importante papel educativo em cada
sociedade.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto atual sugere que as instituições museais redefinam seus conceitos
e práticas para além da ideia de depósitos de objetos e protetores da memória. Os
museus, enquanto espaços plenos de construção e intercâmbio de novos saberes
poderiam se aproximar da sociedade com uma linguagem mais popular, mais aberta
e de fácil entendimento, rompendo, assim com a tônica de um espaço de luxo,
imponente e científico .
Com uma abertura maior, ressalta-se que a ação educativa dentro desse
contexto museal incorporada pelos elementos do lazer se assume como
transmissores de preservação e valorização do patrimônio, além de promover a
apropriação da memória cultural, através da reflexão e da criatividade. Portanto,
a expansão da compreensão dessa estrutura e das funções dos museus deriva de
uma reconsideração acerca da noção de patrimônio englobado, dos bens materiais
e da cultura imaterial (FERREIRA, 2006).
Ao entender que o patrimônio cultural não corresponde apenas a monumentos
e bens físicos, Canclini (1999, p. 99) coloca que “[...] a experiência vivida também
se condensa em linguagens, conhecimentos, tradições imateriais, modos de usar os
bens e os espaços físicos”; enfim, que a noção de patrimônio cultural precisa incluir
outros aspectos, como as experiências diárias vividas, onde está reunido o uso da
linguagem e do conhecimento.
DIALOGUE BETWEEN LEISURE AND MUSEUMS
ABSTRACT: The purpose of this study is to establish relationships between leisure and museum
spaces of popular culture, methodologically we use bibliographical research and the main results we
find that in the current context museums redefine their concepts and practices beyond the idea of
object deposits, But as spaces of construction and socialization of new knowledge that can approach
the society with a more popular language, being visualized as a space of leisure.
KEY WORDS: Leisure, Museums, Spaces of popular culture.

DIÁLOGO ENTRE EL OCIO Y MUSEOS
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo establecer la relación entre los aspectos de ocio y espacios
museológicos de la cultura popular, utilizar metodológicamente la literatura y los principales
resultados que en el contexto actual de los museos redefinen sus conceptos y prácticas más allá de
la idea de los depósitos de los objetos, sino como espacios de construcción y socialización de los
nuevos conocimientos pueden acercarse a la empresa con un lenguaje más popular, siendo visto
como un espacio recreativo.
PALABRAS CLAVE: ocio, museos, espacios de la cultura popular.
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O “FOOT-BALL” EM MONTES CLAROS NO ANO
DA CHEGADA DA ESTRADA DE FERRO COMO
ELEMENTO DA MODERNIDADE
Rogério Othon Teixeira Alves1
Gabriel Felipe dos Santos2
Rhaoany Junqueira Reis3
RESUMO
Discutimos o foot-ball em Montes Claros-MG no ano da chegada da estrada de ferro, 1926, acessando
a Gazeta do Norte. Analisamos 18 notícias, considerando o contexto histórico, para estabelecermos
a dinâmica do futebol naquele ano. O Montes Claros Sport Club, único time da cidade, se limitava a
convocações para os jogos internos, breves relatos das partidas dos próprios associados ou chamadas
para os treinos. Ao contrário de outras cidades brasileiras, o futebol ainda era amador e elitista.
PALAVRAS-CHAVE: futebol; Montes Claros; Modernidade.

1 INTRODUÇÃO
As transformações das práticas de diversões em inúmeras cidades brasileiras no
início do século XX se constituem como desdobramento do pensamento moderno,
modificando o padrão de comportamento social até então vigente, notadamente
tradicional e permeado por valores conservadores.
Nesse entendimento, Sevcenko (1992) afirma que com a propagação do ideal
da modernidade, o antigo hábito de descansar nos fins de semana se tornou um
despropósito ridículo. Nesta nova realidade, todos eram chamados para irem às ruas
para o estímulo dos sentidos, para o exercício dos músculos. Conforme o historiador,
uma das marcas da modernidade é a vivência pública da diversão.
Na primeira metade do século XX, nos hábitos de vida da cidade de Montes
Claros-MG, notar-se-ia um momento diferenciado até então. Os festejos tradicionais,
marcados pelo viés católico, abriria espaço para práticas de diversões ditas modernas
e sem apelo religioso, como futebol e cinema (SILVA, 2012).
2 OBJETIVOS
A partir dos divertimentos ditos modernos, especificamente o futebol,
introduzido nas primeiras décadas do século XX em Montes Claros, intencionamos
discuti-lo no ano da chegada da estrada de ferro, em 1926, tendo como fonte de
informações o jornal Gazeta do Norte.
1 Unimontes, rogerioothon@gmail.com
2 Unimontes, gabrielfelipedossantos74@gmail.com
3 Unimontes, rhaojunqueira@gmail.com
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3 METODOLOGIA
Entendendo a instituição da “História Cultural” como um método acadêmico
de análise consolidado, temos os periódicos, como os jornais, como uma fonte de
informações históricas relevantes sobre um dado tempo e espaço. Nesta pesquisa, nos
concentramos nas notícias que trataram de uma prática de diversão dita moderna, o
futebol, veiculadas ao jornal Gazeta do Norte, do município de Montes Claros, no ano
da implantação da rede ferroviária interligando a cidade ao sul do país, em 1926.
A inauguração da estação ferroviária em 1º de setembro promoveu aumento
significativo do número de pessoas que chegavam ou passavam pela cidade e
consequente crescimento populacional. Sobre esta estrada de ferro, Oliveira (2000,
p.32) afirma que: “Considerando que até esta época o transporte de mercadorias
era feito a cavalo, a conclusão deste trecho é amplamente considerada como um
marco para o desenvolvimento local/regional”.
Foram pesquisadas informações sobre o futebol local em todas as edições do
extinto jornal montesclarense Gazeta do Norte, no ano de 1926, encontradas no
arquivo público da Universidade Estadual de Montes Claros. Após lidas e transcritas,
foram analisadas considerando o contexto histórico necessário para se estabelecer
a dinâmica e o perfil do futebol local naquele ano.
4 RESULTADOS
“Acredita-se que o futebol é fruto das transformações sociais, políticas
e econômicas que desencadearam o que se convencionou denominar de
modernidade[...]” (SOUTTO MAYOR; SOUZA NETO, 2016). No Brasil do início do
século XX, alguns esportes, mas especialmente o futebol, eram praticados como
forma de distinção de classe social. Porém, o movimento de profissionalização
do jogador de futebol no final da década de 1920, ainda que houvesse equipes
que insistissem no caráter amador, modificou o modo como as pessoas viam esse
esporte (KANITZ, 2016), ou seja, se originalmente era praticado pela elite, com o
tempo iria ser assumido pelas classes mais populares.
Em Montes Claros, “[...] o futebol, visto como moderno e fidalgo, sobretudo
se fosse praticado à maneira inglesa, representava o ideal de comportamento a
ser assumido pela sociedade em formação” (SILVA, 2012, p.188). O esporte bretão
rapidamente faria parte da diversão da elite que modernizava-se procurando uma
nova forma de viver o cotidiano social, com novos valores e atitudes, dando ares de
pertencimento a um novo tempo.
Entre os anos de 1924 e 1927 existia apenas uma agremiação futebolística na
cidade, o Montes Claros Sport Club. Apesar de ter intensa atividade, os seus jogos
eram basicamente entre os seus associados e dificilmente encontravam-se com
equipes de outras localidades (SILVA; CARDOSO; SILVA, 2012).
Pudemos observar no jornal Gazeta do Norte,durante o ano de 1926,18 notícias
relacionadas a futebol. Todas tinham relação com o Montes Claros Sport Club e,
na maioria das vezes, se limitavam a convocações para os jogos internos, breves
relatos das partidas dos times dos próprios associados ou eram chamadas nominais
para os treinos.
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As equipes formadas pelos associados do clube eram nomeadas, aparentemente,
em função de cada encontro, não havendo equipes prefixadas. Team A e B, calção
branco e calção preto, verde e amarelo, são algumas denominações para os times
dos sócios se divertirem.
Ainda assim, além da própria prática esportiva, notamos a existência de
aspectos constituintes de uma prática moderna, como o hábito da assistência aos
jogos e o uso de expressões inglesas, próprias do futebol, atividade dita moderna:
Realizar-se-à amanhã, no campo do Montes Claros S. Clube um atrahente
jogo, que certamente levará àquella praça de esporte grande assistência.
Disputarão um match amistoso um team composto de jogadores de fòra,
socios do Montesclaros e outro de jogadores aqui nascidos [...] (GAZETA DO
NORTE, sábado, 16 de janeiro de 1926, p.1).

O futebol local ainda era notadamente de elite no ano da chegada dos
trilhos ferroviários, em 1926, e existir uma só equipe de futebol na cidade ensejava
desenvolver artimanhas para se promover uma partida, que quase sempre era entre
os próprios sócios. A primeira do ano de 1926 foi disputada entre os sócios nascidos
fora da cidade contra os nascidos nela.
Realizar-se-à amanhã, no campo do «Montesclaros S. Clube» um attrahente
jogo, que certamente levará áquela praça de esportes grande assistencia.
Disputarão um “match” amistoso um team composto por jogadores de fòra,
socios do “Montesclaros” e outro de jogadores aqui nascidos [...] (GAZETA
DO NORTE, sábado, 16 de janeiro de 1926, p.1).

Além dos jogos internos, o Montes Claros Sport Club disputou uma partida
contra o 15º Regimento de Cavalaria, oriundo do Rio de Janeiro e de passagem por
Montes Claros, no mês de maio. Nesse evento, o jornal expôs a significativa afluência
de pessoas ao local da partida e destacou a presença de pessoas da elite local:
[...] Mais de duas mil pessoas assistiram ao prelio, tocando por gentileza a
Euterpe Montesclarense.
O que Montes Claros tem de selecto e representativo compareceu – o sr.
Presidente da Municipalidade, altas autoridades da Justiça, brilhantes
ornamentos da sociedade [...] (GAZETA DO NORTE, quarta-feira, 12 de maio
de 1956, p.1).

O Montes Claros Sport Club promovia eventos beneficentes que envolvia
diversos setores e pessoas. Além de amador, o futebol naquele ano ainda continha
aspectos de uma aristocracia supostamente preocupada com problemas sociais. No
mês de maio de 1926 o clube promoveu um festival em benefício do asilo da cidade:
Conforme publicamos em o nosso último numero, tera lugar amanhã, pelas
15 horas, no campo do Montes Claros Sport Club um attrahente festival em
benefício do Asylo São Vicente desta cidade [...] (GAZETA DO NORTE,
sábado, 22 de maio de 1926, p.1).

Neste festival, houve mobilização para que as pessoas comparecessem por
uma causa justa, onde a assistência pagaria ingresso ao preço que quisesse. Foi
disputada uma partida de futebol e um “cabo de guerra” entre associados do clube
e os policiais da cidade e, além disso, fizeram parte do programa “corrida de 100
metros”, “corrida de sacos” e uma partida voleibol com alunas da Escola Normal.
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Para chamar a atenção da sociedade, personagens importantes da cidade foram
convidados para apadrinhar as provas de corridas.
Teve muito encanto e grande enthusiasmo a tarde desportiva de domingo
ultimo, organisada pela directoriaSportiva do “Montes Claros Sport Clube” e
tenente Octavio Diniz, da policia de Minas, em benefício do asylo São Vicente,
desta cidade. (GAZETA DO NORTE, quarta-feira, 26 de maio de 1926, p.1).

O ano de 1926 não parecia ser para o futebol. Na segunda metade do ano,
nenhum jogo foi notado no Gazeta do Norte e apenas dois convites para treinos
foram encontrados. A inauguração da estação ferroviária, que aconteceria no mês
de setembro, constituía-se numa esperança de modificação no modo de vida da
cidade, pois o trem aproximaria Montes Claros do sul e, supostamente, a tiraria do
isolamento. No mês de julho, o jornal exporia o seu apelo pelo esporte que havia
desaparecido, mas que tinha na estrada ferro a esperança de dias mais movimentados.
Quando teremos as tardes vibrantes dos jogos de antigamente?
O sport em Montes Claros atravessa presentemente um profundo periodo de
desanimo [...].
Quem assistiu as tardes magnificas dos domingos de jogos officiaes, com
a praça de sports da rua Pedro II replecta do que de mais representativo
possue a nossa sociedade [...].
Em nossa cidade será inaugurada, ainda este anno a estação da estrada
de ferro. Por essa ocasião, espera-se que pessoas de todos os recantos do
Estado nos visitem, trazendo-nos o concurso da sua alegria ao nosso grande
dia de enthusiasmo [...].
E entre os numeros de ruidosas festas a serem realizadas é preciso que conste
um “match” de “foot-ball”.
Que os nossos “sportmen” ponham á margem do desinteresse [...] e sacudam
a apathiaperiodica que os invade [...] (GAZETA DO NORTE, quarta-feira, 7 de
julho de 1957, p.7).

Os trechos extraídos do jornal dão a noção da apatia que acreditavam estar em
1926. Se em muitas cidades o futebol já tinha postura profissional, em Montes Claros
ainda era amador e de conotação elitista.
5 CONCLUSÕES
O futebol em Montes Claros no ano de 1926, representado pela única equipe
local, o “Montes Claros Sport Clube”, além do parco movimento nas páginas do
jornal Gazeta do Norte, ainda continha aspectos de clube social que promovia
atividades esportivas e recreativas, dirigido para e por pessoas da elite. A chegada
da estrada de ferro, de imediato, nada modificou na rotina quase inexistente do
futebol de Montes Claros.
EL “FOOT-BALL” EM MONTES CLAROS EL AÑO DE LA LLEGADA DE LA
CARRETERA DE HIERRO COMO ELEMENTO DE LA MODERNIDADE
RESUMEN: Discutimos El foot-ballen Montes Claros-MGelaño de La llegada de La carretera de hierro,
1926, accediendo la Gazeta do Norte. Analizamos 18 noticias, considerando el contexto histórico, para
estabelecer la dinâmica delfútbolaquelaño. El Montes Claros Sport Club, único equipo de La ciudad,
se limitabalaconvocatorias para los juegos internos, breves relatos de las partidas de los propios
associados o llamadas para los entrenamientos. Al contrario de otras ciudades brasileñas, El fútbol
aún era amador y elitista.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Montes Claros; Modernidade.
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“FOOT-BALL” IN MONTES CLAROS IN THE YEAR OF THE RAILWAY ARRIVAL AS
AN ELEMENT OF MODERNITY
ABSTRACT: We discussed foot-ball in Montes Claros-MG in the year of the arrival of the railroad, 1926,
accessing the Gazeta do Norte newspaper. We analyzed 18 news items, considering the historical
context, to establish the dynamics of football in that year. Montes Claros Sport Club, the only team in
the city, was limited to calls for internal games, brief reports of the matches of own associates or calls
for training. Unlike other Brazilian cities, football was still amateur and elitist.
KEYWORDS: football; Montes Claros; Modernity.
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LAZER NO CAMPUS: HÁBITOS DE LAZER DA
COMUNIDADE ACADÊMICA NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS
Joyce Nancy da Silva Côrrea1
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Isabella Guimarães Lima e Silva3
Matheus Marçal Ferreira4
Natália Cristina da Costa Pérpetuo5
RESUMO
Com o objetivo de aprofundar nos estudos do lazer foi criado no ano de 2003 o Programa de
Educação Tutorial (PET) – Educação Física e lazer. No presente estudo, investigamos os hábitos de
lazer da comunidade acadêmica da UFMG e como ela se apropria do Campus para práticas de lazer.
Para coleta de dados foi utilizado um formulário estruturado. As ações de práticas e vivências de lazer
proporcionadas na universidade devem ser aprimoradas para alcançar a comunidade acadêmica e
externa.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Universidade; Comunidade acadêmica.

INTRODUÇÃO
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), hoje, firmemente estabelecida
como instituição de referência no país, surgiu em 1927 através do plano político dos
Inconfidentes6 que vislumbrava a criação de uma universidade no Estado de Minas
Gerais. Fundada como instituição privada, subsidiada pelo Estado, recebeu o nome
de Universidade de Minas Gerais (UMG). Em 1949 foi federalizada e, apenas em
1965, o nome atual foi adotado.
Atualmente a UFMG comporta uma população universitária de 48.949 alunos,
sendo que destes, 33.242 são alunos de graduação (presencial e a distância),
14.013 são alunos de pós-graduação e 1.694 são alunos de educação básica e
profissionalizante7. Conta com 75 cursos presenciais e 05 ofertados à distância, 755
grupos de pesquisa e 1.016 projetos de extensão, abrangendo a tríade universitária
de ensino-pesquisa-extensão.
1 Universidade Federal de Minas Gerais (JNSC), joycedga@hotmail.com
2 Universidade Federal de Minas Gerais (AFSP), andrercchp@hotmail.com
3 Universidade Federal de Minas Gerais (IGLS), isaguili22@gmail.com
4 Universidade Federal de Minas Gerais (MMF), mateusgzn@hotmail.com
5 Universidade Federal de Minas Gerais (NCCP), natalicristinacp@gmail.com
6 Dados retirados do site da UFMG atualizado em Fevereiro de 2017;
7 Dados retirados do site da UFMG atualizado em Fevereiro de 2017;
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A política geral da UFMG nos planos acadêmico, administrativo, financeiro,
patrimonial e disciplinar são presididas pelo Reitor da Universidade por meio
do Conselho Universitário8 que, através do Regimento Interno e assessorado
pela Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS), regulamentam o
funcionamento da entidade.
Devido às diversas atividades que podem ser desempenhadas no campus,
parte da comunidade acadêmica passa significativo tempo em suas dependências,
seja em seu tempo de trabalho ou livre.
E por ser uma instituição formadora, deveria fomentar espaços e programas
que possibilitem a estas pessoas a expansão de suas vivências e experiências de
lazer ao longo do percurso acadêmico e/ou profissional. Para Ribeiro (2012, p. 50),
as universidades são “espaços de produção, apropriação crítica e disseminação
do conhecimento e bens culturais historicamente construídos”. Nessa lógica, as
vivências de lazer devem estar presentes.
Segundo Marcellino (2006) a importância do lazer na vida moderna significa
considerá-lo um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam
para mudanças de ordem moral e cultural. Demonstrando que o lazer pode ser
altamente “educativo”, e a forma com que é desenvolvido pode abrir possibilidades
“pedagógicas” muito grandes, o componente lúdico muitas vezes denuncia a
realidade.
Ao longo do tempo várias concepções de lazer foram elaboradas a partir do
trabalho de pesquisadores interessados em compreender este fenômeno social,
que tem um caráter multidisciplinar, comportando vários campos do conhecimento.
Neste texto entendemos lazer como:
Uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de
manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou
grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os
deveres e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo. (Gomes,
2004, pg. 125)

Com o objetivo de estudar de forma interdisciplinar as questões referentes ao
Lazer, à Educação Física, ao Corpo e à Sociedade em suas diferentes dimensões,
foi criado, no ano de 2003, o Programa de Educação Tutorial (PET) - Educação
Física e Lazer, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(EEFFTO/UFMG). O programa realiza atividades acadêmicas extracurriculares,
complementando a formação dos bolsistas, contemplando a tríade universitária
(Ensino-Pesquisa-Extensão).
O grupo é hoje, composto por 12 bolsistas que desenvolvem projetos como
a rua de lazer no campus denominada “Tô de boa, Tô no Campus” e a “Colônia de
Férias” - os dois maiores projetos de extensão no grupo - objetivando organizar,
executar e avaliar ações de lazer que possibilitem o acesso de crianças, adolescentes
e adultos, entendendo que este é um direito social previsto na Constituição Federal
do Brasil de 1988.
8 O órgão máximo de deliberação da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável por formular
a política geral da mesma.
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O presente estudo é então uma iniciativa do PET - Educação Física e Lazer, que
busca investigar os hábitos de lazer da comunidade acadêmica9 na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Os achados desta pesquisa são importantes como
instrumentos para que a universidade, bem como, as entidades de representação
estudantil (Diretórios Acadêmicos, Centros Acadêmicos, entre outros), tenham
subsídios para desenvolver políticas de lazer no Campus.
OBJETIVO
Investigar os hábitos de lazer da comunidade acadêmica na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e como esta se apropria do Campus Pampulhapara
práticas de lazer.
METODOLOGIA
Os dados foram coletados por meio da aplicação de um formulário estruturado.
E utilizamos da pesquisa descritiva que objetiva descrever as características de
certa população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis. (GIL, 1994).
Atualmente a UFMG conta com uma população de 48.949 discentes, 2.818
docentes e 4.299 técnicos administrativos10 sendo que estes não estão somente no
campus Pampulha, devido a falta de dados referentes aos funcionários terceirizados
não os incluiremos nesta pesquisa.
Para coletar os dados foi utilizado um formulário estruturado, com 25 questões
com o objetivo de investigar os hábitos de lazer da comunidade acadêmica dentro
do Campus Pampulha. Na impossibilidade da realização de um censo, foi adotada
uma amostra probabilística composta de 514 membros da comunidade acadêmica11.
Assim, os dados da amostra podem ser generalizados para a população.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Sobre os achados desta pesquisa damos enfoque neste trabalho em três dos
nossos resultados que expressam de forma mais objetiva a relação pessoa-tempoespaço. No formulário, ao perguntarmos se “Você acredita que oferecer projetos/
espaços para prática de lazer é uma das funções da universidade?” 90% das pessoas
responderam que sim e outras 10% responderam que não. Quanto a conhecer alguma
atividade cultural/lazer que a UFMG oferece, 71% expressaram conhecer e 29%
das pessoas responderam não conhecer atividades oferecidas pela Universidade.
Entretanto ao responderem quanto ao hábito de participar das atividades culturais/
lazer na UFMG, 65% disseram não participar e 35% afirmaram participar.
Na resolução de número 02/2015, de 31 de março de 2015, em seu capítulo I (da
UFMG), fica a cargo do Centro Esportivo Universitário (CEU) a responsabilidade de
promover as práticas de lazer.
9 De acordo com o art. 68 do estatuto da UFMG “[...] é constituída pelo corpo docente, pelo corpo
discente e pelo corpo técnico e administrativo, diversificados em função das respectivas atribuições
e unificados no plano comum dos objetivos da Universidade”.
10 Dados obtidos pelo site da PRORH-UFMG segundo dados do SIAPE de Novembro de 2014.
11 A confiabilidade da pesquisa foi 90%e a margem de erro de 5%.
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É evidente que a população reconhece a universidade como uma das
responsáveis pelo direito ao lazer. Entretanto, a falta de políticas consistentes,
que não apenas determinem os responsáveis pelo desenvolvimento de ações, mas
também estabeleça diretrizes para a sua atuação pode ser um dos fatores que
contribua para o alto índice (65%) de pessoas que não frequentam as atividades
oferecidas pela UFMG.
Para que a universidade possa servir de palco para as vivências de lazer não só
para comunidade acadêmica, mas também, para a comunidade externa, este espaço
precisa ser pluralizado, como ressalta Marcellino (2006, pg. 66) “Democratizar o
lazer implica democratizar o espaço [...] antes de tudo, que o tempo disponível
corresponda um espaço disponível”. Diversificar as práticas envolve atender às
demandas dos diferentes grupos sociais que frequentam e tem direito a esse espaço.
E quando se faz menção em lazer para a comunidade acadêmica, um fator
determinante nesse âmbito é a extensão universitária. De acordo com Paiva (2003),
o entendimento e reflexão de seu significado auxiliam na compreensão da relação
entre universidade e comunidade, aonde existe um distanciamento. Diante disso,
qual o papel da extensão para a aproximação entre universidade e a comunidade?
Corroboramos com Saviani, entendendo que:
[...] a extensão seja como uma via de mão dupla entre universidade e
comunidade. Esta via proporcionaria uma troca entre conhecimentos
produzidos pela população de uma forma geral, porém não sistematizados,
e os produzidos no seio da universidade que, através dessa aproximação,
poderia desenvolver uma maior coerência com a realidade que a cerca
(PAIVA, 2003, pg.10).

Existe um debate hoje recorrente na universidade com relação à preservação do
seu patrimônio, e acreditamos que a disponibilização dos espaços da universidade
para a prática do lazer pode contribuir para sua preservação:
Ao contrário do que se possa imaginar à primeira vista, uma ação bem realizada
nesse sentido só contribui para aumentar o respeito das pessoas pelo equipamento,
uma vez que, à medida que utilizam, vão desenvolvendo sentimentos positivos,
passando a colaborar na sua conservação. (MARCELLINO, 2006, pg. 72)
CONCLUSÃO
Ao conceber o lazer enquanto dimensão da cultura, acreditamos que a
Universidade, como agente de promoção cultural, deve mobilizar seus saberes
e práticas para fomentar espaços de vivência para o lazer. Quando falamos
sobre espaços de lazer, não nos referimos unicamente aos espaços destinados
especificamente para a prática de lazer como, parques e cinemas, mas, também nos
referimos a espaços em potencial, como as áreas verdes da cidade e da universidade
(PELLEGRINI, 2004).
Ressaltamos que o lazer deve contribuir para sua pluralização, a instituição
deve concebê-lo enquanto um fenômeno social imprescindível para que os sujeitos
possam exercer sua plena cidadania.
Por entendermos o lazer como um direito social, e responsabilidade da
instituição de ensino, firmado em resolução, concluímos que as ações de práticas
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e vivências de lazer proporcionadas na universidade devem ser aprimoradas para
alcançar o seu foco principal, a comunidade acadêmica e/ou externa. Tornando o
espaço da instituição, um lugar no qual as pessoas se apropriem e assim se torne
democrático.
OCIO EN EL CAMPUS: HÁBITOS DE OCIO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
RESUMEN: Con el objetivo de profundizar en los estudios de ocio ha sido creado en el año de 2003
el Programa de Educação Tutorial (PET) – Educação Física e lazer. En el presente estudio, hemos
investigado los hábitos de ocio de la comunidad académica de la UFMG (Universidad Federal de
Minas Gerais) y como ella se adapta del Campus para las actividades de ocio. Para reunir información
ha sido utilizado un formulario estructurado. Las acciones de las actividades y vivencias de ocio
proporcionadas en la universidad deben ser mejoradas para llegar la comunidad universitaria y
público en general.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Universidad;Comunidade académica.

CAMPUS LEISURE: ACADEMIC COMMUNITY LEISURE HABITS ON
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ABSTRACT: With the purpose of deepening in the study of leisure, the Programa de Educação Tutorial
(PET) – Educação Física e lazer was created in 2003. In the present study, we investigate the leisure
habits of the UFMG’s academic community and how it appropriates the Campus for leisure practices.
For data collection a structured form was used. The actions of practices and experiences of leisure
provided in the university must be improved to reach the academic and external community.
KEYWORDS: Leisure; University; Academic community.

REFERÊNCIAS
CONHEÇA A UFMG - História da UFMG. Disponível em: https://www.ufmg.br/conheca/
hi_index.shtml, Acesso em: 17/02/2017.
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1994.
GOMES, C. L. Lazer – Concepções. In: GOMES, Christianne Luce (Org.). Dicionário crítico
do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
MARCELLINO, N. C. O lazer e os espaços na cidade. In: ISAYAMA, Hélder Ferreira;
LINHARES, Meily Assbú (Org.). Sobre lazer e política: maneiras de ver, maneiras de fazer.
Belo Horizonte: UFMG, 2006,
MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. 4.ed. Campinas- SP, 2006.
PELLEGRIN, A. Espaço de Lazer. In: GOMES, Christianne Luce (Org) Dicionário crítico do
lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
RIBEIRO, G.M., MARIN, E.C. Universidades públicas e as políticas de esporte e lazer. Licere,
Belo Horizonte, v.15, n.3, set/2012.
SILVA, S.R.; CALDAS, C.D.P.; VIEIRA, C.M.K.; CARVALHO, J.P.S.; FAUSTINO, D.A.R.; FARIA,
D.C.A.; PEREIRA, B.A. As expectativas e constatações do pet – educação física e lazer
na formação e atuação dos animadores culturais da viii colônia de férias no campus da
UFMG. Belo Horizonte, Set 2013. (ENAREL).

RESUMO EXPANDIDO | GTT 09 - LAZER E SOCIEDADE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2467

O LAZER, OS JOVENS E A ESCOLA: TERRITÓRIOS,
ACONTECIMENTOS E CONHECIMENTOS NO
COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA, DE
ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE
Mariana Soares Ferraz Malta1
José Alfredo Oliveira Debortoli2
RESUMO
A relação lazer, jovens e escola permeou esta pesquisa, na busca de compreender as experiências
culturais de jovens de 12 a 15 anos, no contexto escolar. Aetnografia foi escolhida como metodologia
para responder aos questionamentos iniciais do trabalho. Percebi a escola como um espaço
multicultural, vivenciado e ressignificado pelos alunos e alunas de diversas formas, nos momentos em
que estiveram fora da sala de aula, transformando o contexto escolar em espaço de práticas de lazer.
Palavras-chave: Lazer. Juventude. Escola.

INTRODUÇÃO
Pensar a relação entre o lazer, os jovens e escola foi o desafio deste trabalho, na
busca de perceber e compreender as relações que acontecem entre os estudantes
para além da sala de aula. Experiências, vivências, práticas culturais, brincadeiras
que fazem com que o tempo e o espaço entre a entrada na escola e a saída sejam
vividos de diversas formas.
Olhar para esse universo e perceber os códigos, as imagens, os pensamentos,
as práticas que são desenvolvidas por eles, os conhecimentos produzidos que
ultrapassam o nível do que é previsível quando pensamos no contexto de uma
escola, ou seja, os saberes difundidos e ensinados não são trazidos e transmitidos
somente pelos professores.
Perceber que os alunos e as alunas são jovens produtores de cultura, sujeitos
socioculturais com ideias e pensamentos próprios, reconhecer suas identidades
como indivíduos que possuem sua própria história de vida, suas particularidades,
compreendendo-os na sua diversidade, buscando um outro sentido para a palavra
aluno que não seja o significado literal: “a lumini- o que não tem luz” (VAGO, 2009).
Os jovens colaboradores, nesta pesquisa, cursavam o 3o ciclo de formação, o
que corresponde à faixa que se estende do 6o ao 9o ano, com idades que variavam
1 Universidade Federal de Minas Gerais, marimalta2013@yahoo.com.br
2 Universidade Federal de Minas Gerais, dbortoli@eefto.ufmg.br
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entre 12 a 15 anos, considerados jovens a partir da perspectiva de Juarez Dayrell
(2003), que entende a juventude como
parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos, mas que tem
especificidades que marcam a vida de cada um. A juventude constitui um
momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; ela assume
uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo
meio social concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que
este proporciona. Assim, os jovens constroem determinados modos de ser
jovem que apresentam especificidades, o que não significa, porém, que haja
um único modo de ser jovem. É nesse sentido que enfatizamos a noção de
juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser jovem
existentes (DAYRELL, 2003, p.42).

Para o entendimento do trabalho, os jovens estudados foram considerados,
então, como sujeitos socioculturais, entendendo cultura3 como o modo de ver, sentir,
perceber, compreender, interpretar e significar o mundo, definindo a maneira de ser
e de agir, um modo de vida, instaurando a diversidade que está presente entre as
pessoas a partir das suas crenças e costumes (MALHEIROS, 2012).
Neste contexto, o jovem, como um sujeito social e cultural, é um sujeito
produtor de conhecimento, o que, segundo Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da
Autonomia, quer dizer que um dos saberes indispensáveis no processo de formação
humana seria que o formando, desde o início de sua experiência formadora, deveria
assumir-se como sujeito da produção do saber, para compreender que ensinar não
é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a
sua construção. A experiência de formação permanente deveria, dessa forma, ser
entendida num processo de troca, de simbiose, em que “quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 12).
Pensar a escola como um espaço de educação, então, é pensar num espaço de
múltiplos sentidos e conhecimentos. E foi nesse contexto escolar, no início da minha
carreira profissional como professora de educação física, nos anos finais do ensino
fundamental (6o ao 9o ano), na cidade de Rio Acima/MG e em seguida em Belo
Horizonte/MG, comecei a observar meus alunos durante as aulas, o que me levou a
algumas reflexões e indagações.
Senti a necessidade de ampliar as observações para outros tempos no contexto
escolar, como o recreio. Num tempo aparentemente curto (mais ou menos 20
minutos), observei diferentes formas de se relacionar com e no espaço da escola.
Atividades que eu ensinava nas aulas de educação física estavam presentes entre
as brincadeiras dos alunos durante o recreio, mas também outras práticas que eu
não ensinei, e que, entretanto, eram desenvolvidas por eles, como o ping-pong,
jogado com uma pequena tábua de madeira confeccionada pelos alunos e com uma
bolinha de desodorante roll-on, e os jogos de baralho, principalmente o truco, muito
apreciado pelos adolescentes.
Observar os encontros dos alunos no recreio provocou em mim uma vontade
de saber mais, de buscar novos conhecimentos sobre o que eu via no meu dia
3 Assim como as abordagens das noções de juventude são amplas, o conceito de cultura também o é,
sendo que, para o entendimento e propósito deste trabalho, não será necessário um aprofundamento
neste conceito.
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a dia com os adolescentes. Para isso, eu precisava entender a complexidade e a
multiplicidade das relações existentes dentro da escola.
Logo percebi que não seria uma tarefa fácil, pois a própria pesquisa em si já é
“algo intrigante, sujeita à sorte, aos tempos, aos lugares, à hora, ao perigo. Pesquisar
é experimentar, arriscar-se, deixar-se perder” (OLIVEIRA, 2013, p. 279). Tratar de uma
pesquisa dentro de uma escola é ainda mais desafiador, pois há uma multiplicidade
de formas de conexão, de linguagens e de abordagens que abre oportunidades de
utilizar metodologias que fogem de um padrão preestabelecido,
de uma imagem comum de pensamento que torna o método de pesquisa
como uma figura em linha reta, um caminho que sabe previamente aonde
vai e traça, entre ele e o seu objeto, a linha mais curta, mesmo que tenha
que passar por cima de montanhas e rios. Um método não é um caminho
para saber sobre as coisas do mundo, mas um modo de pensamento que se
desdobra acerca delas e que as torna como testemunhos de uma questão: a
potência do pensamento (OLIVEIRA, 2013, p. 282)

Para fazer essa pesquisa na escola, tentei abrir mão das imagens que já estavam
enraizados na minha mente, pelo que já vivia como professora e por ser pertencente
ao território, palavra cujo conceito advém dos conhecimentos geográficos e se
caracteriza pelas relações que são estabelecidas num determinado espaço, lugar.
Em relação a isso, Santos (2005) nos diz que
é o uso do território, e não o território em si mesmo que faz dele objeto da
análise social, sendo que o território são formas, mas o território usado são
objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado (SANTOS,
2005, p. 7)4.

Nesse sentido, a escola é o lugar, o território. Entretanto, são as ações entre
as pessoas que a utilizam que irão determinar como aquele espaço é construído.
Essas relações são, muitas vezes, marcadas pela relação de poder, exercida por
determinados grupos na busca pela demarcação do território espacial, do espaço,
dentro da escola ou um território simbólico, pois é possível encontrar novos recortes
para além da categoria região, resultado da nova construção do espaço e do novo
funcionamento do território, incluindo, então, o pertencimento a um grupo ou a
uma comunidade, que pode ser virtual, por exemplo (SANTOS, 2005, p.8).
De agosto a dezembro de 2014 me inseri no campo a ser estudado para tentar
fazer o que Clifford Geertz (1989) chama de “descrição densa” dos acontecimentos
no interior da escola, olhando de perto e de dentro, como Magnani (2012). A
princípio, optei por ir à escola três vezes na semana. À medida que as observações
foram avançando, esta rotina se alternava também de acordo com a necessidade de
colher maiores informações ou de acordo com a rotina da escola.
Desde o começo da pesquisa, queria entender como os jovens se relacionavam
com a escola e como o lazer perpassava nessa relação. Busquei compreender o que
os alunos faziam quando não estavam em sala de aula. Para isso, precisava observar
atentamente as práticas que se desenvolviam em outros tempos escolares, como no
recreio, na entrada, na saída, nos momentos sem professor. Olhar para a escola como
um espaço social, onde acontecem muito mais vivências do que se imagina, onde
4 Disponível em:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos.pdf.
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os encontros entre os alunos podem fazer emergir ricas e interessantes atividades,
aprendizados, ensinamentos, que fogem do tradicional ensino/aprendizagem –
professor/aluno.
Em todo o momento, nas minhas observações dentro da escola, percebi como
são ricas e interessantes as experiências vividas pelos alunos no recreio. Jogar
futebol, jogar queimada, jogar corta três, jogar truco, dançar, namorar, andar pela
escola, correr, orar, conversar com os amigos, refletir, descansar, dormir, tirar fotos
de si mesmo (as “selfies”), escutar música, jogar YUGI-OH!, ir para a biblioteca são
algumas das atividades que eu observei entre os alunos.
Impressionou-me muito a estrutura e a organização dos alunos que jogam Yugioh!. Ali, naquele espaço que eles utilizam para jogar, há uma riqueza de relações, na
quais o mais experiente ensina para o mais novo, há uma relação de hierarquia e um
respeito entre os jogadores. Ali são desenvolvidos conhecimentos que a escola não
reconhece que existam.
A Célula, na mesma medida, é organizada pelos alunos que querem conversar
sobre Deus e sobre os ensinamentos da Bíblia. Eles se reúnem durante o recreio
para isso, mesmo que, dentro do currículo da escola, não haja nenhuma disciplina
que discuta assuntos religiosos. Há, então, dentro do ambiente escolar, um grupo
de alunos que difundem esses ensinamentos e se inter-relacionam com o grupo, e
alunos de jogam Yugi-oh!, pois alguns jovens participam dos dois grupos.
Assim, acontecimentos no interior da escola que estão ali, no pátio da escola, à
vista de todos, passam despercebidos aos olhos dos professores e da coordenação.
Nesse sentido, a proposta deste trabalho foi mostrar este lado, aquele que
em muitos momentos não se vê, não aparece, tem que ser procurado. O lado dos
alunos, as suas práticas, que fogem muitas vezes das regras e estruturas da escola.
Talvez este seja um dos receios dos professores: descobrir que a dinâmica de ensinar
não está exclusivamente em suas mãos. Afinal, a escola é muito mais do que se vê
dentro de uma sala de aula. Aliás, percebi que a escola viva, rica em experiências
culturais acontece no tempo do “entre”, ou seja, entre uma aula e outra num pequeno
intervalo ode os alunos trocam de sala, entre a hora da entrada até o sinal para ir
para a sala, entre as aulas, num tempo maior, o recreio, entre o tempo de descer e
esperar o sinal da saída e já fora da escola, entre o portão até chegar em suas casas.
Diante disso, as relações escola e jovens, escola e lazer, lazer e jovens e escola,
lazer e jovens foram percebidas por meio das diversas práticas e das conversas com
os alunos. Cada um tem uma forma diferente de se relacionar com o espaço e utiliza
o tempo do recreio de diversas maneiras, também.
Pretendi com este trabalho novos pensamentos no campo do lazer, pensar a
escola sob o olhar do lazer e o lazer sob a ótica da escola: momentos da vida que
se relacionam e não se separam. Isso porque a escola não é um espaço separado
da vida social. Pelo contrário, as experiências de vida de cada aluno que frequenta
a escola emergem nas práticas e nos ensinamentos que são difundidos entre eles,
principalmente durante o recreio.
Nesse sentido, o lazer está presente na escola, por meio das vivências,
experiências, práticas sociais que deslocam o lócus do aprendizado para outros
tempos/espaços no contexto escolar. Os conhecimentos produzidos pelos alunos,
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nos momentos dos encontros, confirmam que a relação lazer, escola e jovens é uma
relação rica em possibilidades de práticas sociais diversas e abre uma discussão
sobre o espaço que o lazer ocupa no contexto escolar de diferentes escolas.
Assim, o desafio agora é fazer um movimento já proposto por Malheiros (2012),
de observação e de entendimento dos processos de socialização e educação
dos jovens fora da escola, mas dentro desse processo de educação permanente,
proposto por Paulo Freire.
THE LEISURE, YOUNG PEOPLE AND THE SCHOOL: TERRITORIES, EVENTS AND
KNOWLEDGE IN THE EVERYDAY OF A PUBLIC SCHOOL OF FUNDAMENTAL
TEACHING, IN THE MUNICIPALITY OF BELO HORIZONTE
ABSTRACT: The leisure, youth and school relationship permeated this research, in the search
to understand the cultural experiences of youngsters from 12 to 15 years, in the school context.
Ethnography was chosen as a methodology to answer the initial questions of the work. I perceived
the school as a multicultural space, experienced and resignified by the students in different ways, in
the moments when they were outside the classroom, transforming the school context into space of
leisure practices.
Keywords: Leisure. Youth. School.

OCIO, JUVENTUD Y LA ESCUELA: TERRITORIOS, ADELANTOS Y
CONOCIMIENTOS EN LA VIDA COTIDIANA DE UNA ESCUELA PÚBLICA DE
EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
RESUMEN: La relación de ocio, la juventud y la escuela impregnadas esta investigación, tratando
de comprender las experiencias culturales de los jóvenes de 12 a 15 años, en el contexto escolar.
Etnografía fue elegido como el método para responder a las preguntas del trabajo inicial. Vi a la escuela
como un espacio multicultural, con experiencia y reinterpretados por los alumnos y estudiantes de
diferentes maneras, en los momentos en que estaban fuera del salón de clases, haciendo que el
espacio ambiente escolar de actividades de ocio.
Palabras claves: Ocio. La juventud. Escuela.
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OS REFLEXOS DA PRECARIEDADE SUBJETIVA NO
LAZER DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL
PAULISTA1
Bruno Modesto Silvestre2
Silvia Cristina Franco Amaral3
RESUMO
Este trabalho busca investigar os reflexos da precariedade subjetiva no lazer dos professores da rede
estadual paulista. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou de entrevistas semiestruturadas e
da análise de documentos que versam sobre o trabalho docente no estado de São Paulo.Foi possível
identificar que o precariedade subjetiva interfere no lazer das diferentes categorias empregatícias
existentes entre os professores dessa rede de ensino, sobretudo entre os intermitentes.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer;Tempo Livre; Trabalho Docente.

1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa é um recorte de uma investigação mais ampla sobre
o tempo de não trabalho e o lazer dos professores que atuam na Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo (SEESP)4. Neste excerto se tem por objetivo
investigar os reflexos da precariedade subjetiva no lazer de professores dessa rede
de ensino.
Em primeiro lugar, vale destacar que a pesquisa foi orientada pela ideia de
que para se analisar o lazer de qualquer setor da classe trabalhadora é necessário
considerar as características do tempo de trabalho, sobretudo, as condições
materiais às quais está submetida a categoria de trabalhadores em questão, posto
que, segundo Padilha (2012), trabalho e lazer se influenciam mutuamente.
No que tange o trabalho docente, a partir dos anos 90, segundo Venco e Rigolon
(2014), a lógica pautada na administração gerencialista, ancorada na racionalidade
econômica e orientada na noção da educação como serviço e não como direito,
desencadeou um processo de intensificação do trabalho e precariedade entre
professores.
Neste processo, os elementos de degradação e de precariedade do trabalho
não se restringiram à esfera objetiva. Segundo Linhart (2014) é possível avançar cada
1 Pesquisa financiada pela CAPES por meio de bolsa de estudos, nº do processo: 01-P-03504/2014.
2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), modesto.b@gmail.com
3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), scfa@fef.unicamp.br
4 Trata-se de uma pesquisa de mestrado, defendida em 2016 e denominada: “Precários no trabalho
e no lazer: um estudo sobre os professores da rede estadual paulista.
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vez mais a ideia de uma precariedade subjetiva que além de afetar os trabalhadores
instáveis com contratos flexíveis, afeta também os trabalhadores com estabilidade
empregatícia. Essa forma de precariedade emerge como um componente do
trabalho moderno e pode ser compreendida como:
O sentimento de não estar “em casa” no trabalho, de não poder se fiar em suas
rotinas profissionais, em suas redes, nos saberes e habilidades acumulados graças
à experiência ou transmitidos pelos mais antigos; é o sentimento de não dominar
seu trabalho e precisar esforçar-se permanentemente para adaptar-se, cumprir os
objetivos fixados [...]É o sentimento de isolamento e abandono. É também a perda
de autoestima, que está ligada ao sentimento de não dominar totalmente o trabalho,
de não estar à altura, de fazer um trabalho ruim, de não estar seguro em assumir
seu posto. [...] O resultado é, frequentemente, o medo, a ansiedade, a sensação de
insegurança (comodamente chamada de estresse) (LINHART, 2014, p.16).
Desse modo, para perfazer o objetivo anunciado,após a apresentação do
percurso metodológico, o texto está organizado em duas seções: a primeira busca
caracterizar os trabalhadores docentes da rede estadual paulista; na sequência se
discute como a precariedade subjetiva do trabalho reverbera no lazer dos professores
aqui investigados.
2 PERCURSO METODOLÓGICO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório que utilizou de
entrevistas semiestruturadas e da análise de documentos e legislações que versam
sobre o trabalho docente no estado de São Paulo.
Foram realizadas um total de 29 entrevistas, 14 com professores estáveis e
15 com professores intermitentes5. As análises ocorreram de forma crítica com o
propósito de apreender, no discurso desses docentes, os elementos da concretude
do trabalho e do lazer.
Vale ressaltar que este trabalho recebeu aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa6 e as entrevistas semiestruturadas foram realizadas mediante apresentação
e aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
3 AS DISTINTAS FORMAS DE SER DOS TRABALHADORES DOCENTES DA SEESP
Os trabalhadores docentes que compõem o sistema público de educação
no Estado de São Paulo formam uma categoria profissional heterogênea, afinal,
com cerca de duzentos e vinte mil professores7, se trata de uma das maiores redes
de educação da América Latina. A despeito do tamanho da categoria,constatouse que essa heterogeneidade ocorre, principalmente, pelas diferentes formas de
contratação e direitos trabalhistas.
Há nos quadros funcionais da SEESP os professores com estabilidade
empregatícia e os professores temporários ou intermitentes. Entre os estáveis,
encontram-se efetivos via concurso público e os com estabilidade adquirida por
5 O número exato de entrevistas não foi previamente estabelecido, optou-se pela utilização do
critério de saturação das entrevistas de Minayo (2009).
6 Parecer nº 1162726.
7 Fonte: cadastro funcional da SEESP (2015).
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força de lei. Os professores com regime de trabalho intermitente, cerca de 50% de
acordo com Venco e Rigolon, são os temporários e os eventuais.
Os professores temporários cadastram-se nas Diretorias de Ensino (DE) e são
classificados de acordo com títulos e o tempo de experiência no magistério. Os
professores eventuais, por outro lado, não atribuem aulas/salas, após cadastro na DE,
realizam “plantões” nas unidades escolares e, na ausência do professor responsável
por determinada disciplina/sala, realizam a substituição.
Como forma de demonstrar alguns dos elementos que expressam a condição
de precariedade dos professores intermitentes, encontra-se sistematizado no
quadro abaixo as diferenças referentes aos direitos trabalhistas para cada forma de
contratação.

Direitos Trabalhistas

Efetivo Categoria A e
Estável Categoria F

Temporário
Categoria O

Eventual
Categoria V

Aposentadoria

SPPREV

Recolhe INSS

Recolhe INSS

Aux. Transporte

S (sim)

S

S (Proporcional a
quantidade de aulas
dadas)

Falta Médica Remunerada

6 (máx. de uma por mês)

6(máx. de uma por mês)

N (não)

Faltas Abonadas

6 (máx. de uma por mês)

2 (máx. de uma por mês)

N

Lic. Gestante

180 dias

120 dias

N

Lic.Gala

8 dias

2 dias

N

Lic. Nojo (Falecimento
deFamiliares)

8dias

2 dias

N

Horas de Trabalho
Pedagógico

S

S

N

Férias

S

S (Proporcional ao tempo
do contrato)

N

13º Salário

S

S (Proporcional ao tempo
do contrato)

N

Adicional por tempo de
serviço

S

N

N

Evolução Funcional

S

N

N

IAMSPE

S

N

N

Lic. Prêmio

S

N

N

Sexta parte

S

N

N

Quadro 1 – Direitos trabalhistas de diferentes categorias docentes
Fonte: Elaboração Própria8

4 REFLEXOS DA PRECARIEDADE SUBJETIVA NO LAZER DOCENTE
Foi possível apreender que a condição de precariedade subjetiva, oriunda do
processo de desmantelamento e precariedade do trabalho docente na SEESP,permeia
8 Elaborado por meio das seguintes legislações: Lei 10.261/68; Decreto-Lei 257/70; Lei 500/74;
Constituição Estadual/89 art. 129; Lei Complementar 836/97; Lei Complementar 958/04; Lei
Complementar 1054/08 e Lei Complementar 1093/09.
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as diversas dimensões da vida dos professores aqui investigados. Neste trecho do
resumo serão pontuadostrês reflexos dessa forma precariedade –observados em
maior ou menor grau a depender a forma de contratação –, sobre o lazer docente.
Entre os mecanismos de gestão provenientes do setor privado adotados pela
SEESP, o Sistema de Bonificação por Resultados (BR)9 em consonância com o
Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP),
mostraram-se freqüentes nas entrevistas.Os professores exteriorizaram que se
sentem pressionados a valer-se de trabalhos prescritos para preparar conteúdos
que colaborem para atingir as metas do SARESP.
Quando as indagações tocaram a relação entre o SARESP e política de BR com
a dinâmica de trabalho e devida, as respostas mostraram-se similares ao exemplo
abaixo.
O Bônus e o SARESP Interferem muito, por causa da cobrança que a gente
sofre, não só da coordenação, mas do restante da escola como um todo (Entrevista
5, 05 de out. de 2015).
Uma das expressões da precariedade subjetiva, segundo Linhart (2014), é o
sentimento de ter que se esforçar permanentemente para cumprir os objetivos
fixados. Nesse sentido, foi possível identificar que parte expressiva dos professores
empregam o que deveria ser o tempo de não trabalho em atividades relacionais
às metas do SARESP. Além disso, parte dos entrevistados realizam atividades de
lazer, como leituras, filmes e até mesmo viagens, que de uma maneira ou de outra
se relacionam com a carreira docente e, mesmo nessas, foi possível encontrar traços
relacionados ao índice de metas.
Conforme demonstrado na caracterização do professores, os intermitentes
apresentam objetivamente condições mais precárias de trabalho em relação aos
estáveis. Assim, é patente afirmar que a precarização subjetiva os afeta de maneira
singular.
Por conta da alta rotatividade de locais de trabalho os professores intermitentes,
de acordo com Venco e Rigolon (2014), demonstram uma falta de pertencimento às
instituições escolares em que atuam. Nesta perspectiva, foi possível identificar que
nas festas e confraternizações, em especial as realizadas no final do ano, há menor
participação e integração desses professores, condição que reforça o sentimento
de isolamento e abandono, característico da precariedade subjetiva.
Ademais, é importante apresentar considerações sobre as férias, período
em que usualmente se concentra a maior parcela de vivências e práticas de lazer.
Excetuando o recesso do meio do ano para os professores temporários, o período
de férias, tanto para esses, como para os professores eventuais, caracteriza-se como
desemprego. Os dois trechos de entrevistas abaixo exemplificam este cenário.
Categoria “O” perde o contrato, perde as aulas no final do ano. Janeiro
ainda recebe um resíduo, porque dezembro ainda tem até metade com aula,
fevereiro e março você não recebe, então, ou você se programa durante o
ano, faz um bico aqui, outro ali... (Entrevista 25, 05 de nov. de 2015).
9 Instituída pela Lei Complementar 1078/08 a BR caracteriza-se por um bônus salarial ao final do
ano para os professores das escolas que atingirem a meta do SARESP. O professores eventuais não
estão inclusos na BR.
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Difícil, a gente fica nessa situação: ai, não posso viajar, não posso fazer aquela
viagem. Por quê? Porque eu não sei se eu vou pegar aula ano que vem, eu não
sei quando eu vou pegar aula. Então assim, é bem difícil, é bem complicado,
é bem frustrante (Entrevista 19, 03 de nov. de 2015).

A inexistência das férias para os professores intermitentes é uma condição de
precariedade objetiva que resvala nos sentimentos de precariedade subjetiva, que
corrobora a intensificação do trabalho e sufoca as práticas e vivências de lazer.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta trabalho buscou, após caracterizar as diferentes formas de contratação
dos professores da SEESP, demonstrar três reflexos da precariedade subjetiva no
lazer desses trabalhadores, foram esses: (1) na busca para cumprir as metas fixadas
pelo lógica gerencial, parte dos professores se utilizam do que deveria ser o tempo
de não trabalho, e mesmo de vivências de lazer, para construção de atividades
que almejem essas metas; (2) os professores intermitentes tem uma relação de
não pertencimento ao espaço de trabalho, o que acarreta menor participação e
integração nas confraternizações escolares,reforçando o sentimento de abandono e
isolamento; (3) os intermitentes não têm direto às férias, neste período os contratos
são rescindidos.
Dado os elementos apresentados, foi possível averiguar que a precariedade
subjetiva permeia a dinâmica de vida e traz reflexos para o lazer dos professores
investigados como um todo, principalmente entre os intermitentes.
THE REFLECTIONS OF SUBJECTIVE PRECARIOUSNESS IN TEACHER’S LEISURE
AT PUBLIC SCHOOLS OF SÃO PAULO
ABSTRACT: This research is proposed to investigate the influences of subjective precariousness in
leisure time of teachers that work at public schools in São Paulo. It is a qualitative research performed
from semi-structured interviews and the analysis of documents about teaching work in São Paulo
state. It was possible to identify that the subjective precariousness interferes in the leisure of the
different employment categories that involves being a teacher in São Paulo educational network.
KEYWORDS: Leisure; Free Time; Teaching work.

LAS REFLEXIONES DE LA INSEGURIDAD SUBJETIVA EN ÓCIO DE LOS
MAESTROS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS PAULISTAS
RESUMEN: Este trabajo investiga las influencias de la inseguridad subjetiva en ocio de maestros que
trabajan en el sistema escolar público paulista. Se trata de una investigación cualitativa, basada en
la realización de entrevistas y análisis de documentos que tienen que ver con la enseñanza en el
estado de Sao Paulo. Se identificó que la precariedad subjetiva interfiere en el ocio de las diferentes
categorías de maestros, especialmente entre los que tienen contrataciones temporales.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Tiempo Libre; Trabajo Docente.
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PROJETO VILA SUSTENTÁVEL: POSSIBILIDADE DE
CONCRETIZAÇÃO NO TEMPO E ESPAÇO DE LAZER
NO BAIRRO UBERABA?1
Felipe Sobczynski Gonçalves2
Simone Rechia3
RESUMO
O presente trabalho expõe parte da pesquisa etnográfica que já foi consolidada no processo de
doutoramento, cuja problemática é: Como uma proposta de ação coletiva, desenvolvida em longo
prazo possibilita aos moradores do Bairro Uberaba se apropriarem dos diferentes espaços de lazer
de maneira autônoma? Até o momento não temos resultados conclusivos, porém já é possível afirmar
que para se efetivar tal proposta instituições e comunidades precisam agir em conjunto.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Espaço Público; Comunidade.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado que está
em andamento, nossa intenção é apresentar as ações que já se consolidaram no
decorrer do processo.
Trata-se de uma pesquisa que apresenta o Projeto Vila Sustentável (PVS) e as
ações desenvolvidas por um coletivo que procura dar voz e vez aos moradores de
determinado bairro periférico da cidade de Curitiba. O coletivo é composto pelas
seguintes instituições Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), Unidade de Saúde Lotiguaçu,
Fundação Cultural de Curitiba – FCC e Instituto Municipal de Administração Pública
– IMAP, além do GEPLEC-UFPR, ONG-Projeto Geração e associação de moradores)
e comunidade (Mc’s, skatistas e músicos da fanfarra da Escola Estadual Anibal
Khury).
Nossa intenção é acompanhar os diferentes grupos que compõem o coletivo
do PVS, tendo como preocupação central perceber como os espaços de lazer que
fazem parte do bairro Uberaba e que se encontram na área compreendida entre
as ruas Comendador Franco, Br 277, Rio Iguaçu e Velci Bolivar Grandó (Figura 1)
influenciam ou proporcionam mobilizações e sustentam as ações desse conjunto.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Secretaria Estadual de Educação (SEED), Secretaria Municipal de Educação (SME), Universidade
Federal do Paraná (UFPR), felipesgon@gmail.com
3 Universidade Federal do Paraná (UFPR), simone@ufpr.br
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Figura 1 - Delimitação da área de estudo

O CAMPO DE ESTUDO
Nesse momento, a intenção é apresentar o local em que a pesquisa será
realizada e a problemática que acompanha a caminhada. Antes de descrever o
PVS, torna-se essencial apresentar o bairro Uberaba, espaço em que a pesquisa
se desenvolve. O mesmo localiza-se na região leste da cidade de Curitiba e faz
limite com o município de São José dos Pinhais. Historicamente o bairro teve um
crescimento desordenado e atualmente é composto por uma população de 72.056
habitantes, com densidade demográfica de 50,71 hab/ha, concentrados em 23.958
residências, sendo a densidade domiciliar de 3,01 habitantes (IPPUC, 2015). Esses
dados refletem o mesmo problema apresentado por Sennett (2003) ao expor o que
ocorreu com surgimento das cidades, quando considerada uma entidade social,
econômica e legal, ao crescer demasiadamente e ao se diversificar não conseguiu
manter as pessoas unidas. Dessa maneira, o crescimento desenfreado das cidades
acaba afastando as pessoas, fazendo com que se isolem e se encaminhem para as
periferias. De acordo com o IPPUC (2015), o bairro Uberaba atualmente apresenta 14
áreas de ocupações irregulares, com 3.879 unidades, perfazendo 21% da população
do bairro. Composto predominantemente por casas (86,43%), possui 12,92% do
território total composto por área verde, o que representa 1,79% das áreas verdes
de Curitiba e são constituídas por 15 jardinetes, 01 parque e 17 praças.
O Uberaba é um dos bairros com alto índice de violência em espaços públicos,
analisando os dados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado do Paraná, o bairro destaca-se como um dos mais violentos da capital
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paranaense. De acordo com o Relatório de Janeiro a Dezembro de 2015, o mesmo
apresentou um número de 21 homicídios, sendo considerado o quinto bairro mais
violento da capital. Nos dados apresentados em Maio de 2016, referente ao primeiro
trimestre, permaneceu na mesma colocação com um número de 8 homicídios até o
mês de Março4.
Analisando os dados do IPPUC com as pesquisas desenvolvidas pelo GEPLECUFPR pode-se afirmar que parte da população do bairro pouco se desloca para
além do seu território com o objetivo de se apropriar da cidade como um todo, seja
pelas distâncias do bairro, seja pelo poder aquisitivo da população5.
Devido a essa realidade, o bairro acaba não suprindo as necessidades da
população no que se refere ao acesso às diferentes atividades culturais e
aos espaços e equipamentos de lazer. A partir dessa configuração, emerge
como problema de pesquisa a seguinte questão: Como uma proposta de
ação coletiva, desenvolvida em longo prazo possibilita aos moradores do
Bairro Uberaba se apropriarem dos diferentes espaços de lazer de maneira
autônoma?

Na tentativa de responder a problemática, o estudo caminha na direção
dada pelos seguintes objetivos específicos: compreender como se desenvolve o
Projeto Vila Sustentável; identificar os diferentes interlocutores participantes do
PVS; descrever o PVS a partir do olhar de seus integrantes; analisar se os espaços
incluídos nas ações do PVS sofreram influência nas suas formas de uso e apropriação
no tempo e espaço de lazer.
Assim, a investigação que propomos caminha para um estudo de múltiplas
interseções, configura-se como uma pesquisa etnográfica e utiliza como estratégia
as técnicas de observação participante, diário de campo, entrevista aberta, o contato
direto com o universo investigado e outros meios auxiliares (VELHO, 1980).
A pesquisa etnográfica permite que se efetive a análise cultural, inspirada em
Geertz (1989), o qual salienta que a interpretação das culturas faz-se a partir de
uma descrição “densa do campo empírico”. Essa descrição do cotidiano possibilita
que o pesquisador se depare com o inesperado, nesse sentido, uma das principais
características da pesquisa qualitativa ou interpretativa é que o pesquisador
não deve prever resultados, ou seja, deve ir a campo o mais aberto possível para
diferentes possibilidades, buscando o que se revela importante para a realidade, ou
seja, os interlocutores estudados.
Para Magnani (2002, p.17),
o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode
usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa;
ele é antes um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de
procedimentos.
4 No dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública, no ano de 2015 e no primeiro
trimestre de 2016, os bairros mais violentos da capital são respectivamente, Cidade Industrial, Cajuru,
Sítio Cercado, Tatuquara e Uberaba. (SESP/PR, 2016).
5 De acordo com o IPPUC (2015), aproximadamente 70% da população do bairro recebe menos de
2 salários mínimos por mês. Sendo que desse total, 31% recebe entre 1 e 2 salários mínimos e 24%
recebe entre 1 salário.
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CONHECENDO O OBJETO DE PESQUISA E ALGUMAS AÇÕES EFETIVADAS
O Projeto Vila Sustentável, procura beneficiar aproximadamente 30 mil
pessoas residentes no perímetro que delimitamos anteriormente. Dentro desse
limite encontram-se sete vilas da região que fazem parte do bolsão Audi-União,
que abriga 3,1 mil famílias ou cerca de 12 mil pessoas, localizados entre a linha do
trem e o Rio Iguaçu. Representantes dessas comunidades se reúnem para decidir
sobre o que fazer e como buscar apoio para melhorar a vida e a integração das
comunidades. Além de se encontrarem periodicamente com representantes da
SMMA, IMAP, SMELJ, Fundação Cultural de Curitiba, Unidade de Saúde-Lotiguaçu,
Escolas Municipais e Estaduais, GEPLEC-UFPR para definir as prioridades para quem
vive e trabalha na região.
De acordo com Braun et al. (2016), o VS tem como objetivo estabelecer,
coletivamente, práticas de sustentabilidade, enquanto um processo que permita
às pessoas a oportunidade de decidir sobre as próprias escolhas, aliando o bem
estar individual e coletivo com a conservação do meio físico. Além da organização
do espaço e a ampliação das oportunidades na geração de emprego e renda o
projeto pretende estimular à cooperação entre moradores, agentes e parceiros num
permanente exercício de cidadania.
Busca-se um olhar sobre a relação de diálogo entre o poder público municipal,
a universidade e a comunidade local, a partir da identificação de quais desafios
e potencialidades o projeto Vila Sustentável poderia contribuir numa perspectiva
deliberativa para a participação social.
Trata-se de um projeto idealizado e coordenado pela SMMA da Prefeitura
Municipal de Curitiba. No entanto, para ser efetivado precisa da colaboração de
diferentes agentes, como relatei brevemente no início do texto. Dentre os princípios
do projeto destaca-se a percepção inseparável dos atores e do seu território, ou
seja, é fundamental que as ações desenvolvidas integrem a comunidade de maneira
efetiva. Com o intuito de concretizar essa participação, foi criado um comitê local
que envolve qualquer pessoa da comunidade que tenha interesse em participar.
O PVS, tem proporcionado um espaço de diálogo com os moradores do bairro,
principalmente, por meio de suas lideranças e vem desenvolvendo uma dinâmica de
trabalho que funciona levando em consideração as ações desenvolvidas na Praça
“Frei Jorge Dudu da Silva” no tempo e espaço de lazer da comunidade, culminando
num apogeu relacional e cultural da sociedade e das diversas instituições. Esse
zênite das ações pensadas e planejadas se efetiva com os eventos desenvolvidos
em parceria. Entretanto, essa etapa é antecedida por grande articulação dos atores
em torno das demandas levantadas pelas pessoas presentes nas reuniões e após os
eventos são realizados encontros de avaliação.
O desenvolvimento dessas ações não se efetiva sem dificuldades, principalmente,
pelo número de pessoas e instituições envolvidas. Porém sempre são estabelecidas
funções e responsabilidades entre os envolvidos para que as ações saiam do plano
das ideias e se efetivem no dia a dia do bairro. Pensando num organograma para
o desenvolvimento das diferentes etapas do projeto, chega-se aproximadamente a
seguinte constituição.
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Atores envolvidos:
fomentar a participação e
acolhimento, sem
restrição, dos diversos
atores.

Construção do diálogo:
Instituir espaços que
possam dar voz e vez aos
atores desse território.

DIÁLOGO

Diagnóstico:
Compreender de quais
recursos a sociedade
dispõe.

Devolutiva: A confiança
e o respeito são bases para
que a sociedade se
empodere e compreenda
os limites.

Organograma 1: Etapas do projeto
Fonte: Adaptado de Braun et al. (2016)

O organograma, procura demonstrar os elementos que periodicamente podem
ser reconhecidos no processo, mas que não devem ser tomadas como regra. A direção
em que as flechas se encontram, representa que os elementos são intercambiáveis
dependendo da etapa do projeto. Como não existe um limite à entrada de pessoas e
instituições que tenham interesse em participar, não se estabelece uma linearidade
entre os diferentes pontos. Isso ocorre devido à dinâmica e abertura que o PVS
apresenta.
Procurando exemplificar, o diagnóstico é desenvolvido no início de um
processo, mas à medida que novos atores vão estabelecendo vínculo com o projeto
ele permite compor novas realidades, assim como pode representar o fim de uma
ação e o início de outra. Os atores envolvidos e a construção do diálogo estão
diretamente ligados. Pensando nas etapas de avaliação e de diagnóstico, ambas
representam o momento em que os atores sociais se identificam e percebem a
possibilidade de participação no processo, no entanto, também caracterizam o
início de um novo desafio, uma vez que têm a capacidade de fomentar o diálogo e
permitem a participação de novos atores.
Temos condições de realizar tais afirmações pelo fato de participarmos de 24
reuniões de um total de 28 propostas, desde o início do projeto, que ocorreu pela
primeira vez no mês de setembro de 2014 e a última foi no mês de julho de 2016. Para
facilitar visualmente as diferentes etapas, o quadro 1, representa em cada círculo a
data da reunião e o tema trabalhado.
Esse percurso contou com 28 reuniões com a participação dos diferentes
atores da comunidade em conjunto com as instituições. Os eventos realizados na
praça evidenciam as relações que se estabelecem nas etapas anteriores e acaba
se caracterizando como o ápice do projeto. Essa é uma questão importante, pois a
participação da comunidade nesses eventos se efetiva no momento em que ela tem
liberdade de escolha, apresentam um tempo livre de – que está diretamente ligado
ao tempo de trabalho – e um tempo livre para – direcionado ao desenvolvimento
da liberdade plena, seja por meio das diversas práticas culturais, pelo descanso
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ou contemplação6, ou seja, é no tempo e espaço de lazer que elas se reúnem,
conversam, trocam experiências, refletem a respeito do cotidiano e das ações que
se efetivam no bairro.

Quadro 1: Fluxograma das reuniões e temas trabalhados
Fonte: O autor

CONSIDERAÇÕES
Acreditamos na importância de levar em consideração a produção acadêmica
vinculada com a comunidade, lembrando sempre que os indivíduos não são apensa
objeto de estudo, mas sim sujeitos em relação, ou seja, são interlocutores como
afirma Uriarte (2015).
Esperamos, com esse trabalho, proporcionar o desenvolvimento local da
comunidade, possibilitando que se efetive a força social do espaço gerando o seu
empoderamento. Acreditamos que uma das ferramentas para efetivar essa força
social são as experiências que se desenvolvem no tempo e espaço de lazer.
Ao finalizar essa etapa, podemos afirmar que emergem mais dúvidas que
certezas, dentre elas destacam-se: Será que a Vila pode ser sustentável de maneira
autônoma, sendo o poder público apenas o mediador? Os espaços determinam as
práticas na praça, mas quais seriam as “maneiras de fazer” que aquela comunidade
se utiliza para dar outro sentido aos espaços?
SUSTAINABLE VILLAGE PROJECT: POSSIBILITY OF CONCRETIZATION IN TIME
AND SPACE OF LEISURE IN THE UBERABA NEIGHBORHOOD?
ABSTRACT: The present paper exposes part of the ethnographic research that has already been
consolidated in the doctoral process, whose problem is: How does a collective action proposal,
developed in the long term, allow the residents of the Uberaba neighborhood to appropriate the
different leisure spaces in an autonomous way? So far we have no conclusive results, but it is already
6 Ideia presente no livro Psicosociología del tempo libre: um enfoque crítico, de Frederic Munné.
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possible to affirm that in order to make such a proposal, institutions and communities need to act
together.
KEYWORDS: Leisure; Public Space; Community

PROYECTO ALDEA SOSTENIBLE: POSSIBILIDAD DE CONCRETIZACION EN EL
TIEMPO Y ESPACIO DE OCIO EN EL BARRIO UBERABA?
RESUMEN: El presente trabajo expone una parte de la investigación etnográfica que ya se ha
consolidado en el proceso de doctorado, cuyo problema es: ¿Cómo se logra una propuesta de acción
colectiva, desarrollada a largo plazo, que permita a los residentes del barrio Uberaba apropiarse de
los diferentes espacios de ocio de una forma independiente? Hasta ahora no tenemos resultados
concluyentes, pero ya es posible afirmar que para hacer tal propuesta, las instituciones y las
comunidades deben actuar juntas.
PALABRAS CLAVES: Ocio; Espacio Público; Comunidad
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TENSÕES, TRADIÇÕES E LAZER: ESTRANHAMENTOS
DE UM PROFESSOR DE UM GRUPO DE
CONVIVÊNCIA1
Luis Felipe Silveira2
RESUMO
Este trabalho discute sobre estranhamentos percebidos ao assumir a coordenação dos encontros de
um grupo de convivência que já tinha mais de vinte anos desde a sua fundação. Esse desafio mostrou
a necessidade de me ressignificar no papel de professor que atua nocampo de lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Grupo de convivência; Envelhecimento.

1 INTRODUÇÃO E DECISÕES METODOLÓGICAS
Este trabalho tem como referência a produção de conhecimento no lazer,
especialmente aquela que se dedica a compreender esse fenômeno como lugares
antropológicos, isto é, como universos socioculturais nos quais se constituem
apropriações de espaços públicos (parques, praças, escolas, ginásios, etc.). Existem
coletivos de estudos e de pesquisas que tratam dessa questão, dentre os quais
podemos mencionar o Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade
na cidade de Curitiba-PR, o Grupo de Estudos Socioculturais de Educação Física
na cidade de Porto Alegre-RS, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Públicas
e Lazer na cidade/região de Campinas-SP, o Grupo de Estudos sobre Futebol e
Torcidas na cidade de Belo Horizonte-MG, o Laboratório de Estudos e Pesquisa do
Lazer na cidade de Montes Claros-MG, e o Grupo de Pesquisa em Esporte, Lazer e
Comunicação na cidade/região de Goiânia-GO.
Obviamente estes não são os únicos grupos, mas são aqueles em relação aos
quais o presente trabalho tem pretensões de dialogar no âmbito do Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte, no Grupo de Trabalho Temático Lazer e Sociedade.
Na impossibilidade – pelos limites do resumo expandido – de citar os muitos estudos
produzidos por eles, vale enfatizar que há um consenso em torno do qual o lazer é
entendido como um universo simbólico que guarda singularidades nas experiências
cotidianas de grupos sociais urbanos, frequentemente materializadas na forma
de redes de sociabilidades que têm suas histórias, suas disputas relacionais e que
conferem identidades.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Secretaria Municipal de Esporte,
Recreação e Lazer (SME-POA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-PPGCMH),
Centro de Desenvolvimento de Pesquisas sobre Políticas Públicas de Esporte e Lazer - REDE CEDESRS, luisfelipe.silveira@gmail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 09 - LAZER E SOCIEDADE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2487

A produção acerca dessa questão no lazer dialoga com um estranhamento
que produzi ao assumir, como professor, aulas de dança e um grupo de convivência
constituído de idosos, a maioria mulheres, num Ginásio de Esportes da cidade de
Porto Alegre, sendo este um lugar privilegiado de seus lazeres. Havia uma certa
expectativa para a chegada do novo professor (autor deste texto), pois estavam há
cerca de dezoito meses sem essa referência devido a aposentadoria da professora
que criou o grupo. No encontro que fui apresentado, dois discursos que se faziam
presentes: um me mostrava que tinha uma tradição, e que todos os integrantes
tinham um grande orgulho de participar do grupo; outro me mostrava que, apesar
do orgulho do passado, ele não importa mais, pois agora “é o professor novo que vai
levar o grupo” (afirmação de uma integrante do grupo). Portanto, o estranhamento
se dava em relação ao discurso da necessidade do novo professor para a existência
e manutenção do grupo. Quais eram os lugares e posições do professor e de suas
aulas? Fui contratado para ‘ser professor’ ou para ‘sustentar a existência’ de um grupo
de lazeres? Em que medida essa distinção faz sentido numa lógica de apropriação
de equipamentos públicos para o lazer?
Com interrogações como estas em mente, desenvolvi registros de campo,
contemplando o que Wacquant (2002) mencionou como “participação observante”
(p.23), isto é, descrições daquilo que fui aprendendo e incorporando no cotidiano
das intervenções, especificamente “nas situações de lazer”, tal como sustentam
Stigger e Myskiw (2015, p.169). Além disso, este trabalho também se fundamenta
na análise de um livro intitulado “Nossas Histórias”, produzido em 2012 com relatos
de cinquenta e oito integrantes do grupo de idosos com o qual tenho trabalhado.
O conjunto do material empírico produzido, tendo em vista os estranhamentos e
as interrogações acima, no contexto do debate sobre o lazer como um universo de
significados e de apropriações, colaborou para a produção de três categorias, as
quais passo a descrever sucintamente em sentido interpretativo.
2 A NOSSA TRADIÇÃO
No dia 4 de setembro de 1993, o grupo de convivência foi criado pela professora
que o liderou até dezoito meses antes da minha apresentação. A proposta de criação
do grupo era de atender idosos com o objetivo de proporcionar “participação em
atividades de lazer, música, técnicas e dinâmicas em grupo para estreitar as relações
interpessoais, debate sobre o envelhecimento e qualidade de vida e a promoção da
auto-organização”3 (GRUPO BEIJA-FLOR, 2012).
No início, grupo se encontrava duas vezes por semana para as aulas que
envolviam ginástica, alongamento e dança. No ano de 1994, o grupo começou a
utilizar as sextas-feiras para um terceiro encontro que visava estreitar as relações
interpessoais; realizaram-se debates sobre o envelhecimento e sobre qualidade de
vida, assim como passou-se a aproveitar o espaço para fomentar a auto-organização
dos integrantes do grupo.
Nesse sentido, a professora e o grupo constituíram uma ‘diretoria4’, isto é, um
grupo de integrantes que ficaria responsável pela administração e organização do
3 Este objetivo foi retirado de um livro organizado e escrito pelos componentes do grupo. O conteúdo
do livro são relatos dos integrantes, da professora e da diretora do Ginásio Tesourinha.
4 Termo nativo.
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grupo. A ‘diretoria’ é constituída pelos seguintes cargos: vice-presidente, secretaria,
tesouraria, social, cultura, turismo, biblioteca e filantropia, todos selecionados pelo
presidente que é eleito a cada ano por voto secreto. Do ponto de vista analítico,
considerei estes cargos como ‘categorias de participação no grupo’.
Fazer passeios, os almoços mensais dos aniversariantes, os chás e os eventos
nas dependências do Ginásio, as participações em eventos e os jogos direcionados
ao público idoso fazem parte de uma tradição que foi, ao longo dos anos de
existência do grupo, constituindo seus lazeres. Neste processo, o papel do professor
foi se transformando. À medida que a tradição do grupo foi se consolidando, o
professor ‘em um sentido mais tradicional’ deixou de existir. A aula não era o seu
papel principal, pois a intervenção passou a ser produzida de forma colaborativa
entre os ‘alunos’ e o ‘professor’. Assim, qual passou a ser o papel do professor?
3 O NOSSO ESPAÇO PÚBLICO
A sala de número 27 do Ginásio, onde ocorrem os encontros do grupo, está
localizada abaixo da arquibancada, na lateral esquerda de quem acessa a área
esportiva do ginásio pela entrada principal. A sala está equipada com piso laminado
claro, um pequeno palco utilizado para as aulas em grupo, ar condicionado e forro de
gesso5. Também está disponível na sala um aparelho de som, uma caixa amplificada,
colchonetes e cerca de 60 cadeiras plásticas.
Anexo à sala existe um depósito onde ficam três armários com os materiais
do grupo, além de materiais de outras aulas que ocorrem na sala 27. O acesso ao
depósito e à sala de aula só é possível com a presença do professor; entretanto,
as chaves dos armários ficam sob responsabilidade da presidente do grupo e de
outros dois integrantes por escolha da presidente.
O ‘Bar’ é um local de encontro para diferentes grupos de alunos do Ginásio,
principalmente os alunos idosos que, muitas vezes, chegam cedo para as atividades
em que estão matriculados e/ou ficam até mais tarde, tomando um café e socializando
com os colegas. Este também é um local onde surgem e são discutidos assuntos
em pequenos círculos de integrantes do grupo. Assim, muitas tensões produzidas
no grupo e outras mais localizadas entre um ou outro integrante surgem nessas
conversas. Assuntos esses que eles mesmos chamam de fofocas. É recorrente, nas
reuniões do grupo, reclamações sobre as “fofocas do Bar” [DC], ou que “as coisas
do grupo devem ser faladas na reunião do grupo, não no Bar” [DC]. Este espaço
também é o escolhido para alguns eventos do grupo, tal como os brechós de roupas
e artigos usados.
Os integrantes do grupo de convivência vivenciam seus lazeres tanto na sala
27 quanto no ‘Bar’. Estes espaços, que são públicos,são atravessados de diferentes
significados que me fazem pensar que, as noções dos indivíduos sobre espaço público
e espaço privado têm seus limites borrados nesses domínios. Há intervenção em
ambos os espaços, mas como minha intervenção pode ser qualificada e pertinente
em espaços que rompem com as lógicas de atuação construídas no processo de
formação acadêmico?
5 Estas estruturas foram financiadas pela Associação do Amigos do Ginásio.
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4 AS NOSSAS TENSÕES DO SOCIAL
Vou destacar, neste trabalho, a categoria de participação no grupo que é
denominada como ‘social’. Acredito que ser do ‘social’ é ter uma posição de maior
prestígio no grupo. Esta consideração parte da existência de uma tensão constante
entre algumas integrantes do grupo para assumir esta posição, que me parece mais
disputada do que a posição de presidente. Me conduz a essa interpretaçãoo seguinte:
o ‘social’ é a categoria de participação no grupo que proporciona a realização de
atividades que mais se aproximam com as noções de ‘cuidado’ com o outro, ou seja,
preparar o chá, arrumar e decorar a sala para a festa, organizar os salgadinhos e a
torta são noções de cuidado que, de certa forma, elas conseguem vivenciar quando
participam do ‘social’ e que vivenciaram em certos momentos das suas vidas em
que suas famílias tinham uma outra configuração6.
Acompanhei uma discussão após um cháem que havia a seguinte
reclamação:alguns dos integrantes ganharam bandejas com pedaços de torta
e salgadinhos que sobravam da festa. Na argumentação dos reclamantes, os
salgadinhos eram comprados com o dinheiro da ‘caixinha’, logo não era justo uns
ganharem mais do que os outros. A questão central da discussão não me parece
ser o pedaço de torta que alguém ganhou a mais, mas sim a crítica à gestão das
funções atribuídas ao ‘social’. Frequentemente sou alertado de que alguém ‘não
está fazendo do jeito certo’ [DC]. Essa tensão sobre as atribuições do ‘social’ é
frequente, parte de diferentes direções e me sinalizam este espaço de disputa. Assim,
os lazeres proporcionados pelo grupo de convivência apresentam tensões que,
neste caso, são vivenciadas por meio de disputas, fofocas e pequenas discussões.
Apesar do sentido negativo que as palavras ‘disputa’, ‘fofocas’ e ‘discussões’ podem
transparecer, acredito na ideia deque tensões7 constituem de forma significativa os
lazeres naquele espaço. Considerando que a rede de sociabilidade de muitos desses
indivíduos é restrita ao grupo (devido à aposentadoria, à morte de familiares, à
vida profissional dos filhos e a outras situações), eles já não vivenciam mais as
muitas tensões diárias de indivíduos inseridos em atividades laborais, de formação
profissional, de criação dos filhos, tais como disputas, fofocas e pequenas discussões.
O ‘social’ não é a única categoria que ilustra um cenário de tensão em que o
professor acaba por vezes com uma atribuição de juiz. Essas situações me fazem
pensar sobre qual é o meu lugar como professor do grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destaco, nestas considerações finais, não o que aprendi no campo como
professor do grupo de convivência, mas de destacar o quanto foi importante aprender
para saber qual era o meu lugar como professor e como eu poderia, no meu exercício
profissional, contribuir para a formação daqueles indivíduos. Pode contribuir para
esse debate a noção de “intelectual orgânico” apresentada por Isayama (2003).
Nesse sentido, os professores de educação física que atuam no campo do lazer
6 A maioria das integrantes é viúva (algumas já perderam filhos), os filhos não moram mais com elas,
em alguns casos vivem em outras cidades e a maioria mora sozinha.
7 Os autores Elias e Dunning (1992) defendem a ideia de que no lazer também são produzidas
tensões agradáveis, e não de que o lazer está vinculado apenas ao relaxamento das tensões.
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“devem representar um conjunto orgânico de experiências coletivamente produzidas
e organizadas no intuito de permitir a compreensão crítica dos mecanismos de
opressão presentes em nosso cotidiano” (ISAYAMA, 2003, p. 71).
Desafios como a MP 746/2016 e a PEC 55 do governo Temer, assim como a
extinção das pastas exclusivas de esporte nos municípios (caso de Porto Alegre),
nos mostram um cenário de opressão e de redução de direitos que torna necessário
este tipo de profissional no sentido de favorecer a ampliação do “conhecimento e
a criação de mecanismos para a luta contra essa opressão” (ISAYAMA, 2003, p. 71).
TENSIONES, TRADICIONES Y OCIO: EXTRAÑAMIENTOS DE UN PROFESOR DE
UN GRUPO DE CONVIVENCIA
RESUMEN: Este trabajo discute los extrañamientos percibidos al asumir la coordinación de los
encuentros de un grupo de convivencia que ya tenía más de veinte años desde su fundación. Este
reto mostró la necesidad de replantearme en el papel de profesor que actúa en el campo del ocio.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Grupo de convivencia; Envejecimiento.

TENSION, TRADITION, AND LEISURE: A TEACHER’S STRANGENESS IN A
SOCIALIZATION GROUP
ABSTRACT: This paper discusses the strangeness I encountered when I started coordinating the
meetings of a socialization group founded more than twenty years ago. It was a challenge that
showed me the need to redefine myself as a teacher who works in the field of leisure.
KEYWORDS: Leisure; Socialization Group; Aging.
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ÁREAS INFORMAIS DE LAZER DA CIDADE DE
VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO: OPORTUNIDADE QUE
NÃO É PARA TODO$
Walk Loureiro1
Lucas Borges Soeiro2
Danielle Queiroz Pereira Loureiro3
RESUMO
O texto apresenta o resultado de uma investigação que tem por objetivo apontar e analisar quais
são áreas públicas informais de lazer existentes atualmente na cidade de Vitória. Valendo-se de
uma pesquisa documental aponta a existência de uma territorialização de áreas informais de lazer
nos bairros considerados mais nobres da cidade de Vitória. Conclui pela necessidade de criação de
políticas públicas de lazer que provoquem uma desterritorialização dessas áreas na cidade de Vitória.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Políticas Públicas; Desterritorialização.

1 INTRODUÇÃO
O lazer vem crescendo em importância nos últimos anos tanto na formulação
de políticas públicas, quanto no âmbito acadêmico. Na esfera acadêmica é possível
perceber o acréscimo no número de estudos em diversas áreas como Administração,
Economia, Arquitetura, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Educação
Física, entre outras (MENELGADO; BASEI; BENDRATH, 2017). Já no campo estatal a
criação do Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC) pelo Ministério do Esporte
em 2003 e algumas ações tomadas pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) como
a criação das “Ruas de Lazer” e a “Ciclofaixa” – que atravessa quase 17 Quilômetros
da orla do município do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves até a praia
de Camburi aos domingos e feriados – são alguns dos exemplos que podemos dar
de medidas voltadas para a criação de oportunidades de lazer para a população de
Vitória.
Em relação ao PELC é possível apontá-lo como uma importante medida que visa
“desenvolver uma proposta de política pública e social que atenda às necessidades
de esporte recreativo e de lazer da população” (BRASIL, 2016, p. 5).No que tange
às ações adotadas pela PMV – que não se resumem as duas citadas no parágrafo
anterior – interessa-nos apontar e analisar quais são áreas públicas informais de
lazer existentes atualmente na cidade de Vitória.
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), walk.l@uol.com.br
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), luuca_borges@hotmail.com
3 Prefeitura Municipal de Cariacica (PMC), danielleqq@hotmail.com
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Antes de seguirmos para a seção metodologia vale destacar que quando
tratamos de áreas informais de lazer4 tomamos a opinião de Veal (2011) que define
tais espaços como aqueles lugares de lazer como praças, parques urbanos, praias e
outros locais possíveis de serem utilizados em atividades de lazer nos quais não há
cobrança de taxas de entrada ou ingressos.
2 METODOLOGIA
Para a realização dessa investigação optamos por realizar de uma pesquisa
documental para verificar quais são as áreas informais de lazer que existem na cidade
de Vitória mantidas pelo poder público ea localização das mesmas. A importância da
pesquisa documental reside no fato de que “[...] os documentos aportam informação
diretamente: os dados estão lá, resta fazer sua triagem, criticá-los, isto é, julgar sua
qualidade em função das necessidades da pesquisa, codificá-los ou categorizá-los
[...]” (LAVILLE; DIONNE, 1999). Reconhecemos, contudo, um enorme desafio ao se
elencar trabalhar com a pesquisa documental, uma vez que segundo May (2004,
p. 206) “dizer que se utilizará documentos é não dizer nada sobre como eles serão
utilizados”. Nesse sentido mais do que identificar e localizar as áreas informais de
lazer de Vitória pretendemos discutir, a partir dessa localização, qual a possibilidade
desses espaços serem usados por todos os munícipes de Vitória.
Os documentos que serão analisados são o Mapa de Regiões Administrativas de
Vitória (VITÓRIA, 2014), o Mapa de Atividade Econômica por Região Administrativa
Setor Econômico: Comércio (VITÓRIA, 2011a) e o Mapa de Atividade Econômica por
Região Administrativa Setor Econômico: Serviços (VITÓRIA, 2011b), bem como uma
área existente no site da PMV que oferece informações sobre a cidade para turistas.5
3 RESULTADOS
Antes de partir para a análise dos dados obtidos acreditamos ser necessário
situar nosso leitor acerca da organização de nosso município em áreas administrativas
uma vez que tal subdivisão comporá a análise que faremos mais adiante. As regiões
administrativas da Praia do Canto e de Jardim da Penha somadas com os bairros
Jardim Camburi (que compõe com o bairro Parque industrial a região administrativa
de Jardim Camburi) e parte dos bairros Aeroporto e Goiabeiras (que compõe com
outros cinco bairros a região administrativa de Goiabeiras) formam um bloco central
no município que forma a área mais valorizada por metro quadrado do município,
seja para fins comerciais, seja para moradia.

4 É importante frisar que tomaremos como objeto de análise apenas os espaços criados e/ou
mantidos pela PMV, uma vez que praticamente inexistem áreas informais de lazer mantidas pela
iniciativa privada em nosso município. Um dos poucos exemplos que podemos dar de áreas informais
de lazer em Vitória mantidas pela iniciativa privada é o Parque Botânico Vale, importante mineradora
do país, mas o mesmo não será objeto de análise neste texto.
5 Endereço:http://www.vitoria.es.gov.br/turista.
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Imagem 1 - Mapa de Regiões Administrativas de Vitória
Fonte: Vitória (2014).

As regiões administrativas do Centro, de Maruípe e de Jucutuquara são
consideradas regiões intermediárias no que tange a valorização imobiliária no
município, enquanto que as regiões administrativas de São Pedro e de Santo
Antônio são as regiões menos valorizadas e com as menores atividades econômicas
de comércio e de serviços em comparação com as demais regiões administrativas
de Vitória (VITÓRIA, 2011a, b).
Mas o leitor pode perguntar: qual a relação desses dados com a distribuição
de áreas informais de lazer pela cidade de Vitória? Quando buscamos quais são as
praças existentes na cidade de Vitória6 percebemos que as mesmas se encontram
concentradas nas regiões administrativas do Centro (Costa Pereira e Oito de
Setembro) e da Praia do Canto (Praça dos Namorados, Praça do Papa, Praça da
Ciência e Praça dos Desejos).7 Quando analisamos os parques listados no site da
PMV8 até encontramos uma boa opção na região administrativa de Santo Antônio,
o Parque da Fonte Grande. Entretanto, quando conferimos a localização dos demais
parques de Vitória percebemos que aqueles que são considerados os mais bem
estruturados, organizados e que oferecem mais oportunidades de lazer estão
situados em bairros nobres (Parque Chácara Paraíso, situado nos bairros Praia do
Canto e Barro Vermelho, Parque da Pedra da Cebola, localizado em Jardim da Penha
e o Parque Natural Municipal Von Schilgen, também na Praia do Canto).
6 Disponível em: http://www.vitoria.es.gov.br/turista/pracas. Acesso em: 2 fev. 2017.
7 Até sabemos da existência de mais praças em outros bairros. Contudo as mesmas parecem não
estar listadas no site da PMV primeiro porque correspondem apenas a um espaço físico aberto sem
maiores atrativos e segundo porque, na maioria dos casos, esses locais tem servido para o uso de
drogas, bem como a prática de outros delitos.
8 Disponível em: http://www.vitoria.es.gov.br/turista/parques. Acesso em: 2 fev. 2017.
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Quando nossa busca é direcionada para ações da PMV que propiciam áreas
informais de lazer periódicas para seu munícipes a situação se agrava um pouco mais
quando verificamos as opções de lazer destinadas para as regiões administrativas
menos favorecidas. Programas como o “Brincar nos Bairros” e o “Circuito de Praças
e Parques de Vitória”, inaugurados em agosto de 2013 não acontecem mais desde
o segundo semestre de 2015 e, quando ocorriam, isso se dava de maneira muito
irregular, sem qualquer periodicidade regular. É importante frisar que apesar de
sabermos que desses dois programas podiam acontecer em qualquer uma das nove
regiões administrativas de Vitória, inegavelmente eles ocorreram majoritariamente
nos bairros que vivem a maior parte da parcela economicamente desfavorecida de
nossa cidade9 – quea nosso ver é o segmento social que mais necessita de ações no
campo do lazer.
Chama a atenção perceber que os dois únicos programas de lazer que podiam
atender a população mais pobre de nossa cidade tenham sido cancelados pela
PMV. Tal abandono, aliado com a concentração dos parques e das praças citadas
pela PMV em seu site,nos faz enxergar que existe uma territorialização das áreas
informais de lazer nos bairros nobres de Vitória.
Programas como a “Rua de Lazer”, que transforma importantes vias do
centro da cidade e da Praia de Camburi em áreas abertas para a prática de lazer,
de esportes, jogos e brincadeiras, a “Rua Viva”, localizada na Praia do Canto e a
“área para skate e patinação”, posicionada mais ao final da praia de Camburi, são
importantes e até trazem boas possibilidades de lazer, mas estão localizadas em
áreas que restringem ou mesmo impossibilitam o acesso dos moradores das regiões
administrativas de Santo Antônio e de São Pedro. O que estamos querendo dizer
é que não basta apenas criar programas de lazer que propiciem áreas informais
de lazer. É fundamental transformar esses programas em políticas públicas que
alcancem e atendam todos os munícipes de Vitória, tanto ricos, quanto pobres.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi possível perceber existe uma territorialização das áreas informais de
lazer na cidade de Vitória e isso concentra as oportunidades de lazer existentes em
áreas de pouco acesso da parcela mais pobre de nossa população. Defendemos
a criação de políticas públicas que provoquem a desterritorialização e a
ampliação significativa de atividades do lazer para as pessoas situadas nas áreas
economicamente menos favorecidas de nossa cidade.
Como o lazer corresponde a um direito social garantido a todos os brasileiros
(BRASIL, (1988; 1990) defendemos que sejam criadas e, principalmente, mantidas
áreas informais de lazer na periferia de Vitória e, mais do que isso, que também
sejam possibilitadas oportunidades para que essa importante parcela de nossa
população possa acessar as atividades de lazer já existentes.
Enquanto a desterritorialização do lazer não acontece, uma vez que isso
demanda o planejamento e a construção de boas áreas nas regiões administrativas
9 O leitor que porventura tenha a curiosidade de verificar essas informações poderá fazê-lo nos
seguintes endereços: http://www.vitoria.es.gov.br/busca.php?busca=brincar+nos+bairros&tipo=2&p
agina=1 e http://www.vitoria.es.gov.br/busca.php?busca=Circuito+de+Pra%E7as&tipo=2.
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mais carentes de Vitória, acreditamos que a adoção do passe livre no transporte
coletivo de Vitória aos domingos e feriados para as pessoas menos favorecidas
possa ser um paliativo adotado em um curto prazo.
Finalmente acreditamos que estudos como esse que realizamos são importantes
não somente por denunciar a territorialização dos espaços informais de lazer na
cidade de Vitória, mas também por produzir conhecimento destinado àqueles que
tem seus direitos frustrados por nossos governantes para que eles tenham elementos
para cobrar a criação de políticas públicas que garantam seus direitos e atendam
seus desejos.
ÁREAS INFORMALES DE ÓCIO DE LA CIUDAD DE VICTORIA, ESPÍRITU SANTO:
LA OPORTUNIDAD NO ES PARA TODO$
RESUMEN: El artículo presenta los resultados de una investigación que tiene como objetivo identificar
y analizar cuáles son las zonas comunes informales y una gran variedad de actividades de ocio
existentes actualmente en la ciudad de Vitoria. Sirviéndose de la investigación documental apunta la
existencia de una concentración de áreas recreativas informales para el ocio en zonas consideradas
las más nobles de la ciudad. Se concluye con la necesidad de crear políticas públicas que causan una
desterritorialización de las áreas informales de ocio existentes en Victoria.
PALABRAS CLAVE: Ócio; Políticas públicas; Desterritorialización.

INFORMAL AREAS OF LEISURE OF THE CITY OF VICTORIA, ESPÍRITO SANTO:
THE OPPORTUNITY I$ NOT FOR ALL
ABSTRACT: The paper presents the result of an investigation that aims to identify and analyze which
are informal public areas of leisure that currently exist in the city of Vitória. Using a documentary
research, it points out the existence of a territorialisation of informal leisure areas in the most
noble areas of the city of Vitória. It concludes by the need to create public policies that provoke a
deterritorialization of the informal areas of leisure in Vitória.
KEYWORDS: Leisure; Public policy; Deterritorialization.
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PRAÇA DE BOLSO DO CICLISTA: A EXPERIÊNCIA DA
CONSTRUÇÃO DE UM POCKET PARK NA CIDADE DE
CURITIBA/PARANÁ1
Daniella Tschöke Santana2
Rodrigo Tramutolo Navarro3
Gabriela Cardoso Machado4
RESUMO
A Praça de Bolso do Ciclista de Curitiba/PR é tema deste estudo, que objetiva relatar a construção
e ressignificação deste espaço público. Estudo de caso de caráter qualitativo, utilizou-se de
documentos, observações, registros fotográficos e entrevistas semiestruturadas. Os dados foram
sistematizados e triangulados. Mutirões e parceria com o poder público transformaram um pequeno
espaço em lugar, dotado de sentidos para os sujeitos envolvidos, buscando promover a cultura da
bicicleta na cidade.
PALAVRAS-CHAVE: Centros de convivência e lazer; Pocket Park; Planejamento de Cidades.

INTRODUÇÃO
Marcellino (2006, p.25) afirma que “[...] em termos da vida diária, do cotidiano
das pessoas, não há como fugir do fato: o espaço para o lazer é o espaço urbano”.
As grandes cidades contemporâneas, dada a alta densidade populacional e as
edificações localizadas sobretudo nas áreas centrais, têm reconhecido o potencial
que os pequenos espaços livres podem oferecer para promoção da qualidade de
vida da população.
Conectados ao contexto em que estão inseridos e às demandas locais específicas
do entorno, os espaços livres, ou espaços públicos,podem potencializar brechas5,
ressaltar a vida social urbana, ampliar as possibilidades de convivência interpessoal,
estimular a sensibilidade e a apropriação do meio citadino. Pequenos, esquecidos
ou subutilizados, pois considerados “inúteis” ou improdutivos financeiramente,
ganham nova vida ao se tornarem espaços urbanos que potencializam vivências,
1 O presente estudo contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), por meio da concessão de bolsas de mestrado e doutorado.
2 Ms. Universidade Federal do Paraná (UFPR), dani_ellats@hotmail.com
3 Ms.Universidade Federal do Paraná (UFPR), rodrigo.navarro@ifpr.edu.br
4 Ms. Universidade Federal do Paraná (UFPR), gabrielacardosomachado@gmail.com
5 Nos valemos do conceito de brechas tal como foi proposto por Michel de Certeau, que diz respeito
às “[...] ‘maneiras de fazer’ [que] constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam
do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (DE CERTEAU, 2009, p.41, grifo
nosso).
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especialmente de lazer. Neste caso, os pocket parks6 das cidades podem ser citados
como exemplo.
Em Curitiba/Paraná, a Praça de Bolso do Ciclista (PBC) constitui um pocket
park e está localizada em um terreno público localizado na região central da cidade.
Inaugurada em 2014, possui área de 127 m² e situa-se numa esquina próxima a
diversos estabelecimentos comerciais e prédios residenciais.
Pretende-se discorrer a respeito da experiência da construção da PBC7, espaço
idealizado por um grupo de ciclistas da cidade de Curitiba e construído pela
comunidade e em parceria com a Prefeitura Municipal.
METODOLOGIA
Estudo de caso qualitativo, pois “[...] permite que os investigadores foquem
um ‘caso’ e retenham uma perspectiva holística e do mundo real – como no estudo
de ciclos individuais da vida, organização de pequenos grupos [...]” (YIN, 2015, p.
4).
Documentos de diversas fontes (on-line, oficiais), roteiro de observação (13
observações, duração média de duas horas cada, em três períodos do dia - úteis
e fins de semana), registros de imagem e roteiro de entrevistas semiestruturadas
foram os recursos utilizados para a investigação. Foram entrevistadas 24 pessoas,
de ambos os sexos e com mais de 18 anos de idade8 (frequentadores da praça, donos
de estabelecimentos/moradores do entorno, integrantes da associação de ciclistas,
voluntários, gestores da PMC).Os dados foram sistematizados e triangulados sendo
elaborada uma análise interpretativa do processo de implementação da PBC.
ANÁLISE E DISCUSSÕES
A PBC é constituída de dois bancos de madeira, mureta de pedra central, banco
de superadobe9 revestido de mosaicos, quatro para ciclos, “minipalco” redondo de
pedra, muro histórico e área retangular pintada de branco, permitindo projeções
multimídias, além de lixeira e iluminação. A calçada é uma mescla de concregrama
e petit pavet10.
6 Para Blake (2016), os pocket parks são espaços urbanos abertos em uma área de pequena
escala. Com dimensões normalmente variáveis, dependendo do espaço disponível, das demandas
da região do entorno e do entendimento de cada cidade a respeito das características desta
tipologia.Dada sua natureza de origem em pequena escala, geralmente não exigem grandes
investimentos econômicos/urbanísticos (WEISHOF, 2014) e podem tornar-se uma opção viável
para o enriquecimento da vida urbana.
7 Este texto se propõe a apresentar o resultado de uma pesquisa desenvolvida no Programa de PósGraduação (Mestrado) em Educação Física, na Universidade Federal do Paraná.
8 Antes da entrevista, todos os participantes receberam e assinaram um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Saúde da
Universidade Federal do Paraná, sob o número de registro CAAE 48211015.2.0000.0102, conforme a
resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).
9 Técnica de bioconstrução que utiliza terra comprimida em sacos para criar estruturas como
paredes, bancos, coberturas.
10 O concregrama é piso de concreto ecológico que possibilita o plantio de grama no interior e
permite a drenagem do solo e o petit pavet é um calçamento de origem portuguesa, composto de
pequenas pedras manualmente colocadas, ligado à memória cultural e urbanística de Curitiba.
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A construção deste pequeno espaço no centro da cidade foi idealizada em
2011 por um grupo de cicloativistas (integrantes da CicloIguaçu e Bicicletaria
Cultural11)que buscou transformar uma área até então subutilizada. O diálogo entre
os grupos e a busca por informações mostrou que parte do terreno disponível
era de propriedade municipal, então, os cicloativistas solicitaram à prefeitura a
construção da praça do ciclista na porção pública. A prefeitura concordou, no
entanto, a conjuntura social nacional e municipal, com destaque a agenda que
privilegiava a organização da Copa do Mundo da FIFA, acarretou morosidade nos
encaminhamentos da proposta.
Surge a proposta do espaço ser construído pelos próprios cicloativistas e
comunidade interessada. Com o aval da prefeitura, em 2014, tem início a construção
coletiva da PBC, sendo o processo divulgado, com convite ao envolvimento da
população em geral. Apesar de aberta, a condução foi centrada em alguns atores
específicos, particularmente os envolvidos na organização do Fórum Mundial da
Bicicleta12, integrantes da Bicicletaria Cultural e CicloIguaçu. Foram realizadas
reuniões de planejamento, para discutir questões como planta, obtenção de
materiais, cronograma/andamento de construção etc. A prefeitura cedeu o espaço
e disponibilizou materiais armazenados nos depósitos das Secretarias Municipais,
realizando os ajustes iniciais no terreno com maquinaria específica.
A construção da praça aconteceu principalmente nos finais de semana, com
“mutirões”, e a ação durou cerca de 05 meses, de maio e setembro de 2014. Um
núcleo de aproximadamente 20 pessoas conduziu de forma autônoma as ações,
de acordo com a afinidade e experiência de cada um, ensinando e orientando os
demais voluntários (mexer a terra, cimentar, colocar as pedras, elaborar mosaicos,
organizar a jardinagem etc).
Dado o trânsito de pessoas no local, a primeira quadra da rua lateral da praça foi
bloqueada para os carros. No decorrer da ação, o local também agregou pessoas que
colaboravam distintas atividades culturais (música, grafite, oficinas, teatro, dança,
jogos e brincadeiras infantis), e ações para conscientização do uso da bicicleta na
cidade, fato que contribuiu para atrair mais pessoas ao espaço, fazendo do mesmo
um polo de cultura e convivência. A “Praça de Bolso do Ciclista” foi inaugurada em
22 de setembro de 2014, o Dia Mundial Sem Carro.
A implementação da PBC carregou consigo elementos imateriais: parceria
inusitada entre comunidade e prefeitura13; iniciativa popular; mobilização entorno
da importância do uso da bicicleta na cidade; integração social. Segundo Marcellino
(2006, p.28), “os espaços preservados e revitalizados contribuem de maneira
significativa para uma vivência mais rica da cidade, [...], estabelecendo pontos de
referência e mesmo vínculos afetivos”. Além disso, “[...] a participação comunitária
é fundamental para o conhecimento do valor do ambiente e da cultura, e para o
11 Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, fundada com a intenção de consolidar o desenvolvimento
de políticas de ciclomobilidade, a partir de uma interface de diálogo construtivo com o poder público
(CICLOIGUAÇU, 2017). A Bicicletaria Cultural é um empreendimento privado de apoio ao ciclista
urbano.
12 Evento internacional anual de cicloativismo, que aconteceu em Curitiba em fevereiro de 2014.
13 Existem vários aspectos políticos e econômicos desta parceria que em um outro momento
precisariam ser questionados.
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incentivo a um comportamento destinado à preservação, valorização e revitalização
urbanas” (MARCELLINO, 2006, p.28).
Ressalta-se ainda que esta participação ocorreu principalmente no âmbito do
lazer, a partir da escolha dos sujeitos envolvidos, integrando atitude (participação/
observação), tempo (livre/disponível) e espaço (público), configurando-se o
fenômeno enquanto veículo de educação(MARCELLINO, 2006). As vivências
proporcionadas pela construção da praça, constituíram uma potencialidade de
desenvolvimento pessoal e social, sendo o “espaço”, outrora abstrato, indiferenciado
e negligenciado14, tornou-se um “lugar” (TUAN, 2013), agora dotado de valor,
sentidos e significados construídos pelos sujeitos envolvidos na ação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criação da PBC foi uma ação que buscou transformar um espaço em escala
local, com o intuito de trazer uma alternativa, por mais pontual que seja, ao tumulto
do cotidiano urbano, provocado por processos de industrialização e urbanização
desenfreados e imediatistas. Um espaço visto como improdutivo do ponto de vista
econômico, ganhou vida ao se tornar um espaço urbano que potencializou vivências
de novas formas sociabilidade e de lazer.
Os diferentes atores sociais, especialmente da comunidade envolvida, a partir de
ações autônomas e protagonistas, em parceria com poder público, qualificaram um
local anteriormente sem utilidade, visando a uma melhor qualidade de vida urbana,
transformando-o em um bem material, a Praça de Bolso do Ciclista enquanto espaço
de lazer, que também se configura na sua imaterialidade, a partir das reflexões que
suscita.
“PRAÇA DE BOLSO DO CICLISTA”: LA EXPERIENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE
UN POCKET PARK EN LA CIUDAD DE CURITIBA/PARANÁ
RESUMEN: La Praça de Bolso do Ciclista de Curitiba/PR es el tema de este estudio, que tiene
como objetivo informar el proceso construcción y resignificación de este espacio público. Estudio
de caso cualitativo, usando documentos oficiales, observación, registros fotográficos y entrevistas
semiestructuradas. Los datos fueron sistematizados y triangulados. Esfuerzo conjunto y colaboración
del gobierno local han transformado un pequeño espacio en lugar, dotado de sentidos para los
sujetos involucrados, promoviendo la cultura de la bicicleta en la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Centros de Ocio y Convivencia; Pocket Park; Planificación de Ciudades.

“PRAÇA DE BOLSO DO CICLISTA”: THE EXPERIENCE OF THE CONSTRUCTION
OF A POCKET PARK IN THE CITY OF CURITIBA / PARANÁ
ABSTRACT: The Ciclist’s Pocket Park of Curitiba/PR is the theme of this study, which aims to report
the process of construction and resignification of this public space. A qualitative case study, using
official documents, observation, photographic records and semi-structured interviews. The data were
systematized and triangulated. Joint effort schemes and partnership with the local government have
transformed a small space in place, endowed with senses for the involved citzens, that seeks to
promote the culture of the bicycle in the city.
KEYWORDS: Centers of Connivance and Leisure; Pocket Park; City Planning.
14 Matthew Carmona (2001) discute que os responsáveis pela gestão dos espaços públicos
contemporâneo são criticados pela sub-gestão (over-managed) dos mesmos, sendo uma das
consequências dessa sub-gestão a emergência de espaços que ele denominou como neglected
spaces (espaços negligenciados).
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PRÁTICAS CULTURAIS DE LAZER E ESPORTE
NO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI – NATAL/RN:
REALIDADE E POTENCIALIDADES
Wouder Max Azevedo de Araújo1
LayanaAlves de Morais2
Carla Virgínia Paulino da Silva3
Sandoval Villaverde Monteiro4
Carlos Eduardo Campos Freire5
RESUMO
O objetivo foi identificar e descrever as práticas náuticas de lazer e esporte que ocorrem no estuário
do Rio Potengi (Natal – RN), buscando compreender sua realidade e suas características, assim
como as potencialidades para expansão dessas práticas. A pesquisa, referenciada em observações
e entrevistas semiestruturadas, revelou o estuário do Rio Potengi como um espaço com grande
potencial para geração de campos e oportunidades de atuação profissional em Lazer, Turismo e
áreas afins.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; práticas náuticas; Rio Potengi

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa faz parte de um processo investigativo de alcance mais ampliado,
iniciando-se por meio de pesquisas realizadas anteriormente, sendo a primeira o
mapeamento da pesca artesanal em Natal (MONTEIRO et al., 2007), e a segunda o
diagnóstico/mapeamento da realidade sociocultural do Passo da Pátria (MONTEIRO;
MELO, 2011), ambas relacionadas de perto com a realidade espacial do estuário do
Rio Potengi.
No caso do presente estudo, o objetivo central foi identificar e descrever
as práticas náuticas de lazer e esporte que ocorrem no estuário do Rio Potengi
(Natal – RN), buscando compreender sua realidade e suas características, assim
como as potencialidades para expansão e disseminação dessas práticas. No que
se refere aos procedimentos metodológicos adotados, a pesquisa foi referenciada
em observações sistemáticas e na realização de entrevistas semiestruturadas,
apoiando-se na análise cultural proposta por Geertz (1989).
1 IFRN, wouder.max@hotmail.com
2 IFRN, layanaamorais@hotmail.com
3 IFRN, carla.paulino@outlook.com
4 IFRN, sandovalvillaverde@hotmail.com
5 IFRN, eduardo.freire@ifrn.edu.br
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O processo de observação sistemática do estuário do Rio Potengi, assim como
os depoimentos coletados, revelou um cenário bastante heterogêneo e, em certa
medida, paradoxal.
Por um lado, temos um cenário paisagístico bastante expressivo, proporcionado
pela foz do Rio Potengi em sua pujança estuarina ecologicamente rica. O encontro
desse rio com o mar, emoldurado pelo Forte dos Reis Magos e a ponte Newton
Navarro, assim como a invasão do mar rio adentro, permite uma apreensão estética
bastante agradável aos olhos que os contemplam. Ao olhar mais atento, no entanto,
percebe-se de forma paradoxal certo descaso e considerável desvalorização
desse espaço pela população em geral e pela administração pública, o que pode
ser percebido pela precariedade das instalações, prédios e habitações ribeirinhas,
pela invasão de fazendas de camarão que produz a destruição do manguezal,
pela precária fiscalização ambiental resultando na poluição de suas águas e pela
utilização incipiente do estuário como espaço de lazer e esportes náuticos.
No que concerne à ocorrência de práticas náuticas, duas delas podem ser
consideradas tradicionais e inerentes à história do estuário: o iatismo e o Remo. Em
relação à primeira, embora possa ser considerada a existência bastante antiga do
Iate Clube de Natal, as observações da pesquisa, confirmada pelas entrevistas, dão
conta de uma movimentação bastante inexpressiva de embarcações velejando as
águas do estuário e arredores na atualidade, especialmente quando se compara a
outras épocas passadas.
A vela experimenta o mesmo declínio de práticas náuticas tradicionais no
estuário do Rio Potengi, tal como o Remo. A variação de marés é apontada pelos
entrevistados como um ponto negativo para a prática da vela, provavelmente pela
maior exposição à lama da maré baixa, mas também aos níveis de poluição da água
na baixa-mar. Esse aspecto talvez explique de alguma maneira a pouca incidência
de outras práticas náuticas no estuário do rio.
No que se refere à prática do Remo, essa mesma situação de inexpressividade
pode ser verificada. A despeito de possuirmos em nosso estuário uma raia bastante
elogiada tecnicamente pelos profissionais da área, tanto em termos de extensão
como em outros parâmetros técnicos para o Remo olímpico, a prática do Remo
experimenta um momento de baixa já há algum tempo. Os dois clubes de Remo
mais tradicionais da cidade, o Centro Náutico Potengy e o Sport Club de Natal,
centenários, tiveram seus dias de glória no passado, mas atualmente lidam com
grandes dificuldades para atrair associados, gerir os clubes, manter e ampliar o
acervo de embarcações. O Remo, como modalidade esportiva, parece não ter o
poder de atração de jovens para a sua prática como um dia já teve.
Essa situação de desprestígio torna-se perceptível inclusive na segregação
espacial impingida às instalações dos dois clubes, seja pela expansão do porto
de Natal, por meio da Companhia de Docas do Estado do Rio Grande do Norte –
CODERN, seja pela pressão exercida pelas empresas de pesca profissional. Essa
pressão obrigou os clubes de Remo a negociarem suas instalações à beira do
rio, passando a ocupar espaços menores para seus galpões, inclusive limitando
sensivelmente o espaço de acesso dos barcos às suas rampas e garagens.
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Além dessas práticas náuticas mais frequentes e já tradicionais no estuário do
Rio Potengi, o estudo revelou também a ocorrência ainda pequena, mas crescente,
da prática da Canoagem (em caiaques), especialmente a partir de iniciativas recentes
da Liga Náutica do Passo do Pátria – LNPP, uma nova escola de Remo formada
por ex-remadores do Sport Club e membros da comunidade em parceria com o
IFRN-Campus Natal-Cidade Alta. Os praticantes dessa modalidade normalmente
são encontrados entre a comunidade do Passo da Pátria e a Ponte Newton Navarro,
mais frequentemente seguindo pela margem direita do rio, onde a correnteza é
mais amena, mas também fazendo travessias à margem direita aproximando-se do
manguezal.
Além dessas iniciativas, também foi possível constatar a presença de caiaques
circulando na área praiana da Redinha, próxima ao mercado público, onde existe
um ponto de aluguel dessas embarcações. Neste caso, a prática da Canoagem se
concentra mais na área entre o píer e a ponte, não se afastando muito da praia.
Eventualmente, um ou outro desses clientes que alugam esses caiaques passam ao
lado oposto do rio, indo até a prainha formada pela faixa de areia próxima ao Forte
dos Reis Magos.
O stand up padlle, prática de lazer e esporte tão disseminada nos últimos
tempos, ainda não encontrou no estuário do rio o sucesso e adesão que ocorrem nas
praias da cidade, especialmente em Ponta Negra (litoral Sul). Durante a pesquisa,
salvo raríssimas duas exceções, nas quais foi possível verificar a presença de uma
prancha de stand up nas águas do estuário, pode-se afirmar que ela é praticamente
inexistente naquele local. Nas vezes em que foi verificada a ocorrência da prática
do stand up padlle, a área onde puderam ser observadas foram na área próxima à
ponte, no trajeto Passo da Pátria-Iate Clube e ainda em travessia do Passo da Pátria
para o manguezal da margem esquerda do rio.
Como demonstrou os depoimentos, embora ainda bastante inexpressiva, a
prática do stand up padlle parece aos poucos se aproximar também do Rio Potengi,
seguindo uma tendência que se verifica na disseminação dessa atividade. Sem dúvida,
as mesmas qualidades técnicas saudadas no estuário, que favorecem a prática do
Remo, podem ser aplicados ao stand up padlle, especialmente na modalidade race
(de travessia).
Outra prática corporal de lazer não propriamente náutica em sua origem,
o waterline, já ocorreu no estuário do rio segundo as informações coletadas na
pesquisa, embora não tenha sido observada durante o processo de investigação
aqui relatado.
Quando perguntados sobre os principais empecilhos ou barreiras que dificultam
a disseminação e expansão de práticas náuticas no estuário do Rio Potengi, os
entrevistados apontam aspectos como a percepção de poluição do rio, falta de
incentivo do poder público, falta de projetos, entre outros.
Este é um pouco da realidade das atividades náuticas no estuário do Rio
Potengi (ver mapeamento na Figura 1). Trata-se de um espaço cujos belos atrativos
paisagísticos e as boas qualidades técnicas para a prática dessas modalidades,
contrastam com a baixa taxa de utilização e com o pouco incentivo que a elas é
dado.
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Figura 1 : Mapeamento das Práticas Náuticas no Estuário do Rio Potengi

Trata-se, portanto, de um espaço bastante fértil e plenamente aberto à
atuação do profissional em Lazer, Esporte e Turismo, assim como outros campos
do conhecimento no âmbito do IFRN e também de outras instituições de ensino e
pesquisa cujo foco perpasse essas áreas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os resultados deste processo de investigação, e retomando os
objetivos da pesquisa, pode-se ressaltar que o estuário do Rio Potengi vem sendo
descoberto aos poucos pelas práticas de lazer e esporte, estando muito aquém de
suas potencialidades para esse fim.
Além das modalidades tradicionais de Iatismo e Remo, as quais experimentam
um momento de retração em sua prática, foi possível verificar a presença ainda
incipiente de canoagem em caiaques e também de stand up padlle. Além dessas
práticas náuticas propriamente ditas, verificou-se também outras atividades de
lazer já habituais, tais como os banhos de mar (especialmente Redinha e praia do
Y) e pescaria (especialmente no píer de acesso à Boca da Barra).
Conforme foi possível constatar, o estuário do Rio Potengi apresenta
potencialidades ainda não aproveitadas para a disseminação de práticas de lazer
e esporte, especialmente as práticas náuticas. Esta afirmação vale tanto para as
práticas tradicionais, como o Iatismo e o Remo, como para as demais práticas
pontuais ali verificadas. Variadas rotas e passeios poderiam ser estruturados,
por exemplo, para a prática da canoagem e stand up padlle, tanto explorando a
diversidade ambiental do manguezal, como percorrendo sítios e outros atrativos
históricos e arquitetônicos, a partir da visualização do estuário. Tais iniciativas,
articulando profissionais de lazer, esporte e turismo, poderiam ser pensadas no
âmbito do compromisso com a preservação ambiental do estuário do Rio Potengi,
assim como o de respeito à cultura local das comunidades ribeirinhas.
Portanto, é neste sentido que se pode afirmar ser o estuário do Rio Potengi um
espaço com grande potencial de geração de campos e oportunidades de atuação
profissional em Gestão Desportiva e de Lazer, Turismo e áreas afins, assim como
se configura num espaço bastante fértil para o desenvolvimento de atividades de
extensão englobando os diversos campos de conhecimento, não só do Campus
Natal – Cidade Alta, mas do IFRN como um todo.
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ABSTRACT: The objective was to identify and describe the nautical practices of leisure and sport
that occur in the Potengi River estuary (Natal - RN), seeking to understand its characteristics, as
well as the potential for expansion of these practices. The research, referenced in observations and
semi-structured interviews, revealed the Potengi River estuary as a space with great potential for the
generation of fields and professional opportunities in Leisure, Tourism and related areas.
PALAVRAS-CHAVE: leisure; nautical practices; Rio Potengi
RESUMEN: El objetivo fue identificar y describir las prácticas náuticas de ocio y deportes que se
producen en la desembocadura del río Potengi (Natal - RN), buscando entender sus características,
y el potencial para la expansión de este tipo de prácticas. La investigación que se hace referencia
en las observaciones y entrevistas reveló el río Potengi como un área con un gran potencial para la
generación de oportunidades para el desempeño profesional en Ocio, Turismo y campos relacionados.
PALAVRAS-CHAVE: ocio; prácticas náuticas; Rio Potengi
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DA PAISAGEM TURÍSTICA AO ‘LUGAR VIVIDO’ PELO
LÚDICO: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA
PRAÇA SANTOS ANDRADE EM CURITIBA1
Bruno David Rodrigues Neca2
Rodrigo Tramutolo Navarro3
Sabrina Monique Bora de Andrade4
Silvia Heuer5
RESUMO
O presente texto é um relato de experiência do processo de ressignificação nas formas de uso de um
espaço público - A Praça Santos Andrade (Curitiba-PR) - a partir de uma ação específica. Trata-se de
uma pesquisa participante de caráter qualitativo. Foi possível perceber que a proposição de atividades
de lazer, com ênfase em elementos da cultura corporal de movimento, possibilitou a transformação
de um espaço de paisagem turística (de passagem) em lugar vivido (de permanência).
PALAVRAS-CHAVE: Atividades de Lazer; Planejamento de Cidades; Espaço Público.

INTRODUÇÃO
O Lazer é um direito social previsto na Constituição da República Federativa
do Brasil (BRASIL, 1988), em seu artigo 6º, assim como o direito à saúde, educação,
ao trabalho e à segurança. Estudos contemporâneos tem abordado o fenômeno
do lazer enquanto uma manifestação sociocultural constituída pelas dimensões
do tempo, espaço, atitude e ludicidade. Trata-se de um fenômeno social que
potencializa questões identitárias, políticas e de sociabilidade (RECHIA, 2003),
oportunizando um ambiente para manifestações culturais (GOMES, 2008), além de
viabilizar diversos interesses culturais (físico, artísticos, sociais, manuais, intelectuais)
(DUMAZEDIER, 1980), turísticos (CAMARGO, 1998), ambientais (MARINHO, 2004)
e virtuais (SCHWARTZ, 2003).
Estas diversas manifestações podem ser encontradas e vivenciadas nos mais
diversos espaços físicos, como por exemplo, dentro das cidades, que são entendidas
como um espaço vivido por seus cidadãos, constituídas de espaços públicos que,
por sua vez, podem se configurar como espaços geográficos de passagem (ou
paisagem de apreciação) (SCHAMA, 1996:10 apud SOUZA, 2015, p.44), ou como
1 O presente contou com apoio financeiro da CAPES, na modalidade bolsa, e da Fundação Araucária,
na modalidade bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
2 Universidade Federal do Paraná (UFPR), brunorodriguesufpr@gmail.com
3 Universidade Federal do Paraná (UFPR), rodrigo.navarro@ifpr.edu.br
4 Universidade Federal do Paraná (UFPR), andradessabrina@gmail.com
5 Universidade Federal do Paraná (UFPR), silvia.heuer2@gmail.com
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lugares percebidos e vividos cultural e simbolicamente (TUAN, 1980, apud SOUZA,
2015, p.115).
Os espaços públicos das cidades constituem-se sobretudo a partir dos usos
e apropriações que os atores individuais e coletivos fazem deles, assim como dos
sentidos atribuídos, das memórias, das experiências e experimentações, isto é, das
inúmeras formas de apropriações simbólicas e concretas (SILVA E ZIVIANI, 2016).
Nesse sentido, Santos (2007) destaca a importância da análise dos espaços que
considere além dos fixos nele situados, mas também dos fluxos que o percorrem.
Para o autor, os conceitos de fixos e fluxos nos ajudam a compreender os agentes
transformadores do espaço. A partir desse contexto, fixos (públicos ou privados)
são entendidos como objetos materiais concretos, isto é, criados ou transformados
pela ação humana e que possuem função e sentido no meio ambiente, como por
exemplo as casas, armazéns, plantações, fábricas, hospitais, igrejas, escolas e outros.
Já os fluxos estão relacionados com ações, movimento, isto é, a prática que dá
dinâmica aos fixos.
No sentido de potencializar o uso e apropriação dos espaços públicos da
cidade, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade (GEPLEC), da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Secretaria Municipal
Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) da cidade de Curitiba/PR, desenvolveram uma
proposta de intervenção na Praça Santos Andrade, localizada na região central da
cidade de Curitiba/PR, próxima ao prédio administrativo da Universidade. Desta
forma, a presente pesquisa teve como objetivo identificar como uma ação baseada
na proposição de atividades de lazer com foco na cultura corporal do movimento,
em um espaço público, pode ressignificar as formas de uso destes tipos de espaços
(como as praças), transformando o mesmo que anteriormente era tido como um
espaço de paisagem turística, para um espaço vivido.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa participante (BRANDÃO, 1985), pois conta com
o papel do pesquisador nas problematizações construídas e destaca não só as
experiências e percepções dos diversos sujeitos envolvidos, mas também os
sentidos e significados políticos que emergem da intervenção. Espaço público
da praça, era transformá-la em um local de apropriação e ressignificação, não a
delimitando apenas como um local de passagem ou somente ponto turístico.
O objeto do estudo foi a Praça Santos Andrade - praça histórica e ponto
turístico -, localizada na região central da cidade de Curitiba, em frente ao prédio
histórico da UFPR.
Inicialmente foram realizados encontros, organizados pelo GEPLEC-UFPR e
em parceria com a SMELJ, visando planejar as atividades de intervenção que seriam
realizadas na referida praça. Nesses encontros definiu-se também a data e o nome
do evento - “VEM BRINCAR NA PRAÇA, VÊM!”. A data estabelecida para realização
do mesmo foi um sábado, dia 26 de novembro de 2016, das 10h às 16h. Foram
confeccionados cartazes para divulgação - fixados em alguns ônibus da frota do
transporte público da cidade de Curitiba e no entorno da praça Santos Andrade - ,
além do uso de redes sociais.
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Os responsáveis por organizar e desenvolver as atividades foram estudantes
vinculados ao GEPLEC, sendo alguns destes também vinculados ao Programa de
Educação Tutorial do curso de Educação Física da UFPR (PET-EDF-UFPR), além de
pós graduandos ligados ao mesmo grupo.
Como dinâmica prática, a praça foi subdivida em cinco espaços montados
e organizados conforme suas especificidades de intervenções e atividade, sendo
assim então segmentado:
• Espaço som: contemplou atividades relacionadas diretamente à musicalidade
e ritmos, além da confecção de instrumentos musicais portáteis com materiais
simples e recicláveis.
• Espaço brincadeiras de ontem, hoje e sempre: objetivou a manutenção e
resgate das brincadeiras tidas como tradicionais e perpassadas de geração
em geração.
• Espaço cultura corporal: contemplou os cinco pilares da Educação Física
escolar (lutas, dança, esportes, jogos e brincadeiras e ginástica), sendo
diretamente abordados nas atividades específicas e diretas envolvendo essas
temáticas.
• Espaço aventura: responsável por atrelar atividades ditas de aventura e
responsáveis pela exaltação de novas possibilidades e do contato com a
natureza.
• Espaço criatividade e baby: contemplou as atividades manuais e construção/
confecção de brinquedos que poderiam posteriormente ser levados por
quem o criou.

Imagem 1. Identificação da praça Santos Andrade e seus arredores.
Fonte: Google Earth (acesso em: 30 mar. 2017).
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A população incluída na pesquisa é composta pelos sujeitos que permaneceram
ou passavam pela praça no dia e horário do evento.
ANÁLISE E DISCUSSÕES
A Praça Santos Andrade é identificada como ponto turístico da cidade de
Curitiba, devido sua paisagem, seus monumentos históricos e por estar localizada
entre o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e o Teatro Guaíra. Por
localizar-se na região central da cidade, próximo ao calçadão da rua XV de novembro
e dispor de vários pontos de transporte público em seu entorno, é muito utilizada
como espaço de passagem pelos pedestres que ali circulam. Trata-se portanto de
um lugar na paisagem turística e local de passagem.
Em parceria com a SMELJ, o GEPLEC desenvolveu a proposta de intervenção
na praça a partir dos interesses culturais de lazer. Foram montados diversos
equipamentos e mobiliários de lazer na praça. As atividades foram organizadas em
cinco espaços, distribuídos em pontos estratégicos da praça, a fim de que todo
o espaço da praça fosse ocupado e se tornasse lugar de vivência e experiência
de lazer. Durante a execução da intervenção, por meio de observações e diálogos
com os participantes no local, percebeu-se a chegada de moradores dos prédios
situados no entorno da praça, além de sujeitos que passeavam pelo centro da cidade.
Assim, o espaço que inicialmente permanecia apenas como local de passagem foi
chamando a atenção e conquistando a participação dos habitantes locais para a
prática das atividades de lazer que estavam sendo propostas.
Outro elemento importante a ser destacado a partir das análises feitas durante
a intervenção foi a utilização ampla do espaço da praça, viabilizado a partir da
organização dos cinco espaços das atividades proporcionadas. Foi possível
perceber que, antes da intervenção, a praça era utilizada somente em locais, visto
que, em uma das extremidades da praça estavam alocados moradores de rua, fato
que aparentemente causava distanciamento de outras pessoas que passavam pelo
local. Durante a intervenção esse espaço parece ter se tornado menos “inibidor”, o
que parece ter contribuído para circulação e permanência de pessoas no local.
As pessoas puderam usufruir daquele espaço (Praça Santos Andrade), no seu
tempo de lazer (ou tempo disponível), potencializado por meio de uma ação lúdica
planejada a partir dos interesses culturais locais e oportunizada por uma parceria
entre a prefeitura municipal da cidade e um grupo de pesquisadores e atores do
fenômeno do lazer. Foi possível identificar, a partir da observação do local, antes,
durante e após a intervenção, como a ação proposta modificou a praça durante
o tempo de intervenção, transformando-a de um espaço de paisagem turística
(local de passagem) para um lugar vivido (TUAN, 2013) (local de passagem e de
permanência) por meio do fenômeno do lazer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destacamos a importância do investimento público nessas ações profissionais,
pois por meio da promoção do lazer pela cidade, em conjunto com outros fatores
como tempo disponível do trabalhador, clima, transporte público acessível, é
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possível tornar um espaço público utilizado regularmente para passagem ou como
paisagem de contemplação em um lugar vivido através do lúdico.
DESDE EL PAISAJE TURÍSTICO AL “LUGAR VIVO” DE LÚDICO: UNA EXPERIENCIA
DE INTERVENCIÓN EN LA PRAÇA SANTOS ANDRADE EN CURITIBA
RESUMEN: El presente texto es un relato de experiencia del proceso de resignificación en las formas
de uso de un espacio público - Praça Santos Andrade (Curitiba-PR) - a partir de una acción específica.
Esta es una investigación participativa de carácter cualitativo. Se pudo percibir que la proposición
de actividades de ocio, con énfasis en elementos de la cultura corporal del movimiento, permitió la
transformación de un espacio turístico (pasaje) en un lugar vivido (permanencia).
PALABRAS CLAVE: Actividades de Ocio; Planificación de Ciudades; Espacio Público.

FROM THE TOURIST LANDSCAPE TO THE ‘LIVING PLACE’ BY LÚDICO: AN
INTERVENTION EXPERIENCE IN THE PRAÇA SANTOS ANDRADE IN CURITIBA
ABSTRACT: The present paper is an experience report of the process of resignification in the forms of
use of a public space - Praça Santos Andrade (Curitiba-PR) - from a specific action. This is a qualitative
nature participant research. It was possible to perceive that the proposition of leisure activities, with
emphasis on elements of the corporal culture of the movement, allowed the transformation of a
tourist landscape space (passing) into a lived place (staying).
KEYWORDS: Leisure Activities; City Planning; Public place.
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RECHIA, S. Parques públicos de Curitiba: a relação cidade-natureza nas experiências de
lazer. Campinas, 2003. 189f. Tese de Doutorado em Educação Física, Departamento de
Educação Física, Universidade de Campinas, Campinas, 2003.
ROMERO, Marta Bustos. A Arquitetura Bioclimática do Espaço Público: Editora
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A VIDA COTIDIANA DO POVO AKWẼ - XERENTE:
PROBLEMATIZANDO O LAZER “DE PERTO E DE
DENTRO”1
Khellen Cristina Pires Correia Soares2
José Alfredo Oliveira Debortolli3
RESUMO
Este estudo objetiva investigar as práticas culturais que se revelam como modo de vida e de
constituição da alteridade Akwẽ-Xerente e identificar as aproximações das práticas culturais deste
povo com o campo de Estudos do Lazer. A metodologia foi construída com o diálogo entre a pesquisa
bibliográfica e de campo, em uma perspectiva etnográfica. As práticas culturais de lazer trazem um
habitar específico e uma relação com a territorialidade e temporalidade que fortalecem a alteridade
do povo Akwẽ-Xerente.
PALAVRAS-CHAVE: Indígenas; Lazer.

1 INTRODUÇÃO
Os estudos étnico-raciais são relevantes por diversas compreensões e uma
delas é a de reconhecer que a realidade – pensando a partir de Sahlins (2003) –
apresenta para além da “razão prática” uma razão de outra espécie: a “simbólica”
ou “significativa”. Toma como qualidade distintiva do homem não o fato de que
ele deve viver num mundo material, circunstância que compartilha com todos os
organismos, mas o fato de que fazê-lo de acordo com um esquema significativo
criado por si próprio, qualidade pela qual a humanidade é única. Por conseguinte,
toma-se por qualidade decisiva da cultura - enquanto definidora para todo modo
de vida das propriedades que o caracterizam – não o fato de essa cultura poder
conformar-se a pressões materiais, mas o fato de fazê-lo de acordo com um esquema
simbólico definido, que nunca é o único possível.
Com o propósito de buscar respostas a tais indagações e sistematizar a
produção do conhecimento no campo do lazer e povos indígenas, este trabalho
de investigação tem como objetivo investigar as práticas culturais que se revelam
como modo de vida e de constituição da alteridade Akwẽ-Xerente. e identificar as
aproximações das práticas culturais do povo Akwẽ-Xerente com o campo de Estudos
do Lazer.

1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 IFTO, khellencristina@gmail.com
3 UFMG, dbortoli@eeffto.ufmg.br
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2 METODOLOGIA
A tarefa de traçar os caminhos metodológicos deste estudo nos reporta para
a análise de que enquanto fenômeno moderno o lazer tem seus estudos centrados
no meio urbano. As pesquisas neste campo se concentram em revelar as diversas
possibilidades de aprofundamento das relações entre o lazer e a modernidade.
Nadando contra a maré, na busca por contribuir com o campo de estudos, é que
estou propondo trilhar o caminho de volta, quero dizer, voltar às populações
tradicionais para verificar como estão desenvolvendo (tecendo/construindo) o seu
modo de vida.
Busco uma inspiração antropológica para esta pesquisa, partindo da
ideia de Ingold (2015,p. 25) da possibilidade de investigar constantemente e
disciplinadamente as condições de vida e potenciais da vida humana, observando
os sentidos de produção, o significado de história, a noção de habitar e a ideia de
que a vida é vivida ao longo de linhas. Assim, a ideia deste autor é compreender a
ideia do ser humano enquanto produtor de suas vidas, e como nesta produção estes
seres humanos criam história, identificando neste processo as formas de habitar o
mundo, dos seres humanos e não humanos, entendendo o caminho de movimento
que cada ser trilhando a partir do seu modo de vida.
Como ponto de partida realizei a revisão teórica, identificando trabalhos nas
áreas do lazer, da educação física e da antropologia que versam sobre a relação
povos indígenas e: práticas corporais, corporalidade, esporte, identidade e corpo.
Analisei também publicações que apresentam o que o campo de Estudos do Lazer
nomeia como lazer e ainda as produções acerca do povo Akwẽ-Xerente, buscando
conhecer e identificar especificidades deste povo e ainda trabalhos que trouxessem
conhecimentos acerca das práticas culturais Akwẽ-Xerente.
Em uma perspectiva etnográfica foram realizados estudos empíricos. O que
se busca é identificar, descrever e refletir por meio do “olhar de perto e de dentro”4
proposto por Magnani (2002), o modo de vida dos próprios atores sociais, revelando
como usufruem do tempo e espaço da aldeia e suas relações com o trabalho, lazer
e cultura.
o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode
usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa;
ele é antes um modo de acercamento e apreensão do que um conjunto de
procedimentos. Ademais, não é a obsessão pelos detalhes que caracteriza a
etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento, os fragmentos
podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo entendimento.
(MAGNANI, 2002, p. 17).

Dentre as 71 aldeias do território indígena Akwẽ-Xerente selecionei a aldeia Salto
(Kripé) para desenvolver este estudo. A aldeia Salto tem na atualidade 106 famílias,
totalizando mais de 400 habitantes, sendo a maior aldeia Akwẽ-Xerente. E nesta
aldeia há um esforço por manter as práticas culturais vivas, e uma das estratégias é
a realização anual da festa tradicional, chamada Dasipê.
4 Como instrumentos de análise no sentido referido mais acima, ao mesmo tempo unidades de sentido
e de inteligibilidade, essas categorias permitem reconhecer e descrever as múltiplas passagens entre
diferentes domínios de abrangência, orientando o olhar de forma que não se situe tão “de perto”
a ponto de se identificar com uma visão particularista e fragmentária, mas também nem tão “de
longe”, focado no plano das generalidades (MAGNANI. 2014, p. 11).
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Segui durante seis visitas, realizando a observação participante e tentando
realizar uma descrição de tudo o que observava e vivia, buscando trazer elementos
que pudessem revelar o modo de habitar do povo Akwẽ da aldeia Salto. A busca é
por trazer uma imagem da forma de lidar com as obrigações, com a família, com
a comunidade, com as crianças, com a natureza, com o território indígena Akwẽ/
Xerente, com as brincadeiras, os jogos enfim, um modo de vida que se revela nas
práticas culturais Akwẽ, sugerindo reflexões para o entendimento de que não existe
uma homogeneidade cultural e, por conseguinte os Estudos do Lazer seguem
nesta direção.
Após este período de observação participante, pude acessar com a minha
lente um retrato do povo Akwẽ-Xerente na atualidade, com seu modo de vida que
foi sendo construído historicamente de geração a geração, que faz revelar práticas
culturais que denotam uma unidade entre o pensar, a natureza, o ambiente e a
cultura, busquei construir uma guia de entrevista que pudesse trazer elementos
relevantes para responder o meu problema de pesquisa. Esta guia foi discutida com
o meu orientador e aplicado quatro pilotos, foram feitos ajustes e enfim, em mais
quatro visitas a aldeia Salto, 16 indígenas foram entrevistados.
A simples estratégia de acompanhar um desses “indivíduos” em seus trajetos
habituais revelaria um mapa de deslocamentos pontuado por contatos
significativos, em contextos tão variados como o do trabalho, do lazer, das
práticas religiosas, associativas etc. É neste plano que entra a perspectiva
de perto e de dentro, capaz de apreender os padrões de comportamento,
não de indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos
conjuntos de atores sociais. (MAGNANI, 2002, p.17).

As experiências metodológicas propostas objetivam como destaca Magnani
(2009), uma possibilidade de o pesquisador entrar em contato com o universo dos
pesquisados e compartilhar o seu horizonte, e em uma relação de troca, comparar
suas próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de
entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente. Os
caminhos metodológicos desenvolvidos aqui se justificam a partir da necessidade
de um olhar paciente, preciso e sensível, que permita observar o que se revela na
vida cotidiana do povo Akwẽ/Xerente, suas práticas culturais que aproximam do
campo de Estudos do Lazer.
A percepção do processo de alteridade, no estudo do Akwẽ-Xerente, poderá
revelar aproximações com os estudos do lazer, por meio da análise das práticas
culturais. Os estudos que dizem do lazer como atitude/ experiência subjetiva e o lazer
como dimensão da cultura e prática social complexa podem ajudar a compreender
o objeto de estudo aqui proposto, como destaca abaixo:
o lazer é uma criação humana em constante diálogo com as demais esferas da
vida. Participa da complexa trama histórico-social que caracteriza a vida em
sociedade, e é um dos fios tecidos na rede humana de significados, símbolos
e significações e trazem as análises de Gomes e Faria que colaboram com
esse debate, entendendo que o lazer deve ser pensado no campo das práticas
humanas como um emaranhado de sentidos e significados dialeticamente
partilhados nas construções subjetivas e objetivas dos sujeitos, em diferentes
contextos de práticas sociais (GOMES; PINTO, 2009, p.99).
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Entrar em contato com os sentidos e significados elaborados na vida cotidiana
indígena traz a tona reflexões pertinentes e atuais acerca do seu processo de
envolvimento histórico com o ambiente. Sendo este compreendido como o estudo
da vida social, ou melhor, dizendo, as relações de crescimento, habitação e processos
de vida (INGOLD, 2000). O ambiente, no sentido de lugar, onde as estruturas
emergem de toda uma gama de práticas e processos, como um território em que
seja construída a identidade histórica do indígena.
O território indígena e sua temporalidade se diferenciam dos demais territórios
e temporalidades dos sujeitos que compõem a sociedade envolvente, cada realidade
vem sendo construída a partir das experiências, vivências, sentidos e significados
elaborados na vida cotidiana individual e coletiva.
Pensar estas outras culturas, pensar a diversidade vai além do reconhecimento
do outro. Significa, sobretudo, pensar a relação entre eu e o outro, uma vez que a
diversidade, em todas as suas manifestações, é inerente à condição humana: somos
atores sociais, históricos e culturais e, por isso, diferentes. Isso não significa negar as
semelhanças. Entretanto, a existência de pontos comuns entre os diferentes grupos
humanos não pode conduzir a uma interpretação da experiência humana como
algo invariável.
Adentrei o território Xerente levando comigo os seguintes questionamentos:
Quais as práticas culturais se revelam como modo de vida e de constituição da
alteridade Akwẽ-Xerente? Como vivem? Em que acreditam? Como brincam? O que
jogam? Trabalham? Em que tempo isso acontece? Levei comigo para além destas
indagações, uma angústia com relação ao quanto as sociedades urbanas se encontram
desapossadas de uma das suas dimensões fundamentais: a temporalidade. Baptista
(2014, p. 96) reflete sobre essa situação:
Quando em raras ocasiões da vida os indivíduos se veem confrontados
com a escassez da sua própria temporalidade, quando momentaneamente
se reconhecem como detentores de uma temporalidade limitada, é o todo
este modo de organização do seu próprio tempo que lhes surge como
problemático e sem sentido. Experiência fugaz esta, a do confronto do
sujeito com a própria temporalidade, que o modo de organização econômico
e cultural das nossas sociedades procura de imediato velar.

Após três anos de contato mais sistemático, entre a pesquisa exploratória, a
observação participante e as entrevistas, pude constatar que há todo um complexo
de práticas culturais do povo Akwẽ-Xerente, que se revelam como modo de vida e de
constituição da alteridade Akwẽ-Xerente, a partir da identificação do envolvimento
cultural. Estas práticas culturais são corporificadas de acordo a cosmologia deste
povo, desde rituais de nomeação das crianças, rituais fúnebres, o ensinamento do
choro Akwẽ, o ensinamento do discurso, o apadrinhamento das meninas quando
nascem, o ritual do casamento Akwẽ, a pintura corporal, o artesanato e ainda uma
prática, que considero muito significativa e foi revelada nas respostas das entrevistas,
quando se buscava dizer das práticas culturais muitos se remetiam a língua do povo
Akwẽ-Xerente, que determinante na vida cotidiana deste povo, que acreditam que
se protegem por meio da sua língua e as tantas práticas culturais que envolvem
a ludicidade, o encontro com os parentes, o jogo, o brincar, a caça as tanajuras, o
banho no rio, a roda do artesanato, que transita entre a liberdade e a obrigação,
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a corrida de tora, o arco e flecha, as corridas de resistência, o cabo de força e
o futebol. Estas práticas culturais deixam emergir uma temporalidade humana de
lazer, que denota promover um outro nível de conhecimento, desenvolvimento e de
aproximação do homem de si próprio, na escuta do que lhe é mais íntimo, Baptista
(2014, p. 96), constituindo desta maneira, uma forma específica de habitar o mundo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trazer para o campo do debate a vida cotidiana do indígena, pela lente do
lazer, é propor que alternemos o monóculo com o binóculo, ou seja, poder dizer
somente de práticas culturais de lazer específicas do povo Akwẽ/Xerente e/ou dizer
das práticas culturais de lazer do povo Akwẽ/Xerente, assim posso analisar a corrida
de tora, bem como a corrida de tora, do circuito do futebol, os passeios na cidade e o
navegar no mundo da net. E ao alternar estas possibilidades de olhar, é possível que
se reconheça que as práticas culturais de lazer analisadas neste estudo fazem parte
de um todo complexo que envolve para além da ludicidade e do prazer, questões
cosmológicas, políticas, sociais e econômicas, que são complexas, e permeiam a
responsabilidade com o fortalecimento destas práticas culturais:
O que se apresenta acima retrata muito do que pude observar na aldeia Salto.
Há uma realidade estabelecida entre tempos em que a prioridade são as práticas
culturais de lazer do povo Akwẽ/Xerente e tempos em que o indígena transita pela
modernidade. Não há um abandono do ser índio para ele jogar futebol com uma
chuteira no pé ou ainda, quando navega na internet, ele continua sendo índio, vivendo
de acordo com um tempo histórico que em permanente transição e não estático.
ABSTRACT: This study aims to investigate the cultural practices, that are revealed as a way of life
and constitution of Akwẽ-Xerente alterity. It aims also at identifying the approximations of cultural
practices of this people with the field of Leisure Studies. The methodology was built to privilege a
dialogue between bibliographical and field research from an ethnographic perspective. The cultural
practices of leisure bring a specific dwelling and a relation with the territoriality and temporality that
strengthen the otherness of the Akwẽ-Xerente people.
KEYWORDS: Indigenous, Leisure
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo investigar las prácticas culturales que se revelan como
una forma de vida y la constitución de Akwẽ-Xerente otredad e identificar los enfoques de las
prácticas culturales de estas personas con el curso Estudios del Ocio. La metodología se construye
con el diálogo entre la literatura y la investigación de campo en una perspectiva etnográfica. Las
prácticas culturales del ocio traer una permanencia específica y una relación con la territorialidad y
la temporalidad que fortalece la alteridad de la comunidad Akwẽ-Xerente.
PALABRAS CLAVES: Indígena, Ócio

REFERÊNCIAS
BAPTISTA, M. M. Estudos de ócio e leisure estudies – o atual debate filosófico, político e
cultural. Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Belo Horizonte, v. 3, n.1, p.20-30, jan./abr.
2016.
INGOLD, T. Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição; trad. De
Fábio Creder. Petrópolos, RJ: Vozes, 2015.
GOMES C. et. al orgs. Lazer na América Latina/Tiempo libre, ócio y recreación en
Latinoamerica. Belo Horizonte: UFMG, 2009.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 09 - LAZER E SOCIEDADE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2518

GRANDO, B., PASSOS, L. A. Brincar, jogar o eu e o outro na escola: contribuições para
incluir a história e a cultura dos povos indígenas na escola. Cuiabá: UFMT, 2010.
MAGNANI, J.G. Etnografia como prática e experiência. Horizontes Antropológicos, Porto
Alegre, n. 32, p. 129-156, jul./dez. 2009.
MAGNANI, J.G. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. Revista brasileira
de ciências sociais, v. 17, n. 49. São Paulo: jun. 2002.
MAGNANI, J.G. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade. São Paulo: Hucitec/
UNESP, 1998.
SAHLINS, M. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 09 - LAZER E SOCIEDADE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2519

CAPOEIRA E LAZER: AS MOTIVAÇÕES DOS
PRATICANTES DEJUAZEIRO E PETROLINA1
Rafaela Cristina Amaral Nogueira2
Gleidson Henrique de Paula3
Bruno Otávio de Lacerda Abrahão4
RESUMO
Os autores objetivaram compreender as motivações dos praticantes de capoeira que elegeram esta
manifestação cultural como vivência de lazer nas cidades de Juazeiro e Petrolina. Para tanto a pesquisa
foi realizada através do questionário Exercise Motivation Inventory - (EMI-2), com 41 praticantes de
capoeira das escolas/grupos da região. Concluíram que a maior parte dos praticantes escolheram a
capoeira por ser uma manifestação cultural que proporciona divertimento e bem-estar.
PALAVRAS-CHAVE: Capoeira; lazer; motivação.

1 INTRODUÇÃO
Na história da sociedade podemos observar que a humanidade criou formas
de diversão e divertimentos que, desenvolvidos em espaços e tempos, receberam
sentidos e significados em contextos histórico-culturais específicos. Compreendêlos é uma forma de acessar o acervo lúdico da cultura humana vivenciado através do
lazer. A capoeira é uma destas manifestações culturais da humanidade que surgiu
em um contexto de um trabalho específico: o escravo. Surgiu nas senzalas e nos
quilombos do Brasil escravista em um tempo que o escavo não estava exercendo
as funções do eito. Vivenciada no tempo do não-trabalho do escravo, a capoeira
era uma das manifestações culturais que proporcionava momentos de socialização,
divertimentos e ressignificação dos valores da cultura africana na nova terra.
Na República Velha a capoeira foi criminalizada uma vez que estava associada
a vadiagem e as desordens. Na Nova República, o direito à cultura previsto na
Constituição Federal de 88criou os alicerces para reconhecimento da roda e do
oficio dos mestres de capoeira como Patrimônio Cultural Brasileiro, em 2008. Do
ponto de vista simbólico este movimento político sinaliza que o ritual da roda e o
ofício dos mestres são elementos dignos de serem preservados e legados às futuras
gerações. Anos após, em 2014, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural
da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO).
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq para sua realização.
2 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), nogueira_rafaela@hotmail.com
3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), gleidsongoju@gmail.com
4 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), bruno.lacerda@univasf.edu.br
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Todo este movimento político em relação à capoeira e a sua relação com
aspectos simbólicos e históricos com a cultura brasileira passou a demandar esforços
na investigação dos múltiplos sentidos e significados envolvidos nesta prática
corporal. Neste momento, nosso interesse é responder ao seguinte questionamento:
o que leva as pessoas escolherem a capoeira como vivência de lazer? Neste sentido,
o objetivo deste artigo é analisar as motivações dos praticantes de capoeira que
elegeram esta manifestação cultural como vivência de lazer nas cidades de JuazeiroBA e Petrolina-PE.
Este empreendimento proporciona a largar a compreensão sobre as inclinações
relacionadas à escolha desta prática corporal enredada com a história do Brasil e
ainda envolta de preconceitos e desconhecimento que não combina com a dimensão
de patrimônio. Neste sentido, investigar a capoeira se justifica uma vez que ela
compõe parte de um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido
e desfrutado. Uma vez conhecido pode se contribuir para adoção de uma postura
não preconceituosa e discriminatória diante das manifestações e expressões dos
diferentes grupos étnicos e sociais e às pessoas que dele fazem parte (PAIM e
PEREIRA, 2004).
2 METODOLOGIA
Essa pesquisa buscou responder questões sobre quais os motivos que levam
os capoeiristas a praticarem capoeira e foi realizada nas cidades de Juazeiro-BA
e Petrolina-PE, ambas no sertão do Rio São Francisco, no Nordeste Brasileiro. Nas
cidades constam 11 grupos de capoeira, sendo 9 em Juazeiro e 06 em Petrolina.
Os grupos são Abadá, Arte Ginga, Betel, Brasil, Candandum, Embondeiro, Gbalá,
Muzenza, Opará, Topázio, Zumbi. Destes grupos 4 têm núcleos nas duas cidades.
São eles: Abadá, Brasil, Muzenza e Opará.
Estes grupos foram mapeados e visitados a fim de solicitar aos praticantes,
que em tese estavam ali vivenciando a capoeira em um momento de lazer, que
respondessem ao instrumento, o questionário Exercise Motivation Inventory - (EMI2), versão traduzida e adaptada para o idioma português (GUEDES et al, 2012), a
fim de investigar o que leva os indivíduos a praticarem capoeira. Esse questionário
conta com 44 itens com escala de 0 a 5 (“0” quando a afirmação não tem “nada de
verdadeira” e “5” se a afirmação é “muito verdadeira”), os fatores de motivação que
são avaliados são prevenção de doenças; condição física; controle de peso corporal;
aparência física; controle de estresse; diversão/bem-estar; afiliação; reabilitação da
saúde; competição e reconhecimento social.
A pesquisa foi realizada com todo o cuidado e sigilo das informações prestadas
respeitando todos os aspectos Éticos da Resolução do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) de número 466 de 2012 e seguindo todos os princípios éticos
das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais de acordo com a resolução CNS
510/2016.O recrutamento dos indivíduos foi realizado após a aprovação do projeto
pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) e Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Vale do São Francisco –
CAAE 59429016.5.0000.5196, da seguinte forma: os pesquisadores compareceram
nos grupos de capoeira das cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE para convidar
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os praticantes/participantes de capoeira em participar da pesquisa respondendo o
questionário. Para participar da pesquisa, os indivíduos precisavam contemplar os
seguintes critérios: ser praticante/participante do grupo de capoeira das cidades
em questão e aceitar participar da pesquisa voluntariamente. Responderam ao
questionário 41 praticantes de capoeira das cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE.
3 RESULTADOS
A motivação ocorre por duas formas, intrínseca que são motivações internas, o
que interessa ao indivíduo, e a extrínseca que são motivações externas ao indivíduo,
o que o meio produz (KOBAL, 1996).A partir desse entendimento buscamos
responder através das dez dimensões extraídas do questionário Exercise Motivation
Inventory - (EMI-2) quais são os fatores que influenciam os participantes/praticantes
de capoeira a realização dessa prática. Por que investigar a motivação? Para Paim
e Pereira (2004),a motivação é importante para a compreensão da aprendizagem
e do desempenho de habilidades motoras, devido ao seu papel na iniciação e
manutenção na vivência de determinada prática corporal.

Gráfico 1 - Fatores motivacionais à prática da capoeira separado por sexo

Para os praticantes de capoeira das cidades de Petrolina e Juazeiro o que mais
os motivaram a escolher a capoeira como vivencia cultural é pelo fato da capoeira
proporcionar diversão e bem-estar, usufruindo dessa prática nos momentos livres
como uma forma de lazer e compartilhar dessa vivência com seus familiares. Por
bem-estar entende-se a integração harmoniosa entre os componentes mentais,
físicos, espirituais e emocionais (NAHAS et al, 2012). A Afiliação também é um
dos motivos pelos quais os praticantes de capoeira buscam essa prática corporal,
para estar próximo de pessoas, criar vínculos, socializar com pessoas que entre
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si compartilham o gosto pela capoeira.Dos 41 praticantes, 36 consideraram muito
verdadeiro o fator afiliação com relação a prática de capoeira, o fator afiliação está
associado com questões como “fazer novos amigos”, “para passar tempo com
os amigos”, “porque me divirto praticando exercício com outras pessoas”, “para
desfrutar do convício social”.
Se compararmos os fatores com relação ao sexo, observaremos que o item
“aparência física”, para os praticantes do sexo masculino é mais significativa do
que para praticantes do sexo feminino,Já para as mulheres o que chega a ser mais
relevante que a aparência física é o controle de estresse, talvez devido a vida da
mulher moderna.
A vivência da capoeira proporciona sentimentos e motivações decorrentes da
singularidade desta prática corporal. Talvez seja o fato desta manifestação cultural,
que potencialmente tem um caráter lúdico, ser uma luta que prima pela singularidade
de ser ritmada pela musicalidade do som do berimbau e dos pandeiros acompanhas
de palmas faz com que a prática da capoeira proporcione aos seus praticantes bemestar, divertimento, afiliação,controle de estresse, competição e reconhecimento
social. A ida espontânea dos praticantes de Juazeiro e Petrolina são orientadas e
motivadas pela vivência de momentos de diversão entre próximos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar a capoeira como um conteúdo do lazer. Além disto, é
uma manifestação que se relaciona com seis interesses de lazer, se considerarmos
a clássica pesquisa realizada por Dumazedier (2004). Ela é uma forma de exercício
físico, arte produzida pelo humano, seus instrumentos produzidos manualmente,
predição de muitos turistas que elegeram o Brasil como destino do roteiro de
turismo, tema de estudose obras de literatura e momentos de socialização mediados
por esta prática legada da escravidão.
Os praticantes de capoeira das cidades de Juazeiro e Petrolina optaram pela
prática da capoeira como manifestação cultural vivenciada no lazer principalmente
para sua diversão e bem-estar, buscando por entretenimento, prazer, socialização.
Neste sentido, se justifica o fomento e investimento em práticas desta natureza que
prima por proporcionar prazer e promover bem-estar físico e mental e estreitar os
conhecimentos da sua dimensão histórica com a cultura brasileira.
CAPOEIRA Y OCIO: LAS MOTIVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE
JUAZEIRO Y PETROLINA
RESUMEN: Los autores tuvo como objetivo comprender las motivaciones de los practicantes de
capoeira que eligieron estamanifestación cultural como de ocio que vivenen las ciudades de Juazeiro
y Petrolina. Para esta búsqueda se ha realizado mediante el cuestionario de motivación El ejercicio
de inventario - (IMT-2), lainvestigación se llevó a cabo con aves de corral 41 practicantes. Llegaron a
laconclusión de que lamayoría de lospracticantes de capoeira eligieron a ser un evento cultural que
ofrece diversión y bienestar.
PALABRAS CLAVE: capoeira; ocio; motivación.

CAPOEIRA AND LEISURE: THE MOTIVATIONS OF PRACTICERS OF JUAZEIRO
AND PETROLINA
ABSTRACT: The authors aimed to understand the motivations of capoeira practitioners who chose
this cultural manifestation as a leisure experience in the cities of Juazeiro and Petrolina. The research
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was carried out using the Exercise Motivation Inventory (EMI-2) questionnaire. The research was
carried out with 41 capoeira practitioners. They concluded that most of the practitioners chose
capoeira because it is a cultural manifestation that provides fun and well-being.
KEYWORDS: Capoeira; recreation; motivation.
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MÚSICOS DE RUA: INTERSTÍCIOS DE TRABALHO E
LAZER EM UMA PRÁTICA SOCIAL CONTEMPORÂNEA
EM BARCELONA
Denise Falcão1
RESUMO
Esse trabalho traz à tona reflexões sobre a realidade vivida pelos músicos de rua em Barcelona.
Imbricados entre o glamour das artes nas ruas ostentada pela espetacularização das cidades
turísticas contemporâneas e a precarização do trabalho ao qual esses sujeitos estão submetidos, essa
investigação procura desvelar os sentidos que prática social possui para os sujeitos praticantes bem
como os caminhos trilhados para que ela se mantenha viva se reestruturando através dos tempos.
PALAVRAS-CHAVE: Músico de rua ; Trabalho; Lazer.

INTRODUÇÃO
Essa milenar atividade expressiva e de lazer, que se apresenta desde os remotos
tempos da Grécia antiga na qual artistas líricos iam de cidade em cidade representando
histórias épicas e lendas acompanhadas de música, danças e canções, tem seus
sentidos e significados alinhados ao tempo espaço social. Atualmente Barcelona,
uma cidade polo do turismo mundial, é conhecida como cidade que “respira cultura”
e seus músicos de rua fazem parte dessa construção social imaginária.
Mas a imagem de uma cidade não é construída apenas por projeções imaginárias
e midiáticas. Ela também se constitui pela realidade de sua gente que no dia a dia
vivência os encontros e os choques construindo assim sua urbanidade. Compreender
como se dá a relação dos músicos de rua com a urbanidade contemporânea
barcelonesa, desafia essa investigação a tocar a condição humana pela experiência
de vida individual e coletiva que a cidade toma forma. Adentrar nessa urbanidade é
sobretudo uma experiência do mundo social.
A arte desenvolvida nas ruas suscita uma gama de questões sociais, econômicas
e relacionais. Através da ocupação que os músicos fazem do espaço público
com suas práticas sociais, observa-se a cidade bem como a rua como espaço de
sociabilidades e confrontos diversificados e complexos, no qual o estado, a sociedade
e os sujeitos promovem relações com focos de poder e trocas. Apropriar-se das ruas
com apresentações musicais representa, em certa medida, a luta pelo que Lefebvre
(2001) entende como “direito à cidade”. Esse autor defende que essa apropriação
do espaço público está vinculada ao direito à vida urbana renovada e transformada.
1 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Bolsista FAPEMIG; Bolsista Doutorado sanduíche
CAPES, defalcao1@gmail.com
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Nesse sentido, as manifestações dos músicos que tomam a rua como palco de suas
artes se confrontam com os limites impostos pela política de ordenamento do espaço
público. Essa política, muitas vezes com caráter de “racionalidade instrumental”2,
a favor de uma “higienização” dos espaços públicos principalmente dos espaços
turístico, pretende dar forma regular, padronizando e controlando, por assim dizer,
tudo o que acontece nesses espaços.
Pautada nos discursos dos sujeitos e nas observações paulatinas de suas
práticas sociais essa investigação desvela relações e tensões que se apresentam
sobre duas facetas da vida social dos músicos de rua em Barcelona: a ocupação do
espaço público para desenvolverem sua arte e a relação com o mundo do trabalho
que tocar na rua representa.
METODOLOGIA
A abordagem é de natureza qualitativa. Como aponta Yin (1989, p.23): “A
pesquisa qualitativa investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto
de vida real, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente
evidentes”.
Esse trabalho é resultado de parte da pesquisa doutoral que se realizou na Pósgraduação em Estudos do Lazer- UFMG/Brasil com uma instância na Pós-graduação
em Antropologia Social-UB/ Barcelona (setembro2015 a agosto 2016).
Os métodos utilizados para a realização desta pesquisa foram: a pesquisa
bibliográfica; a etnografia aliada as entrevistas em profundidade para o trabalho de
campo; e para análise e interpretação dos dados utilizou-se o discurso dos sujeitos
mediados pelas observações e anotações de campo.
Com intenção de apreender a partir da “descrição densa”, em caderno de
campo, a experiência vivida pelos sujeitos em suas práticas sociais, avança-se na
interpretação desses dados recolhidos à medida que se busca a interpretação
dos próprios sujeitos para suas experiências. Foram escolhidos como campo de
investigação alguns espaços de lazer e de ampla circulação, turística e local, nos
quais essa prática pode ser observada em abundância. Tem-se o centro histórico,
mais precisamente a região em torno da Catedral de Barcelona, o Park Güell, a
linha amarela do metro- L4 e algumas praças do bairro Grácia. Os diferentes
pontos selecionados justificam-se a partir das diferentes formas e possibilidades
de apropriação e ocupação do espaço por esses músicos em suas práticas sociais.
As entrevistas foram semiestruturadas (MINAYO, 2001; MARCONI e LAKATOS,
1999) utilizando um roteiro previamente elaborado que visava atingir, ou pelo menos
direcionar, as questões aos objetivos da pesquisa. Treze músicos e um gestor foram
entrevistados. A análise dessa investigação procura discutir e apontar as atuais
condições para os músicos de rua em Barcelona desenvolverem suas artes. Um
olhar que busca o que está por trás dos holofotes do imaginário social propagado
pela mídia e pelo ayuntamiento3 de cidade turística e cultural.
2 Max Weber sugere que esse é o princípio operativo da civilização moderna. Centra-se no desenho
de modos de realizar mais rapidamente as tarefas, eliminando assim o tempo improdutivo, ocioso,
vazio. Jane Jacobs utiliza-o para referir-se ao tipo de planejamento urbano segregador adotado no
início do século XX e que ainda perdura na maioria dos espaços urbanos.
3 Corresponde a prefeitura no Brasil
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BARCELONA: A ESPETACULARIZAÇÃO DE CIDADE
Atualmente, não há quem não se encante ao conhecer Barcelona. A cidade
conhecida e divulgada mundialmente por sua cultura, beleza e diversidade vem
sendo planejada e reorganizada desde longínquos tempos. A cidade passou por
grandes transformações. Essas transformações que concretamente ocorrem na
forma física – reestruturação do planejamento urbano – e transcorrem pelo processo
de produção da/na cidade, modificaram e ampliaram as relações de força e poder
entre os sujeitos e o estado. Não se pode afirmar que as estruturas físicas determinam
a forma de viver, pois assim negaríamos a presença dos sujeitos e suas interações,
mas elas certamente traçam, ordenam, direcionam utilizações e ditam caminhos.
Afinal, para isso foram planejadas, algo que Lefebvre denominou como “espaço
concebido”. A escolha em 1986 de Barcelona como sede dos Jogos Olímpicos
de 1992 torna-se um marco temporal sobre a realidade atual das transformações
urbanísticas sofridas na cidade e a transformação social advinda do novo contexto.
O aumento de artistas de rua na cidade é observado nos fins da década de
1980 e perdura na década de 1990 criando novas relações e tensões nas ruas. A
cidade ferve artisticamente. A transformação urbana posta em curso com explicitas
intenções de melhorar a atratividade e promover o turismo produz uma Barcelona
com ares cosmopolitas e de vanguarda. Medidas para a apropriação e manutenção
dessa meta turística são implementadas. Entra elas “Barcelona, posa’t guapa”
(Barcelona, ponha-se bela), uma campanha do governo municipal de Barcelona que
amplia a divulgação do “Programa de Medidas para Proteção e Melhora da Paisagem
Urbana” (1985/2009). Pouco a pouco Barcelona vai se transformando em um dos
principais polos turísticos europeus. Mas o que não se pode perder de vista é que à
sombra de toda essa transformação em Barcelona espetáculo, em Barcelona cidade
cosmopolita e turística, há uma Barcelona em que os sujeitos músicos vivem seu diaa-dia. Sobre esse dia-a-dia, que tentando sobreviver sem ser engolidos pelo sistema
em conformidade a investigação coloca o foco. Com a proibição da ocupação dos
espaços públicos por condutas que adotem formas de mendicância (ORDENANZA,
2006), as práticas desses músicos de rua sofrem mudanças e em alguma medida
suas práticas começam a ser marginalizadas. Ao possibilitar a interpretação de que
tocar na rua é uma forma de mendicância porque os músicos adotam “a gorra”
como forma de ganhar algum dinheiro, evidencia-se o papel higienista, controlador
e regulador do espaço público que o estado adota empurrando essa categoria de
artistas para a zona de marginalidade.
Não se pode mais tocar livremente nas ruas. Não se pode mais ocupar a rua. A
arte recebe um duro golpe ao qual tem que se adequar. Sobre a égide da promoção
do bem-estar social e da organização do espaço público fica proibido tocar nas
ruas de Barcelona transformando essa antiga prática social em um delito. Porém, ao
Estado não interessa exterminar essa prática. É preciso mantê-la de forma regulada,
ordenada, pois ao final, Barcelona é uma cidade que respira cultura e os músicos
pelas ruas emolduram e sustentam essa imagem propagada. Na mesma época que
foi proibido tocar nas ruas também foi criado o projeto músic al carrer (música na
rua). Esse projeto cultural gestado pelo ayuntamiento de Barcelona regulamenta
essa prática no centro histórico da cidade (distrito da Cidade Velha) criando normas
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e distribuindo permissões para a atuação dos músicos nas ruas, permanecendo,
entretanto, como proibido todos os outros pontos da cidade.
Mas a urbanidade é incontrolável e realidade que se apresenta pelas ruas da
cidade é outra. Por onde se passa se pode ver essa arte milenar seguindo o seu
pressuposto básico: a ocupação dos espaços com sua expressão.
QUANDO O ESPAÇO PÚBLICO SE TRANSFORMA EM RUA: A INCONTROLÁVEL
URBANIDADE
Apesar da proibição da ocupação do espaço público para desenvolverem sua
arte e da impossibilidade de obtenção do carnê para legalizar a situação, basta
sair pela cidade de Barcelona para verificar uma grande quantidade de músicos
espalhados por diferentes pontos da cidade a tocar. Esse fato se apresenta como
um marco da apropriação do espaço concebido como uma reivindicação social e
uma pressão cultural transformando o espaço público concebido em espaço vivido,
a constante luta pelo direito à cidade (LEFEBVRE,1974). Neste sentido, verificasse
que a possibilidade para romper essa coerção social passa pela transgressão.
Transgredir é a maneira pela qual a individualidade pode resistir ao imperativo
da normalização e da disciplina. Quando se observa que cada vez mais criam-se
espaços públicos nas grandes metrópoles contemporâneas, e todas elas possuindo
um centro histórico que se assemelham aos parques temáticos (DELGADO,2010)
pela ambiência criada (AUGOYARD, 2004) e nos quais os sujeitos veem-se limitados
nos seus agir, no seu expressar, é possível reconhecer que esse ideal de criação nega
a espontaneidade da sociabilidade inerente da rua para assumir a desigualdade e
a separação como valor de organização. A possível resposta para essa tentativa
de encarceramento é a transgressão dos sujeitos que se opõem a esses limites.
Como afirma Bataille (1980), a transgressão não é a negação da proibição, ela a
ultrapassa e a complementa. Os músicos que seguem tocando nas ruas mesmo
sem a autorização do ayuntamiento transgridem as regras, as normativas e o fazem
sabendo dos riscos que correm. Encontraram pela transgressão uma forma de
resistência, de sobrevivência, seja ela financeira e/ou de sua individualidade. Nas
palavras dos entrevistados:
É impossível sobreviver tocando apenas duas horas por dia. Então preciso
continuar tocando mesmo fora do permitido. Preciso sobreviver. Quando termino
meu turno busco outro espaço, preciso continuar tocando. E que crime estou
cometendo? Os músicos estão marginalizados. A guarda vigia mais a gente do
que os ladrões. Tá cheio de ladrão roubando as bolsas dos turistas, mas eles se
preocupam em tirar nossos instrumentos, em impedir que a gente toque. Mas eu
toco (Sabiá, Bcn/centro,45, Romênia).
Vou tocando aqui no meu canto. Tem dia que não passa nada, mas tem dia que
a guarda manda parar. Aí não tem jeito. Tem que parar. E não pode voltar a tocar
depois? perguntei. Você corre o risco deles pegarem seu instrumento, te aplicar
uma multa...e aí são duzentos euros. Quando ele passa e manda eu parar eu não
volto. É melhor deixar para outro dia. Como você vai arrumar dinheiro para pagar a
multa se eles tiraram seu instrumento de trabalho? (Uirapuru, Bcn/parc,51, México).
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De estação em estação tenho que controlar se a guarda entra no vagão. De
dentro do carro dá para ver se eles estão do lado de fora. Se eles entram eu tampo o
amplificador, guardo a escaleta e espero eles passarem. Se eles não estão na estação
eu sigo tocando. Toda parada é do mesmo jeito. Olhar, tocar e vigiar a guarda. Mas
eles não conseguem estar o tempo todo. Então dá para tocar bem, quase sempre.
Mas já fui pego algumas vezes, eles te retiram do trem te ameaçam multar e você
perde muito tempo. É muito ruim. Eles te tratam como bandido, como delinquente.
E você é músico tentando ganhar a vida (Colibri, Bcn/metrô, 58, Líbano).
O jogo entre o legal e o ilegal traz de volta a essência da rua ao que, por força
das ordenanças, se transformou em espaço público. Ao transgredirem as regras
tocando em diversos pontos diferentes não permitidos, os músicos se empoderam
em suas práticas sociais, apontam a impossibilidade do controle do urbano e a
informalidade do trabalho. Muitos músicos declaram esse controle como uma forma
de marginalizar suas atividades. Se sentem excluídos socialmente e perseguidos
pela polícia.
A partir da compreensão da arte como expressão humana imbricada na
realidade tempo/espaço social é preciso se debruçar sobre a compreensão do fazer
artístico dos músicos de rua e suas relações com duas esferas da vida, o trabalho
e o lazer, que se pôde constatar. Não é fácil sobreviver desenvolvendo sua arte
na rua. A realidade social da cidade propõe um vivenciar da arte nas ruas como
protagonista do glamour contemporâneo ao mesmo tempo que vive como emérito
representante do sobreviver na informalidade, e isso leva o músico ao encontro
entre o fazer artístico e as precárias condições de trabalho que se apresentam.
Quando a expressão da arte pela prática dos músicos de rua encontra-se com a
estetização das cidades no mundo atual, observa-se o jogo de forças e porosidades
nas relações entre estado, sujeito e sociedade.
STREET MUSICIANS: INTERSTICES OF WORK AND LEISURE IN A
CONTEMPORARY SOCIAL PRACTICE IN BARCELONA
ABSTRACT: This work brings to light reflections on the reality lived by street musicians in Barcelona.
Imbricated between the glamor of the arts on the streets boosted by the spectacularization of the
contemporary tourist cities and the precariousness of the work to which these subjects are submitted.
This research seeks to reveal the meanings that social practice has to subject practitioners as well as
the paths for her to stay alive restructuring itself through the ages.
KEYWORDS: Street musicians; Work; Leisure.

MÚSICOS CALLEJEROS: INTERSTICIOS DE TRABAJO Y DE OCIO EN LA
PRÁCTICA SOCIAL CONTEMPORÁNEA EN BARCELONA
RESUMEN: Este trabajo reflexiona sobre la realidad que viven los músicos de la calle en Barcelona.
De solapamiento entre el glamour de las artes en las calles sostenido por el espectáculo de las
ciudades turísticas contemporáneas y la precariedad laboral a la que están sometidos los sujetos.
Esta investigación busca revelar los significados que tiene la práctica social para los profesionales, así
como las formas percorridas por ella para mantenerse viva y reestructurandose a través de los siglos.
PALABRAS CLAVES: Mísicos callejeros; Trabajo; Ocio
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A FRUIÇÃO DA SEXUALIDADE FLUIDA NO LAZER
Luana Mari Noda1
Giuliano Gomes de Assis Pimentel2
RESUMO
Prospectamos, na perspectiva weberiana, como os hotéis de lazer respondem às mudanças na dinâmica
sexual no Ocidente. Para tanto, coletamos na web as ofertas hoteleiras relativas às possibilidades
explícitas ou veladas de troca efêmeras de afetos. Com base nos resultados, propomos os seguintes
tipos: prostíbulos-hotéis; resort para adultos; resort-swing; resort para solteiros e resort permissivo.
O entrelaçamento entre sexualidade, lazer e sociedade sugere uma permeabilidade desse fenômeno
na animação hoteleira.
PALAVRAS-CHAVE: Atividades de lazer; Hotelaria;Pornolazer.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado de investigações mais amplas sobre a ampliação do
universo empírico nos estudos do lazer. Rojek (1995) pondera sobre a incoerência
entre os conceitos e os objetos uma vez que diferentes práticas sociais não são
investigadas pelos estudiosos da área. É como se não fossem lazer. Daí o autor
ponderar pela noção de um lazer não-usual ou mesmo desviante.
Essa não é uma temática nova, sendo que cada autor faz um olhar sobre um
aspecto particular de quando as pessoas desviam das normas durante seu lazer.
Marcellino (1987), por exemplo iria se preocupar com o lado patológico dessas
práticas, quando elas se exprimem de forma violenta, como no caso das gangues
juvenis, torcidas organizadas ou pichadores.
Já Parker (1978) oporia o lazer transgressor ao lazer quadrado. Assim, haveria
de um lado aquelas pessoas que buscam no lazer uma forma aceitável e respeitável
de experimentar sensações agradáveis no tempo livre. Em contraste, o sujeito
transgressor se sente ludibriado pelas ofertas convencionais e buscaria práticas
exóticas mais coerentes com sua identidade inquieta. O lazer transgressor seria
proveniente do self em busca de afirmação.
Essa relação entre projeto reflexivo do self e práticas sociais fragmentárias é
base da discussão de Giddens (1993). O autor toma a sexualidade nas sociedades
modernas como um dilema da identidade reflexiva. Assim, concomitante às
conquistas das mulheres no campo da sexualidade, vimos também um represamento
do desejo em prol da segurança da vida moderna. Para Giddens (1993, p. 214),
“a natureza aberta do projeto global da modernidade tem um correlato real no
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), luasns@hotmail.com
2 Grupo de Estudos do Lazer (GEL) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), ggapimentel@uem.
br
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resultado incerto das experiências sociais do cotidiano”. Não é mais a tradição
que define a sexualidade, que passa a estar em toda parte, acompanhada de uma
consciência dos riscos. Assim, cada sujeito é evocado a ser o ator moral tanta da
liberação quanto do refreamento de seus desejos lúbricos.
Embora a sexualidade seja uma das portas mais abertas pelo lazer, essa
relação é pouco estudada e estigmatizada. Uma abordagem recente pondera que a
liberalização para se falar de sexo, gerou uma oferta difusa de conteúdos ligados à
sexualidade (FOUCAULT, 2009). Ora, se o lazer é hoje um mercado, então também o
sexo -como experiência lúdica- pode ser administrado para suprir e produzir desejos
sob diferentes nuances. Esse fenômeno, provisoriamente chamado de pornolazer
foi empiricamente observado das festas sadomasoquistas aos videogames adultos
(PIMENTEL, 2014).
Em investigação do pornolazer em casas de swing, Noda et al (2016) encontraram
uma interligação entre turismo, sexualidade e recreação, uma vez que tal modalidade
de clube sociorecreativo continha dinâmicas peculiares de animação social. Em
complemento, no turismo vem se adensando a discussão sobre o “prostiturismo”,
especialmente nas estratégias entre clientes (“mongers”) para se aventurarem no
“turismo sexual” (CABEZAS, 2006; PISCITELLI, 2005). Se o comportamento que
norteia as relações no lazer são as mesmas presentes no turismo (CARR, 2002),
poderíamos encontrar no fenômeno dos hotéis de lazer elementos puros ou residuais
do pornolazer?
A recreação hoteleira é um nicho de mercado da Educação Física no lazer
(PINA e RIBEIRO, 2010). Independente das suas variadas denominações (animador,
recreador, GO, monitor) o trabalho em hotéis de lazer exige uma adaptação do
trabalhador à hierarquia profissional e especificidade do ambiente/cliente (ADLER
e ADLER, 1999). Nesse sentido, nosso objetivo neste texto é situar o pornolazer no
contexto da animação em hotéis.
2 METODOLOGIA
Empiricamente colhemos informações nos sites de divulgação dos hotéis,
categorizando suas nuances. Pós-análise, trabalhamos com a ideia de tipo-ideal,
Weber. Portanto, tipificamos todas as manifestações que possam ser objeto de nossa
análise. Em um primeiro plano, existiriam os locais que possuem a relação sexual
como objetivo principal, tendo conteúdos do lazer como bonificações. Importa
colocar que o lazer desviante possui níveis de intensidade. Não nos apropriamos
empiricamente de manifestações ilegais, a exemplo de prostituição com menos de
idade ou práticas não-consentidas mutuamente entre os participantes. Detivemonos, pois, aos níveis mais tolerados e sutis.
3 VARIANTES DO PORNOLAZER HOTELEIRO
A coleta de informações reforça a leitura que o pornolazer não está mais
localizado em um lugar único, o das boates de luz vermelha, esteticamente e
territorialmente segregadas. Já se colocam como tolerados e visíveis ambientes
como motel e sexshop. De outro lado, sobrevivem os espaços disfarçados,
RESUMO EXPANDIDO | GTT 09 - LAZER E SOCIEDADE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2532

conhecidos apenas entre iniciados a determinado pornolazer, como é o caso das
saunas gays e das casas de swing. No caso dos hotéis, temos uma diversidade
notável, conforme pudemos verificar nos seguintes tipos: prostíbulos-hotéis; resort
para adultos; resort-swing; resort para solteiros e resort permissivo.
Nos prostíbulos-hotéis os ambientes para o pornolazer são salas e salões em
áreas mais afastadas dentro do próprio hotel. Normalmente não são previamente
anunciados ou incluídos nos pacotes. São ambientes que aparentam o status de
boate em que -à primeira vista- se destacam a dança e os bares.
Os resorts são projetados exclusivamente para viajantes adultos, considerados
destinos de férias de sexo com acompanhantes muitos deles fixados em países da
América Central e Ásia oferecem privacidade e serviço personalizado de um pequeno
resort VIP e o acesso ilimitado à ampla gama de serviços disponíveis em quaisquer
resorts do complexo turístico como parques aquáticos, hospedagem à beira mar,
com alimentação e bebidas livres (all inclusive) e outras diferentes comodidades
que um hotel de luxo possa oferecer. São vendidos como pacotes turísticos em
agências especializadas e pela internet com pacotes personalizáveis nos quais pode
se escolher desde as acomodações até a aparência dos acompanhantes como o
Viking´sExotic Resort e Dr. Night.
Os demais tipos não são explícitos como os anteriores, mas não entendemos
que existam mais locais estigmatizados. Como Parker (1976) realça, são as pessoas
que desviam ao procurar formas de divertimentos não-banais. O autor exemplifica
o caso do turismo, uma vez que a viagem já é uma quebra da rotina. Mas, no caso
do lazer quadrado, as atividades, embora diferentes do cotidiano, serão aceitáveis
nas normas. Outros, todavia, aproveitarão a viagem como um novo ambiente para
transgredir, como no caso do turismo sexual.
Para casais e solteiros liberais os resorts contam com piscinas, restaurantes
internacionais, hidromassagem e jacuzzis. No sistema all inclusive os hotéis não
exigem o uso de roupas em ambientes coletivos assim como a beira da piscina,
hidromassagens e jacuzzis a pratica sexual é liberada. Possuem regras comuns a
swingers que vão desde a proibição de filmagens e fotografias a respeitar a recusa
a convites. Na América Central resorts como Hedonism, Temptation Resort, Desire
Resorte Spa e Copacaba Desire Hotel são famosos por oferecerem esse tipo de
serviço.
Os Hotéis de solteiros são meios de hospedagem comuns que promovem
pacotes em que em que o público alvo são pessoas solteiras são hotéis de turismo
que reúnem belezas naturais aliadas a uma vida noturna agitada, com baladas e
festas. Promovendo ambientes favoráveis a interação dos solteiros.
Os resorts permissivos são ambientes em que a interação entre hospedes e
funcionários são permitidas e por vezes incentivadas. Quando um trabalhador é
contratado por uma estrutura hoteleira normalmente fica abrangido pelo estrito
compromisso de confidencialidade em relação a toda e qualquer informação que
respeite ao cliente, ao abrigo do código do hotel. Mas em um contrato velado os
funcionários são instigados a manter relações sexuais com os hóspedes que sabem
por meio não oficiais que determinados estabelecimentos são permissivos com a
interação cliente-funcionário.
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Essa relação permissiva não é igual à interface entretenimento-sexo pago,
como ocorre no Viking resort hotel com mulheres latinas, e que é bem o modelo
alemão de clube, no qual cada profissional do sexo é também formada para alguma
trabalho no entretenimento: stand-up, mágica, etc. O Sujeito tipo-ideal é o GO cuja
identidade não está no programa e, ainda assim, produz essas trocas materiais e
simbólicas por meio do sexo com clientes nos resorts, conforme Brandão (2009)
descreve a partir das experiências de hóspedes do Club Med.
Como Giddens (1993) coloca, o sexo é promessa e, mas também, é ameaça
de intimidade. A emancipação da mulher tem gerado aquilo que o autor chama de
relações puras, nas quais não haveria mais a velha relação de dominação de gêneros.
Hodiernamente temos uma transformação na estrutura de sentimento, de modo
que a experiência sexual fugaz nesses hotéis de lazer é encarada tacitamente como
um desdobramento dos interesses sociais do lazer. Assim, os meios de hospedagem
e, quiçá, a própria recreação hoteleira, antes sedimentados no atendimento à
família, parecem reagir a um novo nicho de mercado. Nesse campo, a migração de
elementos outrora restritos às casas de sexo e ao motel parecem permear o subsolo
dos resorts.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lazer, como o conhecemos, é o dispositivo que responde ao acontecimento
urbano-industrial de demanda lúdica em um tempo departamentalizado. Cada
vez mais, há uma destradicionalização das práticas, reforçando a ideia de que o
lazer opera junto ao processo de individuação do Sujeito moderno. Logo, optar
por um lazer é tanto uma forma de estruturar o self quanto de produzir migrações
autobiográficas.
Nessas circunstâncias o acesso a experiências de pornolazer é uma forma do
Sujeito produzir diversões permissivas –ainda que localizadas no tempo e espaço
desse desvio calculado. Como o capitalismo responde rapidamente a essas demandas,
quando não as produz, podemos identificar em diferentes nichos mercadológicos
do lazer a existência de formas puras ou fragmentárias do pornolazer. No nosso
caso, focalizamos o entrelaçamento entre sexualidade, lazer e sociedade, o qual nos
lança a hipótese de uma permeabilidade desse fenômeno na animação hoteleira.
LA SEXUALIDAD DE FLUIDO EN LOS DEPORTES FRUICIÓN
RESUMEN: Prospectamos en perspectiva weberiana como los hoteles de ocio responden a los
cambios en la dinámica sexual en Occidente. Por lo tanto, hemos recogido la web ofertas de hoteles
relacionados con las posibilidades explícitas o veladas de intercambio de afectos efímera. Con base en
los resultados, proponemos los siguientes tipos: prostíbulos, hoteles; recurrir a los adultos; complejo
de oscilación; recurrir para solteros y complejo permisiva. El entrelazamiento de la sexualidad, el ocio
y la sociedad sugiere una permeabilidad de este fenómeno en la animación del hotel
PALABRAS CLAVE: Actividades de ocio; Hotel; Pornolazer

THE FRUITY OF SEXUALITY FLOWED IN THE LEISURE
ABSTRACT: We prospect, in the Weberian perspective, how leisure hotels respond to changes in sexual
dynamics in the West. To do so, we collect on the web the hotel offers related to the explicit or veiled
possibilities of ephemeral exchange of affections. Based on the results, we propose the following
types: brothels-hotels; Resort for adults; Resort-swing; Resort for singles and permissive resort. The
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interweaving between sexuality, leisure and society suggests a permeability of this phenomenon in
hotel animation.
KEYWORDS: Leisure activities; Hotel Business; Pornolazer
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CONSUMO DE ECSTASY COMO DISPOSITIVO
DE LAZER E ENTRETENIMENTO DE FESTAS
ELETRÔNICAS NA CIDADE DE MARINGÁ-PARANÁ 1
Silvana Dos Santos2
RESUMO
O presente estudo faz apontamentos acerca das diferentes opções de lazer na contemporaneidade,
buscando identificar as relações sociais pós consumo de ecstasy em uma festa eletrônica. Trata-se de
um estudo de caso, composto por 10 participantes, sendo 7 homens e 3 mulheres. A análise se fez a
partir da análise do discurso foucaultiana. Concluindo-se que o consumo do ecstasy se faz em virtude
dos diferentes prazeres que proporcionam à seus usuários e aumento das relações entre os usuários.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Substâncias químicas;Festa eletrônica.

INTRODUÇÃO
A contemporaneidade proporciona diferentes opções de lazeres, cada qual
estabelecida por seu contexto histórico, adaptando-se e apropriando-se das
necessidades momentâneas. Dentre as opções de lazer mais freqüentes estão os
encontros em bares, danceterias, shopping’s, cinema, teatros, entre outros, mas
sempre estabelecidos nos padrões normativos sociais.
Todavia, as opções de lazer tidas como “normais” podem ser classificadas a
partir dos interesses culturais de lazer (físico, artístico, sociais, manuais e intelectuais)
proposto por Dumazedier (1979), mais tarde agregando os interesses culturais,
turístico (CAMARGO, 2003) e virtual (SCHWARTZ, 2003). Por outro lado, seria
omitir que o lazer a partir do convencional quase sempre se ramifica e frutifica
novas opções, ora tidas como marginais, desviantes, ilícitas, e outros adjetivos que
caracteriza uma ruptura dessas práticas em relação aos padrões estabelecidos
como corretos.
Neste aspecto, autores como Stebbins (1997), Rojek (1999), Williams; Walker
(2006), Pimentel (2010), conceituam como lazer desviante todo aquele que transgride
a lei e os princípios morais de uma sociedade, justificando esse comportamento
pela vivência intensa ou exarcebada do lazer.
É no contexto das mudanças e apropriações das necessidades humanas em
que tomo como lócus de pesquisa uma festa eletrônica realizada em diferentes
danceterias da cidade de Maringá-Pr.Considerando-se que esta festa é associada,
primordialmente, ao consumo do ecstasy, substância sintetizada que mantém
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual De Maringá, silsantos2611@outlook.com
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seus usuários estabelecidos e “revigorados” até o fim da mesma. Embora não seja
especificamente o foco do estudo, vale ressaltar que o ecstasy é uma substância
química desenvolvida em laboratório tendo como princípio ativo o MDMA (3,4
Metilenodioximetanfetamina).
Todavia, o ecstasy não se remete neste estudo como um estilo de vida
advindo de gerações hippie com suas implicações diretas/indiretas à cultura da
época, contraditório ao entendimento dos atos vistos socialmente como rebeldia,
sem romper a lógica dicotômica entre o legal/ilegal, mas, ao uso e consumo desta
substância enquanto droga, capaz de gerar algum tipo de prazer num espaço/
tempo compreendido como equipamento de lazer.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso de cunho qualitativo, assim definido ao fato de
buscar muitas informações sobre características específicas de um indivíduo ou de
alguns participantes de instituições, organizações, escola, academia, entre outras
(THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007). Sendo caracterizado por tanto, como
pesquisa exploratória.
Especificamente neste estudo abordaremos as diferentes relações sociais
recorrentes no pós-consumo de ecstasy em 10 frequentantes de uma festa eletrônica
exporádica na cidade de Maringá-Paraná, sendo 7 homens com idade entre 23 anos
a 35 anos, e 3 mulheres com idade entre 22 anos a 26 anos. Foram observadas 6
edições da festa (da segunda a última edição) ocorridas nos anos de 2015 a 2016
com diferentes temas (Circus; Secret Garden; Meet Máscaras; WhitParty; Caliente;
e Valentines), as festas ocorreram com intervalo de três meses entre uma e outra,
podendo ser observado a fidelidade dos frequentantes em todas as edições.
Para verificarmos as diferentes sensações recorrentes do consumo do ecstasy,
foi realizada entrevista semi estruturada composta por cinco perguntas chaves aos
usuários participantes do estudo, a fim de compreender as possíveis mudanças
comportamentais nestes sujeitos. As questões abordadas foram: 1. O que o levou a
consumir ecstasy em festas? 2. O consumo desta substância influência nas relações,
neste espaço/tempo? 3. O consumo excessivo pode gerar dependência química? 4.
Quais sensações se podem abstrair numa festa a partir do consumo do ecstasy? 5.
Quais limitações o corpo pode sentir a partir do uso do ecstasy e quais possibilidades
corporais podem ser identificado a partir dessa substância?
A análise dos dados foi realizada a partir dos pressupostos teóricos da análise
do discurso foucaultiana, pois, Foucault (1999) afirma que todo discurso está
inserido numa ordem que é perpassada por coerções de ordem linguística e social.
Desta forma, a análise do discurso não se restringe apenas ao nível linguístico, mas,
amplia-se para o nível das relações sociais que incluem o desejo e o poder.
DESCRIÇÕES, RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Dentre as edições da festa, pode-se observar que a cada uma delas
aumentavam-se o público, evidenciando assim, a necessidade em promove-la em
local mais amplo de modo a atender a demanda. Todas asediçõesforam temáticas e
o público aderiam bem a ideia de estar transvestido de acordo com o tema sugerido.
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Todavia, o foco principal da festa consistia no repertório musical que
comandava a pista de dança e as relações ocorridas neste espaço/tempo. No que
concerne tempo e espaço Bauman (2001) pondera os espaços enquanto lugares com
significados sejam eles de consumo, convívio, ou qualquer outro que atribua algum
valor, ou, ainda vistos enquanto espaços vazios, sem significado algum. Desta feita,
tempo e espaço contribuem para mudanças geradas a partir do desenvolvimento
tecnológico, favorecendo a ampliação das relações interpessoais, ao mesmo tempo
em que provoca rupturas de padrões sociais estabelecidos como normativos.
As transformações contidas, mesmo que involuntariamente, perpassam as
questões atreladas a tempo/espaço, envolvem também, fatores econômicos, culturais
e sociais, num misto de vivencias tido hora como lícitas e momentos como ilícitas.
Nessa mescla entre certo e errado novas experiências se fecundam proporcionando
diferentes prazeres, anseios e novas necessidades para o sujeito.
Também, podem ser ações resultantes da busca de um lazer associado ao
risco controlado ou não, ou apenas a fuga dos padrões sociais normativos num
novo contexto social, transgredindo o que já se encontra estabelecido. Contudo,
o estreitamento entre o consumo do ecstasy, o entretenimento durante a festa,
o uso do lúdico entre os frequentantes (consumidores), e a aproximação com as
discussões do lazer desviante, não usual, patológico ou ilícito atribuídos por Rojek
(2005) favorecem o distanciamento a marginalidade, ao imoral, normalizando-se
à medida que ocorrem mudanças sociais e/ou adaptações das práticas aos novos
padrões da época.
Entretanto, para os consumidores das substâncias sintéticas, talvez as
inquietudes, frustrações, inseguranças sociais e pessoais tendem a amplificar
na ausência destas substâncias. Por outro lado, quanto maior a busca por novas
sensações, experiências afetivas, imaginárias, sensoriais e sexuais inusitadas,
satisfação emocional e corporal, lúdicas e distrativas, maior será a insegurança, o
medo do desprezo e da rejeição (COUTO, 2012).
Os dizeres de Couto (2012) vão ao encontro do discurso dos usuários e
frequentantes da festa em questão, visto que a maioria deles atribuiram o consumo
da substância química aos diferentes prazeres e sensações recorrentes no momento
da festa, quase que num mesmo discurso, embora entrevistados em momentos
distintos um do outro, as respostas se completam dando um mesmo sentido para
os questionamentos, por outro lado, não se pode negar a subjetividade desses
discursos, pois, de “que jogo de verdade o ser humano se reconheceu como homem
de desejo?” (FOUCAULT, 1984, p.13).
Vale ressaltar que a subjetividade em questão relaciona-se diretamente às
relações de poder. Para Foucault, o poder não atua apenas no aspecto opressor ou
dominando as subjetividades, mas, participando de seu processo de construção.
Se postularmos como algumas respostas determinam o tipo de subjetividade,
captando, criando, nomeando até ser governado por elas, poderemos identificar
a intencionalidade do discurso, por exemplo, quando um dos entrevistados afirma
que, “a minha experiência me proporcionou ficar mais feliz, fazer mais amizade,
dançar sem se preocupar se estão me olhando, sem contar que vc não se cansa
e isso é o melhor pra mim” (SUJEITO 1). Os dizeres do entrevistado evidenciam o
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consumo do ecstasy como algo bom, sem malefícios, ao contrário, enfatiza ser o
melhor para si.
Ainda nesta perspectiva, nos deparamos com outra fala fortalecendo a ideia
anterior, quando pondera que o uso do ecstasy gera uma “verdadeira sesação de
êxtase, de extrema felicidade, de extrema alegria, são sensações muito boas, muito,
muito boas mesmo” (SUJEITO 8). Ao materializar o discurso nas ações, no modo de
viver, de sua subjetividade o discurso de fato é considerado verdadeiro, fortalecendo
a ideia de que mesmo que uma ação traga malefícios psicofisiológicos a longo prazo,
ainda assim, para os usuários da substância, aquele momento é algo bom, conforme
postulado pelo Sujeito (10) “consumir ecstasy na balada gera felicidade, prazer,
sensibilidade, vontade e facilidade em fazer novas amizades, gerando diferentes
envolvimentos e prazeres”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os diferentes intereses culturais do lazer, é sabido que as concepções
e procesos históricos se modificam e por vezes ramificam novas práticas culturais.
Tais práticas podem ser consideradas marginalizadas e tidas como desviante, ilícita,
e não usual a exemplo do consumo de substâncias químicas em festas eletrônicas.
Neste aspecto, o estudo evidênciou que o consumo do ecstasy se faz em
virtude dos diferentes prazeres que proporcionam à seus usuários, no entanto,
não podemos manter a ingenuidade que ações como estas também conflituam
com outros prazeres que geram riscos, mas, que aindaassim, para os usuários,
aparentemente não provocam receios aos prejuízos geridos a longo prazo a partir
desta prática com frequência.
Desse modo, o estudo evidênciou que a autoafirmação “positiva” acerca do
consumo de substâncias químicas (nesta festa em específico) se ampliam a medida
que aumentam-se as relações entre os frequentantes, fortalecendo a ideia que
taissubstânciasgeram diferentes prazeres ocasionando um estado de felicidade
atípico ao cotidiano dos usuários.
CONSUMPTION OF ECSTASY AS A LEISURE AND ENTERTAINMENT DEVICE FOR
ELECTRONIC PARTIES IN THE CITY OF MARINGÁ-PARANÁ
ABSTRACT: The present study makes notes about the different leisure options in the contemporary
world, seeking to identify the social relations after consumption of ecstasy in an electronic party. It
is a case study, composed of 10 participants, 7 men and 3 women. The analysis was made from the
analysis of the Foucaultian discourse. It is concluded that the consumption of ecstasy is made by
virtue of the different pleasures that provide to its users and increase the relations between users.
KEYWORDS: Recreation; Chemical substances; Electronicparty

CONSUMO DE ÉXTASIS COMO ALTERNATIVA DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO EN
FIESTAS ELECTRÓNICAS EN LA CIUDAD DE MARINGÁ-PARANÁ
RESUMÉN: Este estudio hace notas sobre las diferentes opciones de ocio en la época contemporánea,
tratando de identificar las relaciones sociales después del consumo de éxtasis en una fiesta electrónica.
Este es un caso de estudio, compuesto por 10 participantes, 7 hombres y 3 mujeres. El análisis se hizo a
partir del análisis del discurso de Foucault. Concluyendo que el consumo de éxtasis se realiza en virtud
de las diferentes placeres que prestan a sus usuarios e incrementar las relaciones entre los usuarios.
PALABRAS CLAVES: ocio; productos químicos; fiesta electrónica.
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O PROCESSO (DES)CIVILIZADOR NOS GAMES
Vinicius Machado de Oliveira1
Marcos Roberto Brasil2
Juliano de Souza3
RESUMO
Com o avanço do processo civilizador, os jogos eletrônicos se consolidaram como uma nova prática
corporal de esporte e lazer, equiparando-se a outras atividades convencionais. Posto isso, temos
como objetivo neste ensaio, através do referencial teórico de Norbert Elias, compreender a influência
dos jogos eletrônicos na sociedade moderna, sobretudo pela teoria do processo civilizador.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos eletrônicos; Práticas corporais; Processo civilizador;

INTRODUÇÃO
Talvez umas das mudanças configuracionais mais radicais nos últimos anos
de civilização se refira ao desenvolvimento tecnológico, o qual permitiu provocar
diversas alterações em diferentes campos de nossas vidas. Nesse sentido, nas
sociedades modernas, a evolução tecnológica tem atuado sistematicamente na
vida das pessoas, modificando a forma com que se relacionam, interagem ou se
comportam. Dito isso, a realidade é que estamos cada vez mais atraídos por essa
nova cultura digital, seja por necessidade (trabalho) ou entretenimento (lazer).
Os jogos eletrônicos trouxeram uma nova perspectiva de entretenimento,
impactando o campo dos jogos, esportes e brincadeiras tradicionais. Diante do
crescimento desse novo fenômeno nas sociedades, a literatura tem se ocupado a
compreender esse objeto sob diferentes ângulos, sobretudo o campo da Educação
Física no que tange a investigação de novas práticas corporais de esporte e lazer.
Contudo, estudos de ordem sociológica ainda estão em curso na literatura, deixando
várias lacunas e inquietações que carecem investigação.
Dessa forma, e interlocução crítica com a literatura disponível sobre a temática,
temos como objetivo nesse texto compreender a influência dos jogos eletrônicos
na sociedade moderna pela teoria do processo civilizador de Norbert Elias. Para
cumprir com esse desiderato, seccionamos este ensaio em duas partes. Na primeira
seção apresentamos o campo dos jogos eletrônicos na sociedade e a sua expansão
na literatura. Na segunda parte se valemos do referencial teórico de Elias para
compreender como os jogos eletrônicos influem na vida moderna.
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), oliveira_vm@hotmail.com
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), brasilmr@hotmail.com.br
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), julianoedf@yahoo.com.br
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O ESPAÇO SOCIAL DOS JOGOS ELETRÔNICOS
Nos últimos anos a indústria dos jogos eletrônicos se consolidou como uma das
plataformas de maior faturamento no campo do entretenimento, passando inclusive
a milionária indústria do cinema (REIS; CAVICHIOLLI, 2008). Desde então, o espaço
social que abriga os jogos eletrônicos têm sido bastante movimentado, sobretudo
em função do aumento do interesse dos agentes sociais que compõe esse novo
campo, tanto no que tange o aspecto econômico ou no que concerne a lógica de
consumo.
Todavia, diante da expansão do mercado dos jogos eletrônicos, existem outros
fatores que estão relacionados a esse aumento de interesse, que não apenas se
associam ao plano econômico, mas que também açambarcam questões de cunho
social. Partindo desse pressuposto, entende-se que mudanças configuracionais na
sociedade têm provocado transformações no consumo do entretenimento. Essa
nova condição de acordo com Jenkins, (2008), deve-se ao fato que a interação
homem e tecnologia modificaram nos últimos anos, repercutindo em uma conduta
mais participativa dos indivíduos.
Frente a este cenário, em que o desenvolvimento tecnológico instigou uma
maior participação das pessoas, os jogos eletrônicos se consolidaram como um meio
potencial de interação entre indivíduo e conteúdo, haja vista que diferentemente
de outras plataformas, as quais apenas se consome passivamente, permitiu mais
participação. Desta forma, se tornaram atrativos, justamente pela possibilidade
de maior interação com os conteúdos, os quais nunca são disponibilizados sem a
intermediação dos jogadores. É por essa razão, que pode-se considerar como uma
das práticas de maior expressividade da era moderna, que transcendem os limites
do campo do lazer como argumentam Reis; Cavichiolli, (2008).
Assim, desde a sua popularização que inicia-se na década de 1960 com a
chegada dos primeiros jogos eletrônicos, o videogame tem sido um dispositivo de
diversão muito presente na vida de crianças, jovens e adultos (REIS; CAVICHIOLLI,
2008). Dentro deste contexto, em meio a fascinação dos jogos eletrônicos e entre
os discursos polêmicos associados ao videogame na sociedade hodierna, essa
prática recreativa/corporal/competitiva têm sido alvo de muitos empreendimentos
na literatura em diversas áreas de conhecimento.
Posto isso, ao mapear rapidamente a produção científica no campo da
Educação Física podemos encontrar diferentes frentes de investigação atrelados
aos jogos eletrônicos. No plano biológico, por exemplo, o uso do videogame têm
sido analisado tanto no contexto negativo, que se relaciona a insuficiência de
atividade física (VANDEWATER; SHIM; CAPLOVITZ; 2004), como em seus aspectos
positivos, quando auxilia na qualidade de vida (GUY; RATZKI-LEEWING; GWADRYSRIDHAR 2011). Além dos estudos na esfera biológica, destacam-se também as
pesquisas direcionadas as ciências humanas e sociais, que visam compreender
os jogos eletrônicos em diferentes interfaces, tais como no campo do lazer (REIS;
CAVICHIOLI, 2008, 2014), na Educação Física escolar (MARTINI; VIANA, 2016) e no
âmbito esportivo (JONASSON; THIBORG, 2010).
Em suma, os jogos eletrônicos tem despertado uma grande movimentação na
literatura, impulsionando a produção científica no campo Educação Física. Todavia,
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estudos em comunicação com as ciências sociais ainda são recentes, carecendo
demais iniciativas para que o fenômeno seja melhor compreendido. E com essa
intenção, que damos continuidade ao assunto na próxima seção, tentando encontrar
respostas no referencial de Norbert Elias.
A (DES)CIVILIZAÇÃO NOS GAMES: A PROCURA DA EXCITAÇÃO-TENSÃO NO
CAMPO VIRTUAL
Como verificado nos empreendimentos de Reis e Cavichioli (2008, 2014), a
prática dos jogos eletrônicos transpõe o campo do lazer, podendo ser analisada sob
diferentes formas dado as suas possibilidades. Desta forma, essa atividade não está
somente ligada ao divertimento, evidenciando que aspectos importantes podem
estar associados a atual configuração social. Em outras palavras, o argumento o
qual defendemos é que o ato de jogar fornece experiências enriquecedoras para os
indivíduos, mesmo que em escala mimética, como Elias, (1992), aponta na obra “A
busca da Excitação”, quando discorre a despeito do esporte e do lazer.
À vista disso, os jogos eletrônicos, através de seus conteúdos, permeados
por histórias e desafios em um plano imaginário, constroem uma atmosfera que
permite reproduzir algumas situações, cujas quais vivenciamos na esfera real.
Quando dizemos que o videogame pode reproduzir variáveis do mundo concreto,
obviamente não estamos relacionando com as coisas fantasiosas que acontecem
durante uma jogatina, como matar um dragão, uma horda de zumbis ou uma
quadrilha de bandidos, mas sim ressaltando que essa atividade de ordem mimética
permite reproduzir tensões, emoções, sentimentos e conflitos, que são elementos
identificados na sociedade.
Conquanto, ainda que tais aspectos sejam percebidos no mundo real, alguns
deles encontram-se reprimidos em meio as rotinas de seriedade, em função
das mudanças ocorridas pelo processo de civilização, que proveu alterações
comportamentais nos indivíduos ao longo do tempo, induzindo um rígido sistema
de autocontrole (ELIAS, 1994). Dessa forma, exprimir sentimentos em meio as
responsabilidades cotidianas não é tolerável na atual configuração, principalmente
as tensões que alargam as contendas e consequentemente estimulam a violência.
Diante desse aspecto, ainda que as pessoas sejam subservientes as normatizações
da convivência social, resíduos do processo civilizador permaneceram presentes
na vida das pessoas, incutindo uma profunda necessidade de liberar e administrar
esses resíduos, que nada mais são que as tensões, emoções, sentimentos etc.
Todavia, como esses elementos não podem ser extravasados de maneira
displicente na sociedade, o processo civilizador também permitiu as pessoas
desenvolverem mecanismos para a liberação de seus impulsos, sem que esses
influíssem negativamente o campo das rotinas de seriedade. É nesse sentido que as
atividades de lazer e esporte passam a engendrar a vida dos seres humanos, como um
recurso que autoriza o excitamento controlado (ELIAS, 1992). Desta forma, os jogos
eletrônicos como uma prática moderna, ligada ao lazer, jogo e desporto favorecem
a manipulação desses sentimentos que estão recônditos no espaço social.
Assim, como não podemos no contexto real fazer coisas erradas que aviltem
ou atentem a vida humana em detrimento da produção de tensão-excitação, os
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diferentes gêneros de jogos eletrônicos nos permitem vivenciar mimeticamente
inúmeras situações de risco e perigo que estimulam o descontrole gerenciado das
emoções. Portanto, ao entender que este campo virtual possibilita ao jogador uma
maior liberdade de suas ações, sem que ocorra maior danos a integridade física
do ser humano, podemos dizer que a situação imaginária vivenciada nos jogos,
principalmente entre aqueles que possuem violência, autorizam uma descivilização
momentânea em prol do constructo da excitação-tensão. Deste modo, a prática
dos jogos eletrônicos, dada a sua segurança, é a que talvez mais permita condutas
desviantes entre qualquer prática existente, e possivelmente, por isso atue tanto no
plano das emoções.
Porém, a prática dos jogos eletrônicos não está somente associada ao
gerenciamento das emoções, englobando outros aspectos que podem atribuir
competências aos indivíduos, especialmente na vida das crianças em processo de
formação. Segundo Murta; Valadares (2014), o ato de jogar encoraja a exploração,
exercita a criatividade, propicia a liberdade, aflora a autonomia, sendo esses elementos
importantes para a aprendizagem. Ademais, os jogos eletrônicos, principalmente
os multiplayer, contribuem para a interação social entre os jogadores criando uma
espécie de cultura local, um grupo, uma comunidade que compartilha dos mesmos
interesses e objetivos (MURTA; VALADARES 2014). Entretanto, esse exercício social
que estabelece redes de interdependência no plano mimético, nem sempre são
harmônicas ou amistosas (REIS; CAVICHIOLI, 2014), podendo evidenciar contendas
que são redigidas por relações de poder.
A partir desse contexto, é que os jogos eletrônicos se destacam, à medida que ao
reproduzir ambientes e situações imaginárias, simulam tensões que podem ocorrer
no plano real, preparando os indivíduos a enfrentar essas situações. Além disso, os
jogos eletrônicos assim como os esportes, ensinam a lidar com os sentimentos de
culpa, fracasso, sucesso, derrota, vitória, sendo certamente fatores que circundam a
atual conjuntura que vivemos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim, não há espaço suficiente aqui para esquadrinhar todas as questões
de ordem social atrelados a prática dos jogos eletrônicos, muito menos todos os
benefícios atribuídos a essa atividade moderna. Contudo, com base no referencial
teórico de Norbert Elias, sobretudo do ponto de vista do processo civilizador, os
jogos eletrônicos através de um campo imaginário, permite reproduzir um ambiente
favorável a produção de tensões que coadunam com o aumento das emoções e
sentimentos, elementos, que por muitas as vezes estão velados em meio aos deveres
do cotidiano.
THE NON-CIVILIZING PROCESS IN GAMES
ABSTRACT: With the advancement of the civilizing process the electronic games have become a new
corporal practice of sport and leisure, assimilating to other conventional activities. Therefore, in this
essay we aim to understand the influence of electronic games in modern society, especially by the
Norbert Elias’ theory of the civilizing process.
KEYWORDS: Electronic games; Corporal practices; Civilizing process;
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EL PROCESO NO CIVILIZADOR EN LOS VIDEOJUEGOS
RESUMEN: Con el avance del proceso de la civilización, los juegos electrónicos se han convertido en
una nueva práctica corporal del deporte y el ócio, es equivalente al de otras actividades convencionales.
Por lo tanto, en este ensayo nos proponemos comprender la influencia de los juegos electrónicos en
la sociedad moderna, especialmente por la teoría del proceso civilizador del Norbert Elias.
PALABRAS CLAVES: Juegos electrónicos; Prácticas corporales; Proceso de civilizador;
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JOGOS-BRINCADEIRAS NO LAZER DE ESTUDANTES
EM CORUMBÁ-MS: UMA ANÁLISE ENTRE O
TRADICIONAL E O ELETRÔNICO
Rogério Zaim de Melo1
Carlo Henrique Golin2
RESUMO
Os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos tempos e a violência urbana modificou a realização
de jogos-brincadeiras em distintos contextos. Assim, este estudo verificou como diferentes jogosbrincadeiras (eletrônicos-tradicionais) são praticados no lazer entre alunos do Ensino Fundamental em
escolas municipais de Corumbá-MS. Foi aplicada uma pesquisa descritiva com 77 alunos. Resultados
indicam que jogos-brincadeiras tradicionais ou eletrônicos não tem diferença significativa na preferência.
PALAVRAS-CHAVE: brincadeiras; jogos eletrônicos; jogos tradicionais.

1 INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos levaram a uma nova configuração do ato de brincar,
percebe-se que as crianças tem fascínio com as inovações, passam horas em
dispositivos que suportem jogos eletrônicos (ANTONIO JR, 2014). Também é visível
que o modus operandi do jogar-brincar3 vem sofrendo modificações ao longo da
história da humanidade, sobretudo por influência dos avanços tecnológicos e da
violência nas ruas (PONTES; MAGALHÃES, 2003).
Nesse contexto o jogar-brincar vai se modificando, se reinventando para atender
as diferentes demandas da modernidade. Uma dessas atividades é o surgimento dos
jogos eletrônicos4, que pode ser definido como um tipo jogo no qual há a presença
interativa entre o ser humano e o computador (GEE, 2004).
Os jogos eletrônicos surgem em consequência do avanço das TICs (tecnologias
da Informação e da Comunicação) e do crescimento da virtualidade como cenário
para os relacionamentos humanos (ANTONIO JR, 2014). Hoje é possível, através dos
recursos de alta tecnologia, que a criança manipule cores, cenas, sons e imagens
através de um cenário “mágico” para brincar de herói ao incorporar a figura principal
dos enredos (MARTÍNEZ, 1994).
Fernandes (2015) afirma que em função da televisão, do excessivo número de
brinquedos industrializados e o desenvolvimento da informática levou a criança a
ser mais passiva e mais receptiva ao consumo de produtos industrializados, trazendo
consequências negativas à realidade da criança.
1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), rogerio.melo@ufms.br
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), carlo.golin@ufms.br
3 Neste estudo as palavras jogar-jogo e brincar-brincadeira serão consideradas como sinônimos.
4 Termo usado neste estudo para designar jogos tecnológicos.
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Para Couto (2013) existem equívocos a esse respeito, sendo que o prazer
de brincar talvez seja até mais intenso, pois as crianças podem frequentemente
experimentar sensações diferentes na relação tempo versus velocidade do agora.
Segundo o autor:
A cibercultura5 infantil não encurta a infância, não sacrifica as brincadeiras,
não torna crianças em adultos chatos e precoces. Inseridas no mundo digital,
vivendo criativamente a promoção da cultura em rede, as crianças fundem e
confundem sentidos diversos do brincar (COUTO, 2013, p. 910).

Na verdade a infância contemporânea acompanha as transformações que
ocorrem com a sociedade em nível mundial (FERREIRA, 2014), o que gera a
necessidade de um olhar mais cuidadoso de pais e educadores.
2 METODOLOGIA
Foi feita uma Pesquisa de Campo com 77 alunos, sendo 45 meninos e 32 meninas
de três escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) da cidade de Corumbá-MS,
tendo como instrumento de pesquisa um questionário semiestruturado.
As escolas foram escolhidas segundo os seguintes critérios: Escola 1 – estar
localizada em um bairro afastado da região central da cidade; Escola 2 – localizarse no centro de Corumbá; e Escola 3 – ser a primeira colocada no ranking do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Foram convidados e selecionados
alunos do 6o ano do Ensino Fundamental. Os critérios para seleção dos entrevistados
foi via amostragem por conveniência.
3 RESULTADOS/DISCUSSÕES
Os resultados da Pesquisa de Campo, na qual procurou diagnosticar o que a
criança faz no seu tempo ócio6, já que pode ser um indício da influência da cibercutura
nas diferentes escolhas de jogos-brincadeiras, serão apresentados a seguir:
Escola 1

Escola 2

Escola 3

Total de Respostas

Ficar no celular

4

2

9

15

Jogar bola

6

2

4

12

Jogar videogame

2

3

5

10

Não fazer nada

5

3

Brincar

1

2

4

7

Assistir T.V.

2

1

4

7

Ler Livros

1

2

4

7

2

Ficar no tablet

1

Uso do computador

1

Jogar bet´s

1
24

1

4

3

4

1

Soltar pipa
Total

8

18

2
1

1

35

77

Quadro 1 - Diferentes atividades que são feitas quando as crianças não estão na escola
Fonte: [Dados coletados na Pesquisa de Campo]
5 A cibercultura é a vida construída por meio das redes sociais digitais.
6 Termo igualmente utilizado para designar tempo livre e/ou lazer.
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As principais atividades feitas pelas crianças nos horários em que não estão na
escola são: ficar no celular (15 respostas), jogar bola (12 respostas), jogar videogame
(10 respostas) e não fazer nada (8 respostas). Na categoria não fazer nada foram
incluídas respostas relacionadas a ficar conversando com os amigos, tomando
tereré7 e dormir.
Os resultados apresentados demonstram que nas horas de lazer as crianças
passam mais tempo nas atividades eletrônicas do que realizando brincadeiras
tradicionais. Há uma maior incidência destas atividades nos estudantes da Escola 3,
talvez isso possa ser explicado pelo público que lá estuda, a referida escola é a primeira
colocada no ranking do IDEB, atraindo um público de condição socioeconômica
melhor que os das Escolas 1 e 2.
Na Escola 1, que fica localizada no bairro afastado da região central de Corumbá,
as atividades que não são feitas com aparatos eletrônicos foram as mais citadas
pelos alunos, sendo o “jogar bola” a principal delas.
Lopes (2012) ao estudar a influência dos jogos eletrônicos no convívio social
entre jovens de 11 e 15 anos, apontou em seus resultados que todos os entrevistados
fazem uso de jogos eletrônicos em detrimento aos jogos tradicionais. Fernandes
(2015) ao perguntar para os seus pesquisados sobre o que gostavam de brincar,
verificou que os jogos eletrônicos eram a preferência entre as suas atividades.
Já neste estudo às brincadeiras preferidas pelos alunos participantes teve um
equilíbrio entre os jogos-brincadeiras caracterizados como tradicional e eletrônico,
conforme o quadro abaixo:

1º
Opção

Atividade

Escola 1

Escola 2

Escola 3

Total

Jogar bola

16

9

16

41

Jogar games

5

1

10

16

Esconde-esconde

1

2

5

8

4

2

6

Pega-pega
Pular corda

1

Jogar Bets

1

2

Pular elástico
Total

2º
Opção

3
1

2

1

1

-

24

18

35

77

Jogar games

6

11

10

27

Jogar bola

8

1

4

13

Esconde-esconde

4

2

7

13

Pega-pega

2

2

7

11

Pular corda

1

1

3

5

1

Jogar Bets

2

Jogar bolita1

1

1

3
2

Soltar pipa

1

1

2

Andar de skate
Total

-

1
24

18

35

77

Quadro 2 - Jogos-brincadeiras e as diferentes preferências dos sujeitos pesquisados
Fonte: [Dados coletados na Pesquisa de Campo]
7 Bebida típica sul-americana e popular no Mato Grosso do Sul.
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Buscando hierarquizar a preferência dos jogos-brincadeiras das crianças
pesquisadas, foi solicitado que colocassem duas dessas atividades que mais
gostavam enumerando-as por favoritismo. A primeira opção (1º) que as crianças
mais indicaram foi jogar bola (atividades nas quais a bola é essencial), logo em
seguida aparecem os games (jogos eletrônicos). Contudo, esses dados invertem
quando se analisa a segunda opção (2º), já que os games aparecem como mais
citados e o jogar bola na sequência.
Esses resultados corroboram com o estudo realizado por Cordazzo e Vieira
(2008) que investigaram os tipos de brincadeiras utilizadas por crianças de 6 a 10
anos de idade que cursam o Ensino Fundamental, na qual evidenciam atividades
como: jogar bola e brincadeiras de pegar. Já Beckemkamp, Tornquist e Burgos (2011),
ao verificarem quais são as atividades lúdicas praticadas por escolares durante o
recreio e nos seus momentos de lazer, identificaram que os preferidos para serem
realizados em casa são os jogos eletrônicos.
Outro elemento pesquisado foi quanto ao espaço onde se brinca, já que pode
ser um elemento fundamental na escolha da atividade realizada pela criança. Na
figura abaixo serão apresentados os resultados gerais por escola pesquisada,
referentes à possibilidade de brincarem na rua ou não.

Gráfico 1 – Dados gerais por escola pesquisada sobre brincar na rua ou não.
Fonte: [Dados coletados na Pesquisa de Campo].

De acordo com os dados obtidos neste estudo a rua ainda é um espaço no
qual as crianças utilizam para brincar. Não havendo relação entre os jogos que são
feitos nos horários de lazer e as brincadeiras preferidas pelas crianças. Embora os
participantes da pesquisa tenham justificado suas respostas de “não brinca na
rua” pelos seguintes motivos: a falta de segurança, a velocidade dos automóveis
e o receio dos pais em que algo ruim aconteça com eles. Wenetz (2014) também
encontrou razões semelhantes, já que a rua não é mais um espaço seguro para os
filhos brincarem, sobretudo devido à violência dos dias atuais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realmente o modus operandi do brincar vem sendo modificado e os jogos
eletrônicos vêm ganhando espaços nas atividades das crianças. Contudo, a pesquisa
mostrou que para um determinado grupo e contexto o “jogar bola” ainda é a atividade
preferida, o que demonstra a necessidade e atenção quanto às atividades físicas
para as crianças e os adolescentes, uma vez que nesse utilizam outras mobilidades
corporais (correm, saltam, chutam...).
Também se evidencia que algumas atividades tradicionais, mesmo que
timidamente, fazem parte do repertório de jogos-brincadeiras dos participantes
deste estudo e a rua é o espaço mais utilizado para o ato de jogar-brincar, embora
haja receio de alguns pais-responsáveis na realização deste tipo de atividades pelos
seus filhos.
Os resultados também indicam que não há diferença significativa na preferência
entre os jogos-brincadeiras tradicionais ou eletrônicos, mesmo considerando os
avanços tecnológicos. Por fim, apesar de não ter sido um dos propósitos iniciais
deste estudo, foi possível identificar que as crianças que estudam na escola
mais bem qualificada no IDEB, possuem um maior acesso aos jogos eletrônicos,
provavelmente em função das suas condições socioeconômicas.
JUEGOS NO OCIO LOS ESTUDIANTES EN CORUMBÁ-MS: UN ANÁLISIS ENTRE
TRADICIONALES Y ELECTRÓNICOS
RESUMEN: Los avances tecnológicos realizados en los últimos tiempos y la violencia urbana
cambiaron la manera jugar en diferentes contextos. Este estudio comprobó como diferentes juegos
(electrónica-tradicionales) se practican en el ocio entre los estudiantes de la Escuela Primaria en
colegios municipales en Corumbá-MS. Se aplicó una investigación descriptiva con 77 estudiantes. Los
resultados indican que el juego tradicional o electrónica no tiene ninguna diferencia significativa en
la preferencia.
PALABRAS CLAVE: juego; juegos electrónicos; juegos tradicionales.

GAMES IN THE STUDENT’S LEISURE IN CORUMBÁ-MS: AN ANALYSIS BETWEEN
THE TRADITIONAL AND THE ELECTRONIC
ABSTRACT: The technological advances of recent times and urban violence have modified the playing
of games in different contexts. Thus, this study verified how different games (electronic-traditional)
are practiced in leisure time among Basic Education students in municipal schools in Corumbá-MS.
A descriptive research was applied with 77 students. Results indicate that traditional or electronic
games play no significant difference in preference.
KEYWORDS: jokes; electronic games; Traditional games.
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PÔSTER

A EDUCAÇÃO DO CORPO E SAÚDE: OS USOS DE UM
ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE DE VITÓRIA-ES1.
BODY EDUCATION AND HEALTH: THE USE OF A PUBLIC
SPACE IN THE CITY OF VITÓRIA-ES.
LA EDUCACION DEL CUERPO Y SALUD: EL USO DE UN
ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE VITÓRIA-ES.
Lucas Poncio Gonçalves Pereira2
Ivan Marcelo Gomes3
PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Saúde, Lazer, Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO
Na atualidade tem-se disseminado o discurso sobre o estilo de vida saudável
em diferentes espaços sociais que se apoiam em aspectos referentes a prevenção
e a promoção da saúde, incorporadas nas políticas públicas no âmbito do esporte,
educação, saúde e lazer. Esses diferentes dispositivos e discursos compõem um
conjunto de biopolíticas contemporâneas (GOMES, VAZ, ASSMANN, 2014).
Neste estudo analisamos as apropriações realizadas por frequentadores de
uma praça pública na cidade de Vitória/ES relacionadas aos usos de equipamentos
públicos de saúde (uma APPI – Academia Popular da Pessoa Idosa) e de lazer
(uma cancha de bocha). O argumento central de nossa pesquisa é o de que nas
apropriações e usos deste espaço público exista uma intersecção entre pretensões
científicas e uma cruzada em nome de um estilo de vida “correto” e que atravessam
diferentes gerações e classes sociais.
Entendemos que a temática desta pesquisa circundas as diferentes estratégias na
atualidade relacionadas ao cultivo do corpo saudável. Variadas são as preocupações,
como também distintos são os espaços nos quais elas transitam, como é o caso da
praça pública que é o foco desta pesquisa.
1 O presente trabalho conta com apoio financeiro do CNPq e está no escopo do projeto “A educação
do corpo e em saúde nos projetos, práticas e narrativas identitárias na região metropolitana de
Vitória” (Edital FAPES nº 04/2015).
2 UFES, lponcio95@hotmail.com
3 UFES, ivanmgomes@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
A investigação está sendo conduzida na praça Aníbal Antero Martins, localizada
no bairro Jardim da Penha – Vitória/ES. No tocante aos aspectos metodológicos,
este estudo parte de uma abordagem qualitativa. Seu foco essencial está em
conhecer os traços característicos do objeto, as pessoas envolvidas, o espaço, os
valores, os problemas etc. (GOLDENBERG, 2007). Como o que está em análise são
práticas culturais, optamos pela realização de um trabalho de “campo”, utilizando
estratégias que são identificadas nos estudos etnográficos (GEERTZ, 1989).
No que diz respeito aos instrumentos para produção dos dados utilizamos os
seguintes recursos: observação participante (materializada em registro nos diários
de campo) e fotografias.
Os dados produzidos no campo estão sendo interpretados a partir de uma
revisão da literatura sobre a temática realizada nos principais periódicos do campo
da Educação Física.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Antes de partir para a análise dos indivíduos que frequentam a praça, optamos
por realizar uma descrição geral dos seus espaços, através do diário de campo e
fotografias. A praça é ocupada por uma Igreja Católica, uma APPI, uma cancha de
bocha (administrada pela Associação dos Bocheiros e Canastreiros), um parque
infantil, uma banca de revistas, uma estação de tratamento de água e assentos de
madeira e cimentado.
Após o primeiro contato com os referidos espaços, partimos para observação
dos frequentadores, especificamente na APPI e na cancha de bocha. Durante este
período observamos que o número de usuários da cancha supera o número de
frequentadores da APPI em todos os turnos, principalmente nas sextas-feiras, a
partir das 18 horas.
Tal aspecto deve-se ao fato de que na cancha de bocha também funciona um
bar que disponibiliza jogos de baralho, dominó e TV para os frequentadores, em sua
grande maioria, idosos do sexo masculino.
Já a APPI disponibiliza sete aparelhos e um mural de orientação com exercícios
de alongamento e fortalecimento da musculatura geral. Os usuários, geralmente
homens e mulheres adultos, exercitam-se rapidamente. Verificamos que não há
serviço profissional de orientação e não foram encontrados meios de incentivo para
o uso dos equipamentos.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificamos com as observações no campo que o equipamento de lazer
(jogos de baralho/dominó, pista de bocha, bar e TV) pode ser caracterizado como
um espaço potente de sociabilidades entre os frequentadores. Diferentemente da
APPI que, apoiada no discurso da vida saudável, aparentemente, não apresenta
a mesma potência na produção deste “estar junto”, materializando-se na pouca
utilização deste equipamento de saúde.
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A DANÇA NOS PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
DA CIDADE
Elisângela Chaves1
Natália de Oliveira Silva 2
Palavras-chave: Dança; Lazer; Pelc

INTRODUÇÃO
O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), é desenvolvido por meio da
Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Educação, do Ministério do Esporte, desde
2004. De acordo com Silva e Gomes (2016, p.15) além de proporcionar diferentes
práticas corporais, culturais e de lazer para pessoas de todas as idades, incluindo
as com deficiência, busca estimular a convivência social, a formação de gestores
e a atuação de lideranças comunitárias. Dentre as atividades desenvolvidas no
PELC a dança está destacada como uma das práticas corporais de muita procura
e sistematização nos Programas por todo o território nacional. Neste sentido,
esta pesquisa objetiva identificar e caracterizar as manifestações de dança que
aconteceram no PELC no período de 2010 a 2016, que teve a participação 16.990
pessoas.
Objetivamos compreender como os coordenadores, professores e participantes
dos programas se apropriam da dança na realização deste Programa nas atividades
sistemáticas (tais como aulas direcionadas ao ensino de Dança enquanto um veículo
de educação), e nas assistemáticas ( tais como eventos, festivais culturais, festivais
de dança, dentre outros).
METODOLOGIA
A pesquisa em desenvolvimento busca organizar um banco de dados
sistematizado a partir da caracterização e catalogação de informações que serão
analisadas para elaboração de um mapeamento da dança nos PELCs de 2010 a
2016. Neste sentido os procedimentos metodológicos adotados estão divididos nos
seguintes etapas: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; sistematização dos
dados para análises e mapeamento das atividades realizadas no território nacional
através da implementação e execução do PELC. A coleta de dados esta sendo
realizada a partir dos relatórios dos convênios finalizados entregues ao Ministério
do Esporte lançados no Sistema Mimboé, on line.
1 Doutora, EEFFTO- UFMG, elischaves@ufmg.br
2 Graduanda em Educação Física, EEFFTO- UFMG, natalia.o.s@hotmail.com
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RESULTADOS PARCIAIS
Após a estruturação do banco de dados nos deparamos com uma dificuldade
no acesso aos relatórios: a citação da dança sem nenhum tipo de caracterização
(estilo, público alvo, professor(a), etc). Ou seja, consta apenas a palavra dança.
Esta situação exigiu um reordenamento metodológico para o contato com os
coordenadores dos Programas para obtenção das informações.
Importante ressaltar que a produção acadêmica que problematiza a dança em
outras formas de apropriação, para além das abordagens artísticas e educacionais,
como nas propostas lúdicas, inclusivas e terapêuticas ainda é tímida. Buscamos neste
estudo problematizar a potencialidade da dança como uma prática amplamente
vivenciada na cultura e na sociedade.
(...) a dança: uma produção social efêmera, um patrimônio cultural imaterial.
Está presente nas mais variadas sociedades, em diferentes formas e expressões.
A dança é uma manifestação artística, criação de indivíduos, representação
de um povo. Dança é arte e, como toda forma de arte, parte da expressão
individual e gera a memória coletiva de um povo. (STRAZZACAPPA, 2007)

Sua apropriação em programas sociais oportuniza as relações sociais, as
interpretações e re-significações do mundo. Mas há uma tendência, na análise
parcial dos dados, de uma maior utilização da dança de atividades assistemáticas
relacionadas aos eventos e festividades que acontecem nos programas nas vivências
comunitárias e não nas sistemáticas organizadas pedagogicamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender as apropriações da dança nestes espaços necessita de dados
concisos para sustentação de debates sobre as demandas e necessidades do setor. É
imprescindível, que no reconhecimento da abrangência e da potência social, política
e econômica da área, uma aproximação da realidade de como, onde e o que estas
ações tem abordado, contribuindo para que e o lazer seja tratado como política
pública e direito de todos. A elaboração de um mapeamento trará condições para
uma discussão diferenciada sobre a dança neste contexto. Uma ampliação do olhar
sobre a dimensão de territorialidade e de sentidos e significados de sua apropriação
como forma de lazer educativo.
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ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL: O LAZER NOS
DOCUMENTOS NORTEADORES
Elaine Prodócimo1
Gabriel da Costa Spolaor2
Gustavo José Santana3
Ricardo Manoel de Oliveira Zambelli4
Olívia Cristina Ferreira Ribeiro5
Débora Alice Machado da Silva6
A Escola de Tempo Integral (ETI) compreende a ampliação do tempo de
permanência dos estudantes na unidade escolar. Nesse contexto, evidencia-se a
necessidade de garantir o exercício da autonomia (FREIRE, 2011) e o acesso aos
conteúdos culturais como elementos de uma educação para o lazer (MARCELLINO,
2013) além dos aspectos apresentados nos documentos que direcionam a
implementação da ETI em diferentes estados brasileiros.
Após leitura prévia dos documentos identificamos termos recorrentes, sendo
eles: tempo livre, lazer e recreação. Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar
a presença e como esses conceitos são tratados nos documentos que norteiam a
implementação da ETI nos Estados da Região Sudeste do Brasil. Assim, realizamos
uma pesquisa documental (OLIVEIRA, 2007).
Os documentos foram pesquisados entre novembro de 2016 e março de 2017
nas páginas eletrônicas das Secretarias Estaduais de Educação do Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Utilizamos como termos de busca: “Escola
de Tempo Integral” e “Educação Integral”, os documentos disponíveis que atenderam
a esse critério foram quatro. Na sequência, esses textos passaram por uma busca
refinada utilizando os termos: “Tempo Livre”, “Lazer” e “Recreação”.
No Estado do Espírito Santo localizamos o documento “Projeto Pedagógico
Programa Escola Viva”, de 2015; em Minas Gerais, o “Projeto Estratégico Educação
em Tempo Integral”, de 2013; no Rio de Janeiro, o “Programa de Educação Integral”
de 2015; em São Paulo, “Proposta de Educação Integral: Escola de Educação Integral/
Aluno em Tempo Integral”, de 2011.
1 Dr.ª.Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, elaine@fef.unicamp.br
2 UNICAMP gabriel.spolaor@hotmail.com
3 UNICAMP gujsantana@hotmail.com
4 UNICAMP ricardozambelli@hotmail.com
5 Dr.ª UNICAMP olivia@fef.unicamp.br
6 Dr.ª Profa.SME – JUNDIAÍ/SP debeera@hotmail.com
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Nos projetos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro os termos Tempo Livre,
Lazer e Recreação não aparecem. Nesses dois Estados os projetos de Educação em
Tempo Integral são para o Ensino Médio, voltados para o trabalho, em escolas de
ensino técnico.
No documento de Minas Grais os três termos aparecem. O lazer é citado
como um tema de oficina extracurricular a ser tratado na ETI. Em todo o texto
ele é mencionado em conjunto com o esporte (“Esporte e Lazer”) associado na
descrição de seus conteúdos a modalidades esportivas, ou aparece unido ao termo
recreação (“Recreação e Lazer”). Além disso, o documento ressalta a necessidade
das ETIs incluírem no seu cotidiano, tempo livre, para que os alunos possam ter
oportunidade de optarem por atividades de seu interesse.
No documento de São Paulo, não são utilizados os termos “Tempo Livre” ou
“Recreação”. Porém, o termo lazer aparece quando é proposto que as ETIs dialoguem
com a comunidade local, para os alunos frequentarem espaços de lazer e cultura
para além do contexto da escola.
Na análise dos documentos evidencia-se a falta de aprofundamento sobre os
termos investigados, que se apresentam sem ancoragem teórica, havendo confusão
ou sendo reduzidos a outros elementos como, por exemplo, o esporte. Isso nos levou
a buscar referências para aprofundarmo-nos nos temas, entre eles: Padilha (2003)
para tratar do “Tempo Livre”; Melo et al (2011), Marcellino (2013) e Silva (2015) no
trato do “Lazer”; e, Bramante (1998) para “Recreação”. A escolha teve como critério
a relevância da produção de tais autores para o campo, sem desconsiderar suas
divergências e distintas bases epistemológicas.
Entendemos que a permanência dos estudantes na escola em jornada completa,
mesmo com ênfase na formação profissional, deveria garantir espaços de educação
para o lazer, superando uma visão reducionista cuja preocupação fundamental é
tratar, exclusivamente, da formação profissional dos jovens.
Visualizamos a ETI como importante espaço para a educação para o lazer,
porém verificamos que isso não se encontra expresso nos documentos analisados.
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A RECREAÇÃO E O LAZER NA FORMAÇÃO
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO
EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM GOIÁS
(BRASIL)
Ana Márcia Silva1
Humberto Luís de Deus Inácio2
Fernando Cavalcante3
RESUMO
Este estudo identificou a existência e natureza de disciplinas de recreação e lazer nos cursos de
formação profissional em Educação Física, no Estado de Goiás, Brasil. O estudo, de tipo descritivoexploratório com análise de conteúdo, teve como fonte primária os PPCs e grades curriculares dos
cursos disponíveis on line num total de 14 cursos de 10 instituições. Os resultados indicam que todos
os cursos apresentam ao menos uma disciplina neste campo. Foi encontrada apenas uma disciplina
com menção isolada ao termo recreação e uma outra chamada Recreação Especial; encontraram-se
cinco que mencionam apenas o lazer, sendo as demais com associação dos dois termos e iniciadas
por ‘fundamentos pedagógicos’, ‘fundamentos metodológicos’, ‘estudos’ ou ‘introdução’. A carga
horária variou entre 40 e 72 horas e estão situadas entre o primeiro e o sétimo semestres da grade
curricular, com o primeiro semestre sendo o mais frequente (4 cursos). Os resultados indicam um
consenso sobre a pertinência deste campo para a formação profissional em Educação Física. Os
dados sugerem que não há diferenças significativas no seu enquadramento entre os currículos de
licenciatura e de bacharelado, indicando necessidade de uma análise mais aprofundada e maiores
estudos para identificar as peculiaridades no perfil desejável do egresso e das intervenções
profissionais decorrentes.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Recreação; Formação Profissional; Currículo.

1 INTRODUÇÃO
A formação profissional em Educação Física no Brasil vem passando por um
processo de transformação profunda. Durante aproximadamente cinquenta anos,
até o final dos anos de 1980, verificava-se apenas a licenciatura como titulação
possível nos cursos de nível superior no país. A partir de 1987, com nova resolução
o Conselho Federal de Educação, a graduação em Educação Física poderia ser
organizada diferentemente, passando a conceder também o título de bacharel
(SOUZA NETO et al, 2004).
Em que pese os debates e controvérsias (VENTURA, 2010) sobre a necessidade
de fragmentação em diferentes tipos de graduação e titulações, cabe investigar as
1 Universidade Federal de Goiás, amarciasi@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás, betoinacio@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás, fernandorcavalcante@hotmail.com
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peculiaridades dos diferentes cursos em suas articulações com o perfil esperado do
egresso e suas possibilidades de intervenção profissional. É com esse objetivo que
este estudo visa identificar a pertinência de disciplinas do campo da Recreação e
do Lazer na formação profissional, em quais e quantas denominações e qual carga
horária vem sendo reservada para abordagem destes conteúdos nos cursos de
licenciatura e bacharelado do Estado de Goiás.
Com esses objetivos buscou-se, também, identificar as relações e tensões entre
os termos Recreação e Lazer, dado que este campo específico de pesquisa tem
passado por expressivas alterações ao longo dessas últimas décadas deixando de
limitar-se a uma perspectiva utilitarista. Segundo Gomes; Isayama (2013, p.2):
São lançados caminhos para enxergá-lo como artefato cultural e prática
social contextualizada que possui um currículo próprio com incertezas,
possibilidades e formas dos sujeitos encontrarem-se no mundo.

2 METODOLOGIA
O estudo caracterizou-se de tipo descritivo-exploratório com análise de
conteúdo documental. A pesquisa de campo ocorreu através do levantamento dos
projetos e grades curriculares de cursos de formação profissional em Educação
Física no Estado de Goiás que disponibilizam on line tais documentos. Optamos
pela pesquisa documental pois esta permite “proporcionar maior familiaridade com
o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2002,
p.41), a partir de fontes estáveis. Localizou-se um total de 15 disciplinas em 11 cursos
pertencentes a 8 instituições, dos quais 06 são de licenciatura, 04 de bacharelado e
1 não apresenta identificação.
3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Os resultados indicam que todos os cursos, tanto de licenciatura como de
bacharelado, apresentam ao menos uma disciplina no campo da recreação e do
lazer, sendo que cinco cursos apresentam duas disciplinas neste campo, indicando
um consenso pela importância deste campo para a formação profissional em
Educação Física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Cabe destacar, porém,
que uma dessas duas disciplinas dos três cursos em questão, estão mais voltadas
ao campo da gestão, associado aos jogos e esporte, além do lazer. O enfoque às
políticas públicas aparece tanto nestas disciplinas citadas, como em algumas das
demais dentro de um contexto mais geral do lazer em sociedade e as intervenções
profissionais em Educação Física.
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TABELA
UNIVERSIDADE/
FACULDADE

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA

SEMESTRE

NATUREZA

FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES (FUG)

METODOLOGIA DO LAZER E DA
RECREAÇÃO

40 HORAS

4° SEMESTRE

B

UNIVERSIDADE DE RIO
VERDE (UNIRV)

FUNDAMENTOS DE RECREAÇÃO
E LAZER

40 HORAS

1° SEMESTRE

ND

UNIVERSIDADE DE RIO
VERDE (UNIRV) (2)

ESTUDOS DO LAZER

60 HORAS

6° SEMESTRE

ND

UNIVERSIDADE
EVANGÉLICA
(UNIEVANGÉLICA)

PRINCÍPIOS DA GESTÃO DOS
JOGOS RECREAÇÃO E LAZER

72 HORAS

3° SEMESTRE

L

UNIVERSIDADE
EVANGÉLCIA
(UNIEVANGÉLICA) (2)

FUNDAMENTOS DE RECREAÇÃO
E LAZER

40 HORAS

1° SEMESTRE

B

UNIVERSIDADE FEDERAL INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO
DE GOIÁS (JATAÍ)
LAZER

64 HORAS

NÃO
DECLARADO

B

GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ESPORTE E LAZER NO
DE GOIÁS (JATAÍ)
BRASIL

64 HORAS

NÃO
DECLARADO

B

UNIVERSIDADE FEDERAL INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DO
DE GOIÁS (GOIÂNIA)
LAZER

64 HORAS

5° SEMESTRE

L

GESTÃO E POLÍTICAS DE
UNIVERSIDADE FEDERAL
EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E
DE GOIÁS (GOIÂNIA)
LAZER NO BRASIL

64 HORAS

7° SEMESTRE

L

UNIVERSIDADE FEDERAL INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DO
DE GOIÁS (GOIÂNIA)
LAZER

64 HORAS

3° SEMESTRE

B

GESTÃO E POLÍTICAS DE
UNIVERSIDADE FEDERAL
EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E
DE GOIÁS (GOIÂNIA)
LAZER NO BRASIL

64 HORAS

6° SEMESTRE

B

FACULDADE ARAGUAIA

FUNDAMENTOS
METODOLÓGICOS DO LAZER E
RECREAÇÃO

72 HORAS

2° SEMESTRE

B

FACULDADE ARAGUAIA
(2)

FUNDAMENTOS
METODOLÓGICOS DO LAZER E
RECREAÇÃO

72 HORAS

2° SEMESTRE

L

UNIVERSIDADE
SALGADO DE OLIVEIRA
(UNIVERSO) (2)

RECREAÇÃO E LAZER

60 HORAS

1° SEMESTRE

L

UNIVERSIDADE
SALGADO DE OLIVEIRA
(UNIVERSO) (2)

RECREAÇÃO E LAZER

60 HORAS

1° SEMESTRE

B
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Em termos de denominação, localizou-se somente uma disciplina com menção
apenas ao termo recreação e outra, do mesmo curso, chamada Recreação Especial;
encontraram-se, porém, cinco que mencionam apenas o lazer. As demais disciplinas,
oito no total, tem a denominação com a associação dos dois termos, em geral iniciadas
por termos como ‘fundamentos pedagógicos’, ‘fundamentos metodológicos’,
‘estudos’ ou ‘introdução’. Não se identificou nenhuma disciplina com a denominação
de animação sociocultural4 ou semelhante, termo que tem se ampliado no campo
e, em alguns países, é uma formação de nível superior como é o caso de Portugal
(LOPES, 2006). Ainda sobre o termo animação sociocultural, importa dizer que
o mesmo é apresentado como um avanço, superando um conceito de recreação
meramente reprodutivista/utilitarista e descolado do contexto histórico no qual se
materializa (MARCASSA, 2010).

4 Apesar de não aparecer no título das disciplinas, o termo animação sociocultural se faz presente
em três planos de ensino entre os que estavam disponíveis para consulta on line.
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A palavra Lazer aparece 292 vezes ao longo dos documentos, enquanto lazer
apenas 38 vezes.
A carga horária variou entre 40 e 72 horas por disciplina e estão situadas entre
o primeiro e o sétimo semestre da grade curricular, com o primeiro semestre sendo
o mais frequente com quatro cursos optando por este período sua organização no
fluxo curricular. A variação de enquadramento em semestres ao longo do curso, no
entanto, chama a atenção e não deixa levantar interrogações.
Os autores mais citados em termos de bibliografia obrigatória e auxiliar são
Nelson Marcellino, com 14 indicações; Dumazedier, com 5 indicações, Heloisa
Bruhns com 3 e Eduardo Manhães com 2 indicações. Tais autores são praticamente
os mesmos identificados na pesquisa de Gomes e Isayama (2013), confirmando
certa hegemonia conceitual, ainda que a produção acadêmica deste campo venha
crescendo significativamente.
Quanto ao enfoque, no que tange as informações disponíveis nas ementas dos
cursos, identificam-se temáticas como
Estudo sobre a origem, o significado e as implicações sociais do lazer.
Conteúdos culturais. Processos de educação para e pelo lazer. Atividades
recreativas como promotoras do lazer no contexto sociocultural. Organização
de eventos de lazer. (INSTITUIÇÃO ‘G’, 2015, s/p).

Estas mesmas temáticas – apresentadas exatamente ou semelhantes, são
encontradas em outras ementas dos cursos investigados.
Apesar de aspectos dúbios ou, em certa medida contraditórios, apresentam uma
diferença em relação aos resultados encontrados por Valente (1997) em seu estudo
junto aos cursos de formação profissional em Educação Física de Universidades
públicas do Nordeste brasileiro. Tanto em termos de enfoque quanto de denominação
das disciplinas, uma ou várias disciplinas todas denominadas Recreação, os dados
encontrados naquela pesquisa levaram a um posicionamento crítico da autora e
indicações que parecem ter se consolidado, em alguma medida, como mostram
os dados desta pesquisa em Goiás. “A reestruturação do currículo com base numa
reflexão mais ampla, epistemológica, antropológica, pode estar contribuindo para
a construção de um novo estilo de vida, imprescindível à humanidade, no próximo
milênio” (VALENTE, 1997, p. 130).
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Apesar disso, os dados indicam que não há diferença significativa entre os dados
encontrados nos cursos de licenciatura e os de bacharelado, exceto a menção aos
campos de trabalho ou do exercício profissional. Esse parece ser o achado também
da pesquisa de Filippis e Marcellino (2013), e que merece ser melhor investigado,
sobretudo com a análise dos planos de ensino e com os próprios professores e
estudantes das disciplinas em questão. Esses mesmos autores ressaltam outro
aspecto que merece atenção:
Isto nos leva a outra preocupação no que diz respeito às disciplinas sobre
lazer e educação física: a dicotomia entre prática e teoria. Durante a pesquisa
entendemos que tanto a teoria quanto a prática são igualmente necessárias
e uma não deve se sobressair à outra. O profissional, além do conhecimento
prático, deve ter um sólido conhecimento teórico para que sua futura prática
seja intencional, crítica e criativa, possibilitando a manifestação do lazer em
seu todo (FILIPPIS; MARCELLINO, 2013, p. 51).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença de disciplinas em todos os projetos e grades curriculares de todos os
cursos de formação profissional em Educação Física no Estado de Goiás estudados,
confirmam o consenso na literatura acadêmica e nos aparatos político-pedagógicos
da pertinência do campo da recreação e lazer para as formações. O fato de serem
identificadas disciplinas tanto na licenciatura quanto no bacharelado, como foi o
caso desta pesquisa, também reforça esta perspectiva.
As ementas indicam avanços em termos das inter-relações entre os conteúdos
a serem abordados, o contexto social e a atuação crítica dos futuros profissionais,
superando a visão mais instrumental ou utilitarista que havia sido identificada em
períodos anteriores.
Observou-se, também, uma grande variação em termos de denominação,
créditos e posição no fluxo curricular. Nas denominações, apenas o lazer é
mencionado isoladamente, o que não ocorre com o termo recreação que é sempre
acompanhado do termo anterior. Ainda na denominação, os dois termos chaves
deste campo são, em geral, precedidos por termos como fundamentos pedagógicos
ou metodológicos, estudos ou introdução. Do ponto de vista dos créditos, a maior
parte das disciplinas identificadas situa-se na faixa entre 60 e 64 horas, porém, não
há proximidade entre as posições no fluxo curricular sendo identificadas em todos
os semestres, exceto no oitavo e último semestre previsto pelas grades curriculares.
Esta grande variação, sobretudo em termos de denominação e posição no fluxo
curricular desperta dúvidas sobre o caráter e a contribuição deste campo para a
formação profissional.
Ainda nesta direção, os dados sugerem que não há diferenças significativas no
seu enquadramento entre os currículos de licenciatura e de bacharelado, indicando
necessidade de uma análise mais aprofundada e maiores estudos para identificar
as peculiaridades no perfil desejável do egresso e das intervenções profissionais
decorrentes.
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ATLÉTICO E CRUZEIRO COMO LAZER NOS BARES
DA CIDADE
Jairo Francisco Batista1
Maria Tereza Durães Sobrinho2
Nayara Queiroz Rocha3
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Atlético Mineiro; Cruzeiro.

1 INTRODUÇÃO
Marcelino (2007) classificou os conteúdos do lazer em artísticos, intelectuais,
manuais, sociais e físico-esportivos. Com o passar dos anos, foi acrescentado o
interesse turístico à lista e, mais recentemente, Schwartz (2003) adicionou o
interesse virtual.
Em nossa sociedade, um dos interesses mais praticados é o físico-esportivo.
O futebol, esporte mais conhecido e praticado do mundo contemporâneo, é um
produto da moderna sociedade urbana e industrial (DAMATTA, 1994).
Assistir ao jogo do seu time no bar é um hábito cada vez mais visível nas
cidades. A movimentação do indivíduo para o bar e as relações de lazer existente
nesta manifestação coletiva sugere formação de uma nova forma de consumir o
futebol, ainda pouco investigada como um fenômeno social.
Em Minas Gerais, os jogos do Clube Atlético Mineiro e do Cruzeiro Esporte
Clube são os que mais chamam a atenção e envolvem maior número de pessoas
para assisti-los. Assim, investigar as pessoas e o ambiente que cercam os jogos
do Atlético e do Cruzeiro em bares da cidade de Montes Claros foi o objetivo
deste trabalho, pretendendo, também, observar o fenômeno como lazer e seus
significados, os torcedores que se descolocam de suas casas para os bares nos dias
de jogos.
2 METODOLOGIA
A pesquisa se apoiou na aplicação de questionário que observasse os
fenômenos de interesse, ou seja, o fato de assistir a jogos de futebol num bar
onde se transmita os jogos do Atlético Mineiro ou do Cruzeiro. Nos dias dos jogos
desses times que aconteceram no segundo semestre de 2016 e primeiro semestre
de 2017, foram aplicados questionários aos frequentadores dos bares que se
1 Unimontes, jairobatistarep@yahoo.com.br
2 Unimontes, mterezads@hotmail.com
3 Unimontes, q.nayara@yahoo.com.br
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dispuseram a respondê-lo. Foram respondidos 36questionários, destes, 19 sujeitos
da pesquisa se declaram torcedores do Atlético e 17 torcedores do Cruzeiro; 29
homens e 7 mulheres, com média de idade de 33 anos. Em relação às questões
abertas, as informações coletadas foram organizadas de acordo com a semelhança
das respostas e agrupadas para facilitar as análises. As questões fechadas foram
organizadas quantitativamente e analisadas para a confecção da escrita do texto
final da pesquisa.
A pesquisa teve parecer do Comitê de Ética da Universidade Estadual de
Montes Claros, nº 1.369.315.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Observando as respostas abertas do questionário, os torcedores pesquisados
vão frequentemente ao bar para assistir a jogos no bar (pelo menos uma vez
por semana). Eles nos indicaram que o local é semelhante ao estádio, havendo
confraternização e diversão, ficando a atmosfera parecida com a do estádio.
Outra questão notada foi o fato de Montes Claros estar a 400 quilômetros de Belo
Horizonte, inviabilizando o deslocamento aos jogos na capital. Alguns afirmaram
que o bar é mais seguro, podendo estar junto aos amigos o que torna o hábito
divertido. Poucos (dois) disseram preferir o estádio, pois nele “a energia é maior” e
tem “o calor da torcida”. Por fim, alguns lembraram que no bar podem beber bebida
alcoólica e o bar costuma ser perto da residência.
A pesquisa realizada denotou um ambiente semelhante ao encontrado nos
estádios de futebol, envolvendo sentimentos de euforia, nervosismo, alegria,
decepção, entre outros.Os questionários respondidos dimensionam o torcer no bar
como um momento de lazer, mas com momentos específicos de euforia e decepção,
condicionado pelo resultado da partida.
Em relação ao ambiente como propiciador de lazer, cabe ressaltar que não
existe apenas o interesse físico-esportivo da assistência ao futebol, mas é marcante,
também, o aspecto social na vivência dos torcedores ali reunidos.Atlético e Cruzeiro
movimentam o imaginário dos torcedores no momento em que assistem aos jogos
no bar, pois há nítida semelhança na gestualidade do torcer, aproximando o bar do
estádio.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos inferir que o lazer é um componente existente nos jogos do Atlético
Mineiro e do Cruzeiro, assistidos em bares de Montes Claros-MG. É possível também
afirmar que o torcer no bar é similar ao torcer no estádio e que os motivos principais
de se optar pelo bar em detrimento ao estádio é distância da capital, Belo Horizonte,
e a questão financeira relativa ao deslocamento.
REFERÊNCIAS
DAMATTA, R. Antropologia do óbvio-Notas em torno do significado social do
futebol brasileiro. Revista USP, n. 22, p. 10-17, 1994.
MARCELLINO, N.C.Lazer e cultura: algumas aproximações. In: MARCELLINO, Nelson
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A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA... FORMAÇÃO
HUMANA JUVENIL A PARTIR DO PROJETO
ROLEZINHO CULTURAL1
Leonardo Conceição Gonçalves2
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Formação Humana; Cultura

1 INTRODUÇÃO
O projeto “Rolezinho Cultural na perspectiva da Educação Omnilateral”
destinou-se à promoção de atividades/visitas educativas a equipamentos culturais
diversos com o objetivo de construir um conjunto de vivências extraescolares, cuja
finalidade encerrou-se no enriquecimento do cabedal profissional e propedêutico
dos sujeitos participantes - estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano, Campus Posse (IF Goiano Campus Posse).
Assim, o conhecimento produzido a partir da realização deste projeto pode
colaborar para a formação Omnilateral3 dos sujeitos participantes, ou seja, formação
humana que preconiza a integração de todas as dimensões da vida - trabalho, lazer,
ciência e cultura.
2 METODOLOGIA
A Execução deste Projeto foi dividida em duas etapas. A primeira etapa consistiu
no diagnóstico das atividades de campo. Realizamos mapeamento prévio sobre a
agenda de programação/funcionamento dos Equipamentos Culturais localizados no
Distrito Federal/Brasília, tais como: Caixa Cultural, Centro Cultural Banco do Brasil
Brasília, Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) e o Palácio do Congresso Nacional.
A segunda etapa consistiu na visita técnica propriamente dita, onde os discentes
do IF Goiano Campus Posse foram direcionados às atividades práticas de visitação
na perspectiva de contribuir para a formulação de um referencial lúdico, crítico e
criativo, em diferentes ambientes e em variados elementos.
3 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
As atividades de campo são relevantes recursos didático-pedagógicos
que favorecem à integração e coordenação de vários componentes curriculares
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal Goiano (IF Goiano), leonardo.goncalves@ifgoiano.edu.br
3 Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução significa todos os lados ou dimensões
(FRIGOTTO, 2012).
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(disciplinas e áreas de estudos), que ajudam os estudantes a perceber de forma
integrada os fatos físicos, econômicos, sociais, políticos e artísticos, tais como
aparecem na realidade (HAYDT, 2006).
Dentre os resultados e impactos alcançados destacamos: a oferta de vivências
teórico-práticas à acerca da cultura brasileira, especialmente como atividades de
formação humana para o público alvo deste projeto; a produção de experiências e
informações que serviram de subsídios aos estudantes tendo em vista a instalação
de uma cultura de respeito e tolerância à individualidade humana de cada membro
pertencente ao todo social; a potencialização do processo da formação política,
cultural e profissional dos estudantes do IF Goiano através do cumprimento do plano
de visitação e, finalmente, a consolidação do Campus Posse/IF Goiano como um
centro de referência no Vão do Paraná e importante Instituto no contexto estadual,
assim como o fortalecimento ações gratuitas e de qualidade, resistindo ao processo
de privatização que vêm ocorrendo no interior das instituições públicas de ensino
no país.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A concretização desse Projeto de aprendizagem trouxe questionamentos e
elucidações aos sujeitos participantes que, a partir das observações e discussões
durante a visitação aos Equipamentos Culturais estudaram o conceito de cidadania,
socializaram-se por meio de atividades extramuros e reconheceram a importância
da valorização do patrimônio material e imaterial.
Compreender que o sujeito está em constante formação e que a produção do
conhecimento se faz, também, em outros ambientes que não seja exclusivamente
o escolar, contribui fundamentalmente para a formação humana em todos os seus
aspectos (FRIGOTTO, 2012).
Destaca-se, para a conclusão desse projeto, o alcance do seu objetivo: promover
atividades educativas a partir da aproximação entre os sujeitos participantes, que
se colocava na condição de pesquisadores, e objeto investigado, neste caso os
equipamentos culturais. Concluímos, portanto, que as visitas trouxeram uma série
de efeitos formativos para os estudantes, tais como: reflexão sobre a identidade
profissional e pertencimento cultural.
REFERÊNCIAS
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
FERRARO, A.; RIBEIRO, M. (org). Trabalho, educação lazer: construindo políticas publicas.
Pelotas: Educat, 2001.
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. Educar o trabalhador cidadão produtivo ou o ser humano
emancipado. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 2012.
SILVA, A. M.; DAMIANI, I. R. Práticas Corporais. v. 01, 02, 03, 04. Florianópolis: Nauemblu,
2005.
TRIVIÑOS, A. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 1987.
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AS ESCOLAS E OS CENÁRIOS DAS BRINCADEIRAS
Sabrina Monique Bora de Andrade1
Bruno David Rodrigues Neca2
Gabriela Resende Cardoso3
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Escola, Educação Física.

INTRODUÇÃO
A escola, como protagonista na formação cidadã, é responsável pela garantia
dos direitos sociais dos sujeitos que nela se encontram. Nesse contexto, um dos
direitos que deve ser garantido por esta instituição é o direito ao Lazer, pois se
encontra no artigo 6º da Constituição Brasileira.
Gomes (2004, p.125) compreende o fenômeno do lazer como “uma dimensão
da cultura constituída por meio da vivência lúdica de manifestações culturais em
um tempo/espaço conquistado pelo sujeito”. Rechia (2014) foi além e afirmou que
questões sociais de identidade, políticas e de sociabilidade também emergem com
o fenômeno do lazer.
Sendo assim, por entender a escola como principal instituição promotora
dessas dimensões, buscou-se investigar as condições dos espaços disponíveis para
que atividades lúdicas se efetivem no pequeno tempo “livre” escolar, ou seja no
recreio, a fim de identificar as possibilidades e barreiras para a manifestação do
fenômeno do lazer na escola.
METODOLOGIA
Este estudo baseia-se numa pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.
A pesquisa foi realizada em escolas públicas municipais de ensino fundamental de
Curitiba. O objeto de estudo foram os Espaços e Equipamentos disponíveis para
brincar no interior da escola. A Pesquisa de Campo foi realizada a partir da aplicação
de protocolos de observação desenvolvido pelo GEPLEC4. Após a coleta dos dados,
todos os roteiros foram lidos e avaliados pelo nível de precisão das informações. Os
dados apresentaram repetições, as quais formaram três categorias de análise pela
similaridade das respostas, visto que, apresentaram-se como realidade das escolas
públicas do ensino fundamental da cidade de Curitiba/PR.
1 Graduando, Universidade Federal do Paraná (UFPR), andradessabrina@gmail.com
2 Mestrando, Universidade Federal do Paraná (UFPR),r.brunodavid@gmail.com
3 graduanda, Universidade Federal do Paraná, (UFPR),gabrielaresende@outlook.com
4 Grupo de Estudos em Espaço, Lazer e Cidade da Universidade Federal do Paraná
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ANÁLISE E DISCUSSÃO
O roteiro de observação permitiu a análise dos espaços e equipamentos
destinados às experiências lúdicas nas escolas, suas condições de uso, sua
disponibilidade e suas formas de apropriação.
A primeira categoria apontou a presença de diversos equipamentos lúdicos,
no entanto, na maioria das escolas estes não ficavam à disposição dos alunos no
recreio. Em relação aos espaços, foram encontrados diversos tipos como: áreas
verdes; pátios; quadras e arquibancadas, porém, a utilização é cedida apenas com a
supervisão de um profissional, ou seja, há um controle, inibindo a livre escolha.
Sobre a segunda categoria, das condições de uso de tais ambientes e dos
equipamentos, identificamos contradições, por exemplo: escolas com ambientes
para brincar diversificados e em boas condições de uso. Em alguns casos, observouse materiais novos, porém guardados em almoxarifados. Já em outras escolas da
mesma rede pública identificou-se precariedades tanto de materiais quanto dos
espaços, como: piso das quadras irregulares, traves de futebol e cestas de basquete
deterioradas, entre outras precariedades.
Das formas de apropriação dos espaços e equipamentos, terceira categoria,
observou-se muitos grupos de conversa isolados geralmente por gênero no pátio
da escola, principalmente com uso de celulares e fones de ouvido. Também jogos
no pátio ou na quadra poliesportiva como: brincadeiras com corda, perna-de-pau;
elástico; pega-pega e utilização dos parquinhos, entre outras formas de apropriação.
CONCLUSÃO
A partir das análises dos protocolos, identificamos que a necessidade de controle
e supervisão integral das crianças, foi a principal barreira encontrada para que os
alunos possam ampliar as vivências e experiências lúdicas nos tempos escolares. Dos
casos analisados, uma escola se destacou porque o uso dos materiais e espaços são
disponibilizados mediante um acordo feito entre alunos, professores e funcionários,
na qual em cada dia dois alunos se responsabilizavam pela retirada e devolução
dos materiais utilizados no recreio. Portanto, se existe a necessidade de controle e
supervisão como principal barreira para que os alunos usufruam os diversos espaços
lúdicos da escola, também é onde a responsabilidade compartilhada e a gestão
democrática facilitam a prática da liberdade e podem gerar e estimular vivências
lúdicas autônomas nos ambientes escolares.
REFERÊNCIAS
GOMES, C. L (a). Lazer - concepções. In: GOMES, Christianne L. (Org.). Dicionário crítico
do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 119-125.
RECHIA, S.; LADEWIG, I. Lazer, meio ambiente e infância: relação entre sustentabilidade
social e ambiental para o desenvolvimento integral do cidadão urbano. Revista Brasileira
de Estudos do Lazer. Belo Horizonte, v. 1, n. 3, p.67-83, set./dez. 2014.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA BRINQUEDOTECA
DA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO NORTE DO BRASIL
E A PRODUÇÃO DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Alexandra Martins Negrão1
Rosani Nazaré Morais de Oliveira2
Wanderson Morigero Sousa do Nascimento3
PALAVRAS CHAVE: Educação Ambiental, Brinquedoteca, Produção de brinquedos e brincadeiras.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais Meio Ambiente, aborda entre outros
assuntos a capacidade de intervenção do homem no meio em que vive e os conflitos
gerados nos espaços e recursos utilizados pelos mesmos. O descarte de resíduos
sólidos é uma questão relevante debatida entre os especialistas, no que se refere
aos impactos causados ao meio ambiente pela ação do homem. O programa de
educação ambiental desenvolvido na brinquedoteca do Curso de Educação Física
de uma Universidade Pública no Estado do Pará proporciona nos espaços de lazer,
produção de fantoches e brinquedos ecológicos a partir da reutilização de embalagens
acartonadas da empresa Tetra Pak ou SIG Combibloc, mais conhecida como caixas
de leite “longa vida”. O objetivo geral desse programa é valorizar o meio ambiente
por meio do brincar e da produção de brinquedos ecologicamente responsáveis,
para isso, necessário se faz utilizar recursos pedagógicos alternativos nas praticas
lúdicas; exercitar a criatividade a partir da produção de brinquedos alternativos;
formar conceitos sobre a importância da preservação do meio ambiente por meio
do brinquedo e da brincadeira. As etapas no ciclo de oficinas foram planejadas e
organizadas para as seguintes dimensões (Libâneo, 1994), Temática I Identificando
o problema, nessa etapa buscou-se conhecer os principais problemas ocasionados
pelos materiais descartados no meio ambiente, ministrada por profissional da área da
Pedagogia; Temática II teve a confecção de tabelas indicando o tempo de degradação
dos principais grupos de materiais descartados no meio ambiente, essa etapa foi
ministrada pela equipe de trabalho da Brinquedoteca, acadêmicos de Educação
Física, professores e freqüentadores da mesma; Temática III confecção do fantoche
e brinquedos com utilização de caixas de leite “longa vida”, nessa temática teve a
presença de profissional da pedagogia e acadêmicos de Educação Física; Temática
IV resignificando o brincar, para essa etapa foi organizado espaços com várias
1 Licenciada Plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará UEPA, alexsandranegrao@
gmail.com
2 Licenciada Plena em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará UEPA, http://lattes.
cnpq.br/4699847433007888, rosani_oliveira@hotmail.com
3 Acadêmico do Curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará UEPA, wanderson.
nasci08@gmail.com
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possibilidades de brincadeiras utilizando fantoches e brinquedos confeccionados
na oficina, nesse momento as ações foram executadas por acadêmicos bolsistas
da brinquedoteca do Curso de Educação Física. Ligar a questão ambiental à arte
de fazer brinquedos e brincadeiras, socializando conhecimentos sobre a realidade
ambiental vivida no norte do Brasil, articulada ao contexto do ensino-pesquisaextensão no ensino superior, oportunizou aos frequentadores da brinquedoteca
ressignificar conceitos e mudanças de atitudes a respeito do tema, construindo
assim saberes sobre a mesma, intervindo nesta realidade, fazendo-se assim sujeito
histórico em seu próprio ambiente.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO: O LAZER COMO POSSIBILIDADE
Paulo Cresciulo de Almeida1
Aline Amoêdo Corrêa2
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Integrado; Políticas Públicas; lazer

1 INTRODUÇÃO
Este é um trabalho sobre como a escola pública no Rio de Janeiro tem sido
alvo de Políticas Públicas governamentais voltada para a formação para o trabalho,
assumindo uma concepção que a articula diretamente a este mercado, passando ao
largo com a formação humana dos alunos.
A escolha do tema, início da pesquisa cientifica para o Trabalho de Conclusão
de Curso, reflete o contexto do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional,
respaldado pelo Decreto n. 5.154/04, incorporado à LDB através da Lei n. 11741/08. Por
ser um curso com uma proposta diferenciada, há a necessidade de ser compreendido
e assumido por todos os atores que o compõe, e, na direção dessa política de caráter
“estratégico” como diz Frigotto (2005), é imprescindível a efetivação de uma crítica
a maneira como tem sido implantada a proposta de formação do ensino integrado
nas aulas de Educação Física.
2 METODOLOGIA
Pretende-se apresentar um levantamento bibliográfico sobre literaturas que
deem conta das questões envolvidas na órbita do tema proposto, estabelecendo
um contraponto com documentos governamentais sobre o Ensino Médio Integrado
no Estado do Rio de Janeiro no concernente aos conteúdos recomendados para a
Educação Física escolar, pensando o lazer como proposta pedagógica.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES.
O foco dado para o curso de Educação Profissional por parte do Estado altera
os currículos formais, mas não retoma questões do currículo vivo e tampouco o
currículo oculto. Assim, a seleção dos conteúdos nas aulas de Educação Física pode
significar entender as relações de produção de nossa sociedade (KUNZER, 2007).
Ao propormos o Lazer como conteúdo da Educação Física escolar, não
deixamos de levar em conta o momento histórico-social em que vivemos; o trabalho
é supervalorizado em relação aos momentos de tempo livre.
1 Prof. Dr. Universidade Federal Fluminense (UFF), palmeida@vm.uff.br
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), aliamoedo@yahoo.com.br
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Acreditamos que apesar de todas as dificuldades encontradas ao pensarmos
em uma proposta de intervenção nas escolas de Ensino Integrado, as discussões
sobre o Lazer, que é um direito garantido por nossa constituição de 1988, devem ser
inseridas no currículo escolar em seu aspecto crítico. Para isso, deve ser encarado
como um processo integral da vida diária da escola, no sentido de que é necessário
ensinar o lazer ativo (MASCARENHAS, 2008).
Não seria utópico pensar em uma reação através de um trabalho consciente
com os alunos, para que possam ser agentes transformadores da sociedade, se não
de forma mais ampla, pelo menos do meio que os circunda.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, considera-se o curso de Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional uma proposta onde a escola é instrumento de reprodução do capital
e o professor àquele que precisa decidir sobre a sua prática, se pela reprodução da
estrutura posta ou por um posicionamento reflexivo e crítico, alterando sua prática
docente no sentido dessa transformação.
O foco dado à educação profissional chega ao aluno da escola pública
reconhecendo-o como parte de um sistema, levando à falsa ideia de que a escola
pode ser o único espaço em que este aluno terá oportunidade de crescer em
conhecimentos gerais e atividades politécnicas, tendo, portanto, o professor, a
responsabilidade de fazê-lo bem, respeitando e valorizando suas origens e culturas.
É importante que se perceba que não estamos propondo “a educação física
salvadora” contra a perversa política do Ensino Integrado. O propósito é mostrar que
existem diversas e distintas contribuições para que os sujeitos tenham possibilidade
de ver os temas-problemas em suas múltiplas dimensões. Cabe refletir se é por
acaso o esvaziamento da disciplina nas escolas onde a maioria dos alunos são de
trabalhadores, com a diminuição de suas aulas e até eliminação da mesma em alguns
turnos.
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A UTILIZAÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA COMO
ESPAÇO PÚBLICO DE ESPORTE E LAZER, EM SÃO
LUÍS-MA1
Deyla Dayanne Rabelo Silva2
Jessica Dayrane Silva Santos3
Aline Silva Andrade Nunes4
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Espaço público; Lazer.

1 INTRODUÇÃO
Os direitos sociais são imprescindíveis à dignidade humana por promover o
bem-estar dos indivíduos e da coletividade. Neste aspecto, espera-se do Estado uma
indivisibilidade dos direitos sociais e a promoção de ações que busquem também a
valorização do esporte e do lazer como espaço e tempo necessários para vivenciar
plenamente o papel social, cultural, político e econômico como um direito de todo
cidadão.
Para Mascarenhas (2003), o lazer é um fenômeno tipicamente moderno,
resultante das tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo
e espaço de vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassado por
relações de hegemonia.
Ainda para o autor, o lazer se manifesta como fonte de tensão e desequilíbrio.
À medida que se desenvolvem as atividades – isto é, na medida em que se joga,
dança, representa, passeia etc. – os componentes do grupo interrogam o tema e
a si mesmos. Seu modo de agir, atitudes, valores e preferências perante uma dada
atividade passam a ser questionados. Nessa perspectiva, aceitam-se e fazem-se
sujeitos (MASCARENHAS, 2003).
A partir da compreensão de que o esporte e o lazer estão permanentemente
em construção, provocando reflexões, tensões e desafiando novas buscas
problematizou-se, neste projeto, como tem sido utilizada a Avenida Litorânea como
espaço público de lazer no município de São Luís-MA?
2 METODOLOGIA
A proposta do projeto foi de investigar como a Avenida Litorânea vem sendo
utilizada enquanto espaço público de lazer em São Luís-MA. Para tanto, a presente
1 O presentetrabalhocontou com o financiamento do IFMA.
2 Acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais,Instituto Federal do Maranhão
(IFMA),deylarabelo2@gmail.com
3 Acadêmica do curso de Licenciatura em Artes Visuais,Instituto Federal do Maranhão (IFMA),
dayranejessica@gmail.com
4 Mestre em Educação Física,Instituto Federal do Maranhão (IFMA), aline@ifma.edu.br
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pesquisa compreendeu várias fases para a construção da trajetória de investigação:
Pesquisa bibliográfica, documental e de campo;Organização, categorização e
análise dos dados coletados;Elaboração de relatório e de artigos científicos para
divulgação científica.
A pesquisa é decorrente de um projeto de pesquisa PIBIC Jr – Superior e ainda
está em andamento. Neste momento, se encontra na fase das entrevistas semiestruturadas aos sujeitos que frequentam a avenida.
3 ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das belíssimas paisagens que contornam a avenida e de seus tantos
atributos, nem sempre a Litorânea tem se configurado como espaço para a vivência
concreta da prática social do esporte e lazer, ou seja, sob a dimensão de espaço
urbano para o desenvolvimento das atividades através da democratização do
acesso a toda a sociedade.
Tem-se percebido, ao longo do tempo, uma crescente “invasão” da iniciativa
privada em vários pontos da avenida, caracterizando um crescimento acelerado
de estações de corrida/caminhadas, treinamento funcional, entre outras formas de
entretenimento, claramente caracterizadas como práticas de interesses econômicos
e não ações e políticas ofertadas pelo poder público para a classe trabalhadora
usufruir dos bens culturais e sociais.
Assim, em vez de incluir o indivíduo no coletivo através de práticas que
possibilitem a constituição da cidadania e emancipação humana tem-se o coletivo
superado por uma experiência individual de privatização dos espaços públicos de
esporte e lazer e, consequente, exclusão de grande parte da população empobrecida
frente aos padrões financeiros e de consumo.
Ainda que a pesquisa esteja em andamento, pode-se adiantar que a efetivação
do acesso ao direito ao lazer neste espaço, até o momento, não só tem sido negada
como mercantilizada. Os inúmeros pontos de oferta de atividades da avenida tem
sido campo para o consumo do lazer sob as mais diversificadas ações.
Buscando chamar a atenção do Poder Público estadual e municipal a pesquisa
segue no intuito de contribuir para o debate de ampliação da cidadania e políticas
públicas no campo do lazer. Para NARCISO (2009), o espaço público não só é um
importante espaço social, como também é um ambiente propício a promoção da
saúde e socialização.
REFERÊNCIAS
MASCARENHAS. Fernando. Lazer como Prática da Liberdade: uma proposta educativa
para a juventude, Goiânia: UFG,2003.
NARCISO, Carla Alexandra Filipe. Espaço público: acção política e práticas de
apropriação. Conceito e procedências. Estudo e pesquisa em psicologia, Rio de Janeiro,
n. 2, p. 265-291, jul./dez. 2009.
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O PLANEJAMENTO DE AULAS DE SLACKLINE:
APRENDENDO A ENSINAR
Diego Neylton de Medeiros1
Lucas Peixoto de Macêdo2
João Leandro de Melo Araújo3
Heloisa Fernanda Lopes da Silva4
Cheng Hsin Nery Chao5
Priscilla Pinto Costa da Silva6
PALAVRAS-CHAVE: Slackline, Planejamento, Iniciação.

1 INTRODUÇÃO
Os esportes de aventura vêm sendo difundidos em grande parte do mundo e
ganhando cada vez mais espaçonas cidades e também nos ambientes escolares.
Sentindo falta dessas modalidades no meio acadêmico, foi criado o projeto de
extensão “Slackline: equilíbrio entre a aventura e a emoção”, com o objetivo de inserir
as crianças e adolescentes nas práticas de aventura e proporcionar aos estudantes
do curso de Educação Física a oportunidade de praticar a fim de repassarem esse
conhecimento em sua atuação profissional.
O presente trabalho tem como objetivo discutir processos de planejamento
das aulas da prática de slackline.
2 METODOLOGIA
A proposta foi de aplicar aulas sistematizadas abordando as três dimensões
do conteúdo: conceitual, procedimental e atitudinal, fundamentadas na proposta
de aulas abertas.
1 Bolsista FAEX vinculado ao projeto de extensão “Slackline: equilíbrio entre a aventura e a emoção”.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)diegoneylton@hotmail.com
2 Bolsista FAEX vinculado ao projeto de extensão “Slackline: equilíbrio entre a aventura e a emoção”.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)lucaspmacedo@live.com
3 Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/UFRN). Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)jleandro93@outlook.com
4 Aluna voluntária no projeto de extensão “Slackline: equilíbrio entre a aventura e a emoção”.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), heloisa.nandinha@gmail.com
5 Professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), chao17@hotmail.com
6 Professora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Coordenadora do projeto de extensão: “Slackline: equilíbrio entre a aventura e a emoção”.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)laprisci@gmail.com
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Concomitantemente com o planejamento e reuniões, foram realizadas práticas
no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte com os alunos dos cursos de licenciatura e bacharelado que participam dessa
prática, foram aperfeiçoadas as técnicas de montagem do equipamento, medidas
de segurança, métodos de ensino das técnicas mais eficazes, com o objetivo de
preparar os integrantes do projeto para o ensino do slackline.
3 RESULTADOS
Foi percebido que muitos têm vontade de praticar o Slackline, mas sentem
muita dificuldade no início e acabam desistindo, pensando neste problema, vimos
em estudos e comprovamos na prática que fitas com o comprimento menor são mais
estáveis e facilitam a realização da atividade (PAOLETTI; MAHADEVAN, 2012). No
nosso espaço de prática existem diversas árvores em diferentes distâncias umas das
outras, de acordo com a evolução dos alunos, as árvores em diferentes distâncias
podem ser utilizadas para que o espaço e a dificuldade mudem progressivamente.
Além desta variação, atividades pré-desportivas foram pensadas para o processo
de iniciação, atividades que envolvem equilíbrio, força, concentração, controle da
respiração, coordenação entre outras capacidades e habilidades necessárias para a
prática do Slackline (PEREIRA, D. W.; MASCHIÃO, J. M., 2012).
A orientação tátil pode ser outro método utilizado para auxiliar o aluno a
obter sucesso e contribuir com a motivação de continuar na prática, o fato de ter
um professor ao lado do aluno no momento da travessia, servindo como ponto
de equilíbrio, passa uma confiança para o praticante e uma sensação de que ele é
capaz de chegar até o fim do percurso (PEREIRA, 2013).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que um iniciante no Slackline sinta-se motivado a continuar praticando,
ele deve ter experiências positivas como primeira impressão, as estratégias citadas
no presente trabalho e que foram aplicadas durante as intervenções práticas com
os acadêmicos se mostraram eficazes em sua maioria, permitindo que o trabalho
tivesse uma continuidade e uma presença de público constante.
Com o crescimento desta modalidade no Brasil, espera-se que mais trabalhos
sobre o Slackline, o processo de aprendizagem e o ensino das técnicas sejam
produzidos para que os praticantes e futuros praticantes tenham acesso a esse tipo
de conteúdo e possam utilizá-los para evoluir dentro do esporte.
REFERÊNCIAS
PAOLETTI, P.; MAHADEVAN, L. Balancing on tightropes and slacklines. Journal of the
Royal Society, Harvard University, Cambridge, United States, 18 abr. 2012.
PEREIRA, W. D. Slackline: vivências acadêmicas na educação física. Motrivivência. nº41,
dez. 2013 (223-233).
PEREIRA, D. W; MASCHIÃO, J. M. Primeiros passos no slackline. EFDeportes.com, Revista
Digital, Buenos Aires, v.17, n.169, Jun. 2012.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EM ESPORTE E LAZER PELA BAHIA1
PUBLIC POLICIES IN SPORTS AND LEISURE FOR BAHIA
POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DEPORTE Y OCIO POR BAHIA
Coriolano Pereira da Rocha Junior2
Luan Alves Machado3
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Lazer; Políticas Públicas.

O texto tem por tema as políticas públicas em esporte e lazer, com foco em
cidades do estado da Bahia-Brasil. A Bahia, em sua estrutura político-administrativa
assume a divisão de seus municípios em territórios de identidade. Estes podem
ser entendidos como espaços de representatividade, base de pertencimento
e identidade. Em nosso recorte, os territórios investigados, são: Sertão do São
Francisco; Semiárido Nordeste II; Piemonte Norte do Itapicuru e Itaparica. Este
estudo faz parte de uma pesquisa maior em andamento e é componente das ações
do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas de Esporte e de Lazer da
Rede Cedes da Bahia, com financiamento do Ministério do Esporte.
Esta pesquisa, nesta fase de produção tem por objetivo geral reconhecer e
analisar as particularidades dos territórios de Identidade da Bahia. Como objetivos
específicos, pretendemos identificar a existência e os modos de organização de
órgãos de gestão pública, nas áreas chaves da investigação e também, analisar as
formas de execução política no cenário público, em esporte e lazer. Sobre políticas
públicas, Freire e Rocha Junior (2015, 97) asseveram assim:
As políticas públicas podem ser vistas como ações que buscam lidar com
problemas sociais, históricos e culturais em determinada localidade, a partir
de suas realidades, sempre em prol da sociedade a que se aplica. Dentre
outras coisas, as políticas públicas devem visar a efetivação dos direitos
sociais previstos nos textos legais, dentre eles, a Constituição Brasileira.

Ainda na análise das políticas de lazer, Bramante afirma que:
uma política de lazer não nasce no “vácuo”. Ela é fruto da compreensão e
assunção de determinada filosofia a qual interpreta a sociedade e as relações
que nela se estabelecem. A partir desse marco filosófico que determinados
princípios são estabelecidos, visando gerar diretrizes orientadoras... (2004,
p.186).
1 O presente trabalho conta com financiamento do Ministério do Esporte.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), coriolanojunior@uol.com.br
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), luanxmachado@hotmail.com
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Esta investigação se justifica pela necessidade de melhor reconhecermos a
realidade local baiana, em seus territórios e a partir disso, desenvolver meios de atuar
no fomento e desenvolvimento, daquilo que é direito social, previsto na Constituição
brasileira, o acesso ao esporte e lazer como bens. Para esta fase da pesquisa, como
metodologia, trabalhamos com a pesquisa descritiva, com o levantamento de dados
sendo realizado a partir do levantamento, registro e análise de informações, a partir
de sítios virtuais, notadamente os oficiais das prefeituras estudadas, o do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os de notícias, das cidades em análise
e ainda, iniciamos a organização de visitas in loco, para uma aproximação do cenário
de trabalho, visando à construção de uma agenda de ações formativas. A opção pela
internet se dá por um fator, que é: “a área do lazer tem se apropriado do uso da rede
internet, por suas características marcantes de agilidade de tempo e espaço, assim
como pela possibilidade de condensação de um número sem limite de informações
(SCHWARTZ, 2004, p.116)”.
Como resultados iniciais identificamos que das localidades investigadas, seis
não possuem sítios virtuais oficiais, como é a exigência legal. Outro elemento notável
foi a existência de poucas cidades, com secretarias específicas em esporte e lazer,
na verdade, a maioria as apresenta de forma compartilhada com outros setores,
majoritariamente o da educação. Ainda, da mesma forma, foram poucos ou quase
nulos os programas e projetos reconhecidos, sendo que os poucos em ação se
concentram na atenção ao público masculino e jovem, com foco no futebol, numa
ótica competitiva. Também em outras Secretarias, como a de Saúde, não foram
identificadas ações que possam ser tratadas como políticas continuadas. Desta
forma, como considerações preliminares podemos apontar que as cidades estudadas
não têm atuado, de forma regular, em esporte e lazer. Também foi perceptível com
isso, que o tema não assume protagonismo político, deixando de atender demandas
sociais e mesmo exigências legais.
REFERÊNCIAS
BRAMANTE, Antônio Carlos. Verbete Políticas de lazer. In: GOMES, Christianne Luce.
Dicionário crítico do lazer. BH: Autentica, 2004.
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ESQUINA CULTURAL: HISTÓRIA E CIDADE
ESQUINA CULTURAL: HISTORY AND CITY
ESQUINA CULTURAL: HISTORIA E CIUDAD
Marcia Moreno1
Tatiana RodrigueS2
PALAVRAS-CHAVE: lazer; história; cidade.

INTRODUÇÃO
ESQUINA – Cidade, Lazer e Animação Cultural, é um grupo de pesquisa e
extensão da EEFD/UFRJ, que através da linha Lazer, Cultura e Diversidade, utiliza
a Educação pelo e para o Lazer como oportunidade de interferir na desigualdade
social, ofertar e produzir conhecimento em conjunto com a população “pobre” de
acesso ao Lazer, considerando que a dimensão do Lazer se amplia ao se vislumbrar
suas possibilidades educativas (MARCELLINO, 2013). Esquina Cultural é uma
proposta de acessibilidade e intervenção nos espaços culturais e turísticos da cidade
do Rio de Janeiro e possui dois momentos: visitas locais e realização de dinâmicas
preliminares que ambientam o público-alvo sobre o histórico, localização e sua
representatividade. A proposta utiliza a concepção de que o patrimônio histórico
está para além de seus conjuntos arquitetônicos e retrata um bem imaterial, carrega
uma simbologia, envolta em dinâmica e sentimento e que deve atuar na memória
coletiva (Sant’Anna in Abreu e Chagas, 2009).
O público-alvo são mulheres da Maré, que sob o signo da pobreza, têm
suas possibilidades de Lazer limitadas pelo investimento numa indústria do
entretenimento pouco diversificada e acessível, pela manutenção de um conceito de
que “tempo livre é coisa de rico” e que por exercerem “dupla jornada”, frequentam
apenas eventos familiares no tempo livre (ZINGONI in MARCELLINO, 2008). Esta
intervenção, busca aproximar os participantes de uma percepção de Lazer que se
afasta da oferta “alienada” do poder econômico e garante o direito que lhes é dado
pela Constituição Brasileira.
OBJETIVOS
O objetivo é proporcionar o acesso às atividades culturais e de Lazer, conhecendo
a cidade, através de um turismo que entende Lazer “...para além do crivo funcionalista”
1 Profª. Ms. Escola de Educação Física e Desportos (EEFD-UFRJ), moreno_mmarcia@yahoo.com.br
2 Gr. Escola de Educação Física e Desportos (EEFD-UFRJ), tatianaandrodrigues@gmail.com.br
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(MARCELLINO, 2008, p. 62). Oportuniza-se o acesso ao conhecimento dos espaços
culturais, sua história e significância, amplia-se o conceito de patrimônio cultural e
valoriza-se a relação do público com a memória dos bens culturais.
METODOLOGIA
Teve-se como etapa inicial, um levantamento de espaços culturais significativos na
história da cidade, observando acessibilidade, segurança, funcionamento e interesse
por parte do público-alvo. A segunda etapa foi composta por dinâmicas realizadas
na Vila Olímpica, com atividades lúdico-esportivas e recursos audiovisuais que os
aproximaram de conhecimentos relativos ao local a ser visitado, a Zona Portuária.
A visitação, etapa final, iniciou-se no Museu de Arte do Rio (MAR), permitindo a
visualização da entrada marítima da cidade, no Brasil Colonial. A subida ao Morro
da Conceição foi com visitas à Fortaleza da Conceição e ao Palácio Episcopal, hoje
Museu Cartográfico. Os Jardins Suspensos do Valongo com esculturas do Cais da
Imperatriz, aonde chegavam navios negreiros e o Cemitério dos Pretos Novos, sítio
arqueológico, cemitério secular de negros advindos da África. A visita termina na
Pedra do Sal, reduto de memória cultural e musical da cidade.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Este projeto de extensão se caracteriza como uma imersão dos participantes na
história da cidade, proporcionando o reconhecimento desta. A avaliação da proposta
é qualitativa e se deu durante a visita, através dos procedimentos: convivência e
vivência (Demo, 1998). Durante e ao final do roteiro, foram trocadas informações
sobre os locais, baseando-se nas dinâmicas, gerando a identificação destes a partir
de vários depoimentos.
CONCLUSÃO
O depoimento do público-alvo e a análise das filmagens, contribuiu para as
conclusões desta proposta de Educação pelo e para o Lazer. As dinâmicas realizadas
aproximaram os participantes das referências do local visitado, facilitaram a
apropriação deste conhecimento e suscitaram a curiosidade sobre as peculiaridades.
A visita comprovou que a acessibilidade a um Lazer aonde Espaço e Memória se
complementam, valoriza o “bem cultural” para além de uma visão preservacionista,
enxergando o “imaterial”, que perpassa o concreto.
REFERÊNCIAS
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GERENCIAMENTO DE RISCO NO SLACKLINE:
INVESTIGANDO POSSIBILIDADES DE SEGURANÇA
AOS PRATICANTES1
RISK MANAGEMENT IN SLACKLINE: INVESTIGATING SAFETY
POSSIBILITIES TO THE PRACTICERS
LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SLACKLINE: INVESTIGANDO
LAS POSIBILIDADES DE SEGURIDAD A LOS PRACTICANTES
João Leandro de Melo Araújo2
Lucas Peixoto de Macêdo3
Diego Neylton de Medeiros4
Josué Dantas Belarmino5
Hassan Mohamed Elsangedy6
Priscilla Pinto Costa da Silva7
PALAVRAS-CHAVE: Assunção de Risco; Lazer; Aventura.

1 INTRODUÇÃO
No atual cenário da Educação Física, é notório que as práticasno contexto do
lazer e aventura têm angariado novos adeptos,principalmente após a expansão do
acesso e melhoria das tecnologias dos apetrechos utilizados em práticas de aventura.
Não obstante a este crescimento, o acervo bibliográfico da área ainda é
escassoe, ao se restringir as pesquisas às modalidades esportivas inerentes do tema,
a literatura se torna limitada. Se tratando do slackline, desporto que aqui se alterca a
respeito, há uma predominância de que os estudos são direcionados aos benefícios
que este esporte proporciona aos seus praticantes, todavia, atemática carece de
estudos ou protocolos relativos ao gerenciamento de risco no slackline,evidenciando
assim uma lacuna no campo científico que merece ser explorada.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), jleandro93@outlook.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), lucaspmacedo@live.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), diegoneylton@hotmail.com
5 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), zozudan2050@yahoo.com.br
6 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), hassan@ufrnet.br
7 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), laprisci@gmail.com
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Visando reduziresta lacuna, o estudo objetivou identificar situações de risco
na prática do slackline, assim como apresentar procedimentos adequados para
utilização dos equipamentos básicos, além de sugerir possíveis ajustes aos ambientes
que minimizem os riscos.
2 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de campo de caráter avaliativo acerca das situações de
risco e procedimentos de segurança no slackline, intencionando apontar soluções
que tornem esta prática mais segura. Tal pesquisa, se decorreu durante a etapa
de planejamento do projeto de extensão “Slackline: equilíbrio entre a aventura e a
emoção”.
Durante a inspeção, foram identificados cenários de riscos nos momentos
precedentes, ao longo e após as práticas esportivas. Além disso, avaliou-se os
materiais utilizados nas vivências, desde as vestimentas dos adeptos às fitas da
modalidade, bem como o espaço onde a prática é realizada, de modo que alguns
encaminhamentos fossem realizados para a diminuição das chances de contusões.
3 RESULTADOS
Sobre o diagnóstico feito, se viu que a prática requer cuidados com os
equipamentos utilizados, sejam eles de uso pessoal ou coletivo. Também é importante
registrar, que a fita usada na modalidade carece de um suporte que trave o tensor,
em caso de rompimento da mesma. Oreforço pode ser feito com uma fita extra,
amarrando-a conjuntamente ao equipamento armado, os chamados “back-ups”.
No que diz respeito ao ambiente, é importante que se coloquem itens que
amorteçamas quedas dos praticantes, tais como colchões, emborrachados ou até
mesmo, que a prática seja feita sobre a água. Da mesma forma, é preciso cautela
com materiais perfurantes ou cortantes nos terrenos em questão.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho evidencia-se que o slackline, mesmo praticado em nível
amador, apresenta riscos ao praticante, cabendo a este e ao responsável pela prática
tomar as devidas providências para não se colocarem em situações de risco real.
Além disso, se faz necessário que outros estudos nesta temática sejam realizados,
para que as informações aqui registradas sejam validadas.
REFERÊNCIAS
PAIXÃO, J. A. et al. Risco e aventura no esportena percepção do instrutor. Psicologia &
Sociedade, v. 23, n. 2, p. 415–425, mai./ago., 2011.
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2014.
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LAZER E ESPORTE: ANÁLISE DOS ESPAÇOS
PÚBLICOS EM MUZAMBINHO/MG
RECREATION AND SPORTS: ANALYSIS OF THE PUBLIC
SPACES IN MUZAMBINHO/MG
ÓCIO Y DEPORTE: ANALISIS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
EN MUZAMBINHO/MG
Matheus Roncon Dias1
Beatris Lourdes Alves Huhn2
Alencar Henrique Paula Carvalho3
Graziela Pascom4
Rafael Castro Kocian5
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Políticas Públicas; Educação Física;

INTRODUÇÃO
Se percebe, nos dias atuais, frequentes noticiários envolvendo política, políticas
públicas e, dentre outras infinitas possibilidades de intervenção no meio social em
que vivemos. Diante disso, diversos debates, também, na sociedade brasileira trazem
a perspectiva do lazer como uma possibilidade fundamental a todo ser humano. O
lazer e o trabalho são temáticas cotidianas que estão entrelaçadas, e que, segundo
Marcellino (1992), necessitam de ampla atenção e devem ser observados com
foco para o entendimento do comportamento humano, em sua totalidade. Além
disso, Macedo (1979), entendo o lazer como elemento da cultura e o conceitua
como: “conjunto de modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzidos
socialmente, envolvem simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida
social se desenvolve” (p.35).
1 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS), Matheus.
roncon3@gmail.com
2 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS), beatris.alves@
hotmail.com
3 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS),
alencarhenrique99@yahoo.com.br
4 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS), grazielacaparroz@
hotmail.com
5 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IFSULDEMINAS), rafaelkocian@
gmail.com
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A presente pesquisa justifica-se que, com resultados obtidos servirão de
subsídios para que os gestores públicos possam ter parâmetros concretos para
desenvolver projetos na área de lazer e esporte, especialmente no conteúdo do
lazer físico.
OBJETIVO
O objetivo geral da pesquisa é avaliar os espaços públicos de esporte e lazer
do município de Muzambinho/MG.
METODOLOGIA
Este estudo é de cunho qualitativo que, segundo Minayo (1994, p.22), trabalha
com o “[...] universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.
Na primeira parte da metodologia foi enviado um ofício à Secretaria de Esporte
e Lazer (SELC), da cidade de Muzambinho/MG, para um levantamento dos espaços
públicos de lazer e esporte.
Após isso sido feito, enviamos novos ofícios para a Prefeitura Municipal de
Muzambinho/MG com destino ao prefeito, solicitando os gastos públicos sobre
cada espaço de esporte e lazer da Prefeitura Municipal nos últimos dois anos, uma
previsão de gastos para o ano de 2015, detalhar os gastos de forma separada e indicar
a justificativa dos gastos, com o interesse de saber se há atividades desenvolvidas
nos locais, quais os horários e se existe algum profissional da área presente.
RESULTADO
Após as respostas dos ofícios, pode-se observar 16 espaços para lazer esportivo
na cidade de Muzambinho/MG e, após a observação in loco do pesquisador sobre
cada espaço, não há manutenção dos mesmos. Apenas dois dos espaços relacionados
têm atividades desenvolvidas pela prefeitura, não especifica a participação do
profissional de educação física nas atividades desenvolvidas e, também, não
descreve os gastos para manutenção dos mesmos.
CONCLUSÃO
Após o desenvolvimento da presente pesquisa, podemos analisar a quantidade
de espaços públicos de lazer e esporte na cidade de Muzambinho/MG e a precariedade
dos mesmos que, em algumas situações, os espaços se encontram em estado de
abandono e sem nenhum tipo de reforma ou restauração.
Sendo assim, fica nítido que não é uma prioridade da Prefeitura local os
investimentos e manutenção dos mesmos, quando se observa as demais respostas.
Espera-se que novos trabalhos sejam desenvolvidos, a fim de contribuir para o
desenvolvimento de programas de esporte e lazer no município de Muzambinho/
MG.
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OS CICLOS DOS ESTUDOS DO LAZER NA
CONJUNTURA DA EXPANSÃO DO CAPITALISMO
MONOPOLISTA NO BRASIL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO REFERENTE AOS ESTUDOS DO
LAZER NO BRASIL EM ARTIGOS PUBLICADOS EM
PERIÓDICOS (1968-2013) – BLOCO III – FORMAÇÃO1
THE STAGES OF STUDIES OF LEISURE WITH THE CONTEXT
OF THE EXPANSION OF THE MONOPOLY CAPITALISM
IN BRAZIL: AN ANALYSIS OF KNOWLEDGE CREATION
WITH REGARDS TO THE LEISURE RESEARCH IN BRAZIL
PURSUANT TO PUBLISHED ARTICLES IN JOURNALS (19682013) - BLOCK III – FORMATION
LOS CICLOS DE ESTUDIOS DE OCIO EN EL CONTEXTO
DE LA EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO MONOPOLISTA EN
BRASIL: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
RELACIONADO CON LOS ESTUDIOS DE OCIO EN BRASIL EN
LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS (1968-2013) –
BLOQUE III - FORMACIÓN
Yuri Carlos Costa dos Santos2
Elza Margarida de Mendonça Peixoto3
Márcia Morschbacher4
PALAVRAS-CHAVE: Produção do conhecimento; Estudos do lazer; Educação física e lazer.
1 Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa vinculada ao programa de iniciação cientifica da Universidade Federal da Bahia e contou com o apoio do CNPq.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), yuri.saga@hotmail.com
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), elza.peixoto@yahoo.com.br
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INTRODUÇÃO
Este resumo resulta da pesquisa “Os ciclos de estudos do lazer na conjuntura
da expansão do capitalismo monopolista no Brasil”. Trata especificamente da
“análise da produção do conhecimento referente aos estudos do lazer no Brasil em
artigos publicados em periódicos (1968-2013) – Bloco III – Formação”. Tem como
objetivo analisar a produção do conhecimento sobre os estudos do lazer listados
nos Arquivos Referentes aos Estudos de Lazer no Brasil (ARELB), situados no Bloco
III (Problemáticas Formação), disseminados na forma de artigos publicados em
periódicos no período (1968-2013).
METODOLOGIA
Utilizamos quadros de análise, onde: (a) Quadro 01: dados de identificação e
aspectos introdutórios dos artigos; referência, tema/objeto, objetivo e justificativa e
(b) Quadro 02: aspectos metodológicos e conclusões; problema/pergunta científica,
metodologia/método, posição assumida pelo autor/resposta dada pelo autor ao
problema/conclusões e as principais referências citadas no texto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Encontramos catalogados no período entre 1968 e 2013, 301 produções, dentre
estes, 25 livros, 33 capítulos, 77 artigos publicados em periódicos, 108 trabalhos
completos disseminados em eventos e 58 produção ainda não classificadas quanto
ao tipo. Para a análise, selecionamos, dentro da subtemática “Currículo, Processos
e Diretrizes para a Formação” 3 artigos que tratam das diretrizes para a formação
profissional: (1) “Formação de educadores e educadoras para o lazer; saberes e
competências.” Pinto (2001), (2) “Lazer, Cultura e Educação: possíveis articulações”
Stigger (2009) e (3) “Um olhar sobre a formação profissional no Lazer” Isayama
(2005). Os artigos 1 e 3, em síntese, defendem: I) o enfoque multidisciplinar da
problemática do lazer, II) o domínio dos conhecimentos pedagógicos para nortear
uma pratica lúdica e educativa, III) a necessidade de uma sólida formação teórica e
cultural dos profissionais que atuam com o lazer. O artigo 2 destaca que o lazer vem
sendo observado como se estivesse isolado dos processos educativos que fazem
parte da vida cotidiana, e propõe uma reflexão buscando estabelecer relações entre
lazer, cultura e educação.
Apenas os artigos 1 e 3 apresentam propostas concretas que direcionam a
formação, quando apontam as competências requeridas para a formação do perfil
do profissional para atuar no lazer. O artigo de 2 limita-se a discutir as relações entre
lazer, cultura e educação, apenas se posiciona defendendo a ideia de que o lazer
além de lúdico assume também um caráter cultural e educativo. Trata-se, neste
caso, de uma discussão situada no plano dos fundamentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No sentido de apontar os desafios da produção cientifica destacamos: (a) a
importância da discussão dos princípios e diretrizes para a formação profissional,
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mas estes precisam ter como ponto de partida e de chegada a realidade concreta – a
formação profissional considerada nas e a partir das determinações que a constituem
e as experiências concretas com a formação; (b) estes princípios e diretrizes não
podem aparecer dissociados de um projeto de sociedade e de formação humana; (c)
o grau de desenvolvimento da produção científica da subtemática analisada aponta
ainda para a discussão e apresentação de diretrizes genéricas para a formação
profissional para a atuação com o lazer. Os princípios apontados pelos três artigos
analisados são vitais para a formação profissional, mas ainda são genéricos.
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LAZER E (RE)ORGANIZAÇÃO DE VIDA DE USUÁRIOS
DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
Elizabeth Campos da Silva1
Felipe Wachs2
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Saúde Mental; Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias

INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de TCC que tem como objetivo
principal analisar a (re)organização de vida das pessoas que tiveram baixa adesão ao
tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPSad).
Dentre as diferentes dimensões abordadas, incluímos o lazer por o considerarmos
potente nesse processo de (re)organização. Consideramos que compreender os
hábitos de lazer dos usuários e intervir nessa dimensão da organização de vida pode
ser uma contribuição do profissional de Educação Física na equipe multiprofissional
de um CAPSad.
METODOLOGIA
A proposta de pesquisa foi apresentada e aprovada pela equipe do CAPSad
e pela Escola de Saúde Pública do município, e conta com o auxílio da professora
de Educação Física que atua no serviço. O trabalho foi submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa. A produção de dados ocorrerá através da consulta a prontuários
e da realização de entrevistas semi-estruturadas, sendo que o lazer será uma das
dimensões abordadas. No presente trabalho, buscamos compreender melhor as
relações estabelecidas na literatura da área sobre o lazer e o uso de substâncias
psicoativas.
DISCUSSÃO
De acordo com Pasquim e Soares (2015, p.311), o lazer tem dois formatos
complementares na saúde mental: “ambiência que é a organização do espaço físico,
sendo que a institucionalização do lazer nos serviços de saúde mental é parte
dessa ambiência, e o lazer assistido que é o preenchimento ativo do tempo de nãotrabalho, portanto o lazer assume a forma de atividades práticas”.
Dumazedier (2003 apud PASQUIM; SOARES, 2015, p.307) destaca que, “apesar
das substâncias psicoativas serem consumidas também em situações de vivência
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), elizabethcamposdasilva@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), felipewachs@hotmail.com
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do lazer, o consumo de substâncias não é consequência do tempo de não-trabalho”.
Ou seja, é importante desprender a compreensão acerca do uso de drogas de um
discurso que traça associação rasa e superficial com a ociosidade. É frequente nos
depararmos com pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas em
ambiente e horário de trabalho. Também, por outro lado, ainda é frequente escutarmos
replicada a crença de que o esporte salva das drogas sem que se estabeleça um olhar
crítico sobre esse enunciado. Essa ideia salvacionista, por si só já é problemática, mas
também não corresponde à realidade. Algumas vezes, as práticas esportivas, em seu
contexto cultural, estão permeadas pelo uso de substâncias. Se olharmos para os
espaços/tempo de lazer (VILELA JÚNIOR; MACHADO, 2011) de forma mais ampla,
podemos perceber a presença de substâncias lícitas e ilícitas de forma ainda mais
recorrente. É importante compreendermos que, frequentemente, o uso de álcool,
maconha ou outra substância está atrelado a função socializante que desempenha
(FREITAS et al., 2016) e deve ser analisado enquanto manifestação social e cultural
(VILELA JÚNIOR; MACHADO, 2011). No entanto, o uso abusivo de substâncias
psicoativas acarreta, muitas vezes, em problemas de saúde e traz consequências
pessoais, mas também sociais. Nem sempre as pessoas conseguem (re)organizar
suas vidas sem ajuda, portanto é necessário que se estabeleçam políticas públicas
intersetoriais que se debrucem sobre essa temática de forma qualificada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse tipo de debate não é comum em Instituições de Ensino Superior que
oferecem curso de Educação Física. Aquino e Cavalcante (2004 apud PASQUIM;
SOARES, 2015) relatam que o lazer passou a fazer parte do vocabulário da Reforma
Psiquiátrica brasileira, a partir das denúncias de abandono terapêutico do modelo
asilar. Para discutir a intervenção de profissionais de Educação Física em Centros
de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, mas especificamente no que tange
as relações entre o lazer e o uso de substanciais psicoativas, é necessário que o
profissional possa estabelecer um olhar “desvencilhado de possíveis preconceitos
e ranços moralistas comumente vinculados ao tema aqui proposto” (ROMERA;
MARCELLINO, 2010, p.82).
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GRUPO GINÁSTICO DA FEF-UNICAMP:
DESCOBRINDO A GINÁSTICA
FEF-UNICAMP GYMNASTICS GROUP: DISCOVERING
GYMNASTICS
GRUPO DE GIMNASIA DE LA FEF-UNICAMP: DESCUBRIENDO
LA GIMNASIA
Camila Sanchez Milani1
Fernanda Raffi Menegaldo2
Kássia Mitally Carvalho3
Marco Antonio Coelho Bortoleto4
PALAVRAS-CHAVE: ginástica para todos; formação docente; planejamento pedagógico.

INTRODUÇÃO
O Grupo Ginástico da Faculdade de Educação Física da Unicamp (GGFEF) é
um dos projetos de extensão universitária da área da ginástica, caracterizando-se
como um espaço gratuito e aberto à comunidade interna e externa à universidade,
com oferecimento semestral há mais de 20 anos, tendo como objetivo a difusão
da Ginástica para Todos por meio de vivências elaboradas com base na proposta
pedagógica do Grupo Ginástico Unicamp (GGU) (PAOLIELLO et al, 2014). A maioria
dos participantes não possuem experiências prévias com as práticas gímnicas, sendo
esse um elemento fundamental para o planejamento pedagógico das atividades
oferecidas. O planejamento é elaborado pelos monitores, sempre integrantes do GGU,
graduandos e pós-graduandos em Educação Física, voluntários. Nesse contexto,
esse relato de experiência debate o planejamento para a turma do primeiro semestre
de 2017 elaborado por quatro monitores para os 30 alunos inscritos. Para o referido
grupo foram elencados os seguintes objetivos: vivenciar as cinco modalidades
gímnicas competitivas reconhecidas pela Federação Internacional de Ginástica
(Artística, Rítmica, Trampolim, Acrobática e Aeróbica) (FIG, 2017) e outras práticas
rítmicas e expressivas; fomentar dinâmicas coletivas na exploração dos materiais
e na construção de coreografias; e por fim, a composição e demonstração de uma
1 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), cah_milani@hotmail.com
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), fernandamenegaldo@hotmail.com
3 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), kassiamitalli@gmail.com
4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), bortoleto@fef.unicamp.br
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coreografia que envolva todos os participantes do projeto. Dessa forma, buscamos
oferecendo experiências que permitam entender a lógica interna, em termos de
Parlebas (2001), de uma prática coletiva, que é realizada a partir de um conjunto
de saberes (em sua maioria ginásticos), que quando integrados e organizados
podem resultar numa composição coreográfica, mas também na construção de
uma pedagogia inclusiva, participativa e contextualizada.
O PASSO A PASSO DO PLANEJAMENTO E NOSSAS EXPECTATIVAS
Os saberes acima mencionados foram distribuídos nos 30 encontros do
semestre, os quais possuem 90 minutos e são realizados no Laboratório Integrado
de Ensino Pesquisa e Extensão (LABFEF). A abordagem dos fundamentos das
modalidades gímnicas competitivas será realizada em 10 encontros, visando ampliar
e compartilhar o repertório dos participantes. As atividades rítmicas e expressivas
serão contempladas em cinco encontros, na tentativa de oferecer uma experiência
pautada na diversidade cultural musical e artística, em diálogo com a Ginástica para
Todos. É importante destacar a presença de professores convidados para esses
encontros, especialistas em determinadas práticas, fato que acreditamos garantir
melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Em sua maioria, esses
convidados são integrantes do GGU e já participaram do GGFEF como participantes
e/ou monitores. As dinâmicas coletivas de exploração e composição coreográficas
serão trabalhadas em 15 encontros. Esse processo se desenvolve coletivamente,
buscando que os participantes exercitem a criatividade, criando encontro a encontro,
pequenas sequências coreográficas, muitas delas com a utilização de materiais
alternativos, ou seja, não-oficiais das ginásticas competitivas. O trabalho conjunto,
e consequentemente, a cooperação, representa a essência do processo e, ao final
do semestre, é desejável que essas pequenas composições auxiliem o grupo na
construção da coreografia que será apresentada no Festival da FEF-UNICAMP. Após
a realização de todos os encontros e a ênfase nas construções coletivas, esperamos
que os alunos tenham compreendido não apenas as características elementares da
Ginástica para Todos, mas também a proposta pedagógica do GGU (AYOUB, 2013)
e os valores que a sustentam – coletividade, respeito, diversidade, acessibilidade,
participação –, sendo capazes de propagar esses princípios para outras práticas
corporais e cotidianas. Para além disso, esperamos fomentar novas experiências
corporais aos participantes, ampliar os espaços formativos oferecidos pela FEFUNICAMP, e manter a faculdade ativa e inovadora no campo da ginástica.
REFERÊNCIAS
AYOUB, Eliana. Ginástica Geral e Educação Física Escolar. UNICAMP, 2013.
PAOLIELLO, Elizabeth; TOLEDO, Eliana; AYOUB, Eliana; BORTOLETO, Marco Antonio
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O LAZER COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: RELATANDO DE EXPERIÊNCIAS EM UMA
ESCOLA ESTADUAL DA PERIFERIA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Walk Loureiro1
Lucas Borges Soeiro2
Danielle Queiroz Pereira Loureiro3
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Ensino Fundamental; Educação Física escolar.

1 INTRODUÇÃO
O lazer corresponde a um direito social garantido a todos os brasileiros em
algumas leis brasileiras (BRASIL, 1988; 1990). Apesar das garantias legais poucos
são os equipamentos e as atividades de lazer oferecidos pelo poder público para
a comunidade na região na qual trabalhamos no bairro Laranjeiras, localizado no
município de Serra.
O objetivo deste texto é relatar experiências com o conteúdo lazer nas aulas de
Educação Física, a partir do trabalho que temos realizado. Para além das análises que
realizaremos neste texto, baseadas no saber construído de nossa práxis pedagógica,
nos valeremos das falas dos alunos que foram registradas durante a realização das
aulas.
2 QUAL O CONCEITO DE LAZER DO QUAL PARTIMOS?
Enxergamos o lazer nas aulas de Educação Física como possibilidade de
fortalecimento e ampliação do acervo cultural de nossos alunos (DAOLIO, 2007),
como uma prática pedagógica que corresponde a um veículo privilegiado de
educação (MARCELLINO, 2007) e um direito social, o que nos faz trabalhar em
nossas aulas o conceito de cidadania (BORJA, 1999). Além disso, acreditamos que
ao experimentar práticas corporais de lazer agradáveis e prazerosas nossos alunos
poderão tomar a atitude de praticá-las e/ou conhecer novas práticas corporais de
lazer.
Apresentados os pressupostos de nossa prática pedagógica escolar
apresentaremos as práticas corporais as quais temos lidado e os resultados que
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), walk.l@uol.com.br
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), luuca_borges@hotmail.com
3 Prefeitura Municipal de Cariacica (PMC), danielleqq@hotmail.com.
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temos obtido tanto no espaço escolar, quanto fora dele. Para tanto partiremos dos
relatos dos próprios alunos sobre como tais práticas influenciaram e influenciam
suas vidas tanto dentro quanto fora do espaço escolar.
3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA PROPRIAMENTE DITA
No início do ano letivo corrente realizamos uma pesquisa diagnóstica para
compreender quais são as atividades de lazer preferidas de nossos alunos. As
práticas de lazer mais listadas por eles foram: “ouvir música”, “tomar banho de praia”
e “passear no shopping”. Poucos foram os alunos que citaram práticas corporais de
lazer como “jogar futebol na rua”, “jogar tacobol”, “passear de bicicleta” e “brincar
de piques, pular corda e elástico”.
Ao trabalhar as aulas de Educação Física pela perspectiva do lazer deixamos
claro para nossos alunos no que consiste o lazer e sua relação intrínseca com o
prazer. Não temos dúvidas de que temos propiciado práticas corporais agradáveis e
prazerosas nas aulas de Educação Física trabalhando pela perspectiva do lazer e que
isso tem contribuído para que nossos alunos se sintam estimulados para praticá-las
tanto nas aulas, quanto fora do espaço escolar, como podemos ver nos relatos abaixo:
Meus pais vieram me perguntar onde eu havia aprendido a jogar tacobol.
Eles disseram que brincavam muito disso na adolescência e juventude deles
e que sentem saudade desse tempo. Lógico que eu convidei e eles já jogaram
algumas vezes comigo e com meus primos. Foi muito engraçado, uma zoeira
só (Aluna 2, 13 anos, 7° ano do Ensino Fundamental).
Estava discutindo com meus familiares sobre o porquê de não termos
espaços de lazer para a população em geral aqui no bairro como tem em
Vitória. Nas aulas de Educação Física percebi que não precisa gastar muito
em equipamentos e que muitas vezes no espaço que você acha que não
dá nada é possível fazer muita coisa. Por isso que acho importante cobrar
dos políticos o investimento no lazer (Aluno 3, 14 anos, 7° ano do Ensino
Fundamental).

Percebemos que por meio de nossas aulas temos conseguido conscientizar
nossos alunos para a importância do lazer em suas vidas e especialmente para o
entendimento do mesmo como um direito que deve ser respeitado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acreditamos que ao fortalecer e ampliar o acervo cultural de nossos
alunosestamos contribuindo com sua formação cultural e política desses sujeitos
incentivando-os a serem muito mais do que meros consumidores acríticos de
produtos e serviços de lazer, mas sujeitos que se colocam ativos fisicamente,
senhores de sua própria formação, além de reforçar neles o conceito de cidadania
(que vai muito além do direito ao voto), seus direitos e a necessidade de mobilização
coletiva para reivindicá-los.
REFERÊNCIAS
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PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI:
UM NOVO OLHAR APÓS UMA PRÁTICA DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Larissa Silva Guimarães Arruda1
Lucas De Oliveira Rosa2
Ludmila Miranda Sartori3
PALAVRAS-CHAVE: Equipamento Público de Lazer, Apropriação, Atividades de lazer,

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência/reflexão acerca
de um processo de aprendizado envolvendo os espaços e equipamentos públicos de
lazer, tendo como foco a observação do Parque Municipal Américo Renné Giannetti
da cidade de Belo Horizonte.
Dessa forma, através das discussões realizadas durante a disciplina “Espaços e
equipamentos de lazer das cidades, conhecendo os parques e praças de BH4”, junto
à visita ao parque, foram possíveis análises e mudanças de percepções acerca do
local, bem como a elaboração de um relatório de observação.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa buscou investigar o Parque Municipal Américo Renné
Giannetti como um espaço e equipamento de lazer a partir de uma abordagem
qualitativa, considerando duas fase de estudo.
Inicialmente, realizamos um levantamento teórico acerca das temáticas de
espaços e equipamentos públicos de lazer. Na segunda fase, visitamos o parque
no dia 16 de março de 2017 no período da tarde, das 14hs às 17hs5. Realizamos
uma observação participante por meio da elaboração e aplicação de um relatório
de observação buscando analisar certos aspectos referentes à infraestrutura e
apropriação do local, além disso buscamos outras impressões sobre o mesmo através
de relatos dos usuários presentes no parque e alunos participantes da disciplina.
1 Universidade Federal de Minas Gerais, larasguimaraes@hotmail.com
2 Universidade Federal de Minas Gerais, lucasrosa0306@gmail.com
3 Universidade Federal de Minas Gerais, ludsartori@hotmail.com
4 Disciplina ministrada na Universidade Federal de Minas Gerais no curso de Mestrado e Doutorado
em Estudos do Lazer.
5 A visita ocorreu neste dia e horário devido ao cronograma da disciplina a qual a temática estava
vinculada.
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Para se discutir os espaços e equipamentos públicos de lazer, é importante
ter em vista que a democratização dos mesmos é fundamental para a garantia do
direito ao lazer. Nesse sentido, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, se
configura como um importante espaço situado na região central de Belo Horizonte,
devido sua localização favorecida6 na cidade e sua relevância histórica.
Espaços como esse na cidade são essenciais para proporcionar diferentes
formas de apropriação dos espaços públicos, de vivência da cultura local, de
contemplação/descanso junto à natureza, de experiências de sociabilidade e de
manutenção da cultura local (RECHIA, 2003).
No dia que visitamos o parque, percebemos a presença de um público variado,
observamos pessoas descansando no horário de almoço do trabalho, praticantes
de esportes, famílias, adolescentes, adultos e idosos. Nota-se então, que o local
atende certos aspectos apontados por Jacobs (2001), quando discute a necessidade
deequipamentos públicos possibilitarem uma diversidade de usos para se garantir a
frequência em diferentes horários do dia e uma variedade de usuários.
Percebemos uma transposição das experiências de lazer e vivencias lúdicas
para as novas gerações (pai/mãe para filhos), pois os usuários do parque também
relataram que a memória da infância vivida naquele espaço o faziam retornar. Assim,
pensar no simbolismo desse lugar também é um ponto importante para analisarmos
mais densamente esse território.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido seu caráter histórico, localização central na cidade e diversidade de
usos que sua estrutura permite, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti
configura-se como um importante espaço e equipamento de lazer da cidade de
Belo Horizonte. Além do mais, o parque é uma possibilidade de espaço para se
vivenciar um lazer desvinculado da lógica de consumo imposta pela sociedade,
que por sua vez se expande também para os momentos reservados à esse direito
(MARCELLINO; BARBOSA; MARIANO, 2006).
Notamos que o equipamento em questão tem um importante lugar na memória
dos belo-horizontinos, tais indícios corroboram com Rechia (2003) quando discute
que as experiências significativas no meio urbano possuem um importante papel
para o desenvolvimento de identidade e pertencimento em relação ao lugar.
REFERÊNCIAS
JACOBS, J. Morte e vida das grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
MARCELLINO, N.; BARBOSA, F. S.; MARIANO, S. H. As Cidades e o Acesso aos Espaços e
Equipamentos de Lazer. Impulso, Piracicaba, 2006.
RECHIA, S. Parques públicos de Curitiba: a relação cidade – natureza nas experiências de
lazer. 2003. 189 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física,
UNICAMP, Campinas, 2003.
6 A sua localização facilita o acesso por transporte público (ônibus e metrô).
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GTT 10 - MEMÓRIAS
DA EDUCAÇÃO
FÍSICA E ESPORTE
Ementa: Estudos das diferentes manifestações dos campos da Educação Física e do
Esporte voltados para a preservação da memória e que tenham por base suportes teóricometodológicos de diferentes campos disciplinares e suas relações com a história como
processo.
Coordenação: Evelise Amgarten Quitzau (UDELAR)
Coordenadora Adjunta: Elisângela Chaves (UFMG)
Comitê Científico: Anderson da Cunha Baía (UFV), André Luiz dos Santos Silva (FEEVALE),
Bruno Duarte Rei (UFF/UERJ), Christiane Garcia Macedo (UFRGS), Gustavo da Silva Freitas
(FURG), Joelcio Fernandes Pinto (PUC-MG), Mateus Camargo Pereira (IFSULDEMINAS).

COMUNICAÇÃO
ORAL

IMPRENSA DE EDUCAÇÃO E ENSINO E EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR NO BRASIL (1976-1979):
REFLEXÕES SOBRE UMA AGENDA DE PESQUISAS1
Bruno Duarte Rei2
RESUMO
O presente trabalho discute os principais resultados e desdobramentos do projeto de pesquisa
intitulado “Lutas de representações sobre o desenvolvimento de uma prática: a Educação Física
escolar brasileira em revista (1976-1979)”, desenvolvido, entre 2011 e 2013, junto ao Programa de PósGraduação em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física Escolar; Imprensa de Educação e Ensino; Ditadura Militar (Brasil).

INTRODUÇÃO
A configuração da Educação Física escolar no período da ditadura militar é um
campo de investigação pouco explorado. Entre outros objetos, o que escapou aos
poucos estudiosos do tema foi uma análise mais detida dos periódicos especializados
em Educação Física e esportes. Dos treze em circulação no país, apenas a “Revista
Brasileira de Educação Física e Desportos” (1968-1984), editada pelo Ministério
da Educação e Cultura, recebeu olhares mais detidos por parte de pesquisadores
(TABORDA DE OLIVEIRA, 2001). Entre 1964 e 1985, foram publicados vinte e quatro
números da “Revista de Educação Física”, impresso editado, desde 1932, pela
Escola de Educação Física do Exército. No presente trabalho, procurarei discutir os
principais resultados e desdobramentos de uma pesquisa que analisou todos esses
vinte e quatro números da “Revista de Educação Física” lançados durante o regime
militar.
METODOLOGIA
Ao apreciar as edições da “Revista de Educação Física” (1964-1985), me
preocupei em tomar o devido cuidado tratar o seu conteúdo como representações,
que, como sublinha Chartier (2009), devem ser apreendidas em sua materialidade.
Tal cuidado aponta para o desenvolvimento de uma operação metodológica que não
se limita a extrair um ou outro texto isolado, por mais representativos que pareçam
ser. Antes de mais nada, procurei levar sempre em consideração o delineamento
1 Este trabalho contou com apoio financeiro Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), que disponibilizou uma bolsa de estudo relativa ao Programa de Demanda Social.
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) / Universidade Federal Fluminense (UFF),
br.duarterei@gmail.com
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de uma análise circunstanciada do seu lugar de inserção, desenvolvendo, tal como
sugere Luca (2008), uma abordagem que faz dos impressos, a um só tempo, fonte
e objeto de pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em seu estágio inicial, a presente pesquisa possuía um escopo mais amplo:
analisar as concepções de Educação Física escolar que, durante a ditadura militar,
foram difundidas pela “Revista de Educação Física”. Minha ideia central era, mais
precisamente, tentar demonstrar como é que o impresso se constituiu, ao longo
do período em questão, como um objeto material que visava intermediar a relação
estabelecida entre os professores de Educação Física e os referenciais pedagógicos
relativos a esse componente curricular que o regime militar pretendia implementar
no Brasil. Todavia, com o amadurecimento da pesquisa, optei por redimensionar seu
escopo e recorte temporal.
Com efeito, a análise da materialidade das edições do impresso investigado foi
de fundamental importância tanto para o redimensionamento do escopo quanto
como para definição de um novo recorte temporal de minha pesquisa. A partir dessa
operação metodológica, percebi que o período entre 1976 e 1979 foi o momento
em que se concentravam os artigos mais densos sobre Educação Física escolar
publicados entre 1964 e 1985. Além disso, notei que essa periodização coincidia com
a fase de maior estabilidade do projeto editorial da “Revista de Educação Física”
(1964-1985) e, também, com os anos de vigência da “Política” e do “Plano Nacional
de Educação Física e Desportos” (BRASIL, 1976).
Ao analisar mais detidamente as minhas fontes, constatei que, entre 1976 e 1979,
havia, ainda, uma relação estabelecida entre a publicação da “Revista de Educação
Física” e a necessidade de se consolidar as orientações para a Educação Física
escolar contidas na “Política” e no “Plano Nacional de Educação Física e Desportos”.
A referida conexão pôde ser percebida nos editoriais divulgados durante esse
recorte temporal, que explicitavam, entre outras coisas, um dos escopos centrais do
periódico: pôr em circulação conhecimentos que contribuíssem para impulsionar
as novas políticas oficiais voltadas para o setor de Educação Física e esportes no
Brasil. Contudo, apesar do estabelecimento do objetivo citado, não me pareceu
ser possível definir a “Revista de Educação Física” como uma mera propagadora
das orientações para a Educação Física escolar expressas na “Política” e no “Plano
Nacional de Educação Física e Desportos”.
Nas edições da “Revista de Educação Física” lançadas entre 1976 e 1979, a maioria
dos artigos sobre Educação Física escolar apresenta pontos de vista contrários aos
veiculados na “Política” e no “Plano Nacional de Educação Física e Desportos”.
De um total de dezesseis artigos, sete – 43,75% – podem ser classificados como
consonantes às diretrizes contidas nesses documentos; em contrapartida, nove –
56,25% – podem ser categorizados como antagônicos. Esses dados me ajudaram a
compreender que estudar as edições da “Revista de Educação Física” (1976-1979)
não significa apreciar exclusivamente a política do regime militar formulada para a
Educação Física escolar brasileira. Mais do que isso, tal empreendimento caracterizase como uma experiência de análise de “lutas de representações” (CHARTIER, 1988,
RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2608

p. 17) travadas a fim de se conformar e/ou legitimar práticas exemplares daquilo que
seus articulistas concebiam como Educação Física escolar.
O debate estava aberto e era marcado pelas disputas travadas por duas
correntes de pensamento internacionais: de um lado, adeptos ao Pragmatismo
propunham uma abordagem comprometida com o desenvolvimento do esporte de
alto rendimento, destacando a relevância da Educação Física escolar para a formação
de atletas profissionais; por outro, os filiados ao Dogmatismo preconizavam a
formação integral dos escolares, tomando por base a importância da Educação
Física – e, de um modo geral, das práticas corporais – para o alcance desse objetivo.
Diante dessas duas orientações concorrendo em relação à construção de uma
“cultura escolar” (JULIA, 2001, p. 10) para a Educação Física no Brasil e no exterior,
a ditadura militar tomou a sua posição: por meio da “Política” e do “Plano Nacional
de Educação Física e Desportos”, desenvolveu um modelo híbrido, que mesclava
fundamentos da doutrina pragmática e da doutrina dogmática.
No entanto, após analisar o modelo de Educação Física escolar formulado pelo
regime militar, percebi que o mesmo não conseguiu eliminar o principal ponto de
conflito entre o Pragmatismo e o Dogmatismo: o entendimento de que a Educação
Física escolar é a base do sistema esportivo nacional – e, consequentemente, um
espaço privilegiado para o desenvolvimento da iniciação, do treinamento e da
detecção de talentos esportivos. Como já vimos, a “Revista de Educação Física”
(1976-1979), nesse contexto, se assumiu como um projeto editorial que visava pôr em
circulação conhecimentos úteis para impulsionar as novas políticas governamentais
direcionadas para a área de Educação Física e esportes. Entretanto, juntamente com
o ideário oficial, esse impresso também divulgava concepções antagônicas acerca
desse componente curricular. Aliás, a maioria das publicações que abordavam
questões relativas à Educação Física escolar apresenta pontos de vista contrários
aos defendidos pela ditadura militar.
Em vista disso, me pareceu ser possível afirmar que, mais do que uma porta-voz
do regime militar, a “Revista de Educação Física” caracterizou-se, potencialmente,
como um elemento dificultador da implementação das estratégias oficiais de
conformação da Educação Física escolar no Brasil (1976-1979). Acredito que, ao pôr
em circulação concepções alternativas sobre o componente curricular em destaque,
esse impresso gerou, contraditoriamente, condições para que os profissionais da
área pudessem se apropriar de fundamentos distintos dos contidos no modelo
propagado pela ditadura militar por meio da “Política” e do “Plano Nacional de
Educação Física e Desportos”.
Cabe destacar que caracterizar a “Revista de Educação Física” como um
potencial elemento dificultador das estratégias oficiais de conformação da Educação
Física escolar no Brasil (1976-1979) não significa dizer que ele cumpriu efetivamente
com essa função. Para fazer tal afirmação, seria necessário examinar a “apropriação”
(CHARTIER, 2002, p. 68) dos conteúdos veiculados nesse impresso. Afinal, em
que medida os professores de Educação Física que atuaram no período em tela
tiveram acesso às edições da “Revista de Educação Física”? Dos que tiveram: quais
apropriações fizeram das representações difundidas por esse periódico? Poderíamos
afirmar que essa publicação exerceu algum tipo de influência na prática pedagógica
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cotidiana desses docentes? Essas são questões que deixei em aberto ao concluir a
pesquisa em debate.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em que pese os esforços entabulados na pesquisa aqui exposta, bem como na
desenvolvida por Taborda de Oliveira (2001) sobre a “Revista Brasileira de Educação
Física e Desportos”, reconheço que ambas, juntas, tratam de apenas dois dos treze
periódicos especializados em Educação Física e esportes que circularam durante
a ditadura militar. Atualmente, continuo me empenhando para contribuir com o
preenchimento da lacuna citada, por meio do projeto de pesquisa denominado
“Entre o Pragmatismo e o Dogmatismo: imprensa de educação e ensino e Educação
Física escolar no Brasil (1976-1979)”, que desenvolvo junto ao Programa de PósGraduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No projeto
citado, analiso, afora as já estudadas “Revista de Educação Física” e “Revista
Brasileira de Educação Física e Desportos”, todos os impressos especializados
em Educação Física e esportes em circulação no país entre 1976 e 1979 – como
já destaquei, período de vigência da “Política” e do “Plano Nacional de Educação
Física e Desportos”.
Minha intenção é verificar em que medida posso estender a hipótese defendida
sobre a “Revista de Educação Física” para a imprensa especializada em Educação
Física em sua totalidade. Estou apreciando, mais especificamente, os seguintes
periódicos: “Artus/Revista de Educação Física e Desportos” (1976-1979), “Boletim
da Federação Internacional de Educação Física” (1977-1979), “Esporte e Educação”
(1977), “Revista da Associação de Professores de Educação Física de São Paulo”
(1978-1979) e “Revista Brasileira de Ciências do Esporte” (1979).
Ora, quais eram as concepções de Educação Física escolar que disputavam
espaço e legitimidade nos referidos impressos? Em que medida, tais concepções se
aproximavam do modelo oficial de Educação Física escolar propagado pelo regime
militar por meio da “Política” e do “Plano Nacional de Educação Física e Desportos”?
É possível sustentar que, mais do que uma porta-voz da ditadura militar, a imprensa
especializada em Educação Física e esportes se caracterizou, de um modo geral,
como um potencial elemento dificultador das estratégias oficiais de conformação
da Educação Física escolar no Brasil (1976-1979)? Em resumo, são essas as questões
sobre as quais me debruço no momento.
EDUCATION AND TEACHING PRESS AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION IN
BRAZIL (1976-1979): REFLECTIONS ON A RESEARCH AGENDA
ABSTRACT: The present paper discusses the main results and developments of the research project
entitled “Lutas de representações sobre o desenvolvimento de uma prática: a Educação Física
escolar brasileira em revista (1976-1979)”, developed, between 2011 and 2013, together with the PostGraduation Program in Physical Education of the Universidade Federal do Rio de Janeiro.
KEYWORDS: School Physical Education; Education and Teaching Press; Military Dictatorship (Brazil).
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ResuMEN: Este texto analiza los principales resultados y desarrollos del proyecto de investigación
titulado “Lutas de representações sobre o desenvolvimento de uma prática: a Educação Física escolar
brasileira em revista (1976-1979)”, desarrollado, entre 2011 y 2013, junto a el Programa de Post-Grado
en Educación Física de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
PALABRAS CLAVE: Educación Física Escolar; Prensa Pedagógica; Dictadura Militar (Brasil).
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ENTRE PRESCRIÇÕES E PERSPECTIVAS: PRÁTICAS
EDUCATIVAS NA IMPRENSA PERIÓDICA DE ENSINO
E TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (1932-1960)
Lucas Oliveira Rodrigues de Carvalho1
Renato Pereira Coimbra Retz2
Juliana Martins Cassani Matos3
RESUMO
Evidencia as prescrições produzidas pela imprensa periódica de ensino e de técnicas (1932-1960)
para as práticas pedagógicas em Educação Física. Toma como referência os pressupostos teóricometodológicos da história cultural (CHARTIER, 1998). Os dados evidenciam a capacidade técnica
dos impressos em orientar os professores em relação ao que deve ser ensinado e como deve ser
ensinado.
PALAVRAS-CHAVE: Periódico;Conteúdo ensino; Historia Cultural.

INTRODUÇÃO
Este estudo se insere no projeto guarda-chuva Da imprensa periódica de
ensino e de técnicas da Educação Física: trajetórias de prescrições pedagógicas
(1932-1960)4desenvolvido no Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física
(Proteoria) e objetiva evidenciar as orientações produzidas por esses impressos
para as práticas pedagógicas em Educação Física (EF), com foco nos conteúdos de
ensino.
Há indícios (GINZBURG, 1989) de que,por meio desses impressos, criam-se
formas de pedagogizar e justificar a EF na escola. Na medida em que ela se fortalece
como disciplina, também são elaboradas formas de significá-la, tendo a atuação
docente como lugar central para a consolidação de seu projeto de escolarização.
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
Toma como referência os pressupostos da História Cultural (CHARTIER, 1988)
e assume como fonte a imprensa periódica de ensino e de técnicas (1932 a 1960).
1 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), lucasorcarvalho@gmail.com
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), retz.renato@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), julianacassani@gmail.com
4 O estudo é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES)
– Edital Universal Nº 006/2014 – Projeto Individual de Pesquisa, sob o Termo de outorga Nº 0541/2015
e Nºdo processo 67643825
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A periodização das fontes (1932-1960) justifica-se pelas finalidades assumidas
pelos periódicos, quais sejam, fazer circular modelos para o professor, oferecendo
subsídios para intervenção pedagógica e difusão da EF no espaço escolar (FERREIRA
NETO, 2005).
Desse modo, ao tomarmos como referência o seu ciclo de vida,foram
selecionados: Revista Educação Física (REF) (1932-1960), Revista Educação Physica
(REP) (1932-1945), Boletim de Educação Física (BEF) (1941-1958), Revista Brasileira
de Educação Física (RBEF) (1944-1952) e Arquivos da Escola Nacional de Educação
Física (AENEFD) (1945-1966).
Para delimitação das fontes, foram consideradas como matérias de caráter
prescritivo aquelas que veiculam detalhamentos para os objetivos, conteúdos
de ensino e metodologias, semelhantes a um receituário em que os docentes
encontravam possibilidades de atividades a serem realizadas na condução de uma
aula na escola.
O corpus documental foi delimitado pela leitura prévia do título dos artigos
presentes no Catálogo de periódicos de educação física e esporte (FERREIRA NETO
et al., 2002) e dos próprios textos. Selecionamos 573 textos, assim distribuídos: REP
(342), REF (178), BEF (3), RBEF (44) e ANEFD (6).
ANÁLISE DOS DADOS
Organizamos o estudo em dois momentos: no primeiro, analisamos a
distribuição anual das matérias, e no segundo,evidenciamos as práticas educativas
e sua distribuição por impresso.Na Tabela 1, apresentamos o modo como as matérias
estão distribuídas entre os anos 1932 e 1960:
Tabela 1: Distribuição anual das matérias
Periódicos

Nº de matérias por período
1932-1939

1940-1949

1950-1960

Total

REF

114

32

32

178

REP

152

190

-

342

BEF

-

-

3

3

RBEF

-

44

-

44

AENFD

-

2

4

6

Total

266

268

39

573

Fonte: os autores.

Na década de 1930, apenas as revistas REF e REP publicaram, especificamente,
a partir de maio de 1932, mês e ano que ambas são criadas e postas em circulação.
AREF, editada pela Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), fazia
circular os preceitos presentes na instituição. Em seu primeiro editorial, o RedatorChefe, salienta que “[...] o Exército prepara-se febrilmente para realizar mais uma
grande obra. Ele vai ser o escultor da raça como foi o escultor da nacionalidade”
(PINHEIRO, 1932, s.p.). Para isso, utiliza a REF como um veículo para propagar as
ações do Exército em prol da EF.
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Já a REP, era projetada por civis e editada pela Companhia Brasil Editora,entidade
de caráter privado e comercial. O periódico visava a divulgação, desenvolvimento
e aperfeiçoamento dos esportes, do seu apuro técnico e refinamento educacional.
O periódico pretendia “[...] ser um órgão orientador da educação physica nacional,
propugna pela intensificação dos methodos gynasticos, esportivos e athleticos nos
estabelecimentos de ensino [...]” (REP, 1932, s. p.).
Na década de 1930,a REP veicula 152 matérias (57%) e a REF 114(43%). O total
de publicações desses dois impressos (266) representa 46,4%das prescrições em
circulação. Há concentração de prescrições nos primeiros anos desses impressos:
na REF, publica-se em 1933 (24), 1935 (32) e 1938 (37); já na REP, em 1937 (42), 1938
(41) e 1939 (28).
Na década de 1940, se torna mais clara a relação entre as prescrições com
os objetivos dos impressos.O ritmo de produção da REF alterna,pois em 1943
suspende suas atividades, retornando após a Segunda guerra mundial, provocando
uma redução no quantitativo de matérias publicadas entre 1940 e 1949. Dentre os
anos com maior destaque, há 1942 (10) e 1948 (11).
A REP encerra suas atividades no ano de 1945, porém é o impresso com o
maior impacto numérico190 (190). Os anos de 1940 (72), 1941 (65) e 1942 (35) se
apresentam com maior expressividade quantitativa. Conforme Schneider (2010),
o elevado número de publicações na década de 1940 é decorrente da entrada de
Hollanda Loyolana revista, em setembro de 1939.
O BEF teve seus trabalhos iniciados em 1941, sob chancela da Divisão de EF,
do Ministério da Educação e Saúde, e divulgava os trabalhos técnicos da instituição,
contribuindo para formação dos “[...] especialistas encarregados de fortalecer, física
e moralmente, a sadia juventude que há de conduzir o Brasil aos seus verdadeiros
destino” (LEITE, 1941, p. 4). Embora tenha iniciado suas atividades em 1941, não fez
circular prescrições na década de 1940.
A RBEF foi posta em circulação no ano de 1944. A revista possuía caráter privado
e comercial, e era chancelada pela Editora A Noite. Dentre os seus objetivos, o
periódico difundia os conhecimentos específicos da área, os ideais de modernidade
que inspiravam as estruturas educacionais no país e os atos governamentais.O
periódico fez circular 44 matérias em sua primeira década.
A AENFFD circula em 1945 e, até o ano de 1949, fez circular duas prescrições.
O periódico se configura como iniciativa dos professores da Escola Nacional de EF e
Desportos. Sua criação é tensionada pelo decreto-lei n. 1.212/1939, que determinava
a publicação de uma revista “[...] destinada à divulgação dos resultados de suas
realizações no terreno do ensino e da pesquisa” (AENEFD, 1945, P. 1).
Na década de 50, são veiculados 39 artigos. A REF mantém sua circulação
em todos os anos e publica 32 matérias (82%). O BEF veicula um artigo no ano de
1955 e dois em 1958 (7,7%). A RBEF circula até 1952 e, nessa década, não publica
prescrições. A AENEFD mantém-se ativa por toda a década, com um artigo em
1954 e três em 1956 (10,3%).
Com o intuito de evidenciar como essas prescrições se apresentam em relação
às práticas educativas, apresentamos a Tabela2:
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Tabela 2 – Distribuição das prescrições de práticas educativas
Práticas educativas

Periódicos
REF

REP

BEF

RBEF

AENEFD

Total

Ginástica

51

108

-

23

-

182

Atletismo

39

53

1

3

1

97

Basquete

12

54

-

-

-

66

Natação

13

28

-

5

-

46

Futebol

14

14

-

5

4

37

Tênis

3

28

-

1

-

32

Jogos

11

18

-

1

-

30

Dança

-

13

2

4

-

19

Vôlei

6

8

-

-

-

14

Remo

7

4

-

-

-

11

Equitação

8

1

-

-

-

9

Esgrima

4

2

-

-

-

6

Lutas

2

5

-

2

-

9

Polo aquático

2

2

-

-

-

4

Polo

3

-

-

-

-

3

Baseball

1

-

-

-

-

1

Capoeira

1

-

-

-

-

1

Ciclismo

-

1

-

-

-

1

Folclore

-

-

-

-

1

1

Handebol

1

-

-

-

-

1

Pelota americana

-

1

-

-

-

1

Rúgbi

-

1

-

-

-

1

Salto olímpico

-

1

-

-

-

1

Total

178

342

3

44

6

573

Fonte: os autores.

As 23 práticas educativas desdobram-se em 573 artigos. A REF publicou 17
práticas, a REP 18, o BEF 3, a RBEF 8 e a AENEFD 3. Dentre as mais recorrentes,
há ginástica (182), atletismo (97), basquete (66), natação (46), futebol (37) e tênis
(32).
Na REF,a ginástica (51) e o atletismo (39) aparecem com maior frequência,
representando 50,5% das publicações no periódico. A grande circulação da ginástica
está relacionada com os objetivos do Exército em desenvolver a formação integral
do ser humano. Como destaca Rolim (1935, p.35) ela abrange “[...] a prática de
todos os exercícios que tornam o homem mais corajoso, [...] não [restando] menor
dúvida que ela será a colaboradora indispensável e valiosíssima, para a preparação
moral e social das gerações jovens”.
Para Assunção (2012), embora a REF aborde os esportes de maneira diversificada
no interior de suas matérias, há ênfase em práticas comuns aos militares, como o
atletismo (39), a esgrima (4), a natação (13) e a equitação (8).
Já na REP, há ginástica (108) e basquete (54) como as práticas mais frequentes.
O atletismo (53), natação (28), tênis (28), jogos (18) futebol (14) também ganham
fôlego no impresso. Os artigos sobre a ginástica assumem relevância numérica a
partir de 1940, sobretudo pela ênfase dada ao método francês.
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A concentração de matérias sobre esportes é uma estratégia assumida pelos
editores para reforçar a necessidade de formação da sociedade brasileira sob um
modo moderno de se pensar a EF, pautado no americanismo. Para Assunção (2012,
p. 67), o impresso apresenta ao leitor “[...] práticas que a equipe editorial julga como
modernas e que por isso ajudariam o país a alcançar um patamar de modernidade
equiparado aos Estados Unidos [...]”.O autor evidencia o modo como os esportes
foram reconhecidos como conteúdos a serem ensinados de modo paralelo à
ginástica. Paulatinamente, eles ocuparam o seu lugar de referência, impulsionando
a própria organização da EF como disciplina.
O BEF fez circular práticas como a dança (2) e o atletismo (1). Na RBEF, a
ginástica (23) aparece de modo mais recorrente. Já as matérias publicadas pela
AENEFD, distribuem-se da seguinte forma: Futebol (4), Atletismo (1), e folclore (1).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo evidencia como a imprensa periódica de ensino e de técnicas
teve um papel importante para produzir dispositivos didáticos, contribuindo para
o processo de inserção da EF nos currículos escolares.Em um primeiro momento,
esse processo ocorreu pelos métodos ginásticos, entendidos inicialmente como
atividade. Paulatinamente, no início do século XX, as práticas fundamentadas nos
Métodos se ampliaram e se transformaram na disciplina EF. Do ponto de vista
do conteúdo, esse processo permitiu a inserção de novas práticas educativas,
ampliando as possibilidades de ensino. Também contribuiu para o início do processo
de desportivização da EF, alinhado com o movimento americanista.
A publicação desse tipo de impresso evidencia uma preocupação de grupos
de intelectuais, editores e instituições em orientar os professores para atuarem
no contexto escolar. O foco estava em legitimar uma nova disciplina centrada na
natureza e especificidade do seu saber, oferecendo os subsídios necessários para
sua permanência nos currículos escolares.
ENTRE LAS PRESCRIPCIONES Y PERSPECTIVAS: PRÁCTICAS EDUCATIVAS
EN LA PRENSA PERIÓDICA DE ENSEÑANZA YTÉCNICAS DE LA EDUCACIÓN
FÍSICA (1932-1960)
RESUMEN: Muestra las prescripciones producidas por la prensa periódica de enseñanza y técnicas
(1932-1960) para las prácticas pedagógicas en Educación Física. Se toma como referencia los
supuestos teórico-metodológicos de la historia cultural (CHARTIER, 1998). Los datos muestran la
capacidad técnica del material impreso para orientar a los profesores en relación con lo que se debe
enseñar y cómo se debe enseñar.
PALABRAS CLAVE: Revista; Contenido; Historia cultural.

BETWEEN PRESCRIPTIONS AND PERSPECTIVES: EDUCATIONAL PRACTICES IN
THE PERIODIC PRESS OF TEACHING AND TECHNIQUES (1932-1960)
ABSTRACT: It shows the prescriptions produced by the periodic press of teaching and techniques
(1932-1960) for the pedagogical practices in Physical Education. It takes as reference the theoreticalmethodological assumptions of cultural history (CHARTIER, 1998). The data show the technical
capacity of the printed material to guide teachers in relation to what should be taught and how it
should be taught.
KEYWORDS: Journal; Content; Cultural history.
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS NOS IMPRESSOS
DE ENSINO E DE TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
(1932-1960)1
Juliana Martins Cassani Matos2
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RESUMO
Analisa as orientações para a prática pedagógica dos professores de Educação Física, veiculada entre
1932-1960. Assume a História Cultural (CHARTIER, 1990) como perspectiva teórico-metodológica e
como fontes a imprensa periódica de ensino e de técnicas. A análise das 729 matérias evidencia as
estratégias editoriais e lutas de representações para escolarizar a Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Periódico; Prescrições.

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa se insere no conjunto de estudos desenvolvidos no âmbito do
Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física (Proteoria) direcionados
a analisar as questões referentes ao cotidiano escolar e não-escolar. O Proteoria,
desde o ano de 1999, produz pesquisas com o intuito de compreender, por meio
da imprensa educacional (ensino, técnico e científica) e das práticas pedagógicas
cotidianas, a forma como no Brasil foi e são produzidas as teorias/práticas para
a Educação Física (EF). De maneira particular, este artigo se insere na pesquisa
guarda-chuva “Da imprensa periódica de ensino e de técnicas da Educação Física:
trajetórias de prescrições pedagógicas (1932-1960)”.
Por meio de estudos que compreendam a Constituição das Teorias da Educação
Física no Brasil, voltamos o olhar para a História e para a contemporaneidade, com o
objetivo de analisar o livro didático na EF escolar (BOLZAN; SANTOS, 2016; LUIZ, et
al., 2015; MATOS, et al.; 2015). Como demonstram Bolzan e Santos (2016), o interesse
pelo tema na EF ocorre especialmente a partir da década de 2000, em artigos
publicados em periódicos científicos. Contudo, Ferreira Neto (2005) nos mostra
que ele já se encontrava no debate pedagógico da EF no início da década de 1930,
veiculado na imprensa periódica de ensino e de técnicas.
1 O estudo é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES)
– Edital Universal Nº 006/2014 – Projeto Individual de Pesquisa. Termo de outorga Nº 0541/2015 e nº
do processo 67643825.
2 Ms. Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), julianacassani@gmail.com
3 Dr. Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), amariliovix@gmail.com
4 Dr. Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), wagnercefd@gmail.com
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Para Ferreira Neto (2005) esses impressos tinham como objetivo fazer
circular modelos e receituários para o professor, servindo como ferramenta para a
intervenção pedagógica e como uma estratégia para difundir a EF no espaço escolar.
Desse modo, o estudo busca analisar as orientações para a prática pedagógica dos
professores de EF, veiculadas em quatro impressos em circulação entre 1932 e 1960.
TEORIA E METODOLOGIA
A pesquisa toma como referência os pressupostos teórico-metodológicos da
História Cultural (CHARTIER, 1990) e assume, como fonte, a imprensa periódica
de ensino e de técnicas da EF (1932-1960). A imprensa educacional, nesse caso,
constitui-se como fonte privilegiada, na qual analisamos características que “[...]
explicitam modos de construir e divulgar o discurso legítimo sobre as questões
de ensino e o conjunto de prescrições ou recomendações sobre formas ideais de
realizar o trabalho docente” (CATANI; SOUSA, 1999, p. 11).
A periodização das fontes (1932-1960) justifica-se pela necessidade de nos
remeter a um momento no qual as prescrições de práticas se apresentavam como
referência para se pensar a EF em um projeto de escolarização. O corpus documental
foi delimitado pela leitura prévia do título dos artigos presentes no Catálogo de
periódicos de educação física e esporte (FERREIRA NETO et al., 2002) e dos
próprios textos. Selecionamos 729 matérias, assim distribuídas: Revista Educação
Física (REF) (393), Boletim de Educação Física (BEF) (46), Revista Brasileira de
Educação Física (RBEF) (244) e Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e
Desportos (AENEFD) (46).
ANÁLISE DE DADOS
No processo de mapeamento, selecionamos as matérias referentes aos
fundamentos da EF, por entendermos que elas acenam para as bases das suas
prescrições. A Tabela 1 indica as temáticas abordadas por esses textos:
Tabela 1 – Fundamentos da EF
Fundamentos
Pedagogia
Fisiologia
Biologia
EF feminina
Psicologia
História
Filosofia
Sociologia
Livros técnicos
Total

AENEFD

BEF

RBEF

REF

3
1
1
1
2
2
1

8

51
8
2
3
1
7
4
2
0
78

48
6
10
7
6

1
12

1
1

10

2

79

Total por
periódico
110
15
14
11
10
9
7
2
1
179

Fonte: Os autores

Essas matérias evidenciam os saberes de diferentes áreas do conhecimento
que, apropriados pelos intelectuais da época, circulavam nos periódicos com o
objetivo de formar as bases para a prática pedagógica da EF.
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As áreas de conhecimento correspondentes a esses fundamentos evidenciam
a natureza do saber ensinado pela EF e, ainda, a perspectiva teórica que oferece
suporte para a formação e atuação dos professores. Sinaliza ainda as bases
epistemológicas que ofereciam suporte para a construção das teorias pedagógicas
e sua apropriação pela EF.
O diálogo com autores como Rousseau, Pestalozzi, Claparède e Dewey,
que estabelecem suas teorizações fundamentadas na biologia e na psicologia,
e Durkheim, que incorpora a sociologia, por exemplo, é uma marca na produção
dos fundamentos elaborados pelos intelectuais da Educação Física. O modo de
produzir conhecimento pedagógico, tendo como referência diferentes áreas do
conhecimento, acaba por contribuir para que os intelectuais da EF compreendessem
também essa necessidade.
Além de matérias com essa natureza, categorizamos as publicações que
abordavam especificamente as práticas, pois são elas que definem esses periódicos
como dispositivos de uso didático-pedagógico pelos professores. A Tabela 2
demonstra todas as publicações que se configuram em fundamentos dessas práticas:
Tabela 2 – Fundamentos para as práticas
Conceituais

Fisiológicos Históricos

Ginástica
Esporte

Regras

Técnicos

Teóricos

13

9

5
8

2

3

Basquete

2

Dança

8

Futebol

1

Volei

1

Atletismo

1

13

5

13

8

3

12

5

3

9

2

5

8
8

3

23

19

2

3
8

Total
27

6
9

Jogo
Esgrima
Total

Sociológicos

8

3
24

34

6
17

6

115

Fonte: Os autores

Os dados foram categorizados de acordo com a temática abordada nos textos
e possuem como objetivo oferecer sustentação para o ensino das práticas. De um
total de 141 textos, apresentamos na Tabela 2 o quantitativo final de 115, tendo em
vista o critério estabelecido em organizar a tabela com práticas que possuíssem, no
mínimo, seis matérias publicadas.
Os fundamentos conceituais tratam de definir uma prática, sem especificar
questões técnicas. Os históricos correspondem aos textos que contextualizam
determinada prática, explanando sobre a sua origem e os processos de
transformações pelos quais elas passaram. As matérias categorizadas em Regras
divulgam as normas de determinado esporte.
Já os fundamentos técnicos abordam o conjunto de técnicas que caracterizam
os movimentos de uma prática. Especificamente, as publicações de natureza técnica
delimitam as ações corporais na realização das práticas. As matérias que divulgam
os fundamentos teóricos se preocupam em discutir os princípios epistemológicos
das práticas. Os fisiológicos e sociológicos são discutidos em articulação com uma
prática específica.
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A concentração numérica em determinados temas demonstra a natureza do
saber que os impressos sinalizavam como específico da EF. O fato de os textos
sobre fundamentos técnicos (37), regras (27), históricos (23), teóricos (17) e
conceituais (15) aparecerem com maior representatividade numérica, indica quais
os conhecimentos necessários para a formação do professor. Essas matérias
desdobram-se em metodologias, como veremos na Tabela 3:
Tabela 5 – Prescrições para as práticas
Práticas educativas
Ginástica
Educação Física
Atletismo
Futebol
Basquetebol
Jogo
Natação
Prática pedagógica
Dança
Volei
Organização de campeonatos esportivos
Escola
Total

Gerais
63

19
17
13
7
6
125

Prescrições
Técnicas
78
40
15
15

Táticas

7
5

18

11

177

12

Total
78
63
40
22
20
19
18
17
13
11
7
6
314

Fonte: Os autores

A Tabela 3 traz a relação das práticas e o modo como elas são prescritas nos
periódicos. Como prescrições, consideramos as matérias que indicam ao professor
procedimentos metodológicos para o trabalho com as práticas. De um total de 352
textos prescritivos, apresentamos na Tabela 3 o quantitativo final de 314, tendo em
vista o critério em organizar a tabela com práticas que possuíssem, no mínimo, seis
matérias publicadas.
As prescrições técnicas e táticas referem-se aos desdobramentos dos esportes.
Dentre as prescrições técnicas, ganham destaque quantitativo a ginástica (78) e o
atletismo (40). Já em relação às prescrições táticas, há maior representatividade
numérica as modalidades esportivas futebol (7) e basquete (5).
Já as prescrições gerais estão relacionadas com práticas que não se desdobram
em metodologias tão especializadas como aquelas categorizadas em prescrições
técnicas e táticas, vistas unicamente no esporte, é o caso: Educação Física (63),
jogo (19), prática pedagógica (17) e dança (13). As matérias categorizadas como
EF abordam as lições, em que diferentes práticas são apresentadas. Aquelas
intituladas prática pedagógica possuem como objetivo prescrever para a atuação
do professor: sobre como ele deve se portar em aula e os cuidados que deve ter ao
ensinar determinada prática.
A tabela 3 evidencia a diversidade de práticas de ensino postas em circulação
pelos periódicos. Essas práticas devem ser analisadas considerando um período de
transição entre os métodos ginásticos (Exemplo: Alemão, Sueco, Francês), entendida
na virada do século XIX e XX no Brasil como sendo a área de conhecimento e
de ensino, e a própria EF como disciplina escolar. No primeiro caso, os Métodos
ofereciam as bases teóricas e delimitavam as práticas a serem trabalhadas na
escola, tendo inclusive na proposta do Método Francês a presença de jogos e do
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esporte. Contudo, é com a incorporação da EF nos currículos escolares que há,
gradativamente, o processo de esportivização das práticas de ensino, influenciado
pelo movimento denominado de americanismo.
Esse é um processo que não se restringe à escolarização, pois como demonstram
Schneider et al. (2014), a presença americana, tendo como catalisador o movimento
pan-americanista, moldou, na Educação Física e na sociedade, uma cultura esportiva,
sendo tanto um anseio de modernização por parte dos intelectuais brasileiros
quanto uma tentativa de colonização cultural por parte do governo dos Estados
Unidos da América.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa sinaliza como os periódicos contribuíram para a produção e
legitimação de um conhecimento que buscava implantar e consolidar a EF no País,
privilegiando, sobretudo, os discursos que orientavam as aulas didaticamente, em
seus objetivos, conteúdos de ensino e metodologias.
Há, nesse processo, o diálogo feito pelos autores das matérias a diversas áreas
do conhecimento, cujo objetivo central foi criar formas de inserir e manter a EF no
projeto de escolarização. Para isso, os autores entenderam que era preciso fazer
com que a EF fosse reconhecida pela contribuição de suas práticas de ensino no
projeto de formação do homem e da sociedade.
Temos, assim, em circulação nos periódicos, as lutas de representações
(CHARTIER, 1990) na constituição do campo epistemológico da EF como área de
conhecimento, assim como de seu papel no projeto de escolarização. Os periódicos,
dessa maneira, assume lugar central, pois além de orientar o professor, servem como
lugares de formação continuada, oferecendo as bases teóricas e práticas para o
ensino da EF escolar.
PEDAGOGICAL GUIDELINES IN PHYSICAL EDUCATION JOURNALS (1932-1960)
ABSTRACT: The research analyzes the guidelines for the pedagogical practice of Physical Education,
published between 1932-1960. It assumes Cultural History (CHARTIER, 1990) as a theoreticalmethodological perspective and as sources the periodic press of teaching and techniques. The
analysis of the 729 subjects shows the editorial strategies and struggles of representations to school
Physical Education.
KEYWORDS: Physical Education 1; journal; prescription.

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LOS IMPRESOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
(1932-1960)
RESUMEN: Busca analizar directrices para la práctica docente de los profesores de Educación Física,
publicados entre 1932-1960. Toma la Historia de la Cultura (CHARTIER, 1990) como perspectiva
teórico y metodológica y como fuentes la prensa periódica de enseñanza y de técnicas. El análisis
de 729 artículos se destacan las estrategias editoriales y luchas de representaciones para educar la
Educación Física.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; prensa pedagógica; prescripciones.
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AS INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO
SECUNDÁRIO NA DÉCADA DE 1950:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NO
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
Sergio Roberto Chaves Junior1
RESUMO
Este trabalho apresenta considerações sobre a Educação Física em meio às inovações pedagógicas
no ensino secundário brasileiro realizadas nos anos 1950. São analisadas as particularidades dessa
disciplina no Colégio Estadual do Paraná - modelar instituição de ensino situada em Curitiba-PR destacando o conjunto de iniciativas realizadas naquele contexto e que fizeram parte de um processo
de renovação e afirmação da Educação Física no âmbito escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Inovações pedagógicas; Ensino secundário; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
[...] o fenômeno da expansão da rede de ensino médio não é um fenômeno
paranaense, nem mesmo brasileiro. [...] É uma grande tendência mundial,
tendência avassaladora. Já se disse, com a maior razão, que se o século XIX
foi o século de expansão do ensino primário, o século XX é fora de dúvida o
da expansão do ensino médio. [...] Na verdade, deveríamos dizer: expansão e
transformação. (LUPION, 1957, p. 135).

Esta passagem é parte da mensagem do govenador Moysés Lupion à
assembleia legislativa do estado do Paraná, em 1957. No que diz respeito ao setor
educacional também foram salientados o “esforço para superar o déficit de vagas”
e a “criação de unidades de ensino de grau médio” (ibid., p. 129). Naquele contexto,
democratização, expansão e transformação se constituíam como palavras-chave
presentes em grande parte dos discursos sobre as necessidades de mudanças no
ensino médio e, em especial, no ensino secundário2.
As críticas mais recorrentes convergiam para o fato de que, apesar da
notável expansão, esse nível de ensino ainda era considerado como inadequado
às expectativas da sociedade em transformação. Um elemento de relevância no
debate nacional - que em alguma medida impedia transformações de maior alcance
1 Departamento de Teoria e Prática de Ensino (DTPEN), Universidade Federal do Paraná (UFPR),
sergiojunior79@hotmail.com
2 Ensino secundário compreende uma das ramificações do nível de escolaridade imediatamente
posterior ao ensino primário e que, de acordo com a legislação vigente no recorte temporal do
estudo, compunha a educação de grau médio juntamente com o ensino agrícola, o industrial, o
comercial e o normal (BRASIL, 1952).
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- referia-se à reformulação legal e curricular do ensino secundário: rígido, uniforme
e ultrapassado eram adjetivações recorrentes ao se tratar do aparato normativo
herdado do Estado Novo. O debate também abarcava tensões entre a formação
voltada às camadas populares e a direcionada às elites; a dicotomia entre a formação
para o trabalho e a formação intelectual para a continuidade dos estudos; e o
prestígio do nível secundário em detrimento dos outros ramos do ensino médio. Essa
complexa trama acerca das transformações do ensino secundário, envolveu uma
tensa disputa no plano político, ao longo do processo de elaboração e aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. Tais elementos compuseram um
cenário marcado pelo “imperativo da renovação”, conforme Rosa Fátima de Souza
(2008).
No presente texto apresento considerações sobre a Educação Física no Colégio
Estadual do Paraná (CEP), em especial com relação às mudanças realizadas nos finais
dos anos 19503, localizando as significativas alterações nas formas de desenvolver
a disciplina naquela instituição de ensino. O diálogo com as “ciências da educação”
e os preceitos do chamado Movimento pela Escola Nova4 e a circulação de outros
matizes teóricos moldaram um fazer pedagógico caracterizado pela pluralidade
de práticas e que configuraram um contexto favorável às transformações de maior
alcance realizadas na disciplina anos mais tarde, com a implementação das Classes
Integrais do Colégio Estadual do Paraná5.
2 AS INOVAÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO CEP: EXPERIMENTAÇÕES,
APROPRIAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES DAS “MODERNAS TENDÊNCIAS”
Os finais dos anos 1950 representaram um momento de significativas
transformações no cotidiano das aulas de Educação Física do Colégio Estadual
do Paraná (CEP). A mais considerável, no aspecto organizacional, foi a inclusão
das aulas da disciplina no mesmo horário das demais aulas curriculares - até 1956
os alunos matriculados em um dos períodos frequentavam a Educação Física no
contra turno. Esse mesmo ano marcou a designação do professor Germano Bayer6
como chefe do Departamento da Educação Física do CEP para cuidar das questões
pedagógicas da disciplina. Dentre as atribuições do cargo caberiam, junto com o
Serviço de Orientação Educacional, rever a forma de grupamento das novas turmas
e adequar os horários das aulas de Educação Física no mesmo turno de estudo.
3 A compreensão histórica da disciplina Educação Física no Colégio Estadual do Paraná faz parte da
continuidade e aprofundamento de estudos anteriormente realizados, dentre eles: CHAVES JUNIOR
(2004 e 2017).
4 A expressão “Movimento pela Escola Nova” atribui sentido múltiplo e ampliado ao “movimento
cultural que, na década de trinta do século passado no Brasil, mobilizou um conjunto significativo
de intelectuais brasileiros em torno de um projeto que, nas palavras de Lourenço Filho, visava a
organização nacional através da organização da cultura” (VIEIRA, 2001, p. 54).
5 As Classes Integrais do Colégio Estadual do Paraná, uma proposta de inovação pedagógica do
ensino secundário desenvolvida entre 1960 e 1967 na modelar instituição pública paranaense, foi
objeto de investigação em tese de doutoramento recém-defendida (CHAVES JUNIOR, 2017).
6 Em tempo, cabe o destaque para o papel de mediador cultural do professor Germano Bayer, tendo
em vista sua trajetória formativa e profissional peculiar. Mais informações sobre Germano, ver Sergio
Chaves Junior (2017) e Meily Linhales (2016). Sobre o conceito de mediador cultural, ver Serge
Gruzinski (2001).
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Com relação à primeira incumbência, a principal alteração foi a adoção de
critérios que fossem além dos habitualmente utilizados - idade, peso e altura e os
resultados da aplicação de testes físicos específicos, como as Diretrizes da Educação
Física e Suficiência e Eficiência Física7. A inovação adotada foi a aplicação do Teste
de Inteligência Não-Verbal (INV), proposto pelo professor e psicólogo francês,
Pierre Weil, como forma de ampliar os conhecimentos sobre os alunos e tentar
reuni-los em grupos com “cultura e nível mental idênticos” (WEIL, 1954, p. 179). A
expectativa era de que aumentado o conjunto de critérios, as chances de serem
formadas turmas mais homogêneas eram diretamente proporcionais.
Com relação à organização dos horários da Educação Física procurou-se
respeitar as seguintes orientações: os primeiros horários da manhã, das 7h20 às
8h10, seriam destinados aos alunos das últimas séries, “maiores, mais resistentes
ao frio no inverno, [e que deveriam] chegar um pouco mais cedo para trocarem de
roupa e se apresentarem ao professor uniformizados”; os alunos das 1ª e 2ª séries,
“menores [...] foram escalados das 8h10 às 9h ou das 9h às 9h50”; por fim, as outras
turmas foram distribuídas nos horários das 4ª e 5ª aulas - 10h05 às 11h ou das 11h às
11h50, respectivamente -, sendo que para a primeira as turmas “tinham o recreio para
a troca de roupa” e para o último horário, os alunos poderiam “trocar de uniforme
após o meio-dia” (ibid., p. 252).
O ano de 1956 também marcou o início do funcionamento do Centro de Estudos
em Educação Física de Curitiba, órgão criado nas dependências do CEP, organizado
e dirigido por Germano Bayer. O centro surgiu “da necessidade de um melhor estudo
dos problemas relativos às atividades físicas e recreativas no meio escolar e na
comunidade, encarando-as como um elemento inseparável e necessário à própria
educação” (BAYER, 1957, p. 1) e era organizado da seguinte forma: Direção; Setor de
Pesquisas e Intercâmbios; Setor de Documentação e Informação Pedagógica; Setor
de Aperfeiçoamento do Magistério; e Secretaria e Serviços Administrativos8.
Um conjunto considerável de ações foi desenvolvido a partir da instalação
do centro, com destaque para a organização de uma “biblioteca e filmoteca” com
os materiais que Germano Bayer reuniu no período em que esteve no curso de
especialização do Real Instituto de Educação Física de Estocolmo (Suécia)9. A
tradução e disponibilização destes materiais oportunizou apropriações distintas
dos chamados Métodos de Trabalho10 com os quais o professor teve contato, ao
mesmo tempo em que o cotidiano escolar do CEP também era marcado pelas
permanências do Método Francês de Educação Física e pela crescente presença e,
podemos dizer, preferência pelas práticas esportivas.
A partir da circulação desses materiais, as fontes indicam um fazer pedagógico
diversificado que procurou articular elementos dos chamados Método Francês,
7 Estes testes eram compostos, em geral, por exercícios que avaliavam a força abdominal, a força de
membros inferiores e superiores e a coordenação motora.
8 São grandes as semelhanças deste centro organizado por Germano com a estrutura do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP).
9 Nos anos em que esteve na Europa (1952-1954), Germano realizou incursões em diferentes países além da Suécia, Holanda, Alemanha, França, Dinamarca, Noruega e Finlândia - nos quais teve contato
com diversos “Métodos de Trabalho” de Educação Física, por meio da participação de Festivais de
Ginástica, Exposições, Simpósios, Cursos e Congressos de Educação Física e Recreação.
10 Germano denomina Métodos de Trabalho o que pode ser compreendido como diferentes formas
de exibição e apresentação ginástica registradas nas filmagens.
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Ginástica (Moderna) Sueca, Método Desportivo Generalizado e Método Natural
Austríaco, além de apropriações de técnicas utilizadas na preparação de nadadores
olímpicos, como o Circuit Training11, no cotidiano das aulas de Educação Física
de alguns dos professores do CEP. A utilização dos métodos considerados mais
adequados e eficientes, de acordo com as especificidades das turmas, parece ter
sido uma das preocupações naquele momento. Os argumentos para a adaptação
do Circuit Training às aulas de Educação Física, por exemplo, eram ancorados na
necessidade do acompanhamento individualizado dos alunos.
3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
A localização destes indícios relacionados às ações desenvolvidas pelos
professores de Educação Física no CEP nos finais dos anos 1950 permite considerar
que aquele momento foi constituído por uma diversidade de experimentações de
práticas marcado tanto pela adesão às proposições em circulação, quanto pela
resistência de alguns professores em incorporá-las em seus afazeres cotidianos.
Além disso, certo protagonismo de Germano Bayer à frente de algumas dessas
práticas sugere que, anos mais tarde, com a implementação das Classes Integrais, o
professor tenha encontrado uma possibilidade de desenvolver tais experimentações
- muito provavelmente como forma de afirmação pessoal no campo da Educação
Física - sob “nova roupagem”, conectadas com os propósitos de uma educação
integral que a proposta de inovação pedagógica desenvolvida no CEP anunciava.
LAS INNOVACIONES PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN LA
DÉCADA DE 1950: CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
RESUMEN: Este artículo presenta consideraciones sobre la educación física entre las innovaciones
pedagógicas en la enseñanza secundaria brasileña llevadas a cabo en los años 1950. En particular, se
analizan las características de esta disciplina en el Colégio Estadual do Paraná - institución modelo
de enseñanza de Curitiba, PR - destacando el conjunto de iniciativas emprendidas en aquél contexto
y que eran parte de un proceso de renovación y afirmación de la educación física en las escuelas.
PALABRAS CLAVE: Innovaciones pedagógicas; Enseñanza secundaria; Educación Física.

THE PEDAGOGICAL INNOVATIONS OF SECONDARY EDUCATION IN THE 1950S:
CONSIDERATIONS ABOUT THE PHYSICAL EDUCATION IN COLÉGIO ESTADUAL
DO PARANÁ
ABSTRACT: This study presents considerations about Physical Education in the midst of pedagogical
innovations in Brazilian secondary education carried out in the 1950s. In particular, the particularities
of this discipline are analyzed in the Colégio Estadual do Paraná - a model institution located in
Curitiba-PR - highlighting the set of initiatives carried out in that context and which were part of a
process of renewal and affirmation of Physical Education in the school context.
KEYWORDS: Pedagogical innovations; Secondary education; Physical education.
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UMA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL NO INÍCIO DO SÉCULO XX: O SERVIÇO
DE RECREAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE
PORTO ALEGRE.1
Fabiana G. Mayboroda2
Leandro Forell3
RESUMO
Este resumo apresenta uma descrição de uma Política Pública acontecida nas Praças de Educação
Física, na cidade de Porto Alegre, no início do século XX. Atenta-se ao fato que é possível
reconhecer que a proposta visava a complementaridade de escolarização para além da jornada
escolar mínima, servindo de referência para uma proposta de Educação Integral. Com um percurso
metodológico apoiado na História Cultural, objetivou-se compreender a implantação dessa
experiência regionalizada.
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Educação Integral; Política Pública.

INTRODUÇÃO
A Educação Integral no Brasil vem se apresentando, nos últimos anos, como
uma política pública em fase de expansão4 na medida em que busca impactar,
positivamente, a aprendizagem dos alunos, através da ampliação do período de
permanência da escola. Há um discurso recorrente do Estado a respeito da ampliação
da jornada escolar. Assim, as expressões “tempo integral” e “jornada ampliada” vêm
marcando de forma contundente as legislações da política educacional. Salientamos
o artigo 34 da Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei
10.179/2001.
A reflexão sobre algumas legislações atuais, leva a compreensão que embora a
implementação de algumas políticas públicas tenha trazido para as práticas escolares
a discussão da Educação Integral contemporaneamente, existem experiências na
história educacional que também defendiam tais ideias. Tais práticas já apontavam
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Pedagoga, Especialista em Educação Integral e Mestra em Educação com ênfase em História da
Educação. Membro do EBRAMIC e GEPRACO. Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
f.mayboroda@gmail.com
3 Professor Adjunto da UERGS, Líder do GEPRACO e Membro do GESEF. Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (UERGS), lforell@hotmail.com
4 Compreendemos que o atual governo vem se caracterizando por diminuição do atendimento
das demandas sociais, porém a Educação Integral se apresenta como solução, tendo em vista a
recorrência deste discurso na reforma do Ensino Médio.
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em suas discussões os fazeres como o tempo estendido e a utilização de outros
espaços públicos.
Além destes argumentos, é recorrente a utilização do esporte e das práticas
ligadas a educação física como conteúdos relacionados a Educação Integral.
Esta relação fica evidenciada nos documentos atuais e também neste estudo
historiográfico, ao qual narra uma experiência de Educação Integral na cidade Porto
Alegre no começo do século passado.
PERCURSO METODOLÓGICO
Utilizamos a perspectiva do referencial teórico da História Cultural como uma
forma possível de se reconstruir e conhecer o processo de escolarização nas praças
da cidade de Porto Alegre, em meados do século XX. A História Cultural é um
campo historiográfico que, segundo Peter Burke (2008), torna-se mais evidente
na segunda metade do século XX. É através do olhar do pesquisador que investiga
um outro tempo, que seleciona continuidades e descontinuidades, que questiona
a partir das suas experiências construindo um passado, que “a historiografia mexe
constantemente com a história que estuda e com o lugar onde se elabora” (CERTAU,
1982, p. 126). Esse campo historiográfico tem claros antecedentes desde o início do
século, e é muito rico no sentido de diferentes possibilidades de tratamento das fontes
e cabe ao “[...] historiador construir a trama correspondente ao acontecimento”
(RAGO, 1995, p.73).
Por se tratar de uma pesquisa historiográfica, analisou-se: diários, cartas,
imagens e boletins técnicos ligados a figura de Frederico Guilherme Gaelzer e ao
Serviço de Recreação Pública. É nesse processo de reflexão da realidade que se
pretende “[...] validar, no presente, determinadas leituras da realidade passada, uma
vez que o conhecimento histórico é uma operação intelectual que se esforça por
produzir determinadas inteligibilidades do passado [...]” (STEPHANOU; BASTOS,
2009, p.417).
É com o intuito de compor os cenários de um fragmento do trabalho do
Serviço de Recreação Pública em Porto Alegre, que esse resumo estrutura-se. Logo,
acreditando nas experiências regionalizadas (LUCHESE, 2014) de Educação Integral,
o presente resumo apresenta resultados parciais de uma pesquisa sobre uma política
pública acontecida na cidade de Porto Alegre, no começo do século XX (FEIX, 2003;
MAZO, 2004; CUNHA, 2010; LYRA, 2011). A ampliação da jornada escolar pode
ser refletida na fomentação das políticas públicas que pontuam a organização e a
distribuição dos processos educativos nos espaços. Assim, a reflexão a ser realizada
sobre as praças não se encontra na preocupação das técnicas e métodos, como nas
teorias tradicionais, mas sim “por que” aconteceram.
O CONTEXTO DE PORTO ALEGRE
A Porto Alegre do início do século XX estava passando por um profundo
processo de modernização das relações sociais e econômicas. No âmbito das
práticas educacionais, a influência da colonização germânica é importante no
sentido de valoração simbólica deste tipo de disposição para agir publicamente.
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Esse processo de germanização que se inicia no século XIX, proporciona a fundação
de sociedades e clubes que, de forma associativista, desenvolvem em seu interior
práticas corporais como ginástica, remo, tiro, ciclismo e, até, futebol (MAZO;
GAYA, 2006). É então, no início do século passado, que a cidade de Porto Alegre,
segundo Pesavento (1995, p.282) passa por um processo de construção, ordenação
e transformação. As praças, antes das modificações urbanas, eram o espaço da
liberdade dos movimentos. Posteriormente, tal liberdade foi substituída pela
intencionalidade pedagógica, regrada pela lógica da modernidade. Portanto, “[...] as
construções e espaços do poder público poderá obedecer a uma intencionalidade
enquanto projeto e concepção, distante das referências simbólicas que o seu uso e
consumo elaborar”.
É nestas Praças de Educação Física, que o “interesse institucional em educação,
esporte e recreação eram prementes” (CUNHA, MAZO, STIGGER, 2010, p.13), tendo
como objetivos: a transmissão das tradições da raça e a formação de uma cidadania
prestante (1953, p.8).5 Nesse bojo, “o Serviço de recreação Pública apareceu em
Outubro de 1926, quando o Sr. Prefeito de então, Dr. Otávio Rocha, convidou o Prof.
Frederico Guilherme Gaelzer para o planejamento das atividades recreacionistas
em nossa capital” (BOLETIM TÉCNICO INFORMATIVO, 1953, p.5). Surge então a
figura de Frederico Guilherme Gaelzer, que conforme Feix, desde a década de 20, do
século passado, instaurou “os Jardins de Recreio de Porto Alegre, que funcionavam
nas praças como escolhinhas para crianças (Jardim de Infância)” (2003, p.51).
Portanto, foi através do discurso da modernidade que se construiu um novo
imaginário social para a cidade de Porto Alegre no início do século XX. Um novo
sujeito urbano passa a ser constituído “[...] na articulação complexa de discursos
e práticas, que podem ser pedagógicos, médicos, terapêuticos, entre outros,
historicamente engendrados, que se instauram modos de conhecimento de si”
(STEPHANOU, 1998, p.97). Logo, esse sujeito precisa estar na escola em um turno
e no outro turno “[...] nos jardins e parques recreativos, complementos das escolas,
com todos os seus matizes educadores, que a criança desenvolverá o corpo e a
mente, ampliando a sua vida social em um convívio conduzido entre os seus
companheiros e folguedos” (BOLETIM TÉCNICO INFORMATIVO, 1953, p.1). Percebese que a intenção de aprendizagem não acontece apenas na esfera conceitual,
passa por uma profunda intencionalidade atitudinal, sendo a educação integral aqui
uma forma de civilização do povo (ELIAS, 1990). Nesse período, segundo Ghiraldelli
Júnior (1989), a Educação Física regia um projeto de assepsia social e o meio para
atingir tal objetivo era educar a alma e o corpo, através de um programa escolar curricular rígido. “Só é perfeita a educação quando, à cultura psíquica se justapuzer
a cultura física” (BOLETIM TÉCNICO INFORMATIVO, 195, p.1), assim era concebida a
educação das praças de Porto Alegre, aliando lições morais e cívicas agregado aos
exercícios ginásticos.
Influenciada pela filosofia positivista, a Educação Física tinha como objetivo
modelar o corpo, através dos exercícios físicos, para melhorar os padrões da raça,
melhorando consequentemente a sociedade (CASTELLANI FILHO, 1988). O corpo
5 Conforme Boletim Técnico Informativo nº7, o Sr. Frederico foi o Diretor Municipal dos Jardins de
Recreio e Praças de Esportes da capital.
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passava, então por três níveis: “da moralização do corpo pelo exercício físico, o do
aprimoramento eugênico incorporado à raça e a ação do Estado sobre o preparo
físico e suas repercussões no mundo do trabalho” (CASTELLANI FILHO, 1988, p.85).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pioneirismo das políticas da cidade de Porto Alegre em relação com a
Educação Integral, não pode ser analisado de forma ufanista, tendo em vista que
esta política se consolidou a partir de anseios de parcelas da sociedade. Esta relação
entre a prática e seu contexto histórico se constitui como uma inspiração para se
buscar cada vez mais fontes não oficiais que possam narrar uma outra história.
O exercício de buscar, catalogar e analisar estas fontes se constitui como um
desafio para compreender não só a memória destas políticas em sua especificidade,
e que se mantém até hoje com as devidas atualizações, mas também para refletir
sobre o processo de modernização da cidade já debatidos a partir de outras matrizes
como: o urbanismo, a saúde pública e a economia.
A PUBLIC POLICY OF INTEGRAL EDUCATION IN THE BEGINNING OF THE
TWENTIETH CENTURY: THE PUBLIC RECREATION SERVICE IN THE CITY OF
PORTO ALEGRE.
abstract: This abstract presents a description of a Public Policy that took place in the Physical Education
Squares in the city of Porto Alegre in the early 20th century. It is attentive to the fact that it is possible
to recognize that the proposal aimed at the complementarity of schooling beyond the minimum
school day, serving as reference for a proposal of Integral Education. With a methodological course
based on Cultural History, the objective was to understand the implementation of this regionalized
experience.
KEYWORDS: History of Physical Education; Integral Education; Public Policy

UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA INICIACIÓN DE
SIGLO XX: SERVICIO DEL PÚBLICO RECREACIÓN EN PORTO ALEGRE CIUDAD.
RESUMEN: Este resumen se ofrece una descripción de una política pública que sucedió en las plazas
de educación física en la ciudad de Porto Alegre, a principios del siglo XX. Estar atento al hecho de
que es posible reconocer que la propuesta tenía por objeto la complementariedad de la educación
más allá del día escolar mínimo, que sirve de referencia para un proyecto de Educación Integral. Con
un enfoque metodológico con el apoyo de la Historia de la Cultura, con el objetivo de comprender la
implementación de esta experiencia regionalizado.
PALABRAS CLAVES: Historia de La Educación Física; La Educación Integral; Políticas Públicas.
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REPRESENTAÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA
SEMANA DE EDUCAÇÃO (RIO DE JANEIRO, 1929)
Leonardo Mattos da Motta Silva1
Edivaldo Góis Junior2
RESUMO
O objetivo foi identificar como a educação física foi representada na Semanas de Educação de
1929, evento importado dos EUA que tinha como base a escola ativa. Como fontes, foram utilizados
relatórios e atas do referido evento e periódicos. As fontes foram interpretadas à luz da história
cultural (Chartier). Concluiu-se que a educação física foi utilizada como ginástica, esporte e jogo.
Contudo, é evidente a necessidade de se pesquisar a influência norte-americana na educação física
brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: educação física; ginástica; esporte; semana de educação.

INTRODUÇÃO
No Brasil urbano das décadas de 20 e 30, as tentativas de modificações
dos hábitos e dos costumes se pulverizavam, apoiados nas concepções médicohigienistas, através da arquitetura, engenharia, do direito, da política, mas parece ter
sido na educação que a higiene encontrou seu local mais eficiente para disseminar suas
formas de ver, ler, interpretar e praticar o mundo. Criou-se, com isso, uma pedagogia
especificamente higiênica, tornou-se necessário “pedagogizar” higienicamente o
povo e a cidade, educando-os para a modernidade (CAMARA, 2013). A educação
física, como estratégia higienista, tinha espaço no debate educacional do período.
Os conhecimentos advindos da ciência médica e militar ajudaram a forjar o campo
da educação física no Brasil. Eles traçaram seu espaço e demarcaram sua área de
conhecimento e ação, “tornando-a um valioso instrumento de ação e intervenção
na realidade educacional e social” (SOARES, 1994, p. 85).
Os intelectuais buscavam, não somente na Europa, mas nos Estados Unidos da
América (EUA) soluções que oportunizassem ao Brasil rumar para a modernidade.
Por mais que a revolução tecnológica e científica da segunda metade do século
XIX tenha vindo consagrar a hegemonia europeia sobre o globo, que viu seus
modos de vida, usos, costumes, forma de pensar, ver e agir transformados em
modelos inspiradores de novas guinadas culturais (SALIBA, 2012), as influências
norte-americanas se fizeram presentes no contexto brasileiro, influências que foram
efetivamente postas em prática, como foi o caso do evento denominado: Semanas
de Educação (SE).
1 Professor mestre, Universidade Federal Fluminense (UFF) leomattosms28@gmail.com
2 Professor doutor, Universidade Estadual de Campinas, (Unicamp) egoisjunior@gmail.com
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O presente artigo, buscou identificar como a educação física foi representada
no evento SE, realizado no Brasil no ano de 1929, através da Associação Brasileira
de Educação (ABE) e patrocinada pela National Education Association (NEA) e a
World Federation of Education Associations, ambas dos Estados Unidos da América
(EUA).
METODOLOGIA
Utilizou-se o aporte teórico da História Cultural, buscando valorizar todas as
dimensões da cultura, não somente a econômica e a social. As relações econômicas e
sociais não vêm antes da cultura e não podem ser explicadas de forma extracultural.
Entende-se ser muito difícil apreender a cultura em uma determinada área do
conhecimento, mas ainda assim é ela que nos ajuda a
pensar uma história cultural do social que tome por objeto a compreensão das
formas e dos motivos que, a revelia dos atores sociais, traduzem as suas posições e
interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade
tal como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, 1990, p. 19)
Assim, os documentos da ABE, como os jornais, não foram tratados como
reveladores da realidade em si e sim como documentos que comungam da
tendenciosidade, expressando o olhar de quem o(s) produziu. Buscou-se entender a
intenção de defender, criar ou destruir estratégias discursivas de interesses pessoais
ou coletivos visando determinado objetivo.
A SEMANA DE EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA
Deliberou-se realizar em outubro próximo, no Distrito Federal, sugerindo-se
que o mesmo se faça nos diversos Estados, a “Semana de Educação”, à semelhança
do que se pratica na América do Norte e em outros paizes. (ABE, 1928).
Em 1928 a ABE, sob forte influência da cultura norte-americana, realizou em
solo brasileiro um evento de caráter nacional e anual denominado SE.
O jornal “A Esquerda” em 4 de maio de 1928 publica que o norte-americano e
professor de economia sr. Glen Levin Swiggett havia desembarcado no Brasil com o
objetivo de possibilitar ““a instituição no Brasil da Semana de Educação, á semelhaça
que se faz com optimos resultados na América do Norte” (ABE, ATAS CONSELHO
DIRETOR 1928a). Swigget era membro da National Education Association (ABE,
1928a) e delegado da World Federation of Education Associations.
A SE, nos EUA, partiu de um esforço em conjunto, a princípio, de duas entidades
norte-americanas, a Associação Nacional de Educação (NEA) e a Legião Americana.
De acordo com o médico Candido de Mello Leitão, presidente da ABE em 1929, a SE
teria como fim “estimular não somente o governo, mas também os paes, professores
e alumnos a população em geral, para facilitar a disseminação do ensino por todas
as classes da sociedade (MELO LEITÃO, 1929, p.11).
Cada dia da Semana da Educação destinava-se a um thema vital adaptável as
necessidades da comunidade, tudo aplicado à aspiração de que cada rapaz e cada
moça tivessem uma bela situação na vida, situação conquistada pela cultura e pela
inteligência. (MELO LEITÃO, 1929, p.11)
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Entre esses temas podem ser vistos escola, profissão, natureza, o lar, o mestre,
a criança, a higiene, a educação física, etc.
Na SE de 1929, a educação física figura de três maneiras, a primeira personificada
na ginástica, a segunda simbolizada pelo esporte e a terceira encarnada nos jogos.
O jornal Correio da Manhã noticia: “Hoje, quinta-feira, às 5 horas haverá, na sede
da A.B.E, á rua Chile n, 23, 4° andar, uma reunião na secção de educação physica,
com os representantes dos collegios” (CORREIO DA MANHÃ, 1929, p.12.). A reunião
acima faz referência ao torneio ginástico e ao de bola americana, que seria realizado
pela ABE com a participação dos colégios particulares e públicos do DF no campo
do Fluminense Football Club. “Os estabelecimentos de ensino que acceitaram o
convite que lhes foi enviado para tomar parte no grande torneio gymnastico e de
bola americana” (JORNAL DO BRASIL, 1929, p.10) deveriam atentar para o seguinte
programa: “2 horas – concentração dos escolares; 2:45 horas – Desfile e gymnastica
de conjunto; 3 horas – Representação, jogos, exercícios etc, pelos estabelecimentos
presentes, por ordem de inscripção, (10 minutos improrrogáveis); 5 horas –
Campeonato de bola americana pelos teams inscriptos” (CORREIO DA MANHÃ,
1929, p.7). Ademais, foi colocado que as escolas que quisessem aderir ao evento
deveriam disto fazer sciente a ABE, até o dia 5 de outubro, declarando os números
do programa em que [...] [tomariam] parte” (CORREIO DA MANHÃ, 1929, p.7.). As
instruções a serem seguidas para o dia da educação física eram as seguintes:
• Os números em que os estabelecimentos se inscreverem são de livre escolha
e podem constar imediatamente de cânticos, representação, exercícios,
bailados, etc, não devendo, porém, exceder 10 minutos.
• Para o desfile apresentar-se-ão os alumnos com o uniforme do collegio a que
pertencem, o qual poderá sofrer as modificações necessárias para a prática
dos exercícios, conduzindo o alumno da frente o estandarte ou flamula do
collegio ou escola.
• A gymnastica de conjunto constará de:
−Dois
−
exercícios dos membros superiores: extensão lateral dos braços em
dois tempos; extensão latero-vertical dos braços, em dois tempos.
−Movimento
−
do tronco com as pernas afastadas lateralmente e as mãos na
posição de quadris: - extensão (inclinação ou flexão para trás) em dois
tempos; flexão anterior (para a frente) em dois tempos; - inclinação (flexão
lateral), em quatro tempos; - rotação em quatro tempos.
−Movimento
−
dos membros inferiores: flexão total das pernas sobre as pontas
dos pés (abaixar sobre os calcanhares) em dois tempos.
−Saltitos.
−
−Exercícios
−
respiratórios, em dois tempos com elevação dos calcanhares e
dos braços lateralmente.
• A bola americana será entre teams do mesmo sexo, com egual desenvolvimento
physico.
• No local destinado as representações haverá um plano à disposição dos
respectivos collegios ou escolas.
• A gymnastica de conjunto será dirigida por um dos professores eleitos
pelos colegas dos estabelecimentos que tomarem parte na festa, o mesmo
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acontecendo com relação aos juízes dos jogos de bola americana. (CORREIO
DA MANHÃ, 1929, p.7).
Na última reunião antes do “Dia da Educação Physica”, realizada no dia 8 de
outubro, “compareceram representantes dos seguintes estabelecimentos, colégio
Benette, Otatte, Anglo-Brasileiro, Rezende, S. Cornellius, Imacullada Conceição;
Curso Andrew; Externato São Zacharias e Hatfeld; Lyceu Français e Escola Normal
Wenceslau Braz” (JORNAL DO BRASIL, 1929, p.12). Ainda ficou acertado que a
“realização do conjunto de gymnastica” incluiria “todos os escolares presentes, cerca
de dous mil” (JORNAL DO BRASIL, 1929, p.12.) e que o torneio de bola americana
seria feito pelas escolas Wenceslau Braz, Benetti, Anglo-Brasileiro, São Zacharias
e Hatfeld. Ao final da notícia fica o convite e a indicação da grandeza do evento:
“A diretoria da ABE, [...] por nosso intermédio, convida a sociedade carioca e os
estabelecimentos de ensino em geral, para assistirem esse importante certâmen,
de grande incentivo para o preparo physico, moral e intellectual da nacionalidade
brasileira” (JORNAL DO BRASIL, 1929, p.12).
De acordo com o as notícias posteriores ao “Dia da Educação Física”, tudo
ocorreu como havia sido organizado. O jogo de Bola Americana “foi de grande
sucesso”. Sobre a competição de “conjunto de gymanstica pedagógica” afirmou-se:
Em aspecto verdadeiramente athraente essas corporações [escolas
participantes] constituíram porém o principal encanto do 4° dia da semana de
educação, sendo todas de muito aclamadas pelo garbo com que se apresentaram
dando em tudo significativa expressão da cultura physica da nossa Capital no que
concerne á gymnastica. (JORNAL DO BRASIL, 1929, p.12).
Foi esta uma demonstração eloquente do grão de adiantamento dos alumnos
cariocas em gymanstica, sendo digno de louvor o modo correcto com que o
professor Ambrósio Torres soube dirigir esses trabalhos ao lado dos professores
Leon e Fontainha. (JORNAL DO BRASIL, 1929, p.12).
O evento foi bem organizado e pensado de forma a acolher não só os alunos,
mas também os familiares e aqueles que se interessassem “pela causa educacional”,
assim como pretendiam os princípios da escola ativa. Dessa maneira, as diretorias
da ABE e do Fluminense tomaram providências para o conforto da plateia e dos
alunos, pedindo “duas barracas para serviços auxiliares e quatro grandes ‘fiiltos-lona
próprios para campo; duas grandes pipas d’agua do corpo de bombeiros garantindo
o abastecimento do precioso líquido (O PAIZ, 1930, p.4).
O modelo organizado na SE de 1929 ecoou nas edições seguintes. Sob o título
“Pelo vigoramento pysico da mocidade”, o periódico O Paiz lembrou que “ainda
perdura bem viva a impressão causada a todos em outubro do anno findo, o
grandioso espetáculo do torneio gymnastico realizado no stadium do Fluminense
F.C no dia da Educação Physica” (O PAIZ, 1930, p.4).
A maneira de representar a educação física de variadas formas pode ser
explicada ao olhar para o organizador do “Dia da Educação Física” o Professor
Ambrósio Torres que no mesmo ano (1929) ministrou, na ABE, uma conferência
sobre o “methodo ecléctico de educação physica nacional” (CORREIO DA MANHÃ,
1929), pois considerava que o ensino da educação física não se adaptava ao
ensino primário e secundário sendo necessário reorganizá-la (ATAS DA SEÇÃO
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DE EDUCAÇÃO FÍSICA E HIGIENE, 1929). “A característica principal desse novo
método era um ecletismo, que incorporou o método sueco (mecânico), a ginástica
de Demeny (economia das energias), o método natural de Hébert e a introdução
dos jogos escolares” (GÓIS JUNIOR, 2015). Ambrósio Torres, um crítico da educação
física, era defensor de um “ordenamento escolar do esporte: tempos específicos,
progressões cumulativas, conteúdos selecionados, especificidades para cada
faixa etária e preservação da infância, intencionalidades e finalidades tipicamente
disciplinares” (LINHALES, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa buscou entender de que forma a educação física foi representada,
no Brasil, através de um evento importado dos EUA e que tinha como base os
ideais da escola ativa. Foi possível constatar que a educação física foi utilizada de
diferentes maneiras (ginástica, esportes e jogos) aproximando-a de um método
eclético. Contudo, ainda, não é possível precisar o quanto da pedagogia norteamericana influenciou nas representações de educação física, no Brasil, no referido
evento. Assim, este estudo possibilita uma maior aproximação da educação física
com a pedagogia norte-americana, buscando preencher e levantar novas questões.
REPRESENTATIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE WEEK OF EDUCATION
(RIO DE JANEIRO, 1929)
The goal was to identify how physical education was represented in Weeks of Education in 1929, an
event imported from the United States that was based on the active school. As sources, reports of
this event and periodicals were used. The sources were interpreted in the light of cultural history
(Chartier). It was concluded that physical education was used as gymnastics, sport and play. However,
the need to research the American influence on Brazilian physical education is evident.
KEYWORDS: physical education; gymnastics; sport; Weeks of Education

REPRESENTACIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SEMANA DE
EDUCACIÓN
El objetivo fue identificar cómo la educación física fue representado en las Semanas de Educación de
1929, el evento importada de Estados Unidos que se basaba en la escuela activa. Como fuentes de
ese evento y los informes periódicos fueron utilizados. Las fuentes fueron interpretadas a la luz de la
historia cultural (Chartier). Se concluyó que la educación física se utilizó como un gimnasio, deporte
y el juego. Sin embargo, la necesidad de investigar la influencia estadounidense en la educación física
brasileña es evidente
PALABRAS CLAVES: educación física; gimnasia; deporte; semana de educación;

FONTES
A TERCEIRA SEMANA DE EDUCAÇÃO. O Paiz, Rio de Janeiro, n. 16.643, p.5, maio 1930.
ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, n. 237, p.12,
out. 1929.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, , n.10.664,
p.7, out. 1929.
ASSOCIAÇÃO BRSILEIRA DE EDUCAÇÃO. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, n. 10.242,
p.8, maio 1928.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2638

COMEMORAÇÕES. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, n. 10.668, p.7, out. 1929.
CONSELHO DIRETOR, 23 set. 1929, Rio de Janeiro. Atas... Rio de Janeiro: ABE, 1929b.
CONSELHO DIRETOR, 9 jul. 1929, Rio de Janeiro. Atas... Rio de Janeiro: ABE, 1929a.
SEMANA DA EDUCAÇÃO. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, n. 10.670, p.9, out. 1929.

REFERÊNCIAS
CAMARA, S. Escola Revisitada: educação higiênica e práticas educativas na Reforma
Fernando de Azevedo no Distrito Federal de 1927 a 1930. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 7, 2013, Cuiabá. Anais... Cuiabá: UFMT, 2013. p. 1-16.
CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL,
1990.
GOIS JUNIOR, Edivaldo. Georges Demeny e Fernando de Azevedo: uma ginástica
científica e sem excessos (Brasil, França, 1900-1930). Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Porto
Alegre, v.37, n.2,p.144-150,Junho2015.
LINHALES, Meily. A escola, o esporte e a “energização do caráter”: projetos culturais em
circulação na Associação Brasileira de Educação (1925-1935). 2006. 266f. Tese (Doutorado
em Educação) − Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2006.
SALIBA, E. Cultura. In: SCHWARCZ, L. (Org.). A abertura para o mundo: 1889-1930. São
Paulo: Objetiva, 2012. p. 239-294.
SOARES, C. Educação Física: raízes européias e Brasil. Campinas: Autores Associados,
1994. v. 1.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2639

O LICEU CORAÇÃO DE JESUS E A CONSTITUIÇÃO DE
SEU PÁTIO
Diego Ferreira Lima1
RESUMO
A pesquisa teve como objetivo principal investigar a constituição e a representatividade dos pátios
no Liceu Coração de Jesus nas três primeiras décadas do século XX. Ademais, pretende-se identificar
sua função no processo educacional da instituição. Para contemplar os escopos delineados, utilizouse da história cultural como referencial para a interpretação dos dados na tentativa de aproximar-se
do cotidiano da instituição. A constituição dos pátios no Liceu Coração de Jesus é a representação
da zona de confronto que identifica o processo educacional da instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Salesianos; Liceu Coração de Jesus; Pátio.

O Liceu Coração de Jesus, instituição educacional da Congregação Salesiana
foi o segundo estabelecimento comandado pelos missionários de Dom Bosco
em solo brasileiro. Fundado em 1885, o estabelecimento educacional integra um
conjunto heterogêneo de instituições que expressavam em seu interior as tradições,
costumes e a identidade salesiana.
Uma das principais características das instituições salesianas é a utilização
de práticas corporais no trato de seu público, era evidente a abertura ao jogo,
ao esporte, aos exercícios militares, acrobáticos e aquáticos, as caminhadas e os
passeios à natureza entre outras atividades. O diálogo entre essas diversas atividades
constituíram uma rica zona de contato, área de convergência de distintas culturas,
que resultou na hibridação das práticas corporais vivenciadas nas instituições.
(LIMA, 2016, p.146).
A representação das práticas corporais no ambiente do Liceu Coração de
Jesus manifestava-se em seu currículo, em seu cotidiano e consequentemente em
sua arquitetura. Nessa última, na constituição dos espaços de vivências dessas
atividades, é no pátio que se debruça essa pesquisa. Por questões metodológicas
limita-se o recorte temporal do estudo as três primeiras décadas do século XX.
Através da perspectiva da História Cultural aproxima-se do pátio do Liceu
Coração de Jesus como lugar central das vivências de práticas corporais. Por meio
de um olhar diferenciado a História Cultural se apropria de novas categorias de
fontes na constituição de outras narrativas. (Burke, 2008).
A análise da arquitetura e do espaço escolar, transcendendo uma abordagem
tradicional, permite a interpretação de outro discurso consubstanciado nas entre
1 Faculdade de Educação Física – Universidade Estadual de Campinas diego.edfisica.ferreira@gmail.
com
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linhas dos seus espaços. Busca-se dessa forma, a análise do pátio no Liceu Coração
de Jesus como um constructo cultural que expressa e reflete, para além de sua
materialidade determinados discursos. (FRAGO; ESCOLANO, 1998).
O Liceu depois de diversas reformas constituiu-se em um imponente conjunto
arquitetônico. Desde sua fundação foi progressivamente ganhando os traços
e as características de um estabelecimento de ensino salesiano. Evidenciando o
pátio, peça chave dessa pesquisa, olharemos o próprio à procura do diálogo
destes com o discurso salesiano e outros discursos que permeavam o cenário
educacional no período proposto. Como já mencionado, umas das características
dos estabelecimentos de ensino salesiano é a abertura para as práticas corporais,
essas constituíam o cotidiano do Liceu deixando sua marca principalmente nas
instalações.
A preocupação com as práticas corporais era tão grande que na planta
arquitetônica do Liceu amplos espaços ao ar livre, campos, quadras e pátios eram
presentes. Frequentemente, a descrição desses espaços era relatada nos próprios
anuários das instituições salesianas.
As novas construções e reformas salientavam um ambiente que geralmente é
citado quando se analisa o sistema educacional salesiano: o pátio. Representante
da alegria e do movimento livre e juvenil é nesse espaço que as diversas práticas
corporais são vivenciadas pelos educandos salesiano. Na volta as aulas após os
recessos era esse ambiente que anunciava o retorno ao cotidiano escolar.
Os pateos, dias antes tão pouco animados, readquiriam a vida alegre e
tumultuosa de outr’ora. E que movimento! No anno passado eram uns 380
mais ou menos; este anno são 450 que se movem e se agitam, que fallam e
riem, que saltam e correm por todos os dias. (LICEU CORAÇÃO DE JESUS,
Anuário de 1916, p.7).

O pátio era sinônimo de movimento, de juventude, de alegria. Esse espaço não
se limitava a uma dimensão formal com estruturas fixas, qualquer ambiente aberto,
com boa dimensão para a prática de brincadeiras, jogos e competições, permitindo
aglomerações dos educandos era considerado (FONSECA, 1998). A dinâmica dos
pátios no interior do Liceu foi protagonista no processo educacional salesiano.
Das grandes áreas abertas dos primeiros anos do século XX ao pátio central em
meios aos edifícios na década de 1920, tem-se o pátio como um dos principais
representantes da tradição salesiana.
O pátio sempre estava presente nas reformas objetivando cada vez mais
adequar seu espaço físico às exigências educacionais da época e aos métodos
educativos salesianos. A reforma ocorrida em 1918 exemplifica essa preocupação:
O aumento dos pateos, pelo terreno ganho com a demolição das oficinas de
mecânica e marcenaria, que se haviam transferido para o Bom Retiro, era outro
progresso que o pessoal muido ainda apreciava mais do que o do edifício
novo, pois que a acquisição de mais algumas centenas de metros quadrados
para correr, pular, folgar, em rectas e curvas mais amplas e caprichosas, era
para eles uma conquista de valor somente comparavel ao terreno que, palmo
a palmo se disputa ao inimigo nos campos de batalha” (LICEU CORAÇÃO DE
JESUS, Anuário de 1918, p.5-6).
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Em 1925 o Liceu registrava 10.000 metros quadrados de áreas dedicadas aos
recreios e essa dimensão fora alcançada a partir das seguintes medidas:
Area total da quadra do Lyceu 15.200 m. q.
Area total edificada 5.500 m. q.
Area descoberta para recreios 7.235 m. q.
Area coberta para recreios (alpendres) 2.465 m. q.
Area do terraço do Externato 520 m. q.
Donde se conclue que o Lyceu dispõe de 10.220 m. q. para recreio. (LICEU
CORAÇÃO DE JESUS, Anuário de 1925, p.6).

As diversas reformas realizadas no início do século XX descreviam nos
documentos todas as condições higiênicas exigidas em estabelecimentos
educacionais. Os ideais higienistas estavam presentes nas amplas acomodações dos
alunos, nas salas arejadas, nos terraços sem a poeira, nos campos de terra batida e
na utilização dos pátios.
As exigências higiênicas presentes no início do século passado nos centros
urbanos implantaram orientações nos estabelecimentos educacionais incentivado
pelo poder público, médicos e intelectuais. Frago e Escolano (1998) relata que a
higiene se apresentava como requisito básico para as construções dos prédios
escolares no início do século XX. Seguindo esse modelo estabelecido o anuário de
1921, ressaltava as condições higiênicas do Liceu.
São excelentes as condições hygienicas do estabelecimento. Vastos salões
para dormitórios e aulas, fartamente servidos de ar e luz; pateos de recreio
espaçosos com imensas áreas para toda a sorte de jogos ao ar livre; grandes
reservatórios de agua filtrada em todas as dependencias do estabelecimento
e em todos os pateos de recreio. (LICEU CORAÇÃO DE JESUS, Anuário de
1921, p. 132).

O número de educandos foi crescendo durante a trajetória do Liceu. No ano
de sua fundação, 1885, a instituição atendia a poucos alunos oriundos de vilas
próximas, em 1930 a instituição contabilizava 1280 educandos oriundos das diversas
cidades e estados brasileiros. (LICEU CORAÇÃO DE JESUS, Anuário de 1930). Esse
crescimento para os salesianos deveria acompanhar melhorias e adaptações dos
espaços da instituição para comportar a nova demanda, pois, todos os espaços são
pensados para o bom desenvolvimento educacional do jovem.
Com o aumento do número de educandos, houve a necessidade de espaços
mais amplos que promovessem aos jovens momentos de convivência, recreação, e
práticas de atividades como jogos e esportes. (LIMA, 2016). Procuravam também
o contato com a natureza, pois, a cidade de São Paulo crescia com a mesma
velocidade que as áreas verdes sumiam. “É essa cidade que se volta para a natureza,
seus benefícios, sua generosidade e a vida ao ar livre é evocada como necessidade
de seus habitantes.” (SOARES, 2016). A instituição escola estará mergulhada nesse
contexto. Para Frago e Escolano (1998), essa nova perspectiva gerou uma zona de
conflito principalmente em relação à localização desses estabelecimentos: fixava-se
nos centros urbanos, ou em ambientes tranquilos, verdes de puros ares?
O Liceu salesiano não ficou a margem desse embate, com objetivo de suprir as
novas demandas adquiriu uma nova propriedade, a Chácara. Terreno com espaço
amplo, próximo à natureza, onde diversos campos, quadras, tanques e pátios
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estavam à disposição dos educando salesianos. O novo endereço era ótimo, distante
da cidade, do meio urbano, porém, acessível aos educandos para realizarem boas
caminhadas no trajeto do Liceu até a nova propriedade. Localizada no bairro de
Santana a Chácara tornou-se o principal refúgio dos educandos salesianos.
Quem passa os oito dias da semana internado num collegio de cidade, por
optimo que seja, sente uma nova vida ao encontrar-se ante um campo aberto,
extenso, ameno, cheio de encantos e variedades, que elevam o espirito e
satisfazem a alma. (LICEU CORAÇÃO DE JESUS, Anuário de 1920, p. 79).

A Chácara foi uma das soluções encontrada para adequar ao aumento constante
de aluno, pois não há educação salesiana sem a presença de um pátio confortável
para os seus educandos. O novo espaço foi organizado para ser um turbilhão de
movimentos, nela os estudantes salesianos possuíam liberdade suficiente para
praticarem diversas atividades, além de ser uma oportunidade de vivenciar o campo
e a natureza com a limitação do pátio do salesiano.
No diálogo com Soares (2016), pode-se analisar a chácara salesiana no contexto
educacional da cidade de São Paulo no início do século passado na produção de
uma natureza decodificada, apaziguada e reinventada. O novo ambiente enriqueceu
o cotidiano educacional da instituição, ampliou seus pátios e adquiriu função diante
as práticas pedagógicas salesianas.
A arquitetura e os espaços de um estabelecimento educacional relatam sua
prática, sua metodologia e seu currículo. “De modo definitivo, o urbanismo e a
arquitetura ofereciam assim uma completa cobertura para alcançar as finalidades
da educação, passando a ser parte do programa pedagógico.” (ESCOLANO, 1998,
p.32). No Liceu Coração de Jesus não seria diferente, em seus prédios, atendendo
a uma necessidade da própria Congregação salesiana, os amplos espaços abertos,
campos e pátios foram essenciais.
Esses espaços reafirmavam a função dos pátios no processo educacional do
Liceu Coração de Jesus. Porém, além da tradição salesiana pelo gosto das vivências
de práticas corporais, é no pátio que o diálogo entre os costumes salesianos e os
ideais educacionais presentes no cenário da cidade de São Paulo encontram-se.
Os pátios são os locais da alegria, do movimento juvenil, da recreação, das
festas que identificam a tradição salesiana, mas também se apresentam o esporte,
o contato com a natureza, a higienização e o fortalecimento do corpo marca de
uma modernidade presente no cotidiano citadino no início do século XX. Os pátios
do Liceu Coração de Jesus é a representação da zona de confronto que identifica o
processo educacional da instituição.
EL LICEO CORAZÓN DE JESÚS Y LA CONSTITUCIÓN DEL SUS PATIO.
La investigación tuvo como objetivo investigar la formación y la representación de los patios en el
corazón Liceo de Jesús en las tres primeras décadas del siglo XX. Por otra parte, tenemos la intención
de identificar su papel en el proceso educativo de la institución. Para hacer frente a los ámbitos
señalados, se utilizó la historia cultural como referencia para la interpretación de los datos en un
intento de acercarse a la vida cotidiana de la institución. La constitución de los patios en el corazón
de la Escuela Secundaria Jesús es la representación de la zona de enfrentamiento que identifica el
proceso educativo de la institución.
PALABRAS CLAVE: Salesiano; Liceo Corazón de Jesús; Patio.
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THE HIGH SCHOOL HEART OF JESUS AND THE CONSTITUTION OF HIS
COURTYARD.
The research had as main objective to investigate the constitution and the representativeness of
the courtyards in the Lyceum Heart of Jesus in the first three decades of the twentieth century. In
addition, it intends to identify its function in the educational process of the institution. In order to
contemplate the outlined scopes, cultural history was used as a reference for the interpretation of
the data in an attempt to approach the daily life of the institution. The constitution of the courtyards
in the Liceu Coração de Jesus is the representation of the zone of confrontation that identifies the
educational process of the institution.
KEYWORDS: Salesians; High School Heart of Jesus; Courtyard.
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ESEFFEGO: DA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES – VIA CURRÍCULO E
VIVÊNCIAS

1

Daiana Rodrigues de Lima Braga2
RESUMO
O presente artigo busca analisar o contexto histórico de transição da perspectiva epistemológica da
Aptidão física a Cultura Corporal na formação de professores da ESEFFEGO-UEG, para tanto, foram
utilizados dois recursos metodológicos, a história oral e a entrevista semi-estruturada dos docentes
do período que remete da década de 80 até os anos 2000, compreendendo as transformações por
vias curriculares e ainda no que se refere a práxis pedagógica.
PALAVRAS-CHAVE: Formação; currículo; ESEFFEGO; memórias.

METODOLOGIA
Na tentativa de delinear alguns caminhos percorridos entre o processo de
transição da aptidão física para a cultura corporal na ESEFEGO, foi realizada a história
oral. Entrevistando docentes aposentados, bem como docentes que pertenceram e/
ou pertencem à comissão de currículo da ESEFEGO e ainda, análise dos regimentos
de 1964, 1983 e de 1994 e os currículos de 1999, 2003 e de 2007.
ESEFFEGO: DA APTIDÃO FÍSICA A CULTURA CORPORAL
A Educação Física era pautada no saber fazer, e assim, a formação deveria
contemplar o saber ensinar era fragmentado em teoria e prática, aspecto herdado
do positivismo, neste espaço a produção científica e as noções pedagógicas eram
extintas (SOARES JUNIOR, 2011). Entra em vigor a resolução 69/69 com o segundo
currículo de Educação Física com caráter esportivizado, e é nesse contexto que a
ESEFEGO se encontra com poucos anos de vida e corresponde fielmente a esse
currículo. O currículo configurava-se enquanto caminho para atingir como forma
de contribuir para o plano de desenvolvimento econômico do país, para tanto era
necessário corpos fortes e disciplinados (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Tinhase a ambição de formar atletas, uma vez que neste período o Brasil sofre com a
ditadura militar e neste contexto, era necessário competir, portanto, a Educação
Física aliada ao esporte era a forma para o regime vigente que contribuiria para
a materialização de todo contexto daquele período. (MALDONADO, HIPOLYTTO,
LIMONGELLI, 2008).
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação (UFG-FE), daianarodrigues17@hotmail.com
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O currículo é alterado significativamente na ESEFEGO em 1974, em que alguns
professores, seguindo a corrente histórica da Educação Física estreita laços com
a produção do conhecimento científico e assim propiciando um direcionamento
ainda tímido para os cursos de especialização, no entanto a maior parte do corpo
docente esefeguiano, se mostrou resistente às modificações:
Em 73, o currículo muda por que passa a ser semestral, fragmenta e cabem
mais disciplinas. O esporte perde um pouco a força, ainda é forte, mas a
gente não tem mais tanto tempo com basquete, vôlei ou futsal. Para tirar as
matérias esportivas dos três anos foi a maior dificuldade, por que tinha mais
professores desta área e na reunião perdia, não tinha flexibilidade de pegar
outra disciplina. . (PROFESSOR 1 e PROFESSOR 3)

As alterações curriculares se mantiveram no campo das questões de carga
horária e disciplina e ainda se pautando em questões instrumentais e de racionalidade
técnica (SOARES JUNIOR, 2010). Na grade curricular de licenciatura plena de
Educação Física (1983), a disciplinas expressavam fragmentação do conhecimento
em teóricas e práticas, o cunho biológico era latente, as disciplinas relacionadas
Educação e a Metodologia de Ensino aparecem timidamente em meio ao estudo
de inúmeras modalidades esportivas com um caráter técnico e instrumental,
características do tecnicismo. (VENTURA 2011).
Promovem-se discussões acerca do cenário em que se configurava a Educação
Física, emergiam novas produções teóricas vindas das ciências sociais e sua maioria
com base no Materialismo Histórico Dialético (CAPARROZ, 2007; DAÓLIO, 1998
apud SOARES JUNIOR, 2010). O grupo responsável pelas discussões inovadoras
na ESEFEGO promoveu diálogos com os professores de outras instituições de
ensino, fator determinante para se pensar a resolução n° 03 de 1987. Percebe-se
uma manifestação em prol de uma discussão que antecede a materialização da
obra Coletiva de Autores, o pensamento crítico começa a florear na ESEFEGO, por
meio de encontros, debates seminários envolvendo grandes nomes da Educação
Física escolar no Brasil.
O currículo de 94 tem influência desenvolvimentista advindas da USP e
UNICAMP, construindo autonomamente, foi possível eleger todas as disciplinas que
o compunham, atendendo a resolução n° 03/87 o Conselho Federal de Educação.
Devia-se contemplar as áreas do saber dentro do currículo, que são divididas em
conhecimentos humanísticos, conhecimentos de cunho filosófico, conhecimento do
ser humano, conhecimento da sociedade e de cunho técnico. A ESEFEGO (devido
ao curso de Fisioterapia ganha “F” na sigla) estabelece o profissional que se deseja
formar e ainda as disciplinas que contribuem para esse objetivo, que é aprovada
posteriormente pelo Conselho de Educação. Desta forma, o currículo aprovado pelo
CEE em 1994 estabelece:
4.2 O curso de licenciatura em Educação Física tem um currículo pleno de
3.630 horas-aulas, sendo que 1.050 horas-aulas se referem ao conhecimento
humanístico ao aprofundamento e ao conhecimento técnico.
4.3 A duração mínima da licenciatura em Educação Física em 9 semestres e
máximo de 14 semestres. (ESEFEGO, 1994 p.3)

É possível a percepção de um olhar humanístico e uma atenção especial ao trato
pedagógico, aspecto que afirma um processo de desvinculação do paradigma da
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aptidão física. A faculdade tende a reorganizar estratégias para sua materialização,
diminuindo conflituosamente a carga horária de alguns professores das áreas práticas
em prol da inserção de outras disciplinas que caracterizavam este novo currículo.
O currículo de 94 em linhas gerais se mostrava inovador, rompendo com alguns
ideários propostos durante toda a história da ESEFEGO, no âmbito da performance
e na concepção do saber fazer para um olhar ampliado do saber por que fazer e
a quem ensinar, engajado com o compromisso de contribuir para a promoção da
Educação:
O licenciado em Educação Física aliando os conhecimentos científicos da
Educação Física, aos conhecimentos da realidade e da estrutura escolar
brasileira, será um Educador, comprometido com a formação da consciência
individual e a incorporação de princípios e práticas que colaborem com a
promoção do bem-estar do individuo e da sociedade. (ESEFFEGO, 1994 p.1)

O currículo traz elementos diferenciados quanto à formação de professores,
a concepção de currículo, ao poder de intervenção da Educação Física perante a
sociedade, pensando a formação de um cidadão crítico. Nesse sentido, a Cultura
Corporal se contrapõe a Aptidão Física, buscando uma reflexão pedagógica a
respeito dos conhecimentos historicamente produzidos pelo homem por meio da
expressão corporal, o esporte não seria o conteúdo primordial, o professor já não
deveria pensar somente em performance, os alunos não deveriam ser separados
uma vez que o objetivo não era mais a aquisição de uma forma física atlética, através
da escola (MEDEIROS, 1998).
Assim, a obra Metodologia do Ensino da Educação Física é lançada em 1992
exercendo influência sob a licenciatura plena da ESEFFEGO, fator que pode ser
evidenciado nas ementas das disciplinas do Currículo de 1999. Porém, suas
características em muitos momentos e espaços não se materializavam durante as
aulas na instituição, fato que pode ser afirmado com a seguinte fala:
E tinha professores que colocava o Coletivo em suas referencias só para falar
que estava de bem com o currículo. E eu como coordenador pedagógico,
recebia críticas e reclamações desse professor, teve caso que eu tive que falar
pro professor tirar o Coletivo das referências. (PROFESSOR 1 E PROFESSOR 2)

Os professores não conseguiram transpor as características contempladas em
seus planos a sua práxis. Esse fato pode ser justificado por alguns fatores: falta de
competência para assumir disciplinas que até então não existiam na grade curricular,
por não conseguirem transpor a sua área do conhecimento para o novo paradigma
adotado pelo currículo, no caso a Cultura Corporal, ou ainda por indisposição de
se debruçar se especializando a cerca de determinado conteúdo. O período de
reformulação curricular de 1994 a 1999 se manifesta conturbadamente, havia uma
separação explicita do corpo docente:
(...) de um lado o grupo tido como tecnicista que era maior e do outros que
não eram, e nessa divisão a maioria dos que não eram se classificavam em
técnico superior e de acordo com o estatuto da instituição só os professores
votavam, assim a maioria dos professores eram tecnicistas, o que tornavam as
mudanças difíceis (PROFESSOR 3).

Mesmo com muitas dificuldades, o currículo de 99 foi implantado e a forma de
condução do ensino-aprendizagem deveria acontecer de acordo com o currículo,
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porém, isso não se consumava na maioria das aulas a metodologia de ensino
continuava retrógrada. O currículo não se materializa como o decidido pelo coletivo
pelo fato do papel do professor da ESEFFEGO em sua prática pedagógica ser falho,
o currículo direcionou a prática docente, mas a solidificação dele não ocorreu como
o almejado. Para ressignificar a própria prática, o corpo docente deveria aderir
uma conduta nunca pensada no caso da ESEFFEGO, os professores precisariam de
estudos, pesquisas e formação continuada.
A resistência quanto à reestruturação das aulas foi atenuada devido a três
fatores: a aposentadoria, aos novos concursos e a outro fator em especial, a saída
de professores para a pós-graduação. Os currículos da década 90 simbolizam a
mudança de paradigma, e objetiva um amadurecimento científico e ainda nos dias
atuais, reflete a sua materialização na prática do docente. A ESEFEGO e fértil à
pesquisa, isso é resultado de discussões realizadas na instituição nos fins da década
de 80 inicio da década de 90 que corroboraram para a materialização da pósgraduação em que “as professoras Michelli Ortega e Celi Taffarel vieram ministrar
na pós- graduação isso alimenta as alterações que se seguiram” (PROFESSOR 3). E
nos dias atuais pode-se cogitar a pesquisa da instituição em sua melhor conjuntura
desde sua fundação:
(...) No doutorado da federal passaram Anderson, Ademar, Thais e Marisa Mello
no mestrado e mais uma menina que foi aluna daqui passou no doutorado.
Você vai na Educação você tem o Rodrigo, você vai lá na UNB toda turma tem
um daqui, eu, Néri o Anderson, no doutorado na Faculdade de Educação você
vai encontrar o Roberto (PROFESSOR 1)

Desta forma, identificamos elementos dos currículos pautados no paradigma
da Cultura Corporal, refletidos na formação dos discentes, no que diz respeito à
pesquisa que nos remete a produção científica e a formação continuada. A produção
do conhecimento de fato foi aprimorada, e o formato do currículo que se configura
na atualidade dentro da instituição foi fruto de alterações que culminaram em um
crescimento substancial para a formação eseffeguiana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ESEFFEGO passa pela mudança de paradigma da Aptidão Física para a
Cultura Corporal de forma conflituosa e processual, no que se refere ao paradigma
em si. Um aspecto explícito é o conflito entre o currículo e a materialização das
aulas, sendo relacionado à falta de estudos e aprimoramento crítico dos professores.
Na área escolar a evolução foi significativa, nos dias atuais a ESEFFEGO forma
professores para atuar na sociedade trabalhando elementos da Cultura Corporal, na
perspectiva de formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Assim o currículo
prevê uma formação comprometida com o mundo em transformação e contribuindo
ativamente com a emancipação humana dentro e fora da escola.
ESEFFEGO: FROM THE TRAINING OF TECHNICIANS TO TEACHER TRAINING VIA CURRICULUM AND EXPERIENCES.
ABSTRACT: This article aims to analyze the historical context of transition from the epistemological
perspective of Physical Fitness to Body Culture in the training of ESEFFEGO-UEG teachers, for which
RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2648

two methodological resources were used: oral history and semi-structured interview of the teachers
of the period Refers from the 1980s to the 2000s, including transformations through curricular
pathways and pedagogical praxis.
KEYWORDS: Formation; curriculum; ESEFFEGO; memoirs

ESEFFEGO: LAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN PROFESORES DE FORMACIÓN ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS.
RESUMEN: En este artículo se pretende analizar el contexto histórico de la transición desde
la perspectiva epistemológica de aptitud física a cabo Cultura en la formación de maestros
ESEFFEGO-UEG, por lo tanto, se utilizaron dos herramientas metodológicas, la historia oral y
entrevistas semiestructuradas de la época de los profesores que se refiere a los 80 años de 2000,
las transformaciones que comprende las vías de aprendizaje y también en cuanto a la práctica de la
enseñanza.
PALABRAS CLAVE: Educación; plan de estudios; ESEFFEGO; recuerdos.
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O PROGRAMA ESPECIAL DE TREINAMENTO
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES: INÍCIO E TÉRMINO DE
UMA VISÃO FORMATIVA (1994 - 2000)1
Jean Carlos Freitas Gama2
Omar Schneider3
RESUMO
O estudo objetiva compreender como era pensada a formação acadêmica, tanto global, como em
Educação Física, na perspectiva de um Programa Especial de Treinamento, por meio das memórias
do grupo PET-EF do Cefd/Ufes (1994 à 2000). Opera na perspectiva da história cultural (CHARTIER,
2003) e utiliza a crítica documental (BLOCH, 2001). Percebe-se que o grupo passa por uma grande
transformação em seu formato e que os dispositivos de regulamentação da educação brasileira
influenciam tais mudanças.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; PET; História.

1 INTRODUÇÃO
Elaborado em 1979 pelo professor Dr. Claudio de Moura Castro, o Programa
Especial de Treinamento (PET) nasceu como um programa de excelência dentro
das universidades públicas do Brasil, que selecionava apenas os melhores alunos de
determinado curso da graduação, para desenvolverem atividades extracurriculares,
que visavam a promover uma formação de melhor qualidade em comparação com
alunos que só faziam a graduação. As atividades compreendiam o ensino a extensão
e, principalmente, a pesquisa, pois um dos mais relevantes objetivos iniciais do
programa na época era “criar uma elite intelectual” (DESSEM, 1995).
Após a sua criação o projeto cresceu e passou a ser implantado em diversos
cursos das universidades. No Centro de Educação Física e Desportos (Cefd), da
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ele foi introduzido como em agosto
do ano de 1994.
A pesquisa objetiva compreender os caminhos percorridos para a implantação
e consolidação do Grupo PET-Educação Física (PET EF) da Ufes. Buscaremos, neste
momento, compreendê-lo como programa de treinamento, para tanto, trabalharemos
com uma periodização que tem como marco delimitador a sua implantação no
ano de 1994, até o seu “encerramento”, como programa de treinamento, ocorrido
no ano de 2000. Tomaremos como principal referencial teórico a perspectiva da
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), jeanfreitas.gama@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) petcefd@gmail.com
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história cultural (CHARTIER, 2003), ancorados em Bloch (2001) e Le Goff (2012),
para recorrermos aos diversos documentos que se caracterizam como memória das
atividades do PET-EF.
Percebemos que o programa sofreu uma série de modificações nesse período e
ao longo desse percurso, foram feitos vários investimentos financeiros e intelectuais
para que o programa conseguisse cumprir suas metas de formação. Assim, é
necessário dar visibilidade para o que foi produzido com esse investimento.
Nossas fontes tiveram como base alguns textos e relatórios técnicos e de
avaliação da Capes sobre o PET, produções acadêmicas relacionadas com a história
do programa, documentos encontrados nos arquivos e computadores do grupo do
PET Educação Física.
2 METODOLOGIA
Nosso estudo configura-se como uma proposta de pesquisa qualitativa
(FLICK, 2003), nossos principais referenciais teórico-metodológicos estão apoiados
na perspectiva da história cultural (CHARTIER, 2002). Dessa forma, buscamos
compreender historicamente o grupo e como ele se constituiu em seu tempo e
contexto.
Para Chartiier (2002, p.17) “A história cultural, tal como entendemos, tem por
principal objecto identificar o modo como diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”.
A história cultural descrita por Chartier (2002) é perspectivada sobre três
conceitos considerados fundamentais para o autor, são eles, as representações, as
práticas e as apropriações.
Ao tratarmos nosso objeto sobre o enfoque da história cultural estamos nos
propondo a compreender a história numa visão micro, voltada para determinado
grupo, em determinados contextos e diferentes épocas, onde as práticas,
representações e produções de sentido se construíram dentro de diversas
perspectivas sociais e de formação acadêmica, e sob diferentes formas de
apropriações de saberes. Ancorados em Chartier (2002) entendemos necessária
a compreensão das especificidades, e das práticas culturais inerentes ao espaço e
população estudados, para que possamos compreender a construção das relações
estabelecidas e os desfechos ocorridos, pois a compreensão das singularidades nos
ajudam a (re)construir os fatos formando um teia de informações que servem ao
entendimento do presente e projeção do futuro.
As análises foram feitas por meio da crítica documental (BLOCH, 2001),
utilizando, em nossa metodologia, os preceitos de Marc Bloch (2001) e Jacques LeGoff (2012), autores que nos ajudam a pensar as diversas relações construídas entre
o homem, suas memórias e a construção da história. A obtenção dos dados nesta
primeira etapa foi feita por meio de análise documental dos arquivos, encontrados
na sala e nos computadores do PET Educação Física.
3 DISCUSSÃO
Para contarmos a história do PET Educação Física, é necessário compreendêlo em seu contexto histórico, destacando os protagonistas de sua constituição,
RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2651

focalizando, também, aqueles que estiveram presentes naquele momento e os
vestígios deixados nos registros.
Em consonância com Le Goff (2012, p. 112), compreendemos os documentos
como monumentos que devem ser desmontados, “[...] pois não são inocentes, cabe
ao historiador avaliar sua credibilidade e veracidade e, além disso, desmistificá-lo [...]
as condições de produção do documento devem ser minuciosamente estudadas”.
Ao desmontarmos nossos monumentos, percebemos que a pessoa responsável
pela implantação do grupo no Cefd/Ufes foi a professora Elaine Romero, sob a
justificativa de que o programa propiciaria novas situações de ensino e condições
de aprofundamento do conhecimento em determinados assuntos, além de ser um
importante elemento de integração entre a graduação, a extensão e a pós-graduação.
De acordo com o projeto encaminhado ao Cefd e a Capes: “A implantação do PET
no CEFD [seria] uma contribuição deveras importante para a manutenção de um
clima acadêmico de estudo, pesquisa e extensão imprescindível a uma formação
de excelência” (PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO PET - EF, 1994, p. 8). Dessa forma
o grupo se instaura no Cefd e começa a se consolidar como um programa de
excelência. Sua primeira troca de tutoria ocorre em 1997, quando é assumido pelo
prof. Ms. José Luiz dos Anjos.
No segundo semestre do ano de 1997, a Capes encomendou uma avaliação geral
dos grupos PET de todo o Brasil, feita externamente pelo Núcleo de Pesquisa do
Ensino Superior da USP (Nupes/USP). O processo foi coordenado pela professora
Elizabeth Balbachevsky, que afirma: “Os resultados da pesquisa que realizamos para
medir o impacto do programa nos cursos de graduação redundaram num quadro
geral positivo” (1998, p. 21). Apesar disso, a Capes não considerou satisfatórios os
resultados obtidos e ela mesma, em 1998, formou uma nova comissão externa para
outra avaliação do programa. O resultado final de tal processo culmina em término
do PET (em 1999) no formato de programa de treinamento.
Percebemos que, possivelmente, as novas propostas da Lei de Diretrizes
Básicas da educação de 1996 (LDB) influenciaram as decisões tomadas em relação
aos grupos PET, nos anos subsequentes, pois, se analisarmos as ideias contidas no
pensamento filosófico do projeto, como programa de treinamento, veremos que
muitas delas vão de encontro à reforma educacional instaurada no cenário brasileiro.
Um dos documentos que mais evidenciam essa relação de influência entre as
bases legais educacionais instauradas à época e as mudanças ocorridas no PET
é o Ofício Circular da Capes nº 30/99, que foi enviado a todos os grupos do país,
com o intuito de estabelecer uma “reformulação” geral no formato do programa,
tendo como consequência o seu fim como Programa Especial de Treinamento. No
documento, justificava-se que:
O ministério da Educação [vinha] desenvolvendo políticas destinadas à
graduação, motivado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
e pelo Plano Nacional de Educação [...]. Nesse contexto, o PET e o PROIN [seriam]
reformulados, mantendo-se os itens de apoio previstos, desde que [pudessem]
servir aos objetivos que se [pretendiam] atingir, visando uma maior articulação com
o conjunto mais amplo das políticas mencionadas ( BRASIL, 1999, p. 1).
No início do ano de 1999, o professor José Luiz dos Anjos deixou a tutoria do
PET-EF para realização do seu doutorado. Dessa forma, o grupo foi imediatamente
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assumido pelo professor Dr Amarílio Ferreira Neto, que começou a desempenhar
suas atividades como tutor em meio a uma fase complicada vivenciada pelo
programa, que ocorria tanto em nível nacional, quanto na própria Ufes. Conforme
Martin (2005, p. 12), “Em 1999, a CAPES determinou o encerramento das atividades
do Programa a partir de 31 de dezembro, através do Ofício no 30/99”.
Em maio do ano de 2000, o professor Amarílio Ferreira Neto pediu o
desligamento do grupo que foi assumido pela professora Drª. Mara Lucia Cristan em
2000, e passou a enfrentar uma fase de muitos embates e de diversas mudanças.
O funcionamento do PET-EF não foi encerrado, entretanto, a partir deste
ano os ideais de um Programa Especial de Treinamento não operavam mais na
lógica institucional dos grupos, bem como o gerenciamento e a coordenação, que
passaram a ser do Departamento de Modernização e Programas da Educação
Superior (Depem), vinculado à Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC)..
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grupo PET-EF iniciou suas atividades no Cefd em 1994 e foi implantado sob
a ótica de uma formação acadêmica diferenciada e de excelência que considerava
apenas os melhores alunos com o intuito de treiná-los a suprir demandas surgidas
no meio universitário e profissional.
Para Charlot (2014), precisamos entender o aluno inserido no contexto
universitário, pois, conforme esse autor, os estudantes entram na universidade com
um objetivo principal de completar uma carreira e nem sempre eles estão interessados
em aprender os saberes divulgados em princípio pelos professores. Afirma o autor
que “Lleva tiempo aprender qué significa ser estudiante en la universidad [...]”
(Leva tempo aprender o que significa ser estudante na universidade) (2014, p. 19,
tradução nossa). Logo, precisamos compreender que o aluno chega ao ensino
superior carregado de experiências, porém ele não entra na universidade como uma
obra acabada; o processo formativo precisa “lapidar” esse aluno que, por sua vez,
também precisa atentar para essa nova fase.
Analisar o PET como Programa Especial de Treinamento implica perceber um
determinado tipo de projeto formativo pensado para as universidades brasileiras,
projeto esse que buscava privilegiar apenas os “melhores”, na ótica da Capes e da
própria proposta de ensino superior pensada pelo governo na época.
THE SPECIAL UFES PHYSICAL EDUCATION TRAINNING PROGRAM: STARTING
AND ENDING A FORMATIVE VISION.
ABSTRACT: The objeticve of this study is to understand how the academic formation, both global
and Physical Education, was conceived in the perspective of a Special Training Program, through
the memories of the PET-EF group at Cefd/Ufes (1994 to 2000). It uses the concept of cultural
history (CHARTIER, 2002) and the critical documentary (BLOCH, 2001). It is perceived that the group
undergoes a major transformation in its format and that the regulatory mechanisms of Brazilian
education influence such changes.
KEYWORDS: Physical Education; Training Program; History.
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EL PROGRAMA ESPECIAL DE ENTRENAMIENTO EDUCACIÓN FÍSICA DE LA
UFES: INÍCIO Y FIN DE UNA VISIÓN FORMATIVA (1994 - 2000)
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo comprender cómo se pensaba la formación académica,
tanto en general como en la Educación Física, sob la perspectiva de un Programa Especial de
Entrenamiento, a través de las memorias de grupo PET-EF de Cefd/Ufes (1994 – 2000). Opera en la
perspectiva de la historia cultural (CHARTIER, 2003) y utiliza la crítica documental (BLOCH, 2001).
Se observa que el grupo sufre una transformación importante en su formato y que las disposiciones
reguladoras de la educación brasileña influencia estos cambios.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; PET; Historia.
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“ENTRE ACHADOS E PERDIDOS: A SALA DE
COLEÇÕES ESPECIAIS DA BIBLIOTECA FEF/
UNICAMP”1
Dulce Inês Leocádio2
Carmen Lúcia Soares3
RESUMO
A Sala de Coleções Especiais da Biblioteca “Prof. Asdrúbal Ferreira Batista” da FEF/Unicamp vem
sendo criada desde o ano de 2010. Seu acervo, de valor histórico, contribui para o conhecimento
e pesquisas na área de Educação Física e Esportes, sendo composto de obras que datam desde
fins do século XIX, compreendendo livros, revistas, jornais, fotografias, manuscritos, documentos
diversos e diferentes objetos da cultura material. Nosso objetivo é apresentar e divulgar as coleções
existentes.
PALAVRAS-CHAVE: Coleções especiais; Acervos; História do Esporte.

INTRODUÇÃO
A Biblioteca “Prof. Asdrúbal Ferreira Batista” da Faculdade de Educação Física
(FEF) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), possui um acervo de
aproximadamente 23.000 volumes. Além da constante atualização deste acervo, a
Biblioteca é detentora de uma coleção de obras que datam do final do século XIX,
e que abrange jornais, revistas, livros, manuscritos, fotografias, troféus, medalhas,
entre outros objetos da cultura material. Muitos dos títulos destas coleções são
classificados como importantes fontes de pesquisa histórica de inegável valor, sendo
que alguns desses títulos não existem em outras bibliotecas do país, nem mesmo
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é depositária e zela pela memória da
produção intelectual gerada no Brasil. Este importante conjunto de obras e objetos
é de grande valor histórico para aqueles que se dedicam a realizar pesquisas na
área da história e sociologia da Educação Física e Esportes, sendo um importante
ponto de ancoragem na constituição de fontes para diferentes problemas e temas
de pesquisa.
Uma das primeiras ações para dar visibilidade aos acervos foi a realização de
exposições e seminários a partir do segundo semestre de 2010.
Esta sala de Coleções Especiais tem como objetivos:
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), dulce@fef.unicamp.br
3 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), carmenls@unicamp.br
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• Preservar a integridade física das coleções especiais existentes e armazenadas;
• Disponibilizar as coleções especiais para consulta através da Base de Dados
Acervus do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP – SBU;
• Digitalizar o acervo das coleções especiais preservando-as e permitindo que
as ganhem visibilidade e rompam as fronteiras geográficas.
A conservação, restauração e preservação destas coleções e está sendo
concebida e implementada a partir de quatro frentes de trabalho:
• Consolidação do Laboratório de higienização;
• Pré-catalogação e catalogação do material existente;
• Adequação do Espaço Físico;
• Digitalização dos materiais do acervo levando em conta as limitações
impostas pela legislação vigente relativa aos Direitos Autorais.
COLEÇÕES EXISTENTES
Entre achados e perdidos, nossas coleções vieram de diferentes lugares e as
doações tinham características muito particulares. Foram tanto resultado de zelo
de familiares para que a coleção se mantivesse viva, quanto de uma constante
busca da Biblioteca para que coleções que estavam prestes a se tornarem material
descartável, recebessem atenção e preparo técnico para uso da comunidade interna
e externa à Universidade. Assim, nossa sala de Coleções Especiais é constituída por:
• Coleção “Prof. Asdrubal Ferreira Batista”
Assunto: específica em atletismo, conta com: 720 livros, 12 títulos de periódicos,
fotografias, medalhas e troféus. (Coleção doada em 1996)
• Coleção “Prof. Antonio Boaventura da Silva”
Assunto: Educação Física e Esporte, formada por: 820 livros relativos aos
diferentes campos do conhecimento da Educação Física, Esportes, História, Sociologia,
Medicina e Educação; 10 títulos de periódicos que datam de 1930; manuscritos;
fotografias; medalhas e troféus. Esta coleção foi doada espontaneamente pela
família do Professor Boaventura, um dos fundadores do Curso de Educação Física
da Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2007 traduzindo o desejo de que
sua coleção estivesse em uma Instituição Pública que permitisse amplo acesso e
zelasse pela sua conservação.
• Coleção Prof. Pedro Stucchi Sobrinho
Assunto: documentos diversos dos Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), que
datam da década de 1960; 630 livros de assuntos relativos aos diferentes campos
do conhecimento da educação física e esportes; 3 títulos de periódicos que datam
da década de 1940; manuscritos; fotografias; medalhas e troféus. Esta coleção foi
doada pela família em 2009, traduzindo o desejo de que estivesse em uma Instituição
Pública que permitisse amplo acesso e zelasse pela sua conservação.
• Coleção Prof. José Inglez
Assunto: Hemeroteca constituída por 33 volumes com aproximadamente
300 páginas de recortes do jornal A Gazeta Esportiva, de 1947 a 1979, tratando
especificamente sobre Esporte Universitário. Adquirida em 1998.
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• Coleção Prof. Francisco Rocha Neto
Assunto: coleções do jornal “A Gazeta Esportiva” desde 1930 a 1945. Esta
coleção foi doada pela família em 2009, traduzindo o desejo de que sua coleção
estivesse em uma Instituição Pública que permitisse amplo acesso e zelasse pela
sua conservação.
• Coleção Oswaldo e Écio Pogetti
Assunto: Jogo de Damas, coleção constituída de documentos diversos,
livros e revistas sobre o assunto, bem como equipamentos para o jogo de damas
(tabuleiros, pedras), sendo único no Brasil. Esta coleção foi doada pela família em
2008, traduzindo o desejo de que sua coleção estivesse em uma Instituição Pública
que permitisse amplo acesso e zelasse pela sua conservação.
REVISTAS
No Brasil, há uma fértil cultura de revistas desde fins do século XIX, mas,
especialmente nas primeiras décadas do século XX. As revistas proliferavam, mas
nem sempre tinham vida longa. Seu caráter às vezes efêmero revelava também
o entusiasmo por temas e problemas nem sempre suficientemente capazes de
se sustentar por muito tempo. As revistas específicas do campo do esporte e da
educação física foram razoavelmente numerosas desde fins do século XIX e tiveram
um tempo de vida bastante variado. Os extensos estudos realizados por Amarílio
Ferreira Neto e Schneider e Ferreira Neto4 sobre revistas deste gênero no Brasil
mostram, de modo bastante claro, o panorama periodístico do campo ao longo do
tempo. Uma das Coleções Especiais pertencentes ao acervo de nossa Biblioteca é
constituída por três títulos de periódicos criados na década de 1930. As coleções de
periódicos que fazem parte deste acervo são constituídas de praticamente todos os
números por elas publicadas entre as décadas de 1930 e 1940.
• Educação Physica - Revista Téchnica de Sports e Athletismo5 (1932-1945).
Trata-se de um periódico que circulou entre os anos de 1932 a 1945 publicando
um total de 88 números, alcançando 10 países, em especial a América Latina,
18 estados brasileiros e 138 cidades. Criada por uma mantenedora privada,
a Companhia Brasil Editora S.A., situada na capital do país à época, Rio de
Janeiro, esse periódico ao longo dos anos vai mudando sua periodicidade
que de semestral, quando de sua aparição, passa a quadrimestral, trimestral
e, finalmente, mensal.
• Revista de Educação Física e Esporte do Exercito6. Trata-se de um periódico de
divulgação científica do Exército Brasileiro e foi fundado em 1932 pelo General
Newton Cavalcanti tendo como redator-chefe o Capitão Silvio Américo de
4 Ver, Schneider e Ferreira Neto (2009, 2008, 2004); Ferreira Neto e Schneider (2002); Ferreira
Neto (2004).
5 Inúmeros estudos tomaram e tomam este periódico como fonte de pesquisa, abarcando diferentes
temáticas acerca da história da educação física e do esporte no Brasil. Ver: Ferreira Neto (2004);
Goellner (1999, 2001); Ferreira Neto et al. (2002); Schneider et al. (2009); Schneider, Ferreira Neto
(2004, 2008); Souza Neto (2004); Ladislau (2010).
6 Esta revista encontra-se digitalizada desde seu primeiro número publicado em maio de 1932.
Disponível em: <http://www.revistadeeducacaofisica.com.br/paginas/arevista.htm>.
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Santa Rosa; 1° Secretário o 1° Tenente Carlos Ribeiro Trovão e como gerente o
Capitão Silvio Tavares Libânio. Publicada pela Escola de Educação Física do
Exército desde sua fundação e mais recentemente pelo Instituto de Pesquisa
da Capacitação Física do Exército, trata-se de um periódico que se encontra,
ainda, em circulação e em fase de digitalização.
• Sport Illustrado7. Trata-se de um semanário que traz notícias esportivas em
geral destacando competições de diferentes modalidades e em diferentes
regiões do Brasil. Sua primeira edição data de 12 de abril de 1938 tendo circulado
até o ano de 1952. De propriedade da Companhia Editora Americana S.A.
teve como diretor Gratuliano Brito; sua sede é no Rio de Janeiro, possuindo
uma sucursal em São Paulo.
As imagens são abundantes em suas páginas e recebem um bom tratamento
técnico se considerarmos a época de sua circulação. Outro aspecto concernente
às imagens é o fato de apresentarem ambos os sexos, em diferentes modalidades
esportivas, eventos esportivos e festivos de clubes e escolas. Seu conteúdo deseja e
procura “cobrir” a vida esportiva do Brasil e do mundo, trazendo informações acerca
da participação de atletas de todos os estados brasileiros em competições nacionais,
regionais, locais e mesmo escolares. Assim, permite uma “leitura” nacional da prática
esportiva do período realizada, majoritariamente, em clubes e associações. Em suas
páginas quase não há publicidade de produtos, mas, sim, de eventos realizados por
diversos clubes no Brasil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a existência de uma sala de coleções especiais numa biblioteca
de Educação Física é altamente singular e estimulante para a pesquisa em História
do Esporte e da Educação Física.
BETWEEN LOST AND FOUND: THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY
OF FEF/UNICAMP
ABSTRACT: The Special Collections of the “Prof. Asdrúbal Ferreira Batista” Library, of the FEF/Unicamp,
has been created since 2010. Its collection, with historical value, contributes to the knowledge and
researches in the field of Physical Education and Sports. It is composed of several works dating back
to the end of the 19th century, containing books, magazines, newspapers, photographs, manuscripts,
various documents and different objects of the material culture. Our goal is to present and disseminate
its collections.
KEYWORDS: Special collections; Archives; History of sport.

ENTRE PERDIDOS Y ENCONTRADOS: LA SALA DE COLECCIONES ESPECIALES
DE LA BIBLIOTECA FEF/UNICAMP
RESUMEN: La Sala de Colecciones Especiales de la Biblioteca “Prof. Asdrúbal Ferreira Batista” de la
FEF/Unicamp viene siendo creado desde el año de 2010. Su acervo, de valor histórico, contribuye
para el conocimiento e investigaciones en el campo de Educación Física y Deportes. El acervo es
constituido de obras que datan desde fines del siglo XIX y comprenden libros, revistas, periódicos,
fotografías, manuscritos, documentos diversos y objetos de la cultura material. Nuestro objetivo es
presentar y divulgar las colecciones existentes.
PALABRAS-CLAVE: Colecciones especiales; Acervos; Historia del Deporte.
7 Ver Rizzuti; Devide; Votre (2005).
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OS PRIMEIROS PASSOS DOS CENTROS DE
MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE NAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS1
Christiane Garcia Macedo2
Silvana Vilodre Goellner3
RESUMO
O objetivo desse texto é descrever e analisar as primeiras ações realizadas para se criar os Centros
de Memória (CMs) da Educação Física e Esporte das Universidades Federais. Utilizei entrevistas de
História Oral e análise documental. A criação dos CMs não é marcada por um único ato, mas por um
conjunto de interesses e ações. A princípio e a nível local, percebemos a importância do envolvimento
pessoal e da sensibilização para a memória.
PALAVRAS-CHAVE: Centros de Memória; História; Origem.

INTRODUÇÃO
Quais os primeiros passos de um centro de memória (CM)? Qual sua origem,
início, fato de criação? O objetivo deste texto é descrever e analisar, de forma
muito resumida, as primeiras ações locais, ou seja, ligadas diretamente aos CMs das
Universidades Federais brasileiras, realizadas para criar os CMs.
CAMINHOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS
Utilizamos a história cultural como lente para todo o trabalho, desde a sua
concepção à análise. Como fontes usamos entrevistas com professores e funcionárias
envolvidas no início dos CMs; documentos escritos e textos acadêmicos produzidos
sobre esses centros. Utilizamos o processamento feito pelo Projeto Garimpando
Memórias.
OS PRIMEIROS MOMENTOS
O primeiro CM em Universidades Federais que achei indícios foi o Centro de
Memória do Esporte (CEME/UFRGS). Ele foi criado em 1996 e instalado na Escola de
Educação Física (ESEF). A iniciativa foi da professora Janice Zapperlon Mazo, com
apoio da bibliotecária da escola, Rosalia Pomar Camargo. Segundo Mazo (2015),
as tentativas para se criar um espaço ligado a memória já acompanhavam a sua
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES (bolsa de doutorado).
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), chrisgmacedo@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), goellner@gmail.com
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trajetória acadêmica desde sua especialização na Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), em 1990. A biblioteca da ESEF, já possuía um acervo histórico, o que
facilitou a criação do CEME.
O Centro de Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer (CEMEF/
UFMG), foi criado em 2001 sob a coordenação do professor Tarcísio Vago, ligado
à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade
Federal de Minas Gerais (EEFFTO). Nessa escola existem registros de preocupação
com a questão da memória institucional, no ano de 1977, quando é proposto a
implementação de um Centro de Documentação e Informação (CEDOC) (Oliveira,
2016) e também por iniciativas da bibliotecária Shirley Maciel. Além disso, o então
diretor da escola em 1999, Juan Greco, tinha interesse na instalação de um Memorial
da EEFFTO. Foi em 2001, que o professor Tarcísio enviou um documento com a
proposta para a reunião da congregação da EEFFTO, e no dia 07 de abril de 2001,
foi aprovado a criação do CEMEF.
No Rio de Janeiro, foi criado, no mesmo ano do CEMEF, o Centro de Memória da
Escola de Educação Física, posteriormente denominado Centro de Memória Inezil
Penna Marinho (CMIPM/UFRJ), vinculado à Escola de Educação Física e Desportos
(EEFD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também nesse lugar já haviam
iniciativas anteriores de duas professoras: Lívia Prestes Lemos da Silva e Márcia
Fajardo. A criação deste CM foi oficializada em Sessão Pública da Congregação da
EEFD.
Esses três primeiros centros, de certa forma, consolidam e divulgam o nome
Centro de Memória na área. Eles influenciaram a criação de outros CMs, como o
Centro de Memória da Educação Física e do Esporte no Nordeste (CEMEFEN/UFPB).
Esse centro foi criado em 2002 na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
e é vinculado atualmente à Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A criação foi
proposta pelo professor Ricardo de Figueiredo Lucena. Nesse momento inicial o
CEMEFEN funcionou como um grupo de estudos, se focando na busca de fontes
em outros locais, como a biblioteca da instituição. Diferente dos três primeiros CMs,
não foi feito uma recolha do arquivo do curso ou uma busca a professores antigos.
Em novembro de 2004 foi criado o Centro de Memória do Departamento de
Educação Física da Universidade Federal do Paraná (CEMEDEF/UFPR). A proposta
foi da professora Vera Luiza Moro que iniciou o trabalho com três bolsistas para
limpeza e organização do acervo do Departamento de Educação Física, com a
parceria do Arquivo Público do Paraná. Vera Moro (2016) nos conta que a idéia
surgiu da sua participação no grupo de estudos do professor Marcus Aurélio Taborda
de Oliveira, da existência de um arquivo da antiga Escola de Educação Física e
Desportos do Paraná, e também por ter assumido uma disciplina ligada à História
da Educação Física no curso. Antes de sua participação no grupo de estudos ela
não tinha se envolvido com pesquisas históricas. O centro foi registrado em Ata do
Departamento de Educação Física, em 2006. Nesta ata consta a destinação de um
espaço para o CEMEDEF.
Voltando ao nordeste, o Centro de Memória do Esporte, da Educação Física e
do Lazer (CEMEFEL/UFS) da Universidade Federal de Sergipe, foi implantado em
2005. Os professores envolvidos na criação foram José Américo Menezes, Sérgio
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Dorenski Dantas Ribeiro e Halmicar Silveira Dantas Junior. Os três professores
relatam que perceberam a necessidade de um espaço que pudesse agregar esses
trabalhos, os materiais do próprio curso, bem como as monografias de graduação,
e se firmar o grupo de estudos. Pensando nisso, era necessário um local e para
“criar o fato”, segundo Ribeiro (2016, p. 7), os professores definiram uma sala de
professores para ser o CM e foi uma forma de afirmação de sua criação.
O surgimento enquanto grupo de estudo se assemelha ao CEMEFEN, sendo
um desejo de vários(as) docentes com interesse na pesquisa histórica da localidade.
Mas já se destaca que o envolvimento com a pesquisa histórica, embora aproximasse,
não dava a eles conhecimentos de organização de acervo. Talvez porque nesse
momento o mais importante era recolher o material prestes a se perder e se dedicar
à pesquisa.
Ainda na região Nordeste e também ligado a relação com grupo de pesquisa,
outro CM aparece alguns anos mais tarde. O Centro de Memória do Esporte e da
Educação Física da Bahia (CEMEEFB - UFBA), coordenado pelo Professor Augusto
César Rios Leiro e criado em 2008. A criação do CEMEEFB foi motivada pela relação
do professor César Leiro com a história do Movimento Estudantil da Educação
Física na Bahia4, tendo reunido uma coleção de cartazes dos Encontros Nacionais
dos Estudantes de Educação Física e documentos de oposição à Associação dos
Professores de Educação Física (APEF) (LEIRO, 2017). Esse CM também foi aprovado
na Congregação da unidade. A primeira atividade, considerada também a “reunião
de fundação simbólica do Centro de Memória da Educação Física da Bahia” (LEIRO,
2017, p. 6), foi um encontro de professores no clube Recreativo Campomar. Porém,
um problema enfrentado pelo CEMEEFB desde seu início até os dias de hoje é a
questão do espaço, que acaba gerando certa descontinuidade das suas ações, já
que não há uma rotina de CM.
Outro CM na mesma situação em relação ao espaço e ligado a um grupo
de estudo é criado em 20095. O Centro de Memória do Esporte e da Educação
Física de Juiz de Fora (CEMEF-JF), coordenado pelo professor Carlos Fernando
Ferreira da Cunha Júnior, está ligado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em História
da Educação Física (GEPHEFE) da Faculdade de Educação Física e Desportos
(FAEFID) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em 2009 tem um projeto
de pesquisa financiado pela FAPEMIG. O envolvimento do professor Carlos Cunha
com a pesquisa história se deu por uma aproximação desde sua graduação com as
discussões das ciências humanas. Após retornar do seu doutorado, cria o GEPHEFE
e já como professor do Programa de Pós-graduação começa a participar de um
Grupo de Estudo. Com esse grupo já começa a pesquisar a Educação Física em Juiz
de Fora e sente a necessidade de ter um espaço.
Nos dois casos, os próprios coordenadores preferem dizer que são CMs em
formação (CUNHA JUNIOR, 2016; LEIRO, 2017). Ainda num processo de criação,
mesmo que já se passe vários anos a falta de espaço e rotina acaba por descaracterizar
o que eles mesmos idealizaram como CM.
4 César Leiro se envolveu com o Movimento Estudantil na década de 1980.
5 Localizamos o projeto na lista de aprovados no link: < http://www.fapemig.br/admin/editais/
upload/2009-16%20-%20Esporte%20Aprovados.xls >. Não identificamos outra data de criação.
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O Centro de Memória da Educação Física e do Esporte da Universidade Federal
do Mato Grosso (CEMEFE/UFMT) foi criado em 2011 a partir da realização de duas
dissertações. É coordenado desde o seu início pelo professor Evandro Carlos Moreira.
Através dos projetos levantaram e organizaram acervos. Conquistaram também um
espaço para abrigar do acervo.
O Memorial da Educação Física e do Esporte foi criado em maio de 2014 para
preservar especialmente a memória do Centro de Educação Física e Desportos
(CEFD) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A iniciativa foi do professor
Marco Aurélio Acosta no momento em que era Diretor do CEFD/UFSM.
Resumidamente os CMs tiveram, em seu início, objetivos muito similares. Com
três eixos centrais: resgatar, preservar e divulgar a memória e história da Educação
Física e esporte. A maioria também apresenta o incentivo a pesquisa e o resgate de
acervos e Memórias do próprio curso de formação como importante ação do CM.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Com a apresentação destes dez Centros de Memória, vemos que cada um tem
suas particularidades, estão em diferentes fases e têm diferentes formas de lidar
com o trabalho de coleta/produção, preservação e divulgação da memória. Os
três primeiros contaram com iniciativas de preservação da memória da instituição,
anteriores a criação do CM. Nos demais, podemos ver que todos tiveram alguma
influência do CEME e/ou do CEMEF, criando uma espécie de movimento entre as
iniciativas que acabam seguindo atividades parecidas como a busca por materiais
da própria instituição, a preocupação com a divulgação e pesquisa, a realização de
eventos ou exposições.
Outro fato que nos chamou a atenção é que todos foram registrados em seu
respectivo departamento, passando e sendo aprovados em reuniões. Porém, pela
burocracia da Universidade, eles se tornaram projetos de extensão, pesquisa ou apenas
projetos pessoais dos(as) envolvidos(as), ou seja, não foram institucionalizados.
Também fica claro que a criação/origem de um CM não é um ato apenas, de
solenidade, ou de escrita de um projeto, ou de divulgação de uma página, ou de
aprovação em uma reunião, mas um conjunto de influências, contextos e ações
que constituem uma possibilidade de afirmação do CM. Cada ação descrita acima
isoladamente não constituiu os CMs, mas eles juntos vêm constituindo várias formas
de vir a ser dos CMs.
Foucault6, ao falar sobre a origem do homem, diz: “A história ensina também a
rir das solenidades da origem. (...) Deseja-se acreditar que, em seu início, as coisas
se encontravam em seu estado de perfeição; que elas saíram resplandecentes das
mãos do criador ou na luz sem sombra da primeira manha” (2013, p. 276). No caso
dos CMs, o seu início esteve mais próximo de uma luta por manter e resgatar, e
de desejos de pesquisa e consolidação de grupos, cercados por documentos
empoeirados e escassez de espaço, do que de uma solenidade salvadora.
Portanto, como nos alerta Bloch, não devemos nos dar por satisfeitos em contar
apenas sobre suas origens, o que o autor chama de “obsessão pelas origens” (2001,
6 Texto originalmente escrito em 1971.
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p. 56). Há muito sobre o desenrolar desses CMs que o levaram a ser o que são hoje,
como as continuidades e descontinuidades, a forma de organização os acervos, o
que optaram por preservar ou não, que relação fizeram com a pesquisa, ensino e
extensão.
THE FIRST STEPS OF THE MEMORY CENTERS OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS IN FEDERAL UNIVERSITIES
ABSTRACT: The purpose of this text is to describe and analyze the first actions taken to create the
Memory Centers (CMs) of the Physical Education and Sports of the Federal Universities. I used oral
history interviews and documentary analysis. The creation of CMs is not marked by a single act, but
by a set of interests and actions. At first and at the local level, we realize the importance of personal
involvement and awareness of memory.
KEYWORDS: Memory Centers; History; Origin.

LOS PRIMEROS PASOS DE CENTROS DE MEMORIA EDUCACION FÍSICA Y
DEPORTE EN UNIVERSIDADES FEDERALES
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es describir y analizar las primeras acciones tomadas para
crear los Centros de Memoria (CMs) de Educación Física y Deportes de las Universidades Federales.
Solía entrevistas de historia oral y análisis documental. La creación de la CMS no está marcada por un
solo acto, sino por un conjunto de intereses y acciones. El principio y el nivel local, se dan cuenta de
la importancia de la participación personal y la sensibilización de la memoria.
PALABRAS CLAVES: Centros de Memoria; Historia; Origen.
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O JORNAL O ESTADO DE S. PAULO COMO FONTE: O
CASO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA1
Luciano Galvão Damasceno2
RESUMO
Este trabalho trata da importância da fonte impressa para conhecer a história da Educação Física. Tem
como objetivo geral notar que o jornal pode ser somado a outras fontes para matizar e enriquecer a
explicação e compreensão do objeto estudado e, objetivo específico, demonstrar o conteúdo sobre
Educação Física encontrado em levantamento no site do jornal O Estado de S. Paulo. Concluímos
que a fonte impressa além de enriquecer e matizar as possibilidades de compreensão, suscita novas
pesquisas.
PALAVRAS-CHAVE: Jornal; História; Educação Física escolar

Esta comunicação tem como objetivo geral apontar a importância da fonte
impressa (jornal) como meio para se compreender a história de determinados
eventos. Como objetivo específico visa demonstrar o conteúdo disponibilizado pela
fonte e como ele contribuiu para uma compreensão mais enriquecida do que foi
estudado. Realizei um recorte do primeiro capítulo da minha tese de doutorado,
cujo objetivo foi realizar uma revisão sobre os processos de renovação da Educação
Física (EF) entre os anos de 1980 e 1990. Além de utilizarmos como fonte os livros e
os artigos científicos, realizamos uma pesquisa no jornal O Estado de S. Paulo, para
observamos como a EF era veiculada e se havia relação com as ideias formuladas,
debatidas e difundidas no âmbito dos processos de renovação, que ao nosso ver
orbitaram a produção acadêmica, mas através de instituições, atividades e meios
difusores distintos. Para encontrarmos publicações acessamos o site de assinantes
do jornal (Acervo Estadão) e realizamos um levantamento documental com as
palavras-chave “ensino de educação física escolar” e “professores de educação
física”. Encontramos através da primeira palavra-chave 11 notícias/reportagens
(N/R) e informações/anuncios (I/A) e através da segunda palavra-chave 86 N/R,
I/A e propagandas (P)3.
No que concerne a historiografia, Luca (2008) afirma que na década de 1970,
ainda eram pouco utilizados o jornal e a revista como fonte. Era comum a história da
imprensa, mas pouco comum fazer história com base na imprensa. Segundo Luca
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP),
luciano_gd@hotmail.com
3 As propagandas são sobre lazer e saúde em spas, hotéis e condomínios, porém, não as tratamos
por estarem afastadas de nosso objetivo.
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(2008) o critério de verdade4 era uma das barreiras, visto que as fontes deveriam
ser marcadas pela imparcialidade, pela credibilidade, pela objetividade e pela
fidedignidade. Assim, sob esta ótica, os jornais não seriam adequados, ao passo que
“... essas ‘enciclopédias do cotidiano’ continham registros fragmentários do presente,
realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões” (LUCA, 2008, p.
112). Dessa maneira, temos que considerar a peculiaridade da fonte jornalística e
estabelecer distinções entre notícia, reportagem e informação. Marcondes Filho
(2009) diz que notícia é transformar um fato individual ou social em interesse
geral, vislumbrando a objetividade, mas, ao contrário, nunca é neutro e imparcial. A
reportagem, segundo Berger e Marocco (2009) procura levar a gênese do fato e/
ou relatá-lo. Oscila entre uma pretensão de autonomia e objetividade jornalística e
uma proximidade com a narrativa literária. No caso do que estamos chamando de
anuncio, o que mais se aproxima é a informação que, segundo Santos (2009), tem
a preocupação de garantir a integridade da mensagem a ser informada.
Para a menção no texto enquanto referência documental, levou-se em conta as
duas décadas (1980 e 1990) e o objeto de estudo “ensino de EF escolar”, o que nos
restou para compor o texto quatro N/R, doze I/A e um pequeno manifesto. Desse
modo, de 97 itens jornalísticos selecionamos 17, o que representa 17,52%. Vejamos
os quadros a seguir.

Título

Sinopse

Ano

Outra
oportunidade para
aula de Educação
Física.

Sobre a revogação de uma portaria do município de São Paulo que
estabelecia o número de alunos (de 35 a 50) por classe para a aula de
EF. A nova portaria estabeleceu o máximo de 35 alunos, o que gerou
nova demanda de professores não concursados.

1983

Mestres em
campanha para
manter aulas.

Sobre a extinção das aulas de EF das Escolas Municipais de Educação
Infantil (EMEI).

1984

O difícil começo da
jornada única.

Sobre a jornada única instituída em 1988 para professores e alunos do
ciclo básico (1º e 2º anos). Demonstra a dificuldade de implementação.

1988

A ciência do corpo
em ação.

Sobre a utilização da ciência na EF.

1990

Quadro 1 – N/R

4 Não podemos avançar na questão das diferentes escolas e correntes da História devido ao limite
de espaço, no entanto, remetemos o leitor a três livros: SAVIANI, LOMBARDI e SANFELICE (2000),
CATANI e BASTOS (2002) e PINSKY (2008).
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Título

Sinopse

Ano

Treinamento.

Sobre treinamento de “Ginástica Rítmica Desportiva” para professores da
rede pública estadual (SP). Curso oferecido pela CENP (Coordenadorias
de Estudos e Normas Pedagógicas).

1981

Dispensa.

Sobre dispensa de ponto para professores da rede pública estadual (SP),
participarem do XXIII Curso Internacional de Expansão Cultural oferecido
pela APEF-SP.

1982

Sobre treinamento de “Ginástica Olímpica” para professores da rede
pública estadual (SP). Curso oferecido pela CENP.

1982

Sobre curso de EF oferecido pela Secretaria Municipal de Educação (SME)
para professores da “pré-escola”.

1982

Sobre realização do XXIV Curso Internacional de Expansão Cultural
organizados pela APEF-SP e pela Unimep (Universidade Metodista de
Piracicaba).

1983

Anúncio e orientação para inscrição do XXVI Curso Internacional de
Expansão Cultural organizado pela APEF-SP.

1985

Anúncio e orientação para inscrição do I Encontro Paulista de Professores
e Estudantes de Educação Física - organizado pela APEF-SP - como
preparação para o VI Encontro Nacional de Estudantes de Educação
Física (ENEEF) e para o I Encontro Brasileiro de Professores e Estudantes
de Educação Física.

1985

Sobre dois cursos de Psicomotricidade ministrados por professores
franceses e oferecidos pela APEF-SP.

1986

Anúncio de Congresso Estadual (Da formação profissional ao dia-a-dia
na escola) promovido pela APEF-SP. Anuncia-se, também, a organização
de grupos de trabalho para discutir a proposta de novo currículo (não há
referência ao Município ou ao Estado de São Paulo).

1987

Educação Física.

Sobre ciclo de palestras promovido pela APEF-SP para oferecer subsídios
aos interessados em prestar concurso da Secretaria Municipal de Esportes
(SP).

1990

Educação física.

Anúncio de curso sobre a “dimensão educativa da competição na escola”,
promovido pela APEF-SP.

1991

Educação física.

Anúncio de curso com David L. Galahue sobre habilidades motores em
idade escolar. Curso promovido pela APEF-SP.

1991

Treinamento.
Cursos.
XXIV Curso
Internacional de
Expansão Cultural.
Educação física.
I Encontro paulista
de professores
e estudantes de
Educação Física.
Educação Física.

Congresso.

Quadro 2 – I/A

Título

Sinopse

Ano

O sonho olímpico.

Crítica dos professores de uma escola pública estadual
(SP) sobre as condições precárias para dar aula, a
formação deficitária e um pedido de alerta por parte
dos atletas sobre as reais condições da EF brasileira.

1988

Quadro 3 – Manifesto

Nas N/R, em sua maioria, temos uma apreciação sobre a ação do Estado acerca
da EF escolar. Nos dá pistas de necessárias investigações para compreender melhor
a EF desse período. Podemos indagar: qual motivo da extinção das aulas nas EMEIs?
Como se organizou as aulas de EF na proposta de jornada única e nos 1º e 2º anos?
A EF era tratada como atividade curricular ou componente curricular?
No caso da N/R sobre a ciência, basicamente é demonstrado como a ciência e
a tecnologia eram utilizadas pela EF e como este “progresso” mudara a feição dessa
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área profissional, uma vez que a preocupação da matéria e do caderno consistia em
orientar o vestibulando em sua escolha profissional. A matéria não trata a aproximação
da EF às Ciências Sociais e, além disso, pouco tratou da EF escolar, mencionando
somente que as aulas, diferente do passado, procuravam aliar o prazer à eficiência. A
matéria demonstra um aspecto da renovação que ocorria nesse período, qual seja, a
aproximação da ciência para fundamentar a prática pedagógico-profissional, porém,
relaciona a EF a uma visão de corpo instrumental, o que já estava sendo superado
nos debates e textos críticos. Este fato demonstra, em hipótese, um descompasso
entre a EF crítica e renovadora e a sua publicidade e alcance.
Das 17 I/A, somente 3 não foram da APEF-SP. Todas as notícias nos demonstram
dois fatos: primeiro, o tipo e conteúdo de formação ofertada ao professor de EF;
segundo, a atuação da APEF-SP, enquanto entidade veiculadora e orientadora da
prática pedagógico-profissional da EF.
No primeiro fato, podemos observar (quadro 2) que tanto a CENP como a SME,
isto é, instituições públicas da Educação, oferecem “treinamentos” para professores
e não curso. O conteúdo dos “treinamentos” indica o tipo de EF existente e/
ou professada. No segundo fato, a APEF-SP veicula e professa determinadas
compreensões de EF através dos cursos internacionais e dos cursos pontuais. No
caso dos cursos internacionais far-se-á necessário uma pesquisa para conhecê-lo e
buscar determinar sua importância histórica. No caso dos cursos pontuais, a APEFSP ofereceu dois no início dos anos de 1990, que são ilustrativos no que concerne
a qual EF estava em voga, a saber: um sobre a “psicomotricidade” e outro sobre a
“dimensão educativa da competição”.
Encontramos uma nota da APEF-SP de 1988, acerca da mudança curricular
e instituição da jornada única na rede pública estadual (JORNADA..., 1988, p. 17),
que demonstra um ponto fora da curva, pois transmite uma compreensão de EF
influenciada pelos processos de renovação da área e da sociedade, além da formação
de grupos de trabalho para analisar a proposta curricular.
Com relação ao Manifesto lê-se uma crítica acerca das condições da EF e
esperava-se que os atletas que chegassem ao pódio a tornasse pública. É uma nota
imbuída do espírito da democratização em curso, todavia, ingênua, por aguardar
uma ação política espontânea por parte de atletas olímpicos.
Podemos concluir que a adoção da fonte impressa pode matizar e enriquecer
a pesquisa realizada com base em livros e artigos e, pode, do mesmo modo, levar
a indagações acerca do objeto e possibilitar o surgimento de novos problemas de
pesquisa, visto que a fonte jornalística se baseia em questões cotidianas e apresentaas sem profundidade e orientada por determinada perspectiva editorial. Cabe ao
pesquisador, portanto, levantar fontes – no caso da APEF-SP e CENP os documentos
oficiais, por exemplo – que deem condições de conhecer de forma mais aproximada
possível seu objeto de estudo.
THE NEWSPAPER O ESTADO DE S. PAULO AS A SOURCE: THE CASE OF THE
HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This paper aims to propose that the newspaper can be added to other sources to enrich
and clarify the understanding of the object. Its specific objective is to demonstrate the content on
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Physical Education existing in the newspaper O Estado de S. Paulo. It is concluded that the printed
source enriches and raises new research questions.
KEYWORDS: Newspaper; History; School Physical Education

EL PERIÓDICO O ESTADO DE S. PAULO COMO FUENTE: EL CASO DE LA
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo principal, proponer que el periódico se puede agregar
a otras fuentes para enriquecer la comprensión del objeto. Su objetivo específico es demostrar el
contenido de la educación física existente en el periódico O Estado de S. Paulo. La conclusión es que
la fuente impresa enriquece y plantea nuevas preguntas de investigación.
PALABRAS CLAVES: periódico; historia; Educación Física escolar
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NATUREZA E VIDA AO AR LIVRE EM IMAGENS:
A PINTURA E A FOTOGRAFIA COMO FONTES DE
PESQUISA1
Carmen Lúcia Soares2
RESUMO
Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, descortina-se diante de nós uma miríade de
possibilidades e veredas de pesquisa no que se refere ao que nomeamos de ideário de vida ao ar
livre. Tipicamente urbano e lentamente elaborado a partir de uma compreensão de que a natureza e
seus elementos educam, curam e divertem, este ideário parece impor-se e projetar-se em fontes que
são aqui privilegiadas: as imagens demarcadas pela fotografia e pela pintura.
PALAVRAS-CHAVE: natureza;vida ao ar livre; imagens;

IMAGENS COMO FONTE DE PESQUISA
As imagens acerca da natureza no período por nós recortado são recorrentes
em diferentes suportes, tais como a pintura, a fotografia e, também, o cinema. Elas
são abundantes nas revistas3 científicas ou de variedades que estudamos e, por
vezes, constituem a maior parte do artigo, reportagem, assim como sugerem a
centralidade de um tema ao recobrir as suas capas. Vê-se mesmo sua presença
em anais dos congressos e conferências dos campos da educação e da higiene
por nós analisados, sobretudo pela fotografia que se faz presente nestes registros4.
Tomando imagens como fonte de pesquisa seguimos com precaução e cuidado
em seu tratamento, pois é forçoso dizer que quando as imagens se impõem como
fonte, as dificuldades aumentam. A análise da composição de um quadro, as cores
escolhidas pelo pintor, ou, o desenho em uma folha de papel feito por uma criança
ou um artista, assim como aquilo que um aparelho fotográfico enquadra, exigem
um conjunto de procedimentos para sua efetiva decifração que, por muito tempo,
ficaram distantes ou não foram privilegiadas pela historiografia. O gesto de ler textos,
de lidar mais com a escrita, confere um tipo de segurança ao trabalho de pesquisa
que uma imagem, aparentemente, não oferece,tornando sua interpretação mais
incerta aos historiadores, desabituados a interrogá-las.5 Foi necessário um grande
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq, Bolsa de Produtividade em Pesquisa.
2 Faculdade de Educação Física, UNICAMP, Pesquisadora do CNPq, carmenls@unicamp.br
3 Ver as revistas: Revista de Ensino; Revista de Educação; Revista de Educação Physica, Sport
Illustrado, Revista Fon-Fon, A Cigarra, assim como jornais tais quais aGazeta Esportiva.
4 Ver, entre outros, os Anais do Congresso Brasileiro realizado pela Sociedade Brasileira de Higiene
(SBH) no ano de 1926; o Congresso Brasileiro de Educação realizado pela Associação Brasileira de
Educação (ABE) em de 1935.
5 Ver entre outros: GERVERAUT, Laurent. Histoire du visuel au XXème siècle, 2003; FERRO, Marc.
Cinéma et histoire, 1993; FERRO, Marc “Le filme. Une contre-analyse de la société? In LE GOFF,
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esforço para que elas se tornassem, efetivamente, uma fonte de pesquisa e tivessem
sua possibilidade narrativa colocada em igualdade de importância com a escrita.
Deve-se esse esforço a historiadores como Marc Ferro, PhilipeAriès, Georges Duby,
Jacques Le Goff, Alain Corbin, entre outros que introduziram em seu universo mental
as imagens não como um discurso secundário ou simples ilustração, mas como um
verdadeiro instrumento de análise do mundo no qual ela se inscreve (SANT’ANNA,
1995)
Neste trabalho, recortamos o conjunto de fontes imagéticas a ser analisado, tais
como fotografias e pinturas. Se pensamos na imprensa brasileira do período, como
revistas e jornais6, podemos constatar que no interior de suas páginas os discursos
são produzidos, em grande parte, por imagens. Com efeito, mais do que reproduzir
uma realidade, a fotografia, assim como a pintura, a reconstrói delimitando um novo
recorte; tal qual um texto escrito, as imagens testemunham as sensibilidades de uma
época, pois revelam [...] tanto do que se vê como do que não se vê: os “silêncios” da
iconografia são tão significativos quanto a ênfase posta em certas particularidades
ou em certos temas privilegiados” (VOVELLE, 1997, p. 22). Desse modo, para pensar
sobre o ideário de vida ao ar livre, sobre uma educação pela e na natureza no Brasil
do período por nós delimitado, nossa proposta considera um conjunto diversificado
de imagens que, potencializadas pela fotografia, torna-se fonte estimulante para a
nossa pesquisa.
Isto porque as inúmeras e distintas práticas corporais (esportivas ou não) junto
à natureza foram, no período, tema constante e recorrente de fotógrafos e artistas
que, com seus utensílios de trabalho, produziram uma densa narrativa acerca do que
poderia compor um ideário de vida ao ar livre. Estes registros imagéticos cortam e
recortam os usos do litoral brasileiro tanto para banhos de mar quanto para passeios7,
os muitos divertimentos realizados à beira dos rios, ou nos parques e jardins, clubes
e sociedades recreativas, afirmando uns, negando outros. Como escreveu Kossoy
(2002, p.25), havia uma não fixidez na vida de fotógrafos que iam de um lugar a
outro neste imenso Brasil e, talvez, seja mesmo esse constante deslocamento que
tenha permitido “[...] a fixação da imagem do homem brasileiro [...]”, mas, também,
da própria ideia de paisagem brasileira e do que deveria ser fotografado. Nossa
hipótese é de que a fotografia também teria contribuído para a aceitação de uma
ideia vida ao ar livre em que inúmeras práticas educativas de cura e de divertimentos
teriam lugar. Constituída como documento e instrumento de divulgação utilizado
por diferentes profissionais, a fotografia, já em meados do século XIX, inicia “[...]
seu processo de disseminação de imagens do mundo. [...]. A documentação da
paisagem urbana e rural, os registros etnográficos e antropológicos estariam entre
os temas mais solicitados” (KOSSOY, 2002, p.44-45).
Jacques; NORA, Pierre. Faire l’histoire. III Nouveux Objets, 1974 ; LE GOFF, Jacques. Un Moyen Âge
en images, 2007.
6 Por exemplo, o modo como o jornal Gazeta Esportiva registra eventos esportivos é emblemático
de nossa afirmação em que, por vezes, páginas inteiras são recobertas de fotografias. Estudamos
este jornal desde sua primeira edição em 1924 até 1950.
7 O litoral brasileiro foi, por muito tempo, lugar de trabalho de pescadores, de deposito de dejetos, de
lixo. A reabilitação do litoral como lugar de cura e regeneração do corpo, ao lado de possibilidades
recreativas de divertimentos começa a ser delineado somente em fins do século XIX. Ver, por
exemplo: Schossler (2013); Terra (2016), entre outros.
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A imagem fotográfica, conforme escreveu Sontag (2003, p. 42) “[...] é sempre
a imagem que alguém escolheu; fotografar é enquadrar, e enquadrar é excluir”.
Como afirma a autora em outra obra, “[...] embora em certo sentido a câmera de
fato capture a realidade, e não apenas a interprete, as fotos são uma interpretação
do mundo tanto quanto as pinturas e os desenhos” (SONTAG, 2004, p. 17). Desse
modo, as fotografias em nossa proposta são tratadas como fontes, portanto,
como mais um testemunho desse afluxo de indivíduos e grupos a lugares junto à
natureza no período estudado; as fotografias, ao serem colocadas em novas ordens
discursivas, contribuem na construção de uma outra narrativa e podem preencher
vazios e silêncios deixados pelas palavras, pois são uma maneira de pensar e de ver
o mundo.
No caso das pinturas, podemos considerar sua significativa importância nesta
pesquisa, pois alguns artistas que produziram suas obras no período aqui recortado
foram influenciados pelo ideário de vida ao ar livre e reproduziram em suas telas
traços dessa vinculação. É o caso, por exemplo, de Eliseu Visconti com sua tela
Cura do sol, de 1918, ou A praia de Ipanema, de 1927, ou, ainda, de outras telas em
que as montanhas ensolaradas do Rio de Janeiro, ou os jardins banhados de sol de
sua casa e uma vegetação exuberante, podem ser um indício do quão central eram
a natureza e seus elementos no Brasil das primeiras décadas do século XX e que
foram recortados pelo artista. Não somente Eliseu Visconti, mas muitos pintores do
período se debruçaram sobre temas ligados à natureza e, mais amplamente, a uma
ideia de vida ao ar livre, tais como o foram os piqueniques pintados por Almeida
Jr., no quadro Salto de Itu — piquenique em família, o quadro PicNic, de Arcângelo
Ianelli, as paisagens de Anita Malfatti, ou, uma natureza inventada pela vida urbana
em que parques e praças são inúmeras vezes retratados8.
PALAVRAS FINAIS
Seriam a natureza e seus elementos uma personagem constante na vida cotidiana
das cidades brasileiras no início do século XX, tal como uma moda como tantas
outras que se copiavam do mundo europeu ou norte-americano? Ou seria mesmo
uma tomada de consciência de parte das elites dirigentes de que havia, sim, um
componente tanto educativo quanto de prevenção de doenças e de manutenção da
saúde em uma vida ao ar livre, em contato com uma natureza controlada e saneada?
Nossa pesquisa indica que as respostas a essas questões apenas começam a ser
esboçadas e que as imagens tomadas com fonte, sem dúvida, fornecem elementos
significativos para a ampliação do que teria sido esse ideário de vida ao ar livre no
Brasil urbano das primeiras décadas do século XX.
8 Há diferentes registros em imagens que já fazem parte de nosso escopo de pesquisas. No que se
refere às pinturas de artistas brasileiros do período recortado, encontram-se, para além das telas
indicadas, as que seguem: Salto de Itu- piquenique em família, s.d. de Almeida Jr; PicNic, 1950, de
Arcângelo Ianelli; de Anita Malfatti citamos aqui A Lavadeira, 1920-1921; Marinha, 1919-1921; Caçando
Passarinho, 1930-1940; O Circo, 1930-1940; Dança Rural Paulista, 1945-1946. Ainda de Anita Malfatti,
há também os trabalhos feitos em pastel: As lavadeiras, 1924 e Crianças brincando entre as arvores.
De Candido Portinari temos Circo, 1933; Futebol, 1935; Festa de São João, 1939; Jogos Infantis, 1945;
Guerra e Paz, 1952-1956; de Tarsila do Amaral temos O Mamoeiro, 1925; Morro da favela, 1945; A Cuca,
1924; Floresta, 1929; de Eliseu Visconti temos A cura do sol de 1919; Ipanema, 1927; Lição no meu
jardim, 1930; Raios de Sol de 1935; Passeio no parque, 1940.
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NATURE AND OUTDOOR LIFE IN IMGAES: PAINTING AND PHOTOGRAPH AS
HISTORICAL SOURCES
ABSTRACT: In Brazil, in the first decades of the 19th century there is a myriad of research possibilities
regarding what we call an ideal of outdoor life. This typically urban ideal was slowly elaborated based
on a comprehension that nature and its elements can educate, heal and amuse, and it seems to
establish itself and be projected in the sources that we privilege in this research: images circumscribed
to photograph and painting.
KEYWORDS: nature; outdoor life; images;

NATURALEZA Y VIDA AL AIRE LIBRE EN IMÁGENES: LA PINTURA YLA
FOTOGRAFIA COMO FUENTES DE INVESTIGACIÓN
RESUMEN: En las primeras décadas del siglo 20, en Brasil, presentase una pluralidad de posibilidades
y caminos de investigación respecto a lo que llamamos de ideario de vida al aire libre. Típicamente
urbano y lentamente construido a partir de una comprensión de que la naturaleza y sus elementos
educan, curan y divierten, este ideario para imponerse y proyectarse en fuentes que son aquí
privilegiadas: las imágenes delimitadas por la fotografía y la pintura.
PALABRAS CLAVES: naturaleza; vida al aire libre; imágenes;
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A PRAIA REABITADA: A INVENÇÃO DO
DIVERTIMENTO LITORÂNEO EM FORTALEZA
(1900-1930)1
Nara Romero Montenegro2
RESUMO
Na década de 1920 a praia de Fortaleza passa por uma transformação, de local principalmente de
trabalho de pescadores para cenário de divertimento e cura. Objetivamos identificar os discursos que
perpassaram a transformação de sentidos dessa praia. Para tanto, jornais, revistas, textos literários,
relatos de memorialistas e imagens do período compõem o conjunto de fontes. Como importante
discurso destaca-se os preceitos médicos, que indicavam a prática de exercícios físicos ao ar livre.
Palavras-chave: praia; natureza; divertimento

OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi analisar a transformação de sentido operada
praia de Fortaleza, partindo, no início do século XX, de um lugar principalmente de
trabalho para tornar-se cenário de divertimento.
Buscamos, desse modo, evocar uma rede de discursos que fundamentaram
a necessidade dessa mudança e instauraram novas práticas de divertimentos,
compatíveis com os anseios modernos e urbanos com o ambiente praiano.
METODOLOGIA
Esta pesquisa intenta localizar-se numa perspectiva da História Cultural, tendo
como principais referências Marc Bloch (2001) e Jacques Le Goff (2013). Além de
autores que estudaram tema específico do litoral, como o francês Alain Corbin
(1989), e no Brasil Julia O’Donnell (2013) sobre o Rio de Janeiro, Dalben (2009) e
Terra (2016) sobre a praia de Santos e Solange Schramm (2001) sobre a memória
da Praia de Iracema em Fortaleza.
Como fontes foram utilizadas para esta pesquisa: jornais impressos, revistas,
almanaques, livro de literatura e memórias e fotografias.
Os Jornais consultados nesta pesquisas foram: Jornal do Ceará, fundado em
1904 sob direção de Waldemiro Cavalcanti; Correio do Ceará, fundando em 1915 por
Álvaro da Cunha Mendes; e Jornal O povo, criado em 1928, por Demócrito Rocha,
jornal que circula até os dias de hoje na capital.
1 Agradecemos ao apoio do CNPq para a realização desta pesquisa.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), nararomerom@hotmail.com
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As revistas eram importantes divulgadoras de modas e costumes considerados
modernos e, por isso, muito contribuíram para impulsionar as novidades do litoral.
As mais relevantes: Revista Ceará Illustrado, de 1924, propriedade de Adalgisa
Cordeiro e dirigida também por Demócrito Rocha (que viria a fundar o jornal O
povo), publicava literatura, poemas e notas sobre atualidades; a Jandaia, dirigida
por Aldo Prado, apresentava-se como revista de arte, literatura e atualidades;
Bataclan, de Rogério Alencar & Cia, proprietário também da Empresa Cearense de
Anúncios. Vendida aos sábados, dizia-se uma revista de arte e elegância, que fazia
propagandas de produtos, lojas e máquinas caras.
O Almanach do estado do Ceará ou Almanach do estado do Ceará administrativo,
estatístico, industrial e literário, circulou anualmente entre 1895 a 1962, fundado
por João Eduardo Torres Câmara. Nele constavam-se os balanços financeiros
e administrativos do ano, além de informações sobre outras instituições sociais,
educativas, literárias, etc.
A literatura e os livros de memórias, tendo como principais autores os cearenses:
Gustavo Barroso, Eduardo Campos, Raimundo de Menezes, Manuel de Oliveira
Paiva, João Nogueira e Otacílio de Azevedo. Suas narrativas tanto auxiliaram na
compreensão geral de uma época em relação à política, à economia e aos costumes,
como nas minúcias do imaginário e sentimentos.
Por fim, as fotografias, fontes caras à história, capazes de enriquecer ainda
mais as discussões levantadas. As fotografias foram encontradas no Arquivo Nirez e
no Álbum de vistas do estado do Ceará de 1908. Algumas outras foram retiradas do
Almanach do estado do Ceará ou do livro Ah, Fortaleza! (1880-1950), tendo como
organizadores Gylmar Chaves, Patricia Veloso e Peregrina Capelo, publicado em
2009.
DISCUSSÃO
A descoberta de um novo de divertimento revela-se também nas sensibilidades
e prazeres do corpo. A praia enquanto espaço de divertimento possibilitou aos
corpos novas experiências: mais exposição, mais movimento, mais sol e sal. A história
do litoral das maiores cidades do Brasil, entretanto, elucida que o entusiasmo pela
praia, cenário de regozijo para moradores locais de vários grupos sociais e turistas
de cantos diversos do país, é uma invenção do século XX.
A ocupação do litoral da cidade de Fortaleza por grupos abastados e em
seguida pelo restante da população se deu na primeira metade do século XX, assim
como em outras cidades litorâneas brasileiras. Até então a praia era principalmente
moradia e local de trabalho de pescadores, meio por aonde se chegava ou se
partia para paragens longínquas, além de destino final dos despejos produzidos
pela cidade. O ambiente praiano era associado, portanto, à miséria, sujeira, doença,
além do antigo temor enraizado pela cultura ocidental cristã através da imagem do
dilúvio, como explora Corbin (1989), manifesto nos primeiros anos do século XX
nos recorrentes episódios de afogamentos no mar publicado pelos jornais.
Na obra de Alain Corbin (1989) a praia é o território do vazio. O autor lança
mão de dispositivos afetivos para desvendar uma história do interesse pela beiramar entre 1750 e 1840, no que diz respeito ao litoral europeu ocidental. As diversas
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relações entre as sociedades e a praia ao longo da história são destrinchadas, desde
os profundos temores religiosos e mitológicos à admiração e intimidade com os
elementos do litoral, intermediado pelas inspirações artísticas e contemplativas,
preceitos médicos e interesses hedonistas.
Em meu trabalho de conclusão de curso, defendido em dezembro de 2016,
busquei entender a invenção do desejo pelo litoral na cidade de Fortaleza. Somente a
partir da década de 1920 são construídos os primeiros bungalows na orla, assim como
as frequentes aparições nos jornais e revistas das atrações praianas: restaurantes
a beira-mar, episódios pitorescos e, em destaque, uma campanha, em 1925, para
modificar o nome da praia, até então conhecida por Praia do Peixe para Praia de
Iracema. Personagem da lendária estória do romantista José de Alencar, embora
indígena, Iracema tornou-se um símbolo local venerado pelos grupos intelectuais
e aristocráticos, numa cidade que almejava se modernizar e civilizar segundo o
modelo europeu, principalmente francês.
A campanha pela mudança do nome extrapola a simples missão de nomear
um espaço. A transformação anuncia, na verdade, uma nova apropriação de um
território, que se revela por meio de uma série de dispositivos: imprensa atenta às
questões praianas, práticas legitimadas e não legitimadas naquele espaço social,
modos de comportar-se e vestir-se, dentre outros.
Os motivos pelos quais o litoral ascende como espaço caro às elites, na segunda
década do século XX, é principalmente relacionada à explicação socioeconômica de
que no centro da cidade encontrava-se uma aglomeração indesejada, propício ao
desenvolvimento das temerosas epidemias que assolavam a cidade e todo o estado
do Ceará. Os grupos abastados, destarte, teriam buscado outros bairros, dentre eles
a Praia de Iracema.
A explicação é coerente, mas parece incompleta. Ao redor do centro, outros
bairros poderiam abrigar os anseios da mudança, como foram os bairros Benfica,
ao sul do centro, e Jacarecanga, no sentido oeste do centro. A busca por um bairro
praiano, entretanto, excede a interpretação da fuga do centro da cidade. A rejeição
do antigo bairro encontra nos ares litorâneos da Praia de Iracema não só um consolo,
mas um entusiasmo de uma nova descoberta compatível com os preceitos médicos.
“Fazer exercícios physicos todos os dias ao ar livre.”3 é uma das várias Regras
de Saúde publicada no Jornal Correio do Ceará em 1930. O que se destaca na
indicação é uma combinação necessária entre os exercícios e o ar livre. Esses
discursos difundem-se em diversas esferas, atribuindo à natureza ou ao ar livre, no
caso aqui pensado enquanto ambiente praiano, especial reação frente à crescente
urbanização pela qual a cidade vinha passando:
A Natureza evocada por médicos, educadores, urbanistas das primeiras
décadas do século XX surge como uma espécie de desintoxicação dos
regimes de vida próprios da cidade e sonha oferecer uma alternativa ao
progresso e aos males modernos. (SOARES, 2016, p.21).

A busca ao bairro da Praia de Iracema, portanto, certamente foi um refúgio do
centro, núcleo dos males modernos. O litoral, entretanto, ia além, reunia também o
3 Regras da Saúde, Correio do Ceará, Fortaleza, 11 julho de 1930.
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ar límpido, os banhos de mar com fins terapêuticos, um areal ideal para exercitar-se
e, gradualmente, tornar-se ambiente berço do prazer e do divertimento, desde os
footings visando apenas o flert ao desenvolvimento dos esportes praianos.
CONCLUSÃO
A praia da cidade de Fortaleza, assim como a de outras cidades litorâneas
do Brasil, foi cenário de um deslocamento de sentido. Inicialmente era um local
principalmente voltado para atividades pesqueiras e portuárias e, a partir da década
de 1920 passa a ser um espaço de encontro e divertimento, sentido que vai se
solidificando do decorrer do século XX.
Nesta pesquisa, foram levantados alguns discursos que ocupavam um lugar
importante na sensibilidade, na mentalidade e nas práticas da época, em especial o
aparecimento de um discurso médico fruto do prestígio que conquistou a ciência
moderna no Ocidente nos séculos anteriores. Os preceitos médicos elegem um
novo lugar para a cultura physica, exaltando-a com poderes relativos à saúde e a
moral. Junto a isso, tem-se a emergência de uma sensibilidade voltada à natureza
frente à nova vida urbana e moderna. Ou, como sugere Keith Thomas (1988), são
tais sensibilidades reflexos gerado pelo progresso da civilização humana ou até
mesmo uma relutância em aceitar a nova realidade urbana típica da vida moderna.
A busca pelo litoral de Fortaleza, portanto, está em meio a este cenário: um
notório crescimento urbano, a intensificação da legitimidade do discurso médico
e, em contrapartida ao desenvolvimento urbano, a busca por uma natureza como
refúgio, mesmo sendo esta controlada e domesticada.
A transformação da praia no começo do século XX abriu portas para o que
viria a se seguir. A partir da década de 1930, a praia se consolida ainda mais como
cenário de divertimentos da cidade. Os clubes sociais passam a construir sedes
próximas à praia, e não promovem só bailes, mas agora também eventos esportivos.
Conjuntamente o turismo aos poucos também aporta na cidade e com interesses,
cada vez maior, no litoral.
THE REINHABITED BEACH: THE INVENTION OF LITTORAL FUN IN FORTALEZA
(1900-1930)
ABSTRACT: In the 1920’s Fortaleza’s beach has undergone a transformation process, from a
predominantly workplace for fishermen to a fun and cure scenario. We aim to identify the statements,
which ran through the transformation of meanings of this beach. For this purpose newspaper,
magazines, literary texts, memoirist’s accounts and images of the period compound the sources
set. As a relevant statement the medical precepts are highlighted, which suggested the practice of
physical exercises outdoors.
Keywords: beach; nature; fun

LA PLAYA REABITADA: LA INVENCIÓN DEL DIVERTIMIENTO COSTERO EN
FORTALEZA (1900-1930)
RESUMEN: En la década de 1920 la playa de Fortaleza experimienta una transformación, de lugar
especialmente de trabajo de pescadores para encenario del divertimiento y de la cura. El objetivo
fue identificar los discursos que impregnaron la transformación de los significados de esa playa.
Por lo tanto, periódicos, revistas, textos literários, relatos de memorialistas y imágenes de la época
componen el conjuto de fuentes. Como importante discurso destacarse los preceptos médicos, que
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indicaban la práctica de ejercicios físicos al aire libre.
Palabras clave: playa; naturaleza; divertimiento
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AS REVISTAS DE VULGARIZAÇÃO CIENTÍFICA
E AS ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS (19301940): INCENTIVO MÉDICO AO CONTATO
COM A NATUREZA
Daniele Cristina Carqueijeiro de Medeiros1
RESUMO
Este estudo teve como objetivo analisar o teor de duas revistas (Vida e Saúde e Educação Physica),
entre as décadas de 1930 e 1940 para verificar as prescrições de usufruto dos elementos da
natureza, especialmente as águas termais. Concluímos que a natureza através de seus elementos
era correntemente associada à saúde e aos benefícios físicos, e as prescrições das revistas se davam
através das indicações e contra indicações dos elementos da natureza ou do incentivo às viagens
rumo à natureza.
PALAVRAS-CHAVE: Revistas médicas; Estâncias hidrominerais; Natureza.

1 INTRODUÇÃO
Viajar em busca do contato com os elementos da natureza tornou-se uma prática
comum na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Uma mudança na sensibilidade com
relação à natureza e seus elementos como as água, o clima e as montanhas começava
a se operar já no início do século XVII, em especial a despeito da intensificação da
separação visível entre o campo e a cidade: há uma crescente repugnância pela
aparência física dos aglomerados urbanos (THOMAS, 1996).
Viajar significava se afastar dos ritmos produzidos na e pela cidade, passando
a obedecer a uma nova organização temporal, regida pelos ciclos da natureza, pelas
estações do ano. A subversão de uma temporalidade marcada pelo relógio, este
símbolo do ritmo de trabalho nas cidades (RAUCH, 2001), se impunha aos viajantes.
A fuga das cidades era o que demarcava as indicações e preferências da ocupação
do período de férias.
Este ambiente natural redescoberto pela população e pela medicina contrastava
com o ambiente urbano que se fazia presente na Europa, com seus vícios, clausuras,
odores. A mesma lógica invade o pensamento médico no Brasil, já nos fins do
século XIX e início do século XX. É nesta época que algumas cidades, como São
Paulo, começam a sofrer as consequências de uma urbanização acelerada, e os
médicos higienistas e sanitaristas são convidados a propor novos rearranjos urbanos
(SANT’ANNA, 2007).
1 Faculdade de Educação – (UNICAMP), danieli_ccm@hotmail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2681

Os médicos, através de sua veia higienista2, se propõem a produzir um novo
modo de vida, em que a natureza, em seus elementos como as montanhas e águas
puras, se faz como adequado contraste ao meio urbano. Assim, algumas vertentes
deste discurso se propõem a incentivar as viagens rumo à natureza como possível
oposição às mazelas da cidade.
Este discurso de retorno reparador à natureza teve como vitrine as publicações
médicas ou aquelas que se valiam deste discurso como mantenedor. De acordo com
Edler (1998), nesta ampla difusão do pensamento médico pelas redes de poder
da cidade, as publicações médicas tornaram-se, logo, um espaço privilegiado de
transmissão de novas ideias, mesmo que conflitantes.
Nestas publicações, nos debruçamos e procuramos por nosso objeto de
pesquisa: as estâncias hidrominerais, um dos bastiões da saúde e cura na natureza
através de suas águas quentes. As estâncias hidrominerais, tão divulgadas nestas
revistas como sinônimo de tratamento e cura pelas águas balizadas pela ciência,
ajudaram a compor um cenário de uma natureza específica, redesenhada pela mão
humana, que serviria às necessidades brasileiras deste início de século XX. Ademais,
foram grandes impulsionadoras do turismo no período, tendo cidades como Poços
de Caldas figurado como os principais destinos dos turistas brasileiros da época,
tanto em busca de cura e regeneração através do contato com a água e o ar puro,
quanto em busca de divertimentos dos mais variados.
Nosso objetivo é, portanto, analisar o teor de duas revistas que se associam
à divulgação e vulgarização do pensamento médico – a Revista Vida e Saúde e
a revista Educação Physica - no âmbito da prescrição de contato e usufruto dos
elementos da natureza, com ênfase nos conteúdos relacionados ao contato com as
águas termais e incentivo às viagens às estâncias hidrominerais.
2 METODOLOGIA
Esta pesquisa, de cunho bibliográfico e documental, teve como estrutura uma
leitura densa sobre as diferentes concepções de natureza esboçadas ao longo do
tempo, e na forma como se deu a apropriação de distintas concepções de natureza
pelas revistas de vulgarização científica na produção de concepções, especialmente,
a respeito das estâncias hidrominerais.
As fontes selecionadas foram: a revista Vida e Saúde e a revista Educação
Physica no intervalo de tempo das décadas de 1930 e 1940, por representarem,
ambas, um espaço de grande veiculação dos ideais médicos e higienistas do período
(EDLER, 1998; SCHNEIDER, 2004; DALBEN e SOARES, 2008).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As revistas aqui analisadas eram tomadas pelo pensamento médico em suas
prescrições, inclusive aquelas que tinham a natureza como destino ou prática.
2 O higienismo, movimento social que contava com inúmeros profissionais envolvidos e que se
clamava braço direito da saúde corporal e da salubridade urbana, primando pelo desenvolvimento
da saúde da população (GOIS JÚNIOR, 2005), se viu em crescente ascensão tanto em questões de
influência política como em ações práticas no início do século XX no Brasil.
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Ao longo de seus números, a revista Educação Physica abordou a natureza
de distintas formas, em especial entre 1937 e 1940. As prescrições iam desde os
excursionismos, que de acordo com a revista energizavam o caráter e reiteravam
o caráter cívico (O EXCURSIONISMO...1944), até prescrições com relação ao uso
dos elementos naturais, como a luz do sol (BRANCO, 1939), o ar das montanhas
(LOYOLA, 1942), e o contato medicinal com as águas. O uso das águas se fazia
deveras presente nas prescrições desta revista, principalmente em relação aos
banhos de mar. Entretanto, as águas termais também estavam presentes em suas
páginas.
As águas quentes faziam parte do rol de elementos naturais exaltados nas
páginas desta revista. Em um artigo intitulado “A técnica do banho”, discorre-se
sobre a moda dos banhos termais, e os perigos de sua má utilização. É importante,
de acordo com o artigo, verificar, antes do início do procedimento, se o paciente
encontra-se em boas condições; durante o banho, verificar a temperatura, a duração
e a força do jato d’água; e depois, é importante que o paciente tenha um momento
na sala de espera em que possa repousar, afinal: “é necessário deixar às reações
orgânicas provocadas pelo frio ou pelo calor o tempo de se completarem com toda
a plenitude de sua força” (PATHAULT, 1940, p. 59).
Além destas reportagens que procuravam descrever a melhor forma de utilização
das águas, algumas outras apareciam nesta e na revista Vida e Saúde com o intuito de
indicar a visitação à natureza propriamente dita. Estas reportagens visavam um bom
aproveitamento das férias e do tempo de descanso, cuidando para que os viajantes
não se cansassem mais do que quando partiram (CONSTOCK, 1944).
Dentre os inúmeros destinos sugeridos para as viagens de fim de semana e de
férias, as estâncias hidrominerais também se faziam presentes como possibilidades
prescritas pela medicina, que não se cansava de elogiar as propriedades físicoquímicas das águas, além das características climáticas:
A estância hidromineral de Caldas de Cipó já é bem conhecida no Brasil. De
vários Estados, todos os anos, aflui numa peregrinação constante, grande
número de pessoas a procura dêsse “portentoso manancial de saúde líquida”.
[...]Numa altitude de 134 metros, Cipó apresentará, em futuro próximo, a
atitude de “Cidade Jardim”, com seus bosques e avenidas traçados numa
topografia sem relevos” (SALLES, 1945, p. 11)

Não é anódino pensar que, ao mesmo tempo em que procurava incentivar a
procura a estas estâncias hidrominerais, este setor da medicina primava também
por estabelecer condições ideais para o recebimento de turistas e curistas nos
estabelecimentos e cidades termais. Marrichi (2009) enfatiza que a própria
constituição das estâncias já exigia algumas mudanças com relação à urbanização e
o recebimento de hóspedes já eram exigidas e respaldadas pelo discurso médico. O
desenvolvimento da ciência das águas que curam exigia que o contorno das fontes
fosse dotado de características que tornassem a estadia nas estações um período
de repouso para o corpo e para o espírito, onde todo o alinhamento do espaço
convergisse para o bem estar dos curistas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta análise em duas revistas de vulgarização médica em busca do incentivo
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às práticas de saúde na natureza, grande foi a quantidade de artigos encontrados
que se incutiam desta temática, ora prescrevendo a importância das viagens rumo
aos rincões da natureza, ora discorrendo a respeito das propriedades químicofísicas benéficas dos elementos naturais, além da forma adequada de utilização e
as contra indicações.
Dentre os destinos e elementos indicados, as estâncias hidrominerais e
as práticas de hidroterapia emergiram como possibilidades definitivamente
incentivadas pelos médicos. Pode-se depreender daí que havia um setor do grupo
higienista da medicina que encontrava nos elementos naturais a solução para as
mazelas da sociedade urbana.
Por fim, é importante pensar que o incentivo à procura pela natureza das
estâncias correspondia à expectativa da própria classe médica de bom uso destes
locais para repouso, cura e regeneração do corpo. Fica evidente que a classe médica
higienista havia se apropriado dos elementos da natureza, dentre eles as águas
termais, e das viagens às estâncias hidrominerais e outros rincões da natureza como
um novo sinônimo de saúde nesta sociedade das décadas de 1930 e 1940 no Brasil,
que se tornava cada vez mais urbano.
REVISTAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y AGUA TERMALES (1930-1940):
INCENTIVOS MÉDICOS PARA EL CONTACTO COM LA NATURALEZA
RESUMEN: El objetivo de esta investigación es analizar el contenido de dos revistas (Vida e Saúde y
Educación Física), entre las décadas de 1930 y 1940, para comprender las prescripciones de usos de
los elementos naturales, especialmente las aguas termales. Concluimos que la naturaleza, a través de
sus elementos, era corrientemente asociada a la salud y a beneficios físicos, y las prescripciones de
las revistas se daban por las indicaciones y contraindicaciones de los elementos de la naturaleza o del
incentivo de los viajes rumbo a la naturaleza.
PALABRAS-CLAVE: Revistas médicas; Aguas termales; Naturaleza

MAGAZINES FOR SCIENTIFIC DISSEMINATION AND THERMAL SPRINGS (19301940): MEDICAL INCENTIVE FOR THE CONTACT WITH NATURE
ABSTRACT: This study aims at analyzing the contents of two magazines (Vida e Saúde and Educação
Physica), in the 1930s and 19402, in order to verify the prescriptions for the use of natural elements,
especially thermal springs. We have concluded that natural elements were frequently associated to
health and physical benefits, and that the prescriptions published in the magazines were either based
on indications and contraindications of natural elements or on the incentive of travels heading into
nature.
KEYWORDS: Medical journals; Thermal springs; Nature
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DIVERTIMENTOS E PRÁTICAS CORPORAIS NA
NATUREZA: REPRESENTAÇÕES NA IMPRENSA
PAULISTANA (ANOS 1920)1
Samuel Ribeiro dos Santos Neto2
RESUMO
A São Paulo dos anos 1920 viu surgir novas representações sobre a natureza. Isso se deu na propagação
de divertimentos e práticas corporais ao ar livre. Para compreender de que forma esse processo se
articulava a discursos médicos, pedagógicos e publicitários, tivemos como fontes os jornais O Estado
de São Paulo e Correio Paulistano. A interpretação mostrou a difusão da ideia de natureza em vários
campos, ligada a uma concepção de corpo e ao surgimento de novas sensibilidades.
PALAVRAS-CHAVE: Vida ao ar livre; natureza; práticas corporais.

INTRODUÇÃO
No início do século XX a cidade de São Paulo viu a expansão de formas de
divertimento e práticas corporais na natureza. Sobre seus rios, parques, picos e
praças, produziram-se novos sentidos. Operou-se uma mudança de olhar dos
paulistanos, testemunhas e agentes do crescimento da cidade.
Tal giro de perspectiva produziu novas apropriações dos espaços urbanos e é
parte de um processo maior de ressignificação da natureza, ligado à modernização.
Para Keith Thomas (1990), houve um gradual enfraquecimento do antropocentrismo
que, entre os séculos XVI e XIX, gerou novas sensibilidades em relação aos animais,
às plantas e à paisagem.
A vida ao ar livre ganhou interpretações essencialmente urbanas. A cidade
produziu uma estrutura de sentimentos e saberes sobre os elementos da natureza,
expressa na confluência entre novas práticas de divertimento e discursos
legitimadores.
As falas higienistas, pedagógicas e as informações dadas na imprensa
confluíram para exaltar o caráter benéfico dessas práticas. Emergiu “uma série de
utopias antiurbanas que visavam reformar os modos de se viver em São Paulo”
(DALBEN, 2016, p. 92), nas quais intelectuais exaltavam a vida ao ar livre.
Ganharam força os passeios, os piqueniques, os banhos de sol, os jogos ao
ar livre. O ar puro, as águas e a luz solar se tornaram meios de “desintoxicação
da vida urbana” (SOARES, 2016, p. 20). A natureza forjava corpos robustos, livres
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Faculdade de Educação Física – Universidade Estadual de Campinas (FEF/UNICAMP), s082771@
dac.unicamp.br
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da doença. Trata-se de relação distinta da que habitara por séculos o Brasil, com
temores como os miasmas, os excessos climáticos, as febres (SANT’ANNA, 2011)3. O
corpo do século XX não teme os elementos naturais, mas vê no contato com eles a
busca da saúde, amparado pela ciência.
Assim, a delimitação do que é natureza é uma construção histórica. A natureza
não é, portanto, natural. Robert Lenoble (1990, p. 200) afirmou que é só na história
que o conceito toma todo o seu sentido: “exprime menos uma realidade passiva
que uma atitude do homem perante as coisas”. O mundo físicos e contorna sob o
olhar humano no tempo. É conjunção de afetos, raciocínios, discursos e práticas
historicamente atreladas.
Nesse sentido, observamos os divertimentos e as práticas corporais na
natureza na São Paulo dos anos 1920. Ali se produziam verdades e relações. Uma
caminhada nas matas do Jabaquara, onde se inspirava o ar puro sob a luz do sol,
dizia respeito a muitos aspectos da vida urbana, que moviam representações mais
ou menos estáveis, com espaço na mídia impressa e expressas em colunas, anúncios
e ilustrações.
O período escolhido é fértil, em termos de discursos, para olharmos o campo
da imprensa. Foi uma década de mudanças. São Paulo se tornava metrópole,a
partir do crescimento populacional e econômico, bem como por práticas culturais
e debates intelectuais e artísticos (SEVCENKO, 1992). O espaço público e seus
usos transformavam-se. Ganhou valor a natureza revisitada no ambiente urbano,
ideal de conciliação entre cidade e paisagem, que se expressava em bairros-jardins
como Alto da Lapa (1921), Pacaembu (1925) e Alto de Pinheiros (1925), de influência
europeia (SEGAWA, 2004, p. 365).
Soares (2016) destaca as referências à importância do ar livre e dos exercícios
físicos feitos na natureza, em congressos de higiene e de educação do período.
Esse pensamento consolidou-se nos discursos oficiais, penetrou nas concepções
pedagógicas. A saúde do corpo era projeto político.
Havia também muitas publicações voltadas aos cuidados corporais, bem como
colunas esportivas nos jornais de São Paulo. Os clubes proliferaram-se, e os esportes
e as ginásticas ganhavam espaço no imaginário paulistano. Sevcenko (1992, p. 44)
aponta, já em 1919, a expansão de práticas e emoções esportivas, noticiadas de
forma cada vez mais vibrante.
No contexto de uma nova urbe, em modernização e crescimento, a imprensa
– não só a especializada, mas também a grande – realizava articulações discursivas
entre natureza, vida ao ar livre e vários interesses: do esporte à escola, da saúde ao
divertimento, da beleza à utilidade.
METODOLOGIA
A pesquisa, bibliográfica e documental, baseou-senas ideias da história cultural.
Os conteúdos escolhidos são “vestígios” (BLOCH, 2001) do cotidiano da São Paulo
do período. O passado não é um dado pronto, e só ganha sentido no olhar do
3 A autora distingue a ideia de asseio – ligada à medicina hipocrática, na qual o corpo não tinha
autonomia – e a ideia de higiene,vinda da ciência moderna. Esta não tratava só da defesa contra os
males do ambiente, mas também do domínio e da utilização de seus terapêuticos.
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historiador. A pergunta e o método, aplicadas sobre os rastros que resistiram ao
tempo, agem sobre a fonte, constituindo-a e interpretando-a.
Analisamos excertos variados e imagens da grande imprensa do período: no
Correio Paulistano e n’O Estado de São Paulo. Entendemos, como Luca (2010, p.
140), que a imprensa deve ser olhada em seus interesses editoriais, ligados aos
grupos políticos que a conduzem. Os dois jornais são expressões da elite paulistana,
de suas visões de mundo e projetos culturais.
Nos interessamos por excertos que envolvessem relatos sobre práticas corporais
e divertimentos na natureza, como esportes, passeios, piqueniques, banhos de
sol, mergulhos, etc. Vimos também a exposição das ideias médicas, intelectuais,
pedagógicas e publicitárias sobre a relação do corpo com a natureza (o ar puro, os
raios sol, as águas e as matas). Os recortes não eram simples relatos, mas expressões
de representações sobre as práticas, carregadas de sentido cultural e histórico.
Entendendo a indissociabilidade entre as práticas e as representações que as
engrenavam, nos preocupou olhar os desejos, afetos e percepções representados
nos jornais. Esse olhar, como preconizou Corbin (1989, p. 7), precisa ser protegido
de um anacronismo psicológico. Agrupando os conteúdos das fontes em suas
similitudes, tentamos entender de que modo natureza, corpo e sensibilidades se
conjugaram como representação de mundo, historicamente localizada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao ar livre. A expressão se repete nos jornais. Clubes realizavam torneios –
futebol, atletismo, tiro, corridas – e eventos variados ao ar livre, como jantares, festas
e bailes ao som do jazz. De terreno dos maus odores, ventos e miasmas, no século
XIX, o ar consolidou-se como elemento de saúde no início do XX.
Em 1925, a União dos Trabalhadores Graphicos promoveu um “optimo festival
esportivo ao ar livre” no Parque São Jorge, com provas de ciclismo, natação,
atletismo, futebol, além de sessões de cinema, jogos, quermesse, passeios no rio
Tietê e apresentações de bandas (O ESTADO DE SÃO PAULO, 02-10-1925, p. 7).
OClub Athletico Municipal,tal como outras agremiações, passou a ter piqueniques
trimestrais ao ar livre (CORREIO PAULISTANO, 05/12/1926, p. 8).
O ar também era elemento publicitário. O anúncio da Cia. City, de venda
de terrenos, destacava as qualidades do Jardim América, onde o ar do campo
encontrava os confortos urbanos. A proximidade de um “fino club esportivo” era
uma de suas vantagens (O ESTADODE SÃO PAULO, 16-11-1928, p. 1). Anúncios da
Forde xaltavam os passeios de carro, ao ar livre. Produtos como as Pílulas de Foster
para os rin sou o fortificante O Próton propunham-se a cumprir os efeitos que só os
bons costumes ao ar livre traziam.
A natureza, além disso, educava. Colégios proeminentes, como o Gymnasio
Anglo-Brasileiro e o Liceu Salesiano, evocavam suas pedagogias e exercícios ao
ar livre como atrativos. Numa coluna, o inspetor escolar José Escobar afirma que
“o bosque é o habitat natural do adolescente, que a natureza é a sala magna de
trabalhos” (CORREIO PAULISTANO, 05/01/1920, p. 2,).Sair dos ambientes fechados,
expor a pele, movimentar-se, se tornaram formas de educar corpos saudáveis.
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Essa concepção estava nas palavras da cronista Chrysanthé me que, criticando
a repressão policial aos trajes de banho nos litorais, afirmou:
Em revistas scientificas, em obras pesadas de conselhos, lemos, todos os dias,
que a humanidade vive pouco porque se habituou a cobrir demasiado a pelle
que precisa do ar, do sol e de frescura para se revigorar e distillar os venenos
que encerra. (idem, 19-02-1927, p. 3)

O sol, elemento de saúde. O contato com seus raios, via banhos de sol ou passeios
nos parques, tornou-se prescrição. O médico Amphillophio Mello, explicando seus
benefícios, caracteriza-o como “um deus da salubridade mundial pelas suas virtudes
na prevenção e, também, na cura das doenças” (idem, 08-06-1929, p. 4).
No limite incerto entre informação e publicidade, o Correio Paulistano teve na
capao texto intitulado “A moda, agora, é dos banhos de sol...”, o qual destacou, em
colagem de fotografias, a adoção da prática por pessoas dos “circulos elegantes da
America do Norte e da Europa”, como George Bernard Shaw e o magnata John D.
Rockefeller (idem, 21/07/1929, p. 1). Dois meses antes, anunciou-se a inauguração do
Instituto Helio-hydrotherapico Itororó, “plenamente banhado de sol”, que oferecia
não só a exposição terapêutica aos raios solares, mas também banhos de vapor,
esportes, esgrima, aparelhos para ginástica, salão para danças e jardins para as
crianças (idem, 24/05/1929, p. 6).
Tais conteúdos trazem novas sensibilidades para com os elementos do
mundo físico, ressignificados em torno da saúde e da moral, da moda e da beleza,
do consumo e da distinção. A apropriação da ideia de natureza foi adotada por
múltiplos agentes e se traduziu em formas de divertimentos e práticas corporais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A natureza fabricada pelo discurso das elites encontrou na imprensa um
meio de propagação. Os elementos do mundo físico tornaram-se valorizados para
definir novos divertimentos, práticas corporais, consumos, enfim, sensibilidades. O
contato com o ar fresco, a luz solar, as águas e as matas revelam uma concepção
de corpo mais autônomo, distinto do corpo enfraquecido pelas agruras urbanas e
do corpo resguardado das antigas elites rurais. Os jornais ofereciam representações
constantes dessa concepção. Na ideia de natureza, articulavam-se discursos
médicos, pedagógicos e publicitários, revelando dinâmicas culturais definidoras da
cidade de São Paulo.
DIVERSIONES Y PRÁCTICAS CORPORALES EN LA NATURALEZA:
REPRESENTACIÓNES EN LA PRENSA PAULISTANA (AÑOS 1920)
RESUMEN: Em los años 1920, La ciudad de São Paulo vio surgir representaciones de La naturaleza.
Esto ocurrió en La propagación de diversiones y prácticas corporales al aire libre. Para entender
cómo esto se relacionócon el discurso médico, educativo y publicitario, tuvimos como fuentes los
periódicos O Estado de São Paulo y el Correio Paulistano. La interpretación mostro La propagación
de La idea de naturaleza en diversos campos, relacionada con una concepción de cuerpo y nuevas
sensibilidades.
PALABRAS CLAVE: Vida al aire libre; naturaleza; prácticas corporales.
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AMUSEMENTS AND BODILY PRACTICES IN THE NATURE: REPRESENTATIONS IN
THE SÃO PAULO PRESS (DECADE OF 1920)
ABSTRACT: The São Paulo of the 1920s saw the emergence of new representations of nature. This
was built in the propagation of outdoor amusements and bodily practices. To understand how this
process was articulated to medical, pedagogical and advertising discourses, we had as sources the
newspapers O Estado de São Paulo and Correio Paulistano. The interpretation revealed a diffusion
of the idea of nature in various fields, related to a body conception and to the emergence of new
sensitivities.
KEYWORDS: Outdoor life; nature; bodily practices.

FONTES
CORREIO PAULISTANO – 1920 a 1929
O ESTADO DE SÃO PAULO – 1920 a 1929
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GEORGES HÉBERT, O “FABRICANTE DE ATLETAS”.
O ESPORTE NAS REVISTAS E NOS PERIÓDICOS
BRASILEIROS (1913-1943)1
Carolina Nascimento Jubé2
RESUMO
O esporte, tema caro a Hébert, teve repercussão na imprensa nacional e na literatura especializada.
O objetivo deste trabalho é analisar a notoriedade das ideias e dos princípios de Hébert para o
esporte nos periódicos e revistas esportivas (1913-1943). As fontes são: Revista Educação Physica, e
periódicos nacionais. Os resultados mostraram que os princípios de Hébert foram importantes para a
popularização de suas ideias e ele foi utilizado como argumento de autoridade no esporte.
PALAVRAS-CHAVE: Georges Hébert; Esporte; Método Natural.

INTRODUÇÃO
O Método Natural de Georges Hébert (1875-1957) e suas ideias naturistas
chegaram ao Brasil por volta de 1913 e circularam aqui com maior relevância
até o ano de 1945. O esporte era tema caro a Hébert, em grande parte de sua
obra, especialmente no livro Le sport contre l’éducation physique (1925). O autor
defendeu em suas publicações que o esporte oferecia valores negativos e funestos,
assim, o comparava a um navio superaquecido, ou mesmo, a um carro sem freios
que fatalmente teria um fim perigoso. Era preciso criar limites morais para conter a
descomedida máquina humana (HÉBERT, 1946), Hébert condenava a organização,
os princípios, toda a fantasia e propaganda que levaria atletas incompletos e
vaidosos a se exibirem nos grandes eventos. O esporte era portanto, moralmente
mal, se tivesse um fim em si mesmo; objetivando a vitória e o ganho financeiro
ele perderia a sua ação educativa e se tornaria apenas, um mal social (HÉBERT,
1942a). Entretanto, em seu método, Hébert distinguiu o esporte da atividade física,
valorizando primordialmente a prática em si. Para ele, “O esporte é por essência, o
verdadeiro educador. Ele é, antes de tudo, dominado pelo princípio de utilidade, que
o mantém no caminho certo e impede que ele desvie para a fantasia, para o artificial
ou para o uso vão da força.”3 (HÉBERT, 1946, p.33, grifo do autor). Por excelência, a
natação, a luta e os jogos coletivos - livres do modelo esportivo - teriam objetivos
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP/CAPES), processo nº 2014/16989-4.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), caroljube@gmail.com
3 No original: Le sport vrai est éducateur par essence. Il est avant tout domine par la raison d’utilité,
qui le maintient dans la bonne voie et l’empêche de dévier vers la fantaisie, l’artificiel ou le vain tour
de force.
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úteis, racionais e altruístas que colaborariam para formação de atletas completos e,
só assim, essas práticas se tornariam verdadeiras educadoras.
No Brasil, o esporte sob a vertente hebertista repercutiu na imprensa nacional
e na literatura especializada. Igualmente, obteve especial destaque no conjunto
de fontes que tratam da recepção de seus princípios em nosso país. Todavia, as
pesquisas acadêmicas contemporâneas na Educação Física brasileira ainda não
tinham se debruçado sobre o tema, que instigou matérias em jornais e se tornou
elemento importante para popularidade e aceitação, de ao menos parte, dos
preceitos do autor francês por aqui. Logo, para esse trabalho o objetivo é analisar
a notoriedade das ideias e dos princípios de Hébert para o esporte nos periódicos
e revistas esportivas brasileiras, entre os anos de 1913 a 1943. Para tanto, as fontes
selecionadas são: Revista Educação Physica, e os periódicos: Fon-Fon!; Jornal dos
Sports; O Imparcial; Correio da Manhã e Gazeta de Noticias.
A pesquisa realizada nos periódicos supracitados foi efetuada por meio da
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Os artigos da Revista Educação Physica
já haviam sido mapeados por Soares (2001;2003) e estão disponíveis para consulta
no original na Biblioteca da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Para
esse estudo então é, sob a ótica da Histórial Cultural de Le Goff (2003) e Burke
(1992;2008), que entendemos estar localizada essa investigação. A partir dessa
perspectiva, percebemos o tempo histórico como sendo regido por contingências
que não se repetem, tampouco podem ser controladas ou previstas fora do campo
da probabilidade. Os eventos, portanto, não ocorrem de modo cíclico ou linear,
como se houvesse algum vínculo genético entre eles; a história como sucessão de
eventos dessa natureza, específicos como os contextos que lhe dão forma, assume
assim uma estrutura espiral, sem repetições ou linearidades.
O ESPORTE POR HÉBERT E O CENÁRIO NACIONAL
A Revista Fon-Fon! foi o primeiro periódico a trazer matérias que comprovaram
que os ideais e o nome de Hébert chegaram ao Brasil em meados no século XX.
Em 1913, publicou em seus Perfis Internacionaes notas que pretendiam apresentar
Georges Hébert para o nosso público. Em “O tenente Hébert”, o autor foi apresentado
como o diretor do Collège d’Athlètes, apóstolo da educação física francesa e
reorganizador do ensino de ginástica da Marinha. “O fabricante de athletas”, foi
outra matéria que explorou seu trabalho, dando especial ênfase ao Colégio de Reims
e aos atletas olímpicos que frequentavam aquela instituição. Enalteceram alguns
dos princípios norteadores do Método Natural, tais como: o melhoramento da raça,
o desenvolvimento completo e utilitário, a força e a harmonia. O caderno Sports,
do Jornal Gazeta de Notícias, anunciou em 1925 o lançamento do livro de Hébert
“O sport contra a educação physica” (Le sport contre l’éducation physique). Os
principais aspectos citados da obra do autor trataram de suas críticas contundentes
ao esporte. O caráter competitivo e exibicionista dessa prática, não oferecia a atenção
necessária aos aspectos naturais do treinamento dos atletas e, não se preocupava
com a resistência ao frio e as intempéries do clima, por exemplo.
A natação, em especial, foi uma prática que ilustrou bem as incompreensões do
Brasil acerca das convicções de Hébert. Duas notas publicadas nos jornais O Imparcial
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(1923) e Correio da Manhã (1931), veicularam apropriações distintas das ideias do
autor. O Imparcial, em seu caderno Vida Desportiva, abordou a natação em si e suas
qualidades de ação, sem mencionar qualquer característica de competitividade.
De acordo com o jornal, a natação consistia em um exercício higiênico, estético e
utilitário. Já o Correio da Manhã, trouxe Hébert como autoridade para a natação;
contudo, ao contrário da primeira matéria, a natação não fora descrita apenas como
uma atividade física salutar; ela estava vinculada à competição por ser apresentada
sob a perspectiva de um Clube que incentivava o nado esportivo e que promovia
festivais e travessias na Baia de Guanabara. Com efeito, à Hébert lhe fora conferido,
recorrentemente, o status de autoridade por aqueles que almejavam legitimar uma
dada prática esportiva. A natação e seus princípios físicos e morais, foram abordados
por meio dos preceitos hebertistas. Entretanto, reforça-se o contrassenso presente
nas publicações nacionais, que lançam mão dos princípios do tenente francês para
dar suporte ao modelo esportivista, tão criticado pelo próprio Hébert.
A Revista Educação Physica (1932-1945), foi outro meio de veiculação das
ideias do tenente francês para o esporte, que publicou em seus números de 1941 a
1943, artigos de sua autoria. Hébert fora considerado pela revista como o “Paladino
do Método Natural de Educação Física” e os assuntos tratados ali eram relativos
especialmente ao esporte. Segundo Soares (2001, 2003), essas publicações
consistiam em traduções de trechos inteiros presentes originalmente em livros como
Le sport contre l’éducation physique de 1925. Nesse conjunto de artigos, Hébert
combateu fortemente a especialização e os excessos do que ele chamou de “esporte
exclusivo”, causador da agressividade, da irascibilidade e das fadigas, física e nervosa.
Garantira ainda que os “Atletas Artificiais”, em detrimento dos “Atletas Naturais” que eram plácidos e calmos camponeses, marinheiros e montanheses - se tornaram
individualistas, egoístas e vaidosos. Os resultados individuais, a competição e
consequentemente a exibição, representavam perigos eminentes, pois superavam os
resultados coletivos e assumiam o lugar que deveria ser ocupado por características
como o altruísmo, a solidariedade e a união. Isso significava que a preocupação
de se tornar forte e viril não estava mais, segundo Hébert, associada aos deveres
físicos para com a família e a pátria mas, estava diretamente vinculada à glória
pessoal, à vaidade e à espetacularização funambulesca promovida pela imprensa
e a indústria esportiva em ascensão (HÉBERT, 1941a). Hébert ainda exemplificou o
caso afirmando que um nadador que faz o “vai-e-vem” despreocupado na piscina
pratica natação; e aquele que controla o tempo e a distância tendo a pretensão
de melhorá-las esta praticando portanto, o esporte. Idealmente, o esporte deveria
ainda ser concebido por meio do tripé: utilidade, medida e altruísmo, ou seja, como
um elemento útil e educativo dentro da prática Educação Física.
CONCLUSÃO
A beneficência, a moral, o altruísmo, a força, a agilidade e o sangue-frio foram
elementos importantes para a popularização e aceitação do método de George
Hébert no Brasil. Muitos de suas afirmações publicadas em livros como, Le sport
contre l’éducation physique (1925), foram utilizados no Brasil como argumento de
autoridade em diversas vertentes esportivas. Hébert era considerado o grande
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precursor do Método Natural e fora utilizado para a condenação do esporte e seus
perigos morais, físicos e sociais, como no caso da Revista Educação Physica. Seus
princípios ainda serviam, mesmos que contrariamente à suas ideias originais, à
causa esportiva. Clubes e personagens nacionais apoiavam seu método, elogiavam
e louvavam sua proposta de treinamento e então, usavam seus argumentos de
autoridade para legitimar a prática esportiva, como no caso da natação, o que
essencialmente seria uma incoerência à proposta original. Mesmo considerando as
contradições e incompreensões sobre o esporte apoiado nos preceitos hebertistas,
o tema obteve aceitação no Brasil. O esporte foi uma das temáticas mais bem
recebidas e contou com a repercussão nas revistas e nos jornais de circulação
nacional. Por fim, pode-se constatar que as matérias dos periódicos brasileiros
divulgaram de forma pouco explícita, no meio das páginas e sem extraordinário
destaque, o esporte sob o viés do Método Natural. O trabalho com os atletas no
Colégio de Atletas, os fundamentos básicos que norteiam toda obra de Hébert, e
também um pouco da sua carreira junto à Marinha foram evidenciados nas fontes.
Desse modo, esses indícios encontrados nas fontes ajudam a compreender de modo
mais claro os meandros da recepção de Hébert no Brasil.
GEORGES HÉBERT, THE “ ATHLETE’S MAKER “. THE SPORT IN BRAZILIAN’S
MAGAZINES AND NEWSPAPERS (1913-1943)
ABSTRACT: The sport, a special subject to Hébert, had repercussion in Brazil. The aim of this paper is
to analyze the notoriety of Hébert’s ideas and his principles for sports in sports journals (1913-1943).
The results show that the Hebert’s principles were important for the popularization of his ideas and
he was used as an argument of authority in the sport.
KEYWORDS: Georges Hébert; Sport; Natural Method.

GEORGES HÉBERT, EL "FABRICANTE DE LOS ATLETAS". DEPORTE EN
REVISTAS Y PERIÓDICOS BRASILEÑOS (1913-1943)
RESUMEN: El deporte según Hébert repercutió en Brasil. El objetivo es analizar el conocimiento de las
ideas y principios de Hébert para el deporte en los periódicos deportivos (1913-1943). Los resultados
mostraron que los principios de Hébert eran importantes para la divulgación de sus ideas y que él fue
adoptado como argumento de autoridad en el deporte.
PALABRAS CLAVES: Georges Hébert; Deporte; Método Natural.
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IMAGENS NA IMPRENSA PERIÓDICA DE ENSINO E
DE TÉCNICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (1932–1960):
DIVULGAÇÃO E ENSINO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS1
Renato Pereira Coimbra Retz2
Lucas Oliveira Rodrigues de Carvalho3
Amarílio Ferreira Neto4
RESUMO
Analisa as intencionalidades dos editores no uso de imagens como parte do projeto editorial dos
periódicos de ensino e de técnicas, com intuito de contribuir para a escolarização da Educação
Física.Assume os pressupostos da História Cultural e tem como fontes: Revista de Educação Física,
Revista Educação Physica e Revista Brasileira de Educação Física.Empregam-se estratégias de
apresentação das imagens similares de acordo com asintencionalidades de divulgação e ensino de
práticas educativas.
PALAVRAS-CHAVE: Periódicos; Imagem;História Cultural.

1 INTRODUÇÃO
Ao consultamos a bibliografia que investigou os periódicos da Educação Física
(EF) que circularam de 1932 a 1960, nos chama a atenção o uso de imagens visuais,
tanto na veiculação de discursos, quanto os saberes (GOELLNER, 1999; SCHNEIDER,
2010;SOARES, 2011).
Especificamente Schneider (2010), destaca a utilização das imagens, sejam para
visibilizar aspectos técnicos das modalidades esportivas e os modos de execução,
ou em seus aspectos simbólicos, de modo que as imagens serviriam como uma
forma de educar o olhar do leitor, motivando-o a busca de uma vida ativa.
Contudo, autores do campo da história e da história da educação sinalizam
que a imagem, enquanto objeto ou fonte de investigação, ainda é pouco explorada
(BLANCO, 2011).
Mediante o exposto, temos como objetivo analisar as intencionalidades dos
editores no uso de imagens, como parte do projeto editorial dos periódicos de
ensino e de técnicas, com intuito de contribuir para a escolarização da EF.
1 Possui financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) –
Edital Universal N° 006/2014 – Projeto Individual de Pesquisa, sob o Termo de outorga N°0541/2015
e número do processo 67643825.
2 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), retz.renato@gmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), lucasorcarvalho@gmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), amariliovix@gmail.com
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2 METODOLOGIA
As fontes são matérias com imagens veiculadas por três periódicos classificados
como a imprensa periódica de ensino e de técnicas da EF (FERREIRA NETO, 2005)
entre os anos de 1932 a 1960.
A partir de Bloch (2001), compreendemos que as imagens são testemunhos
históricos. Segundo Blanco (2011), o termo imagem contém diferentes acepções,
contudo, nos interessa abordar as imagens visuais: representações materializadas
em fotos, desenhos ou pinturas.
A imagem incorporada ao projeto editorial se constitui intencionalmente em
um dispositivo narrativo para veicular os pensamentos direcionados para a EF.
Para Chartier (2001) a forma de organização escolhida pelos editores traduzem as
intencionalidades e a maneira como se espera que as informações sejam recebidas
pelos leitores, produzindo sentidos.
O nosso mapeamento abordou os 92 números da Revista de Educação Física
(REF) e os 88 da Revista Educação Physica (REP). Já a Revista Brasileira de Educação
Física (RBEF) foi catalogada da seguinte maneira: dispomos dos números 1 ao 6,
11 ao 33, 35 ao 38, 40, 44, 49 ao 53, 55, 58 ao 69, 79-81; 11 revistas encontram-se
no setor de Acervos/Periódicos da Biblioteca Central da Universidade Federal do
Espírito Santo, onde foi possível registrar integralmente, por meio de fotografia, os
números 8, 9, 41, 42, 45-48, 52, 57, 82.5
Chegamos a um universo de 888 matérias com imagens. Analisamos a partir
dos conceitos e usos e estratégias (CERTEAU, 2014).
3 TIPOS DE IMAGENS
Identificamos duas naturezas de imagens: fotografia e desenho.Em relação aos
desenhos, identificamos quatro tipos, ilustração antropomórfica, diagrama, croqui
e charge.
A fotografia (figura 1)tem o maior quantitativo, é caracterizada por ser produzida
com uma câmera que captura a luz, e reproduz o objeto capturado fixando-o em
um suporte previamente sensibilizado(FARIA; PERICÃO, 2008).

Figura 1 – A braçada na natação.
Fonte: Revista Educação Physica, n.39, fev, 1940.
5 Já os números 7, 10, 34, 39, 54, 56, 70 ao 78 serão obtidos em mapeamento posterior.
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A ilustração antropomórfica (figura 2) apresenta o maior quantitativo dentre
os desenhos, e é caracterizada por representar as formas de um, ou mais seres humanos (FARIA; PERICÃO, 2008).

Figura 2 – Flexão alternada de pernas
Fonte: Revista de Educação Física, n. 60 [s.m], 1948.

O segundo desenho com maior quantitativo é o diagrama (figura 3). São
representações gráficas, que utilizam linhas para ilustrar conceitos, correlações e
processos (FARIA; PERICÃO, 2008).

Figura 3 – Movimentação tática do Basquete
Fonte: Revista Educação Physica, n. 4 mar, 1934.

O terceiro desenho com maior quantitativo de uso é o croqui (figura 4). É
caracterizado como um esboço, criado sem auxílio de instrumento geométrico
(FARIA; PERICÃO, 2008).

Figura 4 – Execução de abdominais
Fonte: Revista Brasileira de Educação Física, n. 21, out, 1945.
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Já as charges (figura 5), se apresentam como o menor quantitativo. É
caracterizada por de cunho humorístico, e geralmente não depende de texto para
que possa ser compreendido (FARIA; PERICÃO, 2008).

Figura 5 –Charge sobre os cuidados ao praticar o Tiro com Arco
Fonte: Revista de Educação Física, n. 27, out, 1935.

4 DIVULGAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS6
Na divulgação, as estratégias (CERTEAU, 2014) empreendidas nos periódicos
são o uso de imagens nos títulos das matérias e entre os textos das matérias.
Para os títulos utilizam fotografia e ilustração antropomórfica,demarcando as
sessões temáticas,como nos casos de Atletismo, Basquetebol, Futebol, Ginástica,
Handebol, Natação, Voleibol e Tênis. No caso especifico da REF, encontramos também
as sessões sobre Esgrima e Equitação.Essa estratégia evidencia a intencionalidade
dos editores na criação de uma identidade visual para as sessões. Segundo Samain
(2012) as imagens são portadoras de um pensamento, e como estão nos territórios
da memória possibilita que se penetre no âmbito de uma memória coletiva ao se
cruzar diversos olhares sobre elas. Nesse sentido, o leitor identifica o assunto a ser
abordado, sem que seja necessária a leitura da matéria na íntegra.
Outra estratégia é o uso de imagens entre os textos, estão diretamente
relacionadas aos assuntos abordados nas matérias e mostram práticas sendo
executadas; lugares específicos; implementos a serem utilizados; modelos de
estética corporal.Nos três periódicos, as imagens dispostas entre os textos, são
fotografias e desenhos, e aparecem outras práticas para além das seções, como a
Dança, nos três periódicos; o Jiu-Jitsu, na REF e REP; o Polo-Aquático e o Pentatlo
Moderno, na REF; o Baseball, Ciclismo, Futebol Americano, Futebol de Salão, Judô,
Remo e o Tiro com Arco, na REP. Essa variedade de práticas indica uma das facetas
dos periódicos de ensino e de técnicas da EF, que tem como característica a “[...]
luta pela escolarização, formação profissional, definição de legislação específica,
definição de métodos, conteúdos com ênfase nas diversas ginásticas e esportes”
(FERREIRA NETO, 2005, p. 776).
A participação dos periódicos na escolarização da EF e na constituição das
práticas esportivas, as imagens assumem o protagonismo, pois muitas práticas,
então desconhecidas, estavam sendo inseridas no contexto brasileiro, era preciso
dar a ver aos leitores como elas eram, pois a descrição textual não seria suficiente
para a compreensão dos leitores (professores e interessados pela área) que ainda
não tinham tido contato com elas.
6 Termo utilizado naquele período para delimitar o que deveria ser ensinado pela EF.
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5 ENSINO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS
Duas estratégias de apresentação das imagens para o ensino são empregadas,
as imagens entre os textos escritos ou ocupando toda a página da matéria.Utilizam
fotografias e desenhos, com exceção da Charge que não é utilizada para o ensino,
por possuírem cunho humorístico.
As matérias com imagens entre os textos apresentam o maior quantitativo, e
tem como característica, relacionar orientações dos textos escritos com as imagens,
para potencializar as prescrições das práticas educativas. São utilizadas fotografia,
ilustração antropomórfica e croqui, para orientar a aprendizagem de movimentos
corporais.A fotografia está presente em 31 matérias da REF, tematizando Atletismo
(12), Ginástica (12), Esgrima (2), Vôlei (2), Basquete (1), Dança (1) e Tênis (1); e em78
matériasda REP, tematizando Ginástica (29), Basquete (15), Atletismo (10), Natação
(7), Tênis (7), Futebol (6), Polo Aquático (2), Ciclismo (1) e Rugby (1).A ilustração
antropomórfica está presente em70 matérias da REF, tematizando Ginástica (29),
Atletismo (13),Jogos (5), Futebol (4), Basquete (3), Remo (3), Equitação (2), Judô
(2), Natação (2), Vôlei (2), Baseball (1), Capoeira (1), Esgrima (1), Polo (1) eTênis
(1); em 40 matérias na REP, tematizando Ginástica (8), Atletismo (6), Basquete
(6), Natação (5), Jogos (3), Tênis (3),Esgrima (2), Futebol (2), Remo (2), Dança
(1), Equitação (1) e Vôlei (1); e em seis matérias da RBEF, tematizando Atletismo
(3) e Ginástica (3).O Croqui está presente em duas matérias da REF, tematizando
Atletismo (2); em seis matérias da REP, tematizando Basquete (4), Equitação (1) e
Ginástica (1); e em duas matérias da RBEF, tematizando a Ginástica (2).
Os Diagramas são utilizados para ensinar os deslocamentos no local destinado
à prática educativa. Para os esportes ensinam a movimentação tática. Na REF
encontramos 24 matérias, tematizando Atletismo (6),Futebol (6), Equitação (4),
Basquete (2), Futebol de Salão (1), Ginástica (1), Handebol (1), Jogos (1) e Vôlei (2);
e na REP 30 matérias tematizando o Basquete (27), Futebol (1), Vôlei (1) e Tênis (1).
Já as imagens que ocupam toda página, estão presentes na REF em duas
matérias (1 fotografia, para o Basquete; 1 Ilustração antropomórfica para Capoeira)
e na REP em 37 matérias (27 fotografias, 18 ginástica, 4 atletismo, 2 natação, 2 tênis
e 1 Jiu-Jitsu; e 10 Ilustração antropomórfica, 5 ginástica, 1 Pelo Basca, 3 atletismo
e 1 Basquete). Essas matérias têm como características dispor em toda pagina da
matéria às imagens, sem longas descrições textuais.
As matérias com imagens contribuíam para a formação, visto que naquele
período muitos professores não possuíam formação específica. Assim, ao verem
as imagens, teriam que executar as práticas propostas e se apropriarem para que
então pudessem ensinar aos seus alunos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na divulgação e no ensino, o uso de imagens ocorre de forma similar.
Compreendemos que há lutas de representação (CHARTIER, 1990), circularidade
de cultura (GINZBURG, 1987) e usos e as apropriações (CERTEAU, 2014) operadas
com o intuito de produzir um suporte com a melhor apresentação possível para
veicular os conhecimentos para/sobre EF, e, consequentemente contribuir para o
processo de escolarização.
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ENTRE USOS E INTENCIONES: LAS IMÁGENES EM LA PRENSA PERIÓDICA DE
ENSEÑANZA Y TÉCNICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (1932 – 1960)
RESUMEN: Los análisis de las intenciones de los editores en el uso de imágenes como parte del
proyecto editorial de revistas de enseñanza y técnicas, con el fin de contribuir a la formación de la
Educación Física. Asumir los supuestos de la historia cultural y sus fuentes: Revista de Educação
Física, Revista Educação Physica e Revista de Brasileira de Educação Física. Se utilizan estrategias de
presentación de imágenes similares, de acuerdo con las intenciones de difusión y enseñanza de las
prácticas educativas.
PALABRAS CLAVE: Publicaciones Periódicas; Imagénes; História Cultural

BETWEEN USES AND INTENTIONS: THE IMAGES IN THE PERIODIC PRESS OF
TEACHING AND TECHNIQUES OF PHYSICAL EDUCATION (1932 – 1960)
ABSTRACT: It analyzes the intentions of editors in the use of images as part of the editorial project
of teaching and technical journals, in order to contribute to the schooling of Physical Education.
Assumes the assumptions of Cultural History and has as sources: Revista de Educação Física, Revista
Educação Physica and Revista Brasileira de Educação Física. Strategies are used to present similar
images according to the intentionalities of dissemination and teaching of educational practices.
KEYWORDS: Journals; Images; Cultural History.
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A SOCIEDADE RIO BRANCO: A CRIAÇÃO DE UMA
INSTITUIÇÃO DE TIRO EM CURITIBA (1909-1910)1
Marcelo Moraes e Silva2
André Mendes Capraro3
RESUMO
O presente texto busca realizar apontamentos acerca da institucionalização esportiva ocorrida na
cidade Curitiba, tendo como foco central o denominado “Tiro de Guerra 19 Rio Branco”. Conclui-se
que este processo foi fomentado pela militarização social que passava o Brasil nas duas primeiras
décadas do século XX.
PALAVRAS-CHAVE: Tiro ao alvo; Curitiba; Nacionalização.

INTRODUÇÃO
Em Curitiba seria possível inferir que desde a última década do século XIX, as
práticas esportivas foram acolhidas e disseminadas pelos clubes. As instituições que
tiveram destaque na formação da estrutura esportiva curitibana foram as da elite e as
imigrantes. A representação das entidades formadas por imigrantes procurava auxilialos na adaptação ao novo território, mas principalmente manter comportamentos
de seus países de origem. As práticas esportivas nos clubes elitistas não foram
de início, uma atividade tão comum. Somente no decorrer do século XX algumas
modalidades esportivas começaram a se tomar mais frequentes entre os associados.
O objetivo principal era o de quebrar o monopólio das entidades imigrantes. Afinal,
as atividades esportivas tornaram-se um importante símbolo da modernidade e as
elites curitibanas não poderiam deixar que o esporte ficasse somente nas mãos dos
imigrantes e dos descendentes de europeus (MORAES E SILVA, 2011).
Uma modalidade chamada Tiro, através da associação chamada “Sociedade
Rio Branco”, foi a responsável pelo primeiro processo de burocratização esportiva
vivenciado em Curitiba. Contudo, esta instituição se diferenciava um pouco das
outras, visto que tinha um forte aparato governamental no âmbito federal, que
buscava articular a esfera civil e militar num projeto de construção da nacionalidade
brasileira. Nesse sentido, o presente trabalho busca compreender como ocorreu o
processo de criação desta instituição na sociedade curitibana da primeira década do
século XX.
As fontes constituídas para esta pesquisa são jornalísticas e encontram-se no
acervo da Biblioteca Pública do Paraná. Um determinado jornal ganhou destaque nas
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Paraná (UFPR), moraes_marc@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Paraná (UFPR), andrecapraro@onda.com.br
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análises, o Diário da Tarde. Para a construção do presente trabalho foram analisadas
todas as edições existentes de junho de 1909 a outubro de 1910. Foram localizadas
mais de 280 matérias sobre a instituição e selecionadas para a escrita cerca de 40
edições. Outro aspecto que teve importância na eleição do Diário da Tarde como
fonte principal da pesquisa foi o fato deste jornal ter uma coluna própria para a
Associação de Tiro Rio Branco (CAPRARO, 2004; MORAES E SILVA, 2011).
A ASSOCIAÇÃO DE TIRO RIO BRANCO E O PROJETO NACIONAL
A “Sociedade Rio Branco” foi uma instituição fundada com o objetivo de
educar os corpos dos jovens curitibanos ao novo projeto de nação, instituído pelo
regime republicano. Através de uma rígida disciplina militar, a mocidade paranaense
seria educada por uma série de práticas corporais como a ginástica, a esgrima,
as marchas, as bandas marciais e, sobretudo, o tiro. A criação das sociedades de
Tiro na capital paranaense esteve ligada à tradição da caça, trazida por imigrantes
europeus. Segundo aponta Witoslawski (2009), os primeiros locais de ensinamento
de tiro foram os clubes criados, principalmente, pelos descendentes de alemães
que tinham o hábito da caça e acabaram por introduzir seus jovens nessa tradição.
Apesar da existência de algumas associações anteriores, foi somente com a criação
da “Sociedade Rio Branco”, em 1909, que a modalidade alcançou destaque no
cenário local.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a criação da instituição teve o intuito de
quebrar a hegemonia dos imigrantes, principalmente alemães, que dominavam em
suas associações a prática do Tiro. Mas ela visava, sobretudo, transformar toda a
multiplicidade étnica existente no Paraná em curitibanos – paranaenses – brasileiros.
A mocidade de origem imigrante (alemães, italianos, poloneses e ucranianos), que
nas notícias eram sempre chamados de “alemães” e/ou “teutos” necessitavam
também obter um acesso às benesses de uma educação do corpo, marcada pela
rigidez militar nacionalista e republicana.
O treinamento corporal militar traria aos corpos dos jovens curitibanos
uma educação da postura, que concederia à mocidade garbo e elegância –
comportamentos estes que eram muito valorizados pelo novo olhar urbano que havia
se cristalizado em Curitiba. A celebração e coroação da articulação da educação
militarista e nacionalista com o novo olhar urbano se davam nos desfiles cívicos que
os jovens vinculados à instituição faziam pelas ruas da cidade.
A efetivação de uma associação de tiro em Curitiba, que atrelasse a esfera
civil e militar, não era uma ação isolada e sim algo que ocorreu em todo território
nacional. Tratava-se de uma iniciativa da Confederação de Tiro Brasileiro, entidade
vinculada ao Ministério da Guerra e que tinha como intuito controlar e regular a
prática do tiro no país. A figura central na efetivação dos Tiros de Guerra, em todo
território nacional, foi a do Marechal Hermes da Fonseca. Por ser uma iniciativa
dos altos escalões nacionais – tanto que o maior responsável pela efetivação das
sociedades, o então ministro da guerra, Marechal Hermes da Fonseca, se tornou
logo depois presidente da república (1910-1914) –, a Sociedade de Tiro Rio Branco
atraiu o interesse e atenção de várias personalidades paranaenses do período.
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A ESPECIALIZAÇÃO E BUROCRATIZAÇÃO ESPORTIVA
Apesar de estar no nome da associação, o tiro ainda não era praticado de
forma oficial nas dependências da instituição, visto que requeria um espaço próprio
e este deveria estar de acordo com as normas da Confederação de Tiro Brasileira. A
denominada “linha de tiro” ainda estava em construção: “(...) Em a próxima semana
deverá terminar a construção da Linha de Tiro da sociedade que será inaugurado
no começo do mez de setembro (...)”. (DIÁRIO DA TARDE, 28/08/1909, p.1). A data
para inauguração do espaço destinado à prática do Tiro foi escolhida com esmero,
o dia 7 de setembro:
Após a construção da Linha de Tiro, a prática da modalidade foi fomentada
na instituição e, como consequência deste aprimoramento e especialização, surgiu
uma rivalidade competitiva com a agremiação congênere existente em Ponta
Grossa: “A Sociedade Tiro Pontagrossense resolveu incorporar-se à Confederação
de Tiro Brasileira. Com esse fim e com toda a urgência possível à sua directoria está
organizando os documentos exigidos pelo regulamento da referida Confederação”.
(DIÁRIO DA TARDE, 03/07/1909, p.2).
Esta simples notícia mostra a faceta burocrática que o Tiro ganhava no país, pois
para que um clube adentrasse na entidade regulamentadora, era preciso cumprir
uma série de requisitos exigidos pela confederação. A associação da capital não
poderia ficar para trás de uma instituição do interior, por isso, o jornal acabava por
cobrar que o clube atendesse às exigências da confederação.
A esperada notícia do aceite da instituição chegou poucos dias depois e foi
muito alardeada pela imprensa curitibana: “(…) O illustre 2º tenente João Gualberto,
presidente do Tiro Rio Branco, recebeu hoje o seguinte telegramma do sr. general
Bormann, chefe do estado maior do exercito: <<Sociedade Rio Branco incorporada
à Confederação do Tiro Nacional, em 17 do corrente tomando o nº 19. Saudações
General Bormann>>.” (DIÁRIO DA TARDE, 21/08/1909, p.1).
A notícia do reconhecimento acabou por mostrar como o tiro começava a se
especializar no país. Uma instituição para poder praticá-lo legalmente tinha que
atender uma série de medidas exigidas pela confederação. Estes elementos aos
poucos vão dando um caráter regrado e competitivo à prática esportiva. Foi nesse
contexto que os confrontos com as outras associações, devidamente registradas
na Confederação de Tiro Brasileira, começaram a ganhar destaque. Estes encontros
entre as entidades filiadas à confederação levaram o Tiro de Guerra 19 Rio Branco a
aprimorar seus espaços, além da linha de tiro da sede social, localizada no centro da
capital, a associação constrói uma linha mais moderna no arrabalde do Ahú. Sendo
assim, instalações mais modernas e performances mais elaboradas começam a ser
exigidas nessa prática esportiva.
EM BUSCA DE PERFORMANCES ELABORADAS
A mocidade “alistada” para a prática do Tiro necessitava se aprimorar, caso
quisesse participar de competições regulamentadas segundo os parâmetros
impostos pela confederação. Os certames organizados pela associação curitibana
começavam a ter este formato mais rígido e regrado. O formato das competições fica
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cada vez mais sistematizado. As práticas esportivas se tornam mais especializadas
e a entidade burocrática seria a instituição responsável por fixar e fiscalizar tais
parâmetros e os indivíduos com melhores performances estariam aptos a participar
de competições maiores:
A Confederação de Tiro Brasileiro só classificará os atiradores que no
mínimo fizerem em cada tiro 4 pontos, ou sejam, 360 pontos nas 3 posições
regulamentares. (...) aos 5 primeiros atiradores de todas as sociedades do
Brazil, o ministerio da guerra fornecerá todos os recursos para uma viagem
ao Rio, onde se realizará um grande campeonato (…) (DIÁRIO DA TARDE,
30/10/1909, p.1).

Apesar de ter cinco vagas para o torneio na capital federal, somente três
atiradores alcançaram a performance exigida pela Confederação de Tiro. A busca
por este maior rendimento levou a instituição a aprimorar suas atividades. Novas
ações cada vez mais marcadas por uma especialização se tornam as marcas da
instituição, tudo isso buscando o aprimoramento corporal de seus membros.
Esta nova organização visava uma melhoria e aprimoramento de todas as ações
desenvolvidas pela associação. O principal objetivo era criar performances mais
elaboradas entre seus atiradores, pois eles não poderiam ter desempenho fraco nas
competições nacionais:
O emergente estado do Paraná e a progressista cidade de Curitiba não poderiam
ter desempenhos pífios em competições nacionais, ainda mais que, neste período,
estava sendo gestada toda a noção de nacionalismo no país, e o paranismo surgia
como um movimento cultural no contexto regional e, principalmente, curitibano.
Sendo assim, pelo bem do estado e da cidade, o Tiro de Guerra 19 Rio Branco
precisava ter um bom desempenho nestas competições nacionais. Poucos meses
depois surge o convite para participar das festividades de 7 de setembro na capital
federal .
A instituição inicia, assim, um amplo processo de preparação e treinamento
para este evento. A agremiação não poderia “decepcionar” os paranaenses nesta
nobre missão nacional: “(...) Quinta feira as 9 horas da noite haverá exercicio geral
para todos os caçadores que tem que tomar parte na grande parada de 7 de
Setembro na Capital Federal (...)” (DIÁRIO DA TARDE, 11/07/1910, p.1); “(...) As 9
horas houve exercicio geral para os allistados para a viagem ao Rio, exercicio que se
prolongou até as 10 horas da noite, nelle tomando parte 143 caçadores (...)” (DIÁRIO
DA TARDE, 15/07/1910, p.1).
A participação da Sociedade Rio Branco na cidade do Rio de Janeiro foi de
brilho, a instituição venceu o concurso militar: “(…) O jury constituido pela Imprensa
para julgar o concurso das sociedades de tiro, foi unanime em dar o primeiro logar
ao Tiro Rio Branco”. (DIÁRIO DA TARDE, 08/09/1910, p.1).
Por usa vez nas competições de tiro, a sorte não foi à mesma. Os três atiradores
curitibanos não figuraram entre os três primeiros colocados. Contudo, a lisura desta
competição foi questionada pela associação de Tiro de Porto Alegre. Os perdedores
alegavam desigualdades de condições, e a associação do Rio Grande do Sul,
inclusive ameaçou entrar com recursos para contestar o resultado que favorecia
os competidores cariocas. Os paranaenses, mesmo contrariados com o resultado,
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resolveram não interpelar contra o certame. Acredita-se que, como haviam ganho
o concurso de melhor corporação, o mais adequado seria voltar a Curitiba sob os
louros da “apoteótica” vitória na capital da República.
CONCLUSÕES
A República proclamada em 1889 pelos militares passava por muitas
instabilidades. Em busca da estabilidade social os republicanos produziram um forte
discurso nacionalista. Dessa forma amalgamaram dentro da instituição analisada
uma prática esportiva burocratizada e especializada com uma disciplina de cunho
militar, que dava ênfase à ordem, ao civismo, ao controle do corpo e ao amor à
pátria.
Sob estas circunstâncias, ocorreram os primeiros passos da institucionalização,
burocratização e especialização esportiva da cidade de Curitiba. Atrelada à temática
militar, que envolvia outros importantes aspectos para a sociedade curitibana do
período – como a influência da Capital Federal e seu projeto de modernidade, a
preocupação com a higiene corporal e a nacionalização da mocidade imigrante
desejada pelo novo regime republicano– o Tiro de Guerra 19 Rio Branco ajudou a
consolidar a prática esportiva na cidade.
THE RIO BRANCO SOCIETY: THE CREATION OF THE INSTITUTION OF
SHOOTING IN CURITIBA (1909-1910)
ABSTRACT: This text aims to make notes about the sports institutionalization held in Curitiba city,
focusing on the called “Tiro de Guerra 19 Rio Branco”. It is concluded that this process was constituted
by the social militarization that happened in Brazil during the first two decades of the twentieth
century.
KEY WORDS: Shooting target; Curitiba; Nacionalization.

LA SOCIEDADE RIO BRANCO: CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE TIRO EN
CURITIBA (1909-1910)
RESUMEN: En este texto se busca mantener notas acerca de la institucionalización deportiva
ocurrida en la ciudad de Curitiba, con el foco central de lo llamado “Tiro de Guerra 19 Rio Branco”. Se
concluye que este proceso ha sido fomentado por la militarización social que corrió en Brasil en las
dos primeras décadas del siglo XX.
PALABRAS CLAVE: Target; Curitiba; Nacionalización.
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AS ASSOCIAÇÕES E CLUBES LUSITANOS NA CIDADE
DE SÃO PAULO (DÉCADA DE 1930): PRÁTICAS E
NEGOCIAÇÕES1
Samuel Ribeiro dos Santos Neto2
RESUMO
A pesquisa ocupou-se de compreender, à luz da história cultural, o papel identitário das associações e
clubes portugueses na São Paulo nos anos 1930. As fontes do estudo foram constituídas por meio de
reportagens em periódicos do período: o Correio de S. Paulo e o Correio Paulistano. A interpretação
das fontes indicou que os espaços associativos e suas práticas contribuíram para a afirmação de uma
identidade particular, luso-brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Imigração portuguesa; práticas corporais; história cultural.

INTRODUÇÃO
A década de 1930, no Brasil, foi marcada por discursos nacionalistas e pela
presença de populações estrangeiras, advindas de fluxos migratórios desde o
século XIX. A cidade de São Paulo foi pólo receptor de imigrantes do período, o
que se traduzia pela atuação estrangeira na vida econômica, política e cultural do
município e na existência de espaços associativos, como clubes e casas de cultura,
com vivências esportivas, festivas e recreativas.
O censo de 1934 constatou que mais de 25% da população paulistana era
estrangeira, com predominância de três grupos na composição étnica: italianos,
espanhóis e portugueses (BASSANEZI et al, 2008, p. 58). Os últimos diferenciavamse pela proximidade cultural e linguística com o Brasil, fruto do passado colonial.
Talvez este seja um dos fatores para a escassez de produção acadêmica sobre a
imigração portuguesa em comparação com outros grupos, conforme Lobo (2001,
p. 11) e reforçado por Matos (2013, p. 34). O interesse pelo tema, notadamente na
história cultural, é recente.
Na São Paulo do período, a expressividade da população portuguesa é vistapelo
levantamento de instituições, que iam de sociedades de beneficências a clubes e
centros culturais. Em Freitas (2006, p. 148), são apontadas 11 entidades já em 1929.
Dentre elas, destacamos o Clube Português e o Portugal Clube, de caráter recreativo
e esportivo, que sediavam celebrações históricas e políticas da comunidade lusa.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Faculdade de Educação Física – Universidade Estadual de Campinas (FEF/UNICAMP), s082771@
dac.unicamp.br
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A festa de sabado, no Clube Português, memorada a data da Restauração
Portuguesa.
Sabado ultimo realizou-se, no Clube Português uma reunião dansante. Nela foi
co-bem como relembrou-se o dia em que, nas costas da Holanda, barcos de
pesca encontraram um dos flutuadores do avião em que o glorioso Sacadura
Cabral perdeu sua vida, de maneira tragica e misteriosa3. (CORREIO DE S.
PAULO, 5-12-1932, p. 2)

Outras, como a Associação Portuguesa de Desportos e a Casa de Portugal,
também têm destaque. A segunda, não estritamente recreativa, visava unificar as
instituições luso-brasileiras no estado. Tais locais mantinham vivos os laços de uma
comunidade que lidava com o preconceitos e o desenraizamento (PASCAL, 2005, p.
100). Serviam “como espaço e tempo de reconhecimento identitário, de transmissão
intergeracional de valores e tradições” (MATOS, 2013, p. 24).
Eram locais para a construção de uma lusitanidade particular, isto é, uma
comunidade imaginada, no sentido dado por Benedict Anderson (2008), de ordem
simbólica e ligada a elementos de unidade históricos e mitológicos. Isso não significa
que havia uma identidade homogênea. Ao contrário, os portugueses negociavam-na,
recorrendo a símbolos disponíveis e retrabalhando-os em constante fluxo. Segundo
Lesser (2001, p. 19), imigrantes viveram, no período, a demarcação de identidades
hifenizadas, dialogando com a identidade brasileira e nela tentando se inserir. Tratase aqui de uma identidade luso-brasileira, plural e fluída.
Assumir que a identidade nacional é maleável, por conta das exigências
estratégicas da vida dos imigrantes, não nos impede de observar lastros que
diferenciam os portugueses no Brasil de outros grupos. Matos (2013, p. 28) aponta
as redes de apoio que os lusos constituíram devido às emelhança cultural, ajudando
a adaptação de recém chegados. Pascal (2005) indica quatro aspectos articulados:
o transnacionalismo, a cultura de fronteira, a identidade contrastiva e a ideia de
saudade.
Entendendo a complexidade da identidade sempre em reformulação,mas que
não deixa de se remeter a um passado comum, esta pesquisa interpretou, à luz
da história cultural, o papel identitário das associações e clubes lusitanos. Como a
vivência corporal e recreativa promovia uma afirmação simbólica e negociação de
sentidos?
METODOLOGIA
A história, para Marc Bloch (2001), é feita de vestígios. Apreendemos o
passado por rastros que resistiram ao tempo e puderam, pela pergunta e método do
pesquisador, se tornar fontes históricas. Esse aporte, da história cultural, foi usado
para interpretar o tema da pesquisa.
A história cultural, marcada pela influência da Écoledes Annales, promoveu a
ampliação de objetos e fontes na história. Os historiadores passaram a olhar não
só para grandes acontecimentos em documentos oficiais, mas para a cultura e o
cotidiano (emoções, costumes, objetos, gestos, etc) por meio de outras fontes
(fotografias, jornais, obras de arte, literatura, etc). Isso diversificou muito a pesquisa
3 O português Arthur de Sacadura Freire Cabral foi o primeiro aviador a atravessar o Atlântico Sul,
de Lisboa ao Rio de Janeiro, em 1922. Desapareceu em acidente aéreo no ano de 1924.
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histórica, em temas e métodos. Nesse sentido, definimos os conceitos centrais que
conduziram o estudo.
Entendemos as agremiações portuguesas em São Paulo pelo olhar de Michel
de Certeau (1998, p. 202), que diferencia lugares de espaços, definindo estes como
dinâmicos e antropológicos e aqueles como estáticos e geográficos. As encaramos
como espaços vivos, que só fazem sentido no cruzamento de experiências e
subjetividades.
As vivências nos espaços foram encaradas como práticas culturais e, em
diálogo com a Educação Física, práticas corporais4. Roger Chartier (2002) entende
que práticas são formas concretas de se construir representações simbólicas.
Logo, é impossível separar as festas e eventos das agremiações portuguesas das
representações sobre a identidade lusitana que ali se negociavam.
Espaços, práticas, identidade negociada, comunidade imaginada. Na
interlocução, realizamos a pesquisa documental. Constituímos as fontes a partir
de jornais paulistanos de grande circulação nos anos 1930: o Correio de S. Paulo e
o Correio Paulistano. Coletamos excertos que abordavam as associações lusitanas,
tendo em mente o cuidado metodológico no uso da imprensa como fonte. Para Luca
(2010, p. 140), quem pesquisapela imprensa acessa o que, por interesses editoriais,
virou notícia. Não é, então, um instrumento informativo neutro, mas uma expressão
de interesses e disputas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos jornais há referências a eventos sociais e práticas esportivas nos clubes
portugueses. As competições de esgrima eram sediadas no Portugal Clube e
marcadas pelo desempenho da equipe do Clube Português. Em 1935, São Paulo
recebeu a visita do esgrimista português João Sassetti, várias vezes campeão em
seu país.
Além dos seus grandes conhecimentos technicos, o nosso ilustre visitante é
um fino cavalheiro e cooperou grandemente para minorar os sofrimentos dos
brasileiros exilados em razão da jornada de 32. (CORREIO PAULISTANO, 2805-1935, p. 8)

Não é um caso isolado de relação entre os portugueses e os conflitos de 1932.
Em 12 de Julho de 1932, o Correio de S. Paulo relata que o presidente do Clube
Português, Agostinho de Figueiredo, cedeu salas do clube para a comissão da
colônia que se prestaria a assistir os combatentes paulistas feridos. O mesmo clube
fez saraus e bailes de caráter beneficente para os órfãos de guerra. A Associação
Portuguesa de Desportos encabeçou eventos semelhantes.
A Portuguesa jogará domingo contra um combinado.
Domingo próximo, no campo da rua Cesario Ramalho, será realizado um
interessante festival esportivo, em beneficio do Instituto de Assistencia aos
Orfãos da Revolução, constando de duas partidas de futebol e de um original
jogo alemão. (CORREIO DE S. PAULO, 26-08-1932, p. 2)
4 O termo práticas corporais é objeto de debates no campo da Educação Física, como abordam
Silva (2014) e Lazzarotti Filho et al (2010). Optamos por usar a noção para dialogar com as práticas
em Chartier (2002). Certas práticas, que interessam à Educação Física, produzem representações e
relações sociais particulares.
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Vindo de jornais comprometidos com o ideário paulistano, é esperado que
abundem destaques sobre as mobilizações do conflito. De qualquer modo, as
iniciativas da colônia portuguesa indicam uma integração que representa uma
importante negociação identitária. Portugueses, porém brasileiros e paulistas.
Afora 1932, há outras negociações hifenizadas. Os clubes e associações são
descritos como ambientes de erudição, promotores da amizade entre Portugal
e Brasil. O Portugal Clube é “onde a alta sociedade paulista, de permeio com os
elementos da colonia portuguesa, tem mantido a mais perfeita com munhão de
ideas na elevação do nome de Portugal e das cousas portuguezas” (CORREIO DE S.
PAULO, 19-10-1933, p. 3). O mesmo com o Clube Português:
É nos seus salões que os filhos dos dois povos se reunem para trocar as suas
manifestações de affecto e principalmente, para melhor aprender a amar sua
patria, porque o Clube Portuguez [...] é também um grande centro de civismo
onde se cultua o amor a Portugal e ao Brasil. (Ibid., p. 3)

Até a Casa de Portugal, de projeto nacionalista, negociava sentidos. Seu primeiro
presidente, Francisco da Luz Rebelo Gonçalves, terminou uma entrevista declarando:
a casa, mesmo dirigida por portugueses, será “bem luso-brasileira em tudo aquillo
que obriguem os laços historicos, as afinidades ethnicas e a hospitalidade que nos
concede São Paulo” (CORREIO PAULISTANO, 11-09-1935, p. 1).
O proeminente representante se alinhou, assim, às palavras que seriam publicadas
dois anos depois no jornal, em ocasião das festas joaninas do cinquentenário da
imigração no estado, para caracterizar os portugueses, população “que tudo tem
feito para que S. Paulo se torne cada vez maior” (CORREIO PAULISTANO, 13-061937, p. 3).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura das fontes indicou que o papel das associações ia além da difusão
cultural. Nos eventos e práticas corporais, das danças folclóricas às disputas
esportivas, as instituições se faziam espaços onde a identidade luso-brasileira era
negociada. Os jornais revelam o interesse editorial, que glorificava o ideário paulista
de identidade, e os discursos de lideranças lusitanas, em busca da hifenização que
legitimasse a comunidade ou, ao menos, suas instituições.
LAS ASOCIACIONES Y CLUBES PORTUGUESES EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO
(DÉCADA DE 1930): PRÁCTICAS Y NEGOCIACIONES
RESUMEN; La investigación intentó entender, a la luz de la historia cultural, el papel de las asociaciones
y clubes portugueses en la ciudad de Sao Paulo, durante los años 1930. Las fuentes del estudio
fueron constituidas por informes en periódicos de la época : Correio de S. Paulo y Correio Paulistano.
La interpretación de las fuentes indicó que los espacios y prácticas asociativas contribuyeron a la
afirmación de una identidad particular, luso-brasileña.
PALABRAS CLAVE: Prácticas corporales; inmigración portuguesa; historia cultural.

THE LUSITANIAN ASSOCIATIONS AND CLUBS IN THE CITY OF SÃO PAULO
(DECADE OF 1930): PRACTICES AND NEGOTIATIONS
ABSTRACT: The research focused on understanding, through cultural history, the identity role of
lusitanian associations and clubs in the city of São Paulo during the 1930s. The study sources were
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reports in periodicals of the period: Correio de S. Paulo and Correio Paulistano. The interpretation of
the sources indicated that the associative spaces and the practices that were given there contributed
to the affirmation of a particular Portuguese-Brazilian identity.
KEYWORDS: Bodily practices; Portuguese immigration; cultural history.

FONTES
CORREIO DE S. PAULO – 1932 a 1937
CORREIO PAULISTANO – 1934 a 1939

REFERÊNCIAS
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do
nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
BASSANEZI, M.S.C.B. ;SCOTT, A.S.V.; BACELLARC.A.P.; TRUZZI, O.M.S.Atlas da imigração
internacional em São Paulo 1850-1950. São Paulo: Unesp, 2008.
BLOCH, March. Apologia da história, ou, o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Zahar,
2001.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Algés, Portugal:
Difusão, 2002.
FILHO, A. L.; SILVA, A. M.; ANTUNES, P. C.; SILVA, A. P. S.; LEITE, J. O. O termo práticas
corporais na literatura científica brasileira e sua repercussão no campo da Educação
Física. Movimento, Porto Alegre, v. 16, n. 01, p. 11-29, janeiro/março de 2010.
FREITAS, Sônia Maria de. Presença portuguesa em São Paulo. São Paulo: Memorial do
Imigrante / Imesp, 2006.
LESSER, Jeffrey. A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta pela
etnicidade no Brasil. São Paulo: Unesp, 2001.
LOBO, Eulália Maria Lahmeyer. Imigração portuguesa no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2001.
LUCA, Tânia Regina de. Fontes impressas: história dos, nos e por meio dos periódicos. In:
PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
MATOS, Maria Izilda Santos de. Portugueses: deslocamentos, experiências e cotidiano SP
séculos XIX e XX. Bauru: EDUSC, 2013
PASCAL, Maria Aparecida Macedo. Portugueses em São Paulo: a face feminina da
imigração. São Paulo: Expressão &Arte, 2005
SILVA, Ana Márcia. Entre o Corpo e as práticas corporais. Rev. Arquivos em Movimento,
Rio de Janeiro, Edição Especial, v. 10, n. 01, p.5-20, jan/jun 2014.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2711

MEMÓRIA, FLUXOS MIGRATÓRIOS E CULTURA DO
KARATÊ NO VALE DO SÃO FRANCISCO

1

Pedro Augusto Pereira Lago Filho2
José Márcio Gondim de Vasconcelos Filho3
RESUMO
O estudo investigou a história do karatê no Sertão do Vale do São Francisco. Trabalhou com a
história oral como método e utilizou entrevistas com mestres de karatê como forma de constituir
suas principais fontes. Os dados permitem discorrer que houve um fluxo migratório aparentemente
atípico que propiciou a chegada do karatê na região estudada; a influência da indústria cultural foi
notória na constituição e condução de um mercado para as lutas.
PALAVRAS-CHAVE: Karatê; História oral; Fluxo migratório.

1 INTRODUÇÃO
O karatê enquanto manifestação cultural é constituído por uma gama de
influências. Com relação à confluência de aspectos históricos com influências
geopolíticas, chama atenção a proximidade do arquipélago de Okinawa, pólo
de desenvolvimento dessa manifestação cultural, com o Japão (a nordeste) e o
território chinês (a oeste). Tal proximidade, aliada às dificuldades de circulação
pelo deslocamento marítimo, criou um ambiente peculiar para os processos de
aculturação que culminaram no que passou a ser conhecido como karatê.
Com a incorporação de Okinawa pelo Japão, em 1879, e a abertura políticocultural vivenciada por essa nação, alguns mestres levaram seus conhecimentos
para a parte central do arquipélago japonês. A arte marcial passou a ser conhecida
como karatê-dô, ou o caminho das mãos vazias (FROSI E MAZO, 2011), e
recebeu influências que aproximaram o karatê dos ordenamentos e controles da
modernidade.
Segundo Frosi (2012), o fim da segunda guerra e a desestabilização da nação
japonesa, trouxeram um aumento do fluxo migratório do Japão para a Europa e
América e vários mestres de karatê compuseram essa massa de imigrantes levando
a modalidade a fazer parte de uma cultura global. O acesso a registros históricos
sobre o karatê no Brasil indica duas versões sobre a introdução oficial no país; uma
imputa o pioneirismo a Mitsuke Harada, em São Paulo, e outra a Yasutana Tanaka
no Rio de Janeiro (VIANA, 1996).
1 Este trabalho contou com apoio financeiro da FACEPE.
2 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), pedrinho_askape@hotmail.com
3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano (IF SERTÃO  PE),
jmarciogondim@gmail.com
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Esta pesquisa teve como norte a construção de uma narrativa histórica sobre
as origens do karatê na região do Sertão do Vale do São Francisco, contada pelos
mestres da região. Interessa-nos compreender o contexto social que envolveu tal
processo, refletindo sobre os fluxos migratórios que trouxeram os mestres ao sertão,
o processo de aculturação resultante da chegada do karatê e as influências ligadas
à formação do mercado profissional.
2 METODOLOGIA
O estudo utilizou a história oral como proposta metodológica e partiu da
premissa da construção da história a partir da concepção de quem a viveu, buscando
dessa forma uma aproximação como o objeto de estudo (ALBERTI, 2005); daí a
necessidade de aprofundar a investigação com o intuito de ratificar as relações
entre memória e identidade. A este respeito nos apoiamos em Pollak (1992) para
compreender que a memória constitui-se a partir das percepções identitárias
individuais e coletivas.
Como forma de dialogar com as subjetividades das memórias dos entrevistados,
também recorremos a registros históricos de natureza não oral. Nesse sentido,
apesar da pesquisa ter dado ênfase nas coletas a partir de relatos orais, não se
absteve de procurar e recolher distintas fontes históricas materiais, tais como
jornais, cartas, diplomas, fotografias, vídeos, troféus e medalhas. Para a coleta das
fontes orais, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas. Foram entrevistados
seis professores de karatê e chegamos a eles através da indicação contínua,
abordagem na qual cada entrevistado apontou para o próximo a partir de suas
referências no karatê local. A ideia foi conseguir chegar até os mestres descritos
como precursores. A pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa,
com o CAAE 41191315.8.0000.5196.
3 DESCRIÇÕES E INTERPRETAÇÕES
A chegada do karatê na região do Vale do São Francisco aponta para o
protagonismo de três mestres4 e dois aspectos chamaram a atenção. O primeiro
se revela a partir de um fluxo migratório em sentido inverso ao que historicamente
encontramos definido. O Vale do São Francisco é exemplo da possibilidade do
desenvolvimento de regiões consideradas inóspitas e pouco atrativas em virtude da
pouca e irregular precipitação pluviométrica que caracteriza o sertão nordestino.
Aliás, tal construção histórica vinculada à região ainda é causa de deturpação dos
potenciais de desenvolvimento local e regional. O processo de crescimento que
caracteriza o Vale do São Francisco leva em consideração, não o combate a um
fenômeno natural e característico do semi-árido, mas sim a convivência com tal
realidade, incentivada por ações que reforçam os aspectos positivos do chamado
bioma caatinga, único no planeta (SILVA, 2006). O segundo aspecto trata de um
processo de aculturação, que em seu sentido sociológico diz respeito ao contato
entre duas ou mais matrizes culturais, levando ao surgimento de uma nova cultura.
Ao nos debruçarmos sobre a vinda do karatê para a região, tornou-se possível
compreender uma modificação da visão social sobre as lutas e os valores a elas
4 Dois deles ainda estão vivos e foram entrevistados para esta pesquisa.
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vinculados. A investigação feita colabora para reforçar tal compreensão e passa
pelo relato da atuação dos mestres Paulo, Rodrigo e João5.
Existem evidências de que o mestre João, ainda na década de 1960, iniciou
um trabalho com o ensino do karatê no sertão do São Francisco. João imigrou
do sertão nordestino para São Paulo na década de 1950 e conheceu o karatê
quando trabalhou nas lavouras paulistas junto com imigrantes japoneses. Ainda em
São Paulo, João aprendeu outras técnicas de luta e acabou por tornar-se lutador
profissional de “valetudo”. Com as dificuldades de sobrevivência em São Paulo e as
notícias do desenvolvimento da cidade de Petrolina, João participou de um fluxo
migratório – retorno dos nordestinos (ou dos seus descendentes) – contrário ao que
é ordinariamente destacado pela história do Brasil. Voltando ao sertão se apropriou
de um discurso que utilizava o termo karatê para englobar, de forma genérica, as
diferentes técnicas de lutas então ensinadas por ele.
No ano de 1976 o mestre Rodrigo chega ao vale do São Francisco. Rodrigo
veio da de Feira de Santana, cidade baiana próxima à capital do estado, apostando
no sonho de ter no karatê seu esteio profissional. Na promissora região sertaneja,
após as dificuldades iniciais, concretizou metas e constituiu sua vida a partir das
aulas de karatê. Não se sabe até que ponto as dificuldades enfrentadas no início
apontavam para uma visão deturpada quanto às lutas como prática corporal, mas
os relatos nas entrevistas deixam claro que a chegada do mestre Rodrigo trouxe
outra perspectiva social para o ensino das lutas; as palavras de um dos entrevistados
associam tal chegada a “outro karatê”, tendo em vista os aspectos filosóficos, o
caráter disciplinar presente na prática, os códigos de moralidade associados e as
diferenças pedagógicas quanto à maneira de repassar os ensinamentos.
Referências também foram feitas ao mestre Paulo, outro importante mestre
responsável pela introdução da modalidade na região, que começou sua trajetória
nas modalidades de boxe e judô, mas, ainda na década de 1970, passa a ter contato
com karatê através de estudos e professores que passaram pela região, montando
assim, um dojô na cidade baiana de Juazeiro.
A partir das falas dos entrevistados foi possível perceber a volatilidade do
mercado das lutas na região e quanto às influências externas operam sobre as
possibilidades e meios de se viver da luta. A alternância de bons e maus momentos,
de acordo com a fala dos entrevistados, denotou uma adesão às lutas vinculada ao
modismo ditado pela mídia, atrelando as modalidades mais praticadas àquelas com
melhor veiculação midiática no momento. Tal fato não é novidade, há muito tempo
que as críticas sobre o poder exercido pela indústria cultural na constituição da
sociedade moderna denunciam essa volatilidade (ADORNO, 2009), mas a história
do karatê do Vale do São Francisco mostra isso de forma explícita. As décadas de
1980 e 1990 apontaram para um crescimento do número de praticantes de karatê
que, de acordo com os mestres entrevistados, foi consequência da maior veiculação
dessa luta na TV e no cinema. Impute-se ao fato a própria modificação da ênfase
dada por um dos mestres que em seus primeiros anos na região (década de 1960)
se dedicava às lutas de valetudo, mas passa a buscar consolidação profissional na
modalidade de karatê como forma de adaptação ao momento do mercado.
5 Mantivemos o sigilo com relação aos participantes da pesquisa. Nenhuma informação coletada
será relacionada ao entrevistado que a forneceu. Os nomes utilizados são fictícios.
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Sobre essa de adaptação em função do mercado, e da indústria cultural,
percebemos que especialmente a partir do ano 2000 houve um aumento na
procura e na adesão a outras modalidades de luta, que ao mesmo tempo tiraram e
acrescentaram potencial de mercado ao karatê. A modalidade conhecida como artes
marciais mistas (ou MMA) gerou grande exposição midiática e a criação de novos
mercados consumidores para as artes marciais. Na fala dos mestres entrevistados,
o MMA surge como alternativa para ampliação de mercado de trabalho, porém
dificulta a manutenção de valores como disciplina e formação humana.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises apresentam similaridades quando associamos tal estudo à história
do karatê em outras regiões. A existência de disputas relacionadas ao pioneirismo,
a presença de uma tradição quase familiar na manutenção do karatê como opção
profissional e o papel da indústria cultural para a abertura e expansão do mercado
de trabalho constituem essas similaridades.
A modificação da visão social sobre a prática das lutas como modalidade
esportiva, associando a prática a valores da formação humana como fator para
ampliação do mercado profissional e finalmente o modismo relacionado a novos
estilos que proporcionam opções de trabalho, mas ameaçam a essência das lutas
como parte do processo civilizatório (ELIAS, 1992), também foram notados.
Observamos também a presença de um fluxo migratório em sentido contrário
ao historicamente relatado, ocorrido na busca por melhores condições de vida. O
que parece ser uma contradição, pela forma como em geral o sertão nordestino
é apresentado, aponta uma realidade pouco difundida, no sentido de mostrar a
região sertaneja como viável e com possibilidades de crescimento, desde que a
convivência com o semiárido seja estimulada em todas as dimensões, inclusive
políticas e econômicas.
MEMORY, MIGRATORY FLOWS AND KARATE CULTURE IN SAN FRANCISCO
VALLEY
ABSTRACT: The study investigated the history of karate in the backwoods of San Francisco valley.
It worked with oral history as a method and used interviews with masters of karate as a way to
constitute the main sources. The data allow us to explain that there was an apparently atypical
migratory flow that led to the arrival of karate in the studied region; the influence of the cultural
industry was notorious in the constitution and conduction of a market for the fights.
KEYWORDS: Karate; Oral history; Migratory flow.

MEMORIA, FLUJOS MIGRATORIOS Y CULTURA DE KARATE EN EL VALLE DEL
SAN FRANCISCO
RESUMEN: El estudio investigó la historia de karate en el interior del Valle del San Francisco. Se trabajó
con la historia oral como método y usa entrevistas con los maestros de karate con el fin de constituir
sus principales fuentes. Los datos permiten discurso que hubo una migración aparentemente atípica
que dio lugar a la llegada de karate en el área de estudio; la influencia de la industria cultural era
evidente en el establecimiento y la condución de un mercado para los combates.
PALABRAS CLAVE: Karate; Historia oral; Migración.
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A GINÁSTICA PROTAGONIZADA NOS CIRCOS
BRASILEIROS (1840-1880)

1

Pedro Luiz da Costa Cabral2
Andrea Moreno3
RESUMO
A pesquisa focou na presença da ginástica nos circos, em solo brasileiro, durante o século XIX,
rastreando principalmente grandes companhias que visitaram a corte do Rio de Janeiro e também
localizando trupes em outras localidades. A identificação de companhias, artistas e números permitiu
encontrar discursos referentes à ginástica. O circo ofereceu à sociedade brasileira do século XIX
outro olhar para o corpo humano em seus espetáculos e fora deles.
PALAVRAS-CHAVE: Circo; Ginástica; Educação do corpo.

APRESENTAÇÃO
A pesquisa teve como objetivo central analisar a ginástica que o circo exibiu,
ao longo do século XIX, no Brasil. O estudo em tela se caracterizou como uma
investigação histórica e desenvolveu-se a partir dos preceitos teórico-metodológicos
desse tipo de pesquisa. Contou com a consulta a diversos acervos físicos e digitais,
em busca de jornais que permitissem contar sobre a presença da ginástica no circo.
Na Hemeroteca Brasileira da Biblioteca Nacional foram localizadas aproximadamente
30.000 entradas vinculadas à palavra “circo” em diversos contextos no período
pesquisado. Desse conjunto de entradas um total de 6700 foi mobilizado para essa
pesquisa.
As fontes buscaram rastrear as turnês das companhias circenses encontradas,
focalizando na circulação destas em território brasileiro e nas apresentações que
possuíssem a ginástica em seus atos. Outras fontes, como os discursos sobre as
apresentações, os embates com o teatro, a utilização de números circenses para
ilustrar fatos sociais, também compuseram o acervo da pesquisa.
O período pesquisado tem relação com o aumento do número de companhias a
se apresentar no Brasil e o estabelecimento das famílias circenses em solo brasileiro.
Como suporte teórico, dialogamos com os trabalhos Erminia Silva (1996, 2007),
Regina Horta Duarte (1996) e Vitor Melo e Fábio Peres (2014).
1 O presente trabalho contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES
2 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pedro.eeffto@yahoo.com.br
3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), andreafaeumg@gmail.com
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A GINÁSTICA E O CIRCO
A ginástica possuía protagonismo social na Europa desde finais do século
XVIII, apresentando diversos métodos racionais voltados para educação do corpo
e melhoramento da raça, associando discursos nacionalistas a uma ciência voltada
para os aspectos biológicos do corpo humano (MORENO, 2015; SOARES, 1998).
Nos manuais sobre o tema, como também nos discursos de políticos e educadores
europeus, a negação do corpo e das práticas que tomavam lugar no circo foi
constante (SOARES, 1994).
No Brasil, no século XIX, a ginástica, enquanto prática sistematizada, dava
seus primeiros passos (GOIS JUNIOR; HAUFFE, 2014; MELO; PERES, 2014). Exibia
um conjunto gestual associado ao pensamento educacional higienista, o qual via
na educação do corpo, na busca da retidão e no controle das vontades humanas,
expressões de um novo código de civilidade (MORENO, 2105; SOARES, 1998).
A ginástica e os discursos sobre ela não chegaram intactos ao Brasil. O termo
ginástica pode ser encontrado nos jornais e compêndios no período pesquisado de
maneira polissêmica, possibilitando a ampliação da compreensão sobre o acervo
gestual entendido como ginástico no Brasil oitocentista.
O circo trouxe o corpo em movimento para o centro da arena. A ginástica que
ele expressou esteve presente em diversos números, dotados de grande visibilidade
social no século XIX. Essa ginástica não foi um mero adereço. Nos picadeiros
brasileiros, ela expressou toda sua exuberância e polissemia. O circo apresentou no
Brasil não o oposto da ginástica, mas uma espécie de complementaridade. Segundo
Cleber Dias (2014) os circos foram um dos mecanismos para a difusão de novos
saberes corporais. Mesmo que as intenções fossem diversas, elas não devem ser
entendidas como uma oposição: ambas expressavam o aperfeiçoamento do gesto
através do treinamento.
É possível visualizar nos jornais o espanto e surpresa de diversos setores
sociais quanto ao corpo dos artistas circenses, que exibiam em seus números força
e agilidade pouco vistas anteriormente a sua chegada. Muitos cronistas sugeriam
que artistas circenses permanecessem no Brasil.
O circo se manteve contemporâneo durante o século XIX (SILVA, 2009;
KOTAR, 2011; SEIBEL, 2005), o que implica dizer que ele esteve em confluência com
a produção e vulgarização de vários saberes desse período. Ao analisar a chegada
das grandes companhias circenses ao Brasil, como a de José Chiarini e da família
Casali, foi possível rastrear não apenas artistas como também os discursos sobre a
ginástica que cada trupe nas cidades e vilas visitadas.
A ginástica esteve presente nos números circenses dessas companhias de
forma híbrida; ora sendo associada à equitação, em exercícios que envolviam
acrobacias em cima de cavalos domados; ora associada a números de equilíbrio, de
acrobacia de solo, de trapézio e de malabarismos. Essa ginástica foi apresentada
como “saltos perigosos de frente e de costas por cima de vários objetos”4, “trabalhos
de equilíbrios e jogos malabares sobre um cavallo a galope”5. Normalmente, ela
4 Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal, 07/08/1859, p. 4.
5 Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal, 31/07/1859, p. 4.
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tinha como característica a participação de muitos artistas, apresentando exercícios
coreografados com saltos e movimentos rápidos, “passos graciosos de elevações
gymnasticas e de agilidade”6, “exercicios sobre a corda forte”7, “exercícios de
contorsões”8.
Para entender o que foi a ginástica que o circo exibiu no Brasil, e quais
discursos ela possibilitou, é imprescindível mencionar cavalos, doma e a Alta Escola
de equitação. Essas duas práticas estiveram nos picadeiros exibindo a ideia de um
corpo humano que tem domínio do seu ambiente, seja no controle dos animais, seja
no controle preciso dos movimentos em saltos arriscados, equilíbrios em grande
altura e exibições de força.
No campo educacional interessava o conjunto de práticas metodizadas
identificadas com a ciência moderna e que se articulasse com os discursos higiênicos,
priorizando a formação harmônica e o uso racional da energia. A defesa da ginástica
metodizada no Relatório sobre a reforma do ensino primário, de autoria de Rui
Barbosa esteve presente é exemplar: “Convém, até, evitar o abuso dos aparelhos,
muitos dos quais, estão absolutamente condenados pela higiene. Não pretendemos
formar acrobatas nem Hércules, mas desenvolver na criança o quantum necessário
ao equilíbrio da vida humana, a felicidade da alma, a preservação da pátria e a
dignidade da espécie” (BARBOSA, 1946, p. 97).
Dentro dos picadeiros, toda uma gestualidade que não visava à eficiência do
gesto e à correção dos desvios do corpo fora apresentada, estabelecendo diálogos
e tensões sobre a finalidade do gesto. Se para os métodos ginásticos a eficiência
estava ligada à precisão de cada movimento executado, no circo essa eficiência
esteve associada ao sucesso da exibição perante o risco que um erro poderia
ocasionar e a possibilidade de criação de novos e cada vez mais difíceis exercícios.
Se, no caso da equitação, o termo Alta Escola era constantemente utilizado
para se referir a uma forma estilística de adestramento e manejo do cavalo, no
caso da ginástica que o circo exibiu, outro termo será conclamado, a Alta Ginástica,
possivelmente vinculado ao termo francês haute gymnastique. Essa ginástica era vista
nos trapézios com o “Duplo americano, trabalho de alta gymnastica executado pelo
joven André e a menina Linda Flôr”9, “Triplo Trapezio, trabalhos de alta gymnastica,
forças e cambios perigosos”10.
Dentro de ginásios, liceus e praças, ora exibindo exercícios vinculados ao
campo científico, ora exibindo exercícios de risco em praças, teatro, arenas e circos,
a ginástica “mesclou” sentidos. Na Europa, uma profusão de saberes, que tinham
o corpo como objeto central de disputa, desenvolveu-se na primeira metade do
século XIX. No circo, o corpo se expressava prioritariamente por movimentos. O
conjunto gestual do circo apresentava um corpo humano em sucessivas situações
de desequilíbrio que eram solucionadas pela elegância e destreza dos gestos.
Essa gestualidade, diversas vezes identificada com as práticas circenses, possuía
6 Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal, 23/05/1852, p. 4.
7 Diario de Pernambuco, 15/03/1843, p. 4.
8 Diario de Pernambuco, 11/11/1843, p. 4.
9 A Patria, 14/02/1875, p. 3.
10 A Patria, 21/02/1875, p. 4.
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elementos referentes à agilidade e destreza que extrapolavam o picadeiro e eram
atribuídos aos fatos cotidianos:
São bem conhecidos os resultados dos exercicios gymnasticos. Desenvolvem
os musculos e fortalecem o corpo, dando lhe uma agilidade que muitas vezes
se torna precisa.
O cidadão J. G. de A e S, é inteiramente desta opinião porquanto foi encontrado
ás 3 horas da madrugada de hontem, saltando o muro de uma chacara da rua
da Babilonia. A policia não applaudiu estas evoluções e em vez de levar o
nosso artista para o circo Casali, conduziu-o para o xadrez. Oh! arte, a quanto
obrigas!11.

Finalmente, concluíamos que o circo, como objeto híbrido, permitiu o diálogo
entre diversas manifestações culturais. Ele demonstrou variados e novos usos
para o corpo, e a ginástica foi uma das expressões desses usos. O circo não foi o
único protagonista das discussões sobre a ginástica e não foi a instituição mais
privilegiada. Porém devido à circulação que ele possuiu no período e ao trânsito de
sujeitos, é possível pensar que o circo, ao se estabelecer em diferentes contextos
sociais, se afirmou não apenas como entretenimento, mas também como uma
instituição detentora de conhecimentos próprios. Diferentes organizações sociais,
como os clubs, escolas e os jokeys reconheceram a validade dos conhecimentos
circenses em terras brasileiras, sendo inclusive solicitados para participar e atuar em
alguma medida no campo educacional, como Vicente Casali, artista circense que se
torna professor no Colégio Pedro II entre 1881 e 1889. Esse posicionamento mudou
ao longo do século XIX com a implementação dos métodos ginásticos racionais
europeus.
THE PATTERNS OF GYMNASTIC IN THE BRAZILIAN CIRCUS (1840-1890)
ABSTRACT: The research focused on the presence of gymnastics in circuses on Brazilian soil during
the 19th century, tracking mainly companies that visited the court of Rio de Janeiro, and also locating
troupes in other locations. The identification of companies, artists and numbers allowed us to find
speeches related to gymnastics. The circus offered to Brazilian society of the nineteenth century
another look at the human body in its spectacles and outside them.
KEYWORDS: Circus; Gymnastics; Education of the body;

LOS PATRONES DE LA GIMNÁSTICA EN EL CIRCO DE BRASIL (1840-1890)
RESUMEN: La investigación se ha centrado en la presencia de la gimnasia en los circos en suelo
brasileño durante el siglo XIX, siguiendo principalmente las empresas que visitaron la corte de Río
de Janeiro, y también la localización de compañías en otros lugares. La identificación de empresas,
artistas y números permitidos para encontrar discursos relativos a la gimnasia. El circo ofrece a la
sociedad brasileña del siglo XIX otra mira el cuerpo humano en sus espectáculos y más allá.
PALABRAS CLAVES: Circo; Gimnasia; Educación del corpo;
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MÉTODOS GINÁSTICOS COMO CAMPO DE DISPUTA
NA FRANÇA (1895-1909): CONTRIBUIÇÕES DE
KUMLIEN E DEMENY1
Anderson da Cunha Baía2
Iara Marina dos Anjos Bonifácio3
Andrea Moreno4
RESUMO
Métodos Ginásticos surgiram na Europa no século XIX com intuito de contribuir para a educação dos
corpos. Buscamos, nesse estudo, compreender as disputas de enraizamento dos Métodos Ginásticos,
Sueco e Francês, de 1895 a 1909, a partir de Kumlien e Demeny. Utilizamos fontes documentais,
como manuais de Ginástica e jornais. Percebemos que esses sujeitos assumiram diferentes papéis e
estratégias de discursos, contribuindo para o debate acerca da eficiência dos métodos na educação
dos corpos.
PALAVRAS-CHAVE: Kumlien; Demeny; Educação dos Corpos.

INTRODUÇÃO
A consolidação do estado burguês em países europeus no século XIX provoca
diversas transformações nos mais diferentes âmbitos das organizações sociais. Essa
tomada de poder e sua consequente necessidade de manutenção fazem com que
a burguesia invista na criação de um novo homem. Este deve ser capaz de suportar
a nova ordem política, econômica e social e sua formação deverá acontecer de
forma integral, em seus aspectos físicos, intelectuais, morais e culturais. Para isso,
a Educação Física/Ginástica se apresenta como uma disciplina necessária para a
formação dos indivíduos dentro dos diferentes espaços: campo, fábrica, escola e
casa (SOARES, 2004). Todavia não se tratava de quaisquer exercícios, eles vinham
de um movimento de negativa às atividades circenses, acrobáticas e funambulescas
e buscavam práticas capazes de controlar e mensurar cientificamente o corpo do
indivíduo (SOARES, 2005; HAUFFE, GÓIS, 2014; MELO, PERES, 2014).
Nesse movimento surge em diferentes países europeus “formas distintas de
encarar os exercícios físicos. Essas formas receberão o nome de métodos ginásticos
(ou escolas) ” (SOARES, 2004. p. 51). A autora indica ainda as principais escolas
– Alemã, Francesa e Sueca – criadas com suas especificidades para dar conta da
educação do corpo dos indivíduos de seus respectivos países. O contexto era
1 Trabalho financiado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Pesquisa (PIBIC) CAPES/CNPq.
2 Universidade Federal de Viçosa (UFV), andersonbaia@yahoo.com.br
3 Universidade Federal de Viçosa (UFV), iara_marina@hotmail.com
4 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), andreafaeufmg@gmail.com
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favorável para essas criações e dois discursos foram importantes ferramentas de
legitimação: o positivismo e higienismo. O primeiro defendia a ciência como a única
forma de conhecimento verdadeiro e seus defensores acreditavam que o progresso
da humanidade somente seria possível com o desenvolvimento da ciência. O
higienismo, por sua vez, tinha como principal objetivo “salvar” a população das
mazelas sociais advindas do desenvolvimento industrial, desenvolver a saúde a
partir de “soluções científicas” (GÓIS; LOVISOLO, 2005). Esses dois elementos
foram centrais para a ginástica científica se legitimar como prática construtora de
uma educação do corpo nos diferentes espaços nos quais ela adentrou.
Para tanto, temos como objetivo compreender as disputas de hegemonia e
legitimação no campo da Ginástica, tomando como objeto de estudo os métodos
sueco e francês, por meio de duas figuras centrais na consolidação e divulgação
desses métodos, no período de 1895 a 19105: Ludvig Kumlien (método sueco) e
Georges Demeny (método francês). Para isso, apoiamos em Certeau (2006, p.81),
para quem em história tudo começa com o gesto de separar, reunir e transformar
em documentos certos objetos distribuídos de outra maneira. Os primeiros esforços
foram destinados a reunir os manuais de Kumlien, os encontramos na Biblioteca
do Museu Nacional do Desporto (Lisboa/Portugal) e na Biblioteca da Universidade
Federal de Minas Gerais. Acessamos, também, a Hemeroteca Digital da Biblioteca
Nacional e selecionamos jornais relacionados com a temática. Por fim, mobilizamos
a literatura de modo a contribuir na análise e compreensão das fontes.
O MÉTODO GINÁSTICO COMO CAMPO DE DISPUTA PARA A EDUCAÇÃO DOS
CORPOS
Ludvig Kumlien e Georges Demeny contribuíram de forma intensa com
debates e difusão dos métodos Sueco e Francês em diferentes regiões do mundo,
especialmente em território Francês. Foram “discípulos” dos principais pensadores
de seus respectivos métodos: Kumlien estudou no Instituto de Ling6 na Suécia e
Demeny foi aluno de Amoros7 na França. Utilizaremos como principais fontes as
obras produzidas por eles8 e trabalhos que trazem elementos a respeito de suas
trajetórias.
Ludvig Gideon Kumlien (1874–1934), nasceu em Eskilstuna, Suécia e se formou
médico-ginasta do Instituto Kjellberg de Estocolmo (PUCHTA, 2015). O título de
“médico-ginasta”9 permitia a esse profissional, e somente a ele, aplicar as lições de
5 O estudo se inicia em 1895 quando Kumlien, na missão de divulgar o método sueco na França,
muda-se para Paris. Finaliza em 1909, quando Demeny publica o livro “Evolution de L´´education
physique: L’école française”, caracterizando a Ginástica Sueca como pré-científica.
6 Pier Henrik Ling (1776-1839) é o criador do método de ginástica sueca e fundador do Instituto de
ginástica em Estocolmo. Cf. Moreno, 2015.
7 Franciso Amoros y Odeano (1770-1848) propôs a organização da ginástica francesa da qual
Demeny organizou seus primeiros investimentos. Cf. Soares, 2005.
8 “La Gimnasia Sueca. Manual de Gimnasia Racional ao alcance de todos y para todas las edades”
(1909) de Kumlien e Emile André; Evolution de l’éducation physique: L’école française (1909) de
Georges Demeny
9 Médico-ginasta era uma formação alcançada em 3 anos e contemplava o ensino das seguintes
áreas do conhecimento: teoria completa da “gymnastica”, anatomia (com dissecação), fisiologia,
higiene, cinesiologia, patologia e vários ramos menores com instrução prática em todos os ramos da
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ginástica sueca nas escolas. Kumlien mudou-se para Paris em 1895, onde ficou até
sua morte, com o objetivo de divulgar a ginástica sueca na França, onde fundou a
Associação Ginástica de Ling. A mudança de Kumlien para a França estava alinhada
com “(...) um traço importante da missão lingiana: que era não somente desenvolver
a prática da ginástica, mas difundi-la pelo mundo além de em seu próprio país”
(MORENO, 2015, p. 132). Todavia, a autora ressalta que após a morte de Ling se
forja uma nova ginástica sueca a partir dos investimentos do filho de Ling, Hjalma
Ling (1820-1886) e provavelmente foi dessa nova configuração (MORENO, 2015)
que Kumlien comungou em sua formação.
Georges Demeny (1850-1917) nasceu em Dowai, França, se formou como
biólogo, fisiologista e pedagogo e fundou o Círculo de Ginástica Racional. Dirigiu
um laboratório de fisiologia de 1880 a 1894 de uma instituição fundada por ele,
Estação Fisiológica do Parque dos Príncipes, e contribuiu na organização de cursos
de educação física na França, dentre eles o da Escola Normal e Militar de Joinville le
Pont (SOARES, 2005). A ginástica francesa da qual Demeny comunga estava ligada
com a instituição militar e sistematizada a partir das investigações de Amoros, “seus
estudos sobre a mecânica do movimento permitem afirmá-lo como um percursor
da ciência da análise e mecanismo do movimento que seria na segunda metade do
século XIX, desenvolvida na França pelo fisiologista E. J. Marey e seu discípulo G.
Demeny (SOARES, 2005, p. 41)”.
Os investimentos científicos de Demeny o levaram a propor uma nova
organização para o método francês, todavia Amoros não foi a sua única fonte de
informações. Soares (2005) indica que Demeny viaja a Suécia em 1890 com o objetivo
de estudar com rigor a ginástica sueca. Com isso, a última década do século XIX na
França é marcada por um intenso debate entre os defensores do método sueco e o
grupo de Demeny, resultando em um Congresso Internacional de Educação Física
em Paris, organizado por Demeny, no ano de 1900 e que representou o confronto
oficial entre a tradição francesa de Amoros e o método sueco de P.H. Ling (SOARES,
2005).
Um dos encontros entre esses dois sujeitos, Kumlien e Demeny, acontece um
ano antes na França, em 1899, e é relatado por Hugues Le Roux no prefácio da obra
“La Gimnasia Sueca. Manual de Gimnasia Racional ao alcance de todos y para todas
las edades” (1909) de Kumlien e Emile André:
(...) em março de 1899, M. Kumlien convocou no ginásio que dirige uma
nova e brilhante demonstração aos adversários que queria converter em
afetuosos aliados, os professores de ginástica do departamento de Sena.
(...). M. Demeny, professor de educação física do ajuntamento de Paris, e eu,
aviamos aceitado a tarefa de tomar a palavra para esclarecer com alguma
teoria aquelas demonstrações práticas. Foi um espetáculo instrutivo de ouvir
desenvolver frente aquela concorrência de ideia, revolucionária na França
de que se a ginástica é empregada empiricamente, se não está baseada no
conhecimento dos efeitos dos exercícios, se não se sabe calcular para cada
um as doses de energia, eleger os movimentos convenientes e executados do
modo mais vantajoso, o resultado pode ser, não somente nulo senão danoso.
(LE ROUX in: KUMLIEN, 1919, p. 9)10
“gymnastica”. Caso o aluno fizesse apenas 2 anos, sairia com título de professor de ginástica; caso
fizesse apenas 1 ano, sairia com o título de instrutor de ginástica no exército. Mulheres poderia fazer
apenas o curso com 2 anos (POSSE, 1890).
10 Tradução Livre.
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Soares (2005) nos informa que Demeny em um primeiro momento foi partidário
da ginástica sueca, e posteriormente apresenta duras críticas à esse método. Nos
parece que nesse encontro, Demeny já se mostra resistente ao empirismo, talvez
iniciando uma classificação da ginástica sueca como pré-científica, o que vai se
confirmar em 1909, quando publica sua obra “Evolution de l’éducation physique:
L’école française” e classifica o método sueco como uma fase pré-científica da
educação física, inserida entre o empirismo e a ciência e caracterizada pela tentativa
e erro. Nesse momento, primeira década do século XX, Soares (2005) indica a
soberania de Demeny em território francês, marcada pelos debates posteriores ao
Congresso Internacional de Educação Física realizado em Paris no ano de 1900 e
organizado por Demeny.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, abordamos aqui os esforços de dois sujeitos em busca de legitimar o
método pelo qual dedicaram suas vidas para aperfeiçoar e divulgar. Todavia, não é
possível elencar um método mais científico, mais adequado ou mais coerente, pois
trata-se de discursos dotados de interesses e objetivos. Ademais acreditamos ainda
se tratar de uma disputa que ultrapassa o debate acerca dos métodos, sua eficácia
e/ou alinhamento com as normas científicas vigentes. Uma vez que a hegemonia
de um método diante de um contexto de conflitos bélicos, formação e unificação
de estados nacionais e valorização do conhecimento produzido cientificamente
poderia representar uma dominação significativa perante os demais, produzir
corpos adestrados e alinhados com uma determinada concepção moral, física e
intelectual. Pois a ginástica e as normas trazidas com ela, ultrapassavam os limites
de uma prática física, ditava regras da vida cotidiana, hábitos e estrutura familiar.
GYMNASTIC METHODS AS A FIELD OF DISPUTE IN FRANCE (1895-1909):
CONTRIBUTIONS OF KUMLIEN AND DEMENY
ABSTRACT: Gymnastics Methods appeared in Europe in the nineteenth century in order to contribute
to the education of bodies. We sought, in this study, to understand the disputes between the Swedish
and French Gymnastic Methods, from 1895 to 1909, from Kumlien and Demeny. We use documentary
sources such as Gymnastics manuals and newspapers. We observe that these subjects assumed
different roles and strategies of discourses, contributing to the debate about the efficiency of
methods in the education of bodies.
KEYWORDS: Kumlien; Demeny; Education of Bodies.

MÉTODOS DE GIMNASIA EN DISPUTA EN FRANCIA (1895-1909):
CONTRIBUCIONES KUMLIEN Y DEMENY
RESUMEN: Métodos gimnásticos han surgido en Europa en el siglo XIX con el fin de contribuir a la
formación de los cuerpos. Este estudio buscó entender las raíces de la disputa métodos gimnásticos,
sueco y francés, 1895-1909, a través de Kumlien y Demeny. Utilizamos fuentes documentales, tales
como manuales de gimnasia y periódicos. Nos dimos cuenta de que estas personas asumen diferentes
roles y estrategias discursivas, contribuir al debate sobre la eficiencia de los métodos en la educación
de los cuerpos.
PALABRAS CLAVE: Kumlien; Demeny; Cuerpos de Educación.
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LUZ, CÁMARA… EDUCACIÓN DEL CUERPO
Y DEL CARÁCTER EN LOS NOTICIEROS
CINEMATOGRÁFICOS DE MAX GLÜCKSMANN EN LA
DÉCADA DE 19101
Eduardo Lautaro Galak2
RESUMEN
El presente trabajo se propone observar dos registros cinematográficos documentales producidos por
Max Glücksmann en 1912 y 1913, los cuales muestran un grupo de cadetes del ejército entrenándose y
otro de escolares realizando actividades físicas. El objetivo principal consiste en analizar los discursos
estéticos y políticos que se desprenden de estos registros, utilizando recursos teóricos del campo de
los estudios sobre cine, filosóficos e históricos de la educación del cuerpo en Argentina.
PALABRAS CLAVE: Educación del cuerpo – Cine Documental – Simetría

INTRODUCCIÓN
Cuando en 1913 y 1915 Max Glücksmann filmó un “concurso infantil de ejercicios
físicos” y cadetes del ejército nacional argentino haciendo actividades gimnásticas
estaba dando inicio a un modo particular de mostrar la realización de prácticas
corporales. En efecto, estos dos noticieros documentales producidos por uno de
los precursores de la cinematografía argentina permiten analizar, por un lado, un
sentido estético de la educación de los cuerpos, en el cual se manifiestan formas
simétricas, ordenadas (en su doble acepción, metódicas y comandadas), repetitivas,
coreográficas, y, por el otro, un sentido de lo que hay que mostrar.
La proyección de entrenamientos calisténicos a través de las “Actualidades
Argentinas” de Glücksmann de 1913 y 1915 –casi iguales entre niños escolares y jóvenes
militares, ejercitándose armoniosamente en filas e hileras– reflejan un sentido de
actividad física que prioriza la “mostración” y la “frontalidad” de los gestos. A su vez,
se produce mediante recursos audiovisuales la transmisión de una “geometrización
de los cuerpos”, la cual educa la sensibilidad por un nuevo valor social, como es la
idea de simetría: en boga por aquellos años, el ideario de “orden” se vuelve junto con
su hermano político “progreso” el paradigma epistémico que gobierna las razones
de por qué realizar institucional y centralizadamente prácticas corporales.
METODOLOGÍA
Se calcula que el 90% de la producción fílmica silente argentina de entre finales
del siglo XIX y la primera mitad del XX se encuentra perdida por diversos motivos,
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 CONICET/IdIHCS-UNLP, eduardogalak@gmail.com
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lo cual claramente complica cualquier indagación sobre registros audiovisuales
históricos. Incluso su conservación no está cabalmente garantizada: si bien
existe en la Argentina una reglamentación de cuidado patrimonial, que lega las
responsabilidades en el Archivo General de la Nación –organismo dependiente del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda–, ésta no incluye directamente a los
noticieros cinematográficos ya que son interpretadas como un género intermedio
entre lo ficcional y lo documental propiamente dicho.
Precisamente los documentos analizados se encuentran en el mencionado
Archivo, y registran dos sucesos de la década de 1910 que ponen a las ejercitaciones
físicas como principal actividad. En este sentido resulta preciso indicar que estas
secuencias de fotogramas son relativamente rarezas por la época en que son
filmadas, existiendo escasos registros de este tipo en todo el mundo –lo cual supone
la originalidad y relevancia de esta investigación–, a diferencia de lo que ocurre
especialmente desde el segundo cuarto del siglo XX cuando el rodaje de prácticas
corporales se torna común dentro del cine informativo-documental, y también del
ficcional (MELO, 2004). Ello en parte se explica por el hecho de que, si el cine es
imagen en movimiento, entonces las actividades físicas entrañan un buen recurso
para ser cinematografiado.
Antes de pasar a un detalle analítico de cada uno, es importante señalar que el
cine silente en blanco y negro presenta un desafío metodológico, distinto al que se
acostumbra cuando se piensa en términos de estética en el género audiovisual, a la
luz de los adelantos tecnológicos actuales. De allí que para observarlos se utilicen
tanto estudios historiográficos sobre el cine documental argentino como reflexiones
filosóficas al respecto. Entre los primeros –si bien no son numerosos– se destacan
los trabajos de Marrone (2003), Kriger (2009) y Cuarterolo (2015), en tanto que
en el segundo conjunto se ubican los sentidos estéticos de Deleuze (2009) y los
conceptos de “aura” y “reproductibilidad técnica” de Benjamin (2012) y de “estética
de la política” y “política de la estética” de Rancière (2014). A su vez, como una
suerte de posicionamiento teórico intermedio, se indagaron las posibilidades de los
noticieros cinematográficos a partir de la “teoría de los intervalos” del cineasta ruso
Vértov (1974).
El primero de los registros fílmicos es del 23 de febrero de 1913, con una duración
de 6 minutos y 40 segundos, muestra un “concurso de ejercicios físicos organizados
por el Club Mar del Plata bajo la dirección del Profesor Sr. Juan Rosi”, tal como
expone el intertítulo inicial que está firmado por “Casa Lepage” de Max Glücksmann.
En tanto que el segundo micro fílmico es del 19 de julio de 1915, tiene un tiempo de
2 minutos y 20 segundos en los que exhibe “El 45º aniversario del Colegio Militar”,
según consta en una placa de Glücksmann Journal. Ambos son en blanco y negro,
silentes, y con tomas de planos generales cortos con una secuencia de imágenes
cronológica según la actividad registrada.
REFLEXIONES PRELIMINARES
El carácter de precursor del cine informativo argentino puede ser identificado en
las “Actualidades” o “Actualidades argentinas”, una iniciativa relativamente particular
y sin pretensiones estrictamente comerciales de Mordechai David Glücksmann,
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quien fundó una productora con el objetivo de registrar acontecimientos sociales
y proyectarlos en salas de cinemas. En efecto, la productora “Cinematografía Max
Glücksmann”, tal como llamaban a este inmigrante nacido en 1875 en el Imperio
austro-húngaro, resultó una de las primeras en importar, filmar y proyectar cintas
cinematográficas en Argentina, no sólo en su capital Buenos Aires, sino en el interior
e inclusive en Uruguay, Paraguay y Chile (DI NÚBILA, 1998).
Teniendo en cuenta estos antecedentes y consecuencias directas de la génesis
del cine informativo en Argentina, a continuación se detalla un análisis de los
fotogramas. El primer micro de cine informativo es de 1913 y exhibe las actividades
físicas de escolares pertenecientes al Club Mar del Plata, dirigidas por el profesor
Juan Rosi. Frente a la rambla principal de la ciudad balnearia, un grupo de niños
varones vestidos todos iguales, con pantalones oscuros, camisa blanca y corbata
negra, se reúnen para realizar saltos de altura sobre una soga, disputas lúdicas
agonísticas sobre una viga para derribar al oponente o el tradicional juego de comer
una manzana colgada de una soga sin la ayuda de las manos, para finalizar esta
secuencia en la playa con ejercitaciones individuales con clavas. Todo ello bajo la
atenta mirada de fondo de un público parado en unas tarimas colocadas sobre
la arena. Luego aparecen los jóvenes en lo que parecería ser una calle, haciendo
ejercicios calisténicos, en filas e hileras de frente al profesor del cual copian la
actividad, con movimientos únicamente de brazos tomando un aparato gimnástico.
Los fotogramas continúan mostrando rotaciones de cadera, de brazos, haciendo
círculos con ambos hombros para el mismo lado, asimétricamente, seguidas de
saltos individuales sobre una soga sosteniendo un implemento, ejecutados en dúos.
Las imágenes se suceden con unos juegos de persecución entre todos, pero por
turnos, siendo apenas dos –de un grupo de una veintena de niños– los que participan
mientras el resto los observa, y unas carreras colectivas hacia donde está la cámara.
Cierra el micro fílmico una demostración de esgrima entre el profesor y un alumno.
El segundo de los documentos audiovisuales indagados exhibe una nota sobre
“El 45º aniversario del Colegio Militar”, celebrado el 19 de julio de 1915. Comienza
por mostrar la llegada del Estado Mayor del ejército, seguido por un desfile de
cadetes con una banda militar de música y armas en mano, marchando en filas e
hileras uniformemente dispuestos. Entre quienes presenciaban el acontecimiento
se encontraba Eugenio Pini, esgrimista italiano que resultó una figura clave en la
institucionalización de la Educación Física argentina ya que fue el primer director de la
Escuela de Gimnasia y Esgrima, organismo estatal dependiente del ejército (GALAK,
2012). Luego de una placa en la que se lee “Ejercicios de gimnasia” continúan una
serie de ejercitaciones de cadetes en un patio al aire libre, en cuyo fondo se observa,
como espectadores, hombres vestidos con uniformes castrenses. Uno a uno pasan
los prebostes por un caballete, haciendo un salto y caída con todo el cuerpo rígido,
para luego ir sumando altura en el instrumento gímnico. La secuencia de imágenes
sigue con una muestra de ejercicios individuales en paralelas, mientras que detrás
del plano principal otros cadetes trepan la soga y realizan otras actividades.
CONSIDERACIONES FINALES
A trasluz de los fotogramas puede observarse que las filmaciones registran
ejercicios institucionalizados, de una clase social particular posible de ser
categorizada como burguesa, el exhibicionismo de lo público, al aire libre con
espectadores pasivos, cinematografiadas con una cámara estática colocada a la
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altura del observador, con planos generales cortos que incluyen apenas la actividad
y sus principales participantes.
En cuanto a los registros fílmicos a la luz de los debates historiográficos del
campo de la Educación Física argentina, puede interpretarse cierta contigüidad entre
ambos micros fílmicos al tratarse de actividades desarrolladas por profesionales
formados por la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército (GALAK, 2012). En ese
sentido, dos cuestiones sobresalen de estas imágenes: la priorización de la fuerza
como capacidad motora y la simetría de los ejercicios. Puede interpretarse que ello
redunda en la pretensión de formar cadetes militares o niños escolares que sean
hombres viriles, como sinónimos de un físico y carácter fuertes, y dóciles, como
analogía de sumisos frente a un colectivo.
Especialmente se destaca la simetría del movimiento, en dos dimensiones
articuladas: por un lado, la del recurso teórico que permite la práctica cinematográfica,
como explica Dziga Vértov en su “teoría de los intervalos” (1974) y refrendan –no sin
tensiones– Gilles Deleuze (2009) y Jacques Rancière (2012) cuando afirman que lo
que importa en el cine no es la imagen ni su movimiento aislados, sino sus distancias
armónicas entre sí; en tanto que, por el otro, puede pensarse en la de los cuerpos
filmados, producto del método gimnástico empleado, que reproduce como ideario
la simetría como valor moral (VIGARELLO, 2005; GALAK, en prensa). En definitiva,
puede interpretarse la pretensión de formar en cada cadete o alumno un carácter
(subjetividad) y un cuerpo simétricos, uniformes.
LIGHT, CAMERA ... EDUCATION OF THE BODY AND CHARACTER IN MAX
GLÜCKSMANN’S NEWSREELS AT THE 1910 DECADE
ABSTRACT: This works intends to observe two documentary newsreels made by Max Glücksmann
in 1913 and 1915, which shows a group of army cadets training and another group of schoolchildren
performing physical activities. The main objective is to analyze the aesthetic and political discourses
that emerge from these films, using theoretical resources from the field of cinematography studies,
philosophical and historical studies of corporal education in Argentina.
KEY WORDS: Body Education – Documentary Film – Symmetry

LUZES, CÂMERA... EDUCAÇÃO NO CORPO E DO CARÁTER NOS CINEJORNAIS
DE MAX GLÜCKSMANN NA DÉCADA DE 1910
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo observar dois cinejornais documentários feitos por Max
Glücksmann em 1913 e 1915, que mostram um grupo de cadetes do exército em treinamento e outro
grupo de escolares fazendo atividade física. O objetivo principal é analisar os discursos estéticos
e políticos que surgem a partir desses registros, usando literatura científica do campo teórico dos
estudos do cinema, da filosofia e da histórica da educação do corpo em Argentina.
PALAVRAS-CHAVE: Educação do corpo – Cine documentário – Simetria
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LA CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA PRENSA
ARGENTINA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS BERLÍN
1936 Y DE LA PARTICIPACIÓN DE LA NADADORA
JEANNETTE CAMPBELL1
Pablo Kopelovich2
RESUMEN
En el contexto de entender a la prensa como actor social y político, analizamos el modo en el
que esta para el caso argentino construyó la mirada sobre los Juegos Olímpicos de Berlín 1936
y sobre la participación de la nadadora Jeanette Campbell (primera desportista argentina en los
Juegos Olímpicos). Encontramos algunas publicaciones afines a la Alemania nazi y una serie de
construcciones en torno a la imagen de la desportista vinculadas a la feminidad, el nazismo y el
sacrificio.
PALABRAS CLAVE: prensa argentina; Berlín 1936; Jeannette Campbell

1 INTRODUCCIÓN
Entendemos a la prensa como actor social y político. Se sitúa, por un lado, en un
universo de relaciones de fuerza objetivas, el campo periodístico, y, por otro, puede
intervenir en el campo del poder político y cultural a través de su participación en
la esfera pública.
“Se convierte en un lugar inestimable para pensar la política y la sociedad,
y permite visualizar la peculiaridad del objeto, inscripto permanentemente en
un campo de relaciones que involucra poderes, actores, fuerzas políticas y en la
producción y puesta en circulación de temas y argumentos destinados a intervenir
en el debate político y cultural (KIRCHER, 2005: 116).
Estimamos, siguiendo a Botempo (2012), que a partir de la jerarquización u
omisión de contenidos en las páginas de las revistas de la primera mitad del siglo XX
circularon imágenes y representaciones sobre la sociedad argentina. Entonces, este
actor, participa activamente en la promoción de saberes, valores, normas, así como
en los criterios vinculados con el gusto, las costumbres y los modos de sociabilidad
prescritos para organizar la vida social (KIRCHER, 2005).
En ese texto en el que la prensa transmite y fomenta formas de ser se incluye al
cuerpo de las personas, por lo que es posible afirmar que construye una pedagogía
del cuerpo.
1 El presente trabajo no contiene apoyo financiero de ninguna naturaleza para su realización.
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) kopelovichp@gmail.com
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Una serie de características distinguen a los Juegos Berlín 1936 de los demás.
Así, se produjeron durante el período del Tercer Reich o Alemania Nazi (1933-1945),
con Adolf Hitler gobernando a dicho país europeo. Allí, se generó un Estado fascista
que contralaba casi todos los aspectos de la vida de las personas, estando la palabra
del dictador por encima de todas las leyes.
De esta manera, se trató de un caso paradigmático en el uso del deporte
como propaganda política, pudiéndose hablar de un modo claro de manipulación
y sometimiento de los sujetos a través de la utilización de la actividad deportiva
(SCHNAIDLER, 2011). Entonces, “actuó a manera de ‘pantalla’ de los verdaderos
objetivos del Nazismo: Forjar jóvenes aptos y deseosos de participar en la batalla
y morir por su patria, objetivo claramente alejado de la tradición del‘Fair play’o
‘juego limpio’ impuesto por el deporte inglés, ‘des comprometido, aburguesado,
especulador’” (SCHNAIDLER, 2011: 1).
Entonces, entre el 1° y el 16 de agosto, participaron 3963 deportistas (3632
hombres y 331 mujeres) de 49 países, quienes compitieron en 19 deportes y
129 especialidades. En relación a la delegación argentina, se trató de su cuarta
participación en los Juegos Olímpicos. La integraron 51 deportistas (50 hombres y
una mujer), obteniendo dos medallas de oro (boxeo y polo), dos de plata (boxeo y
natación), y tres de bronce (remo y boxeo en dos ocasiones). Esto significó ocupar
el puesto número 13 en el medallero olímpico.
Así, la pregunta que guía la presente ponencia es ¿cómo son construidos por la
prensa argentina los Juegos Olímpicos de 1936 y la actuación de Jeanette Campbell?
2 METODOLOGÍA
La presente investigación se llevó a cabo sobre la base de una estrategia
metodológica cualitativa. La generación de información se produjo a partir de la
utilización de una técnica de recolección de datos: el análisis documental de fuentes
primarias (WAINERMAN; SAUTU, 2001).
Tanto la participación de los atletas como el evento en general fueron cubiertos
por una cantidad importante de publicaciones periódicas argentinas. Las mismas
incluyen diarios 3 de interés general (y tirada masiva), diarios de instituciones judías,
revistas deportivas, entre otros. De este modo, hemos consultado entre los del primer
grupo publicaciones como “La Nación”, “La Prensa”, “La Razón”, “El pueblo”, “Caras
y Caretas”, “El Día”, y “El Argentino”; del segundo, diarios como “Acción Sionista”y
“Contra el Fascismo y el Antisemitismo”; y del tercero, revistas como “El Gráfico”.
Se busca dar un panorama completo de las distintas formas en las que fueron vistos
los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, la disputa en torno a los sentidos circulantes.
3 RESULTADOS
En lo que respecta a la forma de ver los Juegos en general, vemos que “La
Nación”refiere a que “en espíritu y materia, Alemania se volcó en los Juegos
Olímpicos”(2/8/36), ya que si las anteriores ediciones fueron organizadas por
grandes ciudades como París, Los Ángeles o Ámsterdam, en esta ocasión todo
un país lo hizo: “Alemania, que por entero comulga con la idea del deporte, idea
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nacionalizada. Parece hoy como que la mística del nacional-socialismo ha dado paso
a la mística olímpica. Luce en el territorio entero la cruz svástica, plantada hasta el
más recóndito rincón o bosque (...)” (ídem). Aquí es claro el tono de admiración
utilizado para hacer alusión a la sociedad alemana.
Desde “La Prensa” también va en ese sentido: “El deporte, que en estos
momentos alcanza en el orden internacional proporciones insospechadas en sus
valores técnicos, tendrá en Berlín una sede digna de sus méritos, y la congregación
de atletas de todos los ámbitos del mundo que han llegado atraídos por el brillo de
esta magna justa, encontrarán pues en el espíritu alemán metódico y disciplinado
por naturaleza, una expresión de dedicación ejemplar (...)”(1/8/36). Sin embargo,
es importante aclarar que “Las posturas de los principales diarios argentinos se
definieron claramente a partir del estallido de la guerra, la cual operó como divisora
de aguas en la percepción del nazismo por parte de la sociedad argentina en
general”(CHINSKI, 2015: 2). Asimismo, surge el interrogante sobre si se trata de un
apoyo, admiración, a la sociedad alemana o al régimen nazi. Por otro lado, tenemos
el caso de “Acción Sionista” que repudia al gobierno nazi y a los Berlín 1936 de
forma muy clara y explícita, fomentando boicot a los alemanes y a esa competición.
Se plantea que se divulgan en las publicaciones argentinas sobre el evento
“artículos recibidos directamente por la embajada alemana pulcramente traducidos
que dan al 4 lector una idea por demás errónea del marco en que esta gesta magna
del músculo se va a desarrollar” (8/4/36). Entonces, estiman que los deportistas
no deben ir a las “olimpíadas nazis”. Esta intención de boicot concuerda com lo
fomentado desde países como Estados Unidos.
Consideraciones similares se pueden ver en “Alerta. Contra el fascismo y el
antisemitismo”, que presentaría una posición más extrema aún. Se afirma que “le
sobra fascismo y le falta espíritu a la olimpiada de Berlín” (21/9/35) y se critica la
idea de raza que pregonan los alemanes: “(...) los más cultos, los más fuertes, los
más nobles paladines de la estirpe humana [son] los nórdicos puros o arios cien
por ciento; se persigue, se asesina y se veja a mansalva en nombre de la raza, en
el terreno político-social” (ídem). Se dice que “hoy, frente a la próxima Olimpíada
Alemania debe triunfar cueste lo que cueste sobre sus adversarios y asombrar al
mundo con la pujanza de sus atletas. Los arios son altos, rubios, grandes atletas,
según la prédica nazi (...)” (ídem), agregando además que los sudamericanos son
vistos como androides. Así, se denuncian métodos como el levantamiento de horcas
y la organización de campos de concentración. Se entiende a la olimpíada como la
intención de los alemanes de dar una buena imagen a su régimen. Con respecto a
Jeanette Campbell, fue la primera mujer argentina en participar de los Juegos (se
incluyeron desde 1932). Es una deportista nacida en Francia en 1916, nacionalizada
argentina, que ganó la medalla de plata en los 100 mts. libres en natación.
Sobre su participación se generaron distintas miradas. La primera relativa a
su feminidad. Se transmite una imagen de una deportista que en ningún momento
pierde su condición de mujer: “la figura más cautivante, por su exquista femineidad, su
gracia y atractivos personales, de toda la Villa Olímpica” (El Gráfico). La publicación
plantea que no es común ver una atleta de primera categoría que en medio de
las luchas deportivas en las que se hace verdadera ostentación de energía y de
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potencia, cualidades hasta hace poco tiempo reservadas a las justas varoniles, logre
conservar la suavidad de gestos y de movimientos tan caros al encanto femenino.
Y, según esta revista, logró “el milagro de aunar la potencia con la gracia, la ‘clase’,
patrimonio exclusivo de los verdaderos campeones, con la dulzura y exquisitez de
una verdadera mujer”.
Sobre la idea de belleza, que acompaña históricamente a las construcciones
en torno a la femineidad, los periodistas extranjeros que cubrieron los Juegos la
eligieron como ganadora del premio “Miss Olimpic” (La Nación, 8/10/00). Además,
se transmite la 5 imagen de mujer como inferior a la del hombre, al referir a que la
nadadora era “la mascota”de la delegación argentina (El Argentino).
Otras alusiones la muestran como una deportista triunfadora, destacando su
sacrificio, humildad y amateurismo. Así, se habla “de su proeza, de sus sacrificios
en el entrenamiento, de las vicisitudes propias del momento solemne en el que
luchaba por el prestigio de natación argentina” (La Nación, 20/9/36). En relación a
su amateurismo, desde “El Gráfico” se destaca el valor de su triunfo por tratarse de
una deportista que trabaja 7 horas por día como secretaria, no pudiendo entrenarse
como querría.
En tercer lugar, referiremos al modo en que se relaciona con el nazismo. Al
respecto, solamente identificamos alusiones que realiza ella misma sobre el tema.
Así, se observa cierto desconocimiento sobre lo que estaba ocurriendo en ese
momento en Alemania, y la referencia a que no presenció ningún acto desagradable
o violento (en concordancia con la idea aceptada de que el nazismo pareció tomarse
vacaciones).
4 CONSIDERACIONES FINALES
Luego de analizar las distintas miradas en torno a la construcción por parte de
la prensa argentina sobre Berlín 1936, encontramos que diarios como “La Nación”y
“La prensa” habrían presentado muestras de admiración hacia el pueblo alemán y/o
el régimen nazi, mientras que publicaciones como “Acción Sionista”o “Alerta. Contra
el fascismo y el antisemitismo” se opusieron rotundamente al régimen nazi y a la
realización de los Juegos. Esto último lo llevaron a cabo a partir de la referencia a las
atrocidades que se estaban produciendo para con los judíos y de la propuesta de un
boicot.Esta campaña anti nazismo y anti Juegos Olímpicos de Berlín, contó también
con la intención por parte de España de llevar a cabo desde el 19 de julio de 1936 la
“Olimpíada Popular”, que no pudo concretarse.
Con respecto a la cobertura de la participación de la nadadora Jeannette
Campbell, encontramos 3 cuestiones a las que se hizo referencia: la feminidad, la
idea de deportista sacrificada y amateur, y el nazismo.
CONSTRUÇÃO DA ARGENTINA PRESS OS JOGOS OLÍMPICOS DE BERLIM EM
1936 E A PARTICIPAÇÃO DO NADADORA JEANNETTE CAMPBELL
RESUMO: No contexto de entender a mídia como um ator social e político, analisamos a forma
como este para o caso argentino construiu olhar sobre os Jogos Olímpicos de 1936 de Verão e a
participação do nadador Jeanette Campbell (primeira Argentina desportista em Jogos Olímpicos).
Encontramos algumas publicações relacionadas com a Alemanha nazista e uma série de edifícios ao
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redor da imagem do desportista ligado a feminilidade, nazismo e sacrifício.
PALAVRAS-CHAVE: Argentina imprensa; Berlim 1936; Jeannette Campbell.

THE CONSTRUCTION BY THE ARGENTINE PRESS OF THE OLYMPIC GAMES
BERLIN 1936 AND THE PARTICIPATION OF THE SWIMMER JEANNETTE
CAMPBELL
ABSTRACT: In the context of understanding the press as a social and political actor, we analyze the
way in which this case for the Argentine case built the view on the Olympic Games in Berlin 1936
and on the participation of the swimmer Jeanette Campbell (the first Argentinean sportsman in the
Olympic Games). We find some publications related to Nazi Germany and a series of constructions
around the image of sportsmanship linked to femininity, nazism and sacrifice.
KEYWORDS: Argentine press; Olympic games Berlin 1936; Jennette Campbell.
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O AMADORISMO COMO FORMA DE AFASTAR
OS TRABALHADORES DOS JOGOS OLÍMPICOS
(1894-1912)1
Sérgio Settani Giglio2
RESUMO
A proposta deste trabalho é discutir comoo Comitê Olímpico Internacional (COI) procurou afastar
os trabalhadores da participação nos Jogos Olímpicos. Para isso, utilizou a busca pela definição de
amadorismo como forma de segregar os trabalhadores dessa competição.Foi realizada uma pesquisa
documental no acervo do COI (1894-1912). Como resultado da pesquisa conclui-seque na busca pela
definição do amadorismo estava presente a ideia de pureza (aristocracia) em oposição ao impuro
(trabalhadores).
PALAVRAS-CHAVE: Amadorismo; Trabalhadores; Jogos Olímpicos.

1 INTRODUÇÃO
Durante um pouco mais de meio século o tema central do debate no movimento
olímpico idealizado, especialmente, pelo Barão Pierre de Coubertin, foi o amadorismo.
De 1894 até o final de 1960 esse foi o grande tema a ser discutido. Após o final da
década de 1960, o tema continuou em pauta, mas sem a força de outrora. Perdia
espaço naquele momento para as discussões em torno do doping.
O foco desse trabalho é investigar os anos iniciais do movimento olímpico (18941912) e como o tema do amadorismo se solidificou dentro do próprio movimento
para, a partir desse entendimento, investigar como o amadorismo funcionou como
um mecanismo de afastamento dos trabalhadores dos Jogos Olímpicos.
Foi durante o primeiro Congresso (1894) que ficou decidida a criação do Comitê
Olímpico Internacional e que o Congresso deveria ser apenas organizador e não
propor regras. Nesse sentido de organizador ficou decidido que a primeira edição
seria em 1896 e houve a indicação de Atenas como sede. Haviam dois pontos a ser
considerados: um interesse de Londres em sediar a primeira edição e pelo fato de
Atenas não se localizar no centro da Europa.
A menção a condição de atleta amador foi feita por M. Robert ressaltou que
somente amadores, com exceção da esgrima. Outro participante da reunião, M.
Massin, considerava muito ampla a denominação de amador enquanto M. Raoul Duval
se posicionava a favor da presença dos profissionais e citava como ponto a favor
dessa condição o beisebol nos Estados Unidos que já era praticado por profissionais.
1 Pesquisa financiada pela FAPESP, processo.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sergio@fef.unicamp.br
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Porém, um nome importante da instituição esportiva que se formava era contra
a presença dos profissionais. Pierre de Coubertin juntamente com outros membros se
posicionaram contra a presença dos profissionais sendo, portanto, a favor somente
dos amadores. A votação definiu uma única exceção quanto a condição amadora,
a esgrima, e para os demais esportes deveria ser cumprida essa regra: somente
destinada aos amadores3.
2 METODOLOGIA
Esse trabalho é fruto de uma análise documental a partir da intersecção de
diversas fontes - os Boletins Olímpicos do COI e as atas das reuniões do COI (18941912) – com a literatura especializada sobre o assunto, especialmente a partir dos
argumentos de Mary Douglas (1966). O recorte temporal desse texto contempla a
criação do COI até os Jogos de Estocolmo (1912) quando houve por parte do COI
um questionamento explícito para retirar o futebol do programa olímpico pelo fato
da modalidade possuir muitos trabalhadores como praticantes.
Corroboro com Aróstegui (2006, p. 490) quando afirma que a “crítica das
fontes” na análise documental deve partir da ideia de “depuração da informação”.
E, conforme completa Bloch (2001), as fontes podem ser imprecisas e passíveis de
crítica. Desse modo, o ponto de partida foi entender como, por meio da exclusão dos
trabalhadores dos Jogos Olímpicos, estabelecia-se dentro do movimento olímpico
a clara distinção entre o puro (aristocracia) e o impuro (trabalhadores).
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Um discurso proferido pelo barão Pierre de Coubertin na conferência da
Sociedade Parnasse de Atenas afirmava que o lucro introduzido na filosofia do
esporte o degradava a cada ano e tomava como exemplo o atletismo que o comparava
sua decadência com o degradante circo romano4. A degradação apontava para a
presença dos trabalhadores em alguns esportes que faziam do esporte um meio de
sustento de vida e não uma filosofia amadora conforme o COI anunciava.
Em um informe oficial de 1896 sobre os Jogos Olímpicos Modernos, texto
não assinado mas atribuído a Coubertin, aparecem dois elementos que serão
fundamentais para entender a postura do mandatário dos Jogos Olímpicos acerca
de suas convicções. Em seu texto reforça sua análise sobre o atletismo e diz que
para evitar sua degeneração e sua morte pela segunda vez seria necessário unificalo e purifica-lo. Sua ação concreta para unificar e purificar não somente o atletismo,
mas todos os esportes foi criar competições periódicas. Em outras palavras, seria
preciso restaurar os Jogos Olímpicos (MÜLLER, 2015).
Outra referência sobre a unificação e purificação também aparece no mesmo
documento de 1896, quando Coubertin fala exatamente da primeira edição olímpica,
porém naquele momento não se referiu ao atletismo, mas ao esporte moderno.
Em suas palavras: “O esporte moderno precisa ser unificado e purificado. [...] nem
3 Procès-Verbal, 1a Session, Paris 1894.
4 L`Athlétisme dans le monde moderne et les Jeux Olympiques. Bulletin du Comité International
des Jeux Olympiques, n. 3, janeiro de 1895, p. 4.
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sequer é possível chegar a um acordo sobre quem é amador e quem não. [...]. Com
esse deplorável estado de coisas, o profissionalismo tende a crescer rapidamente.”
(MÜLLER, 2015, p. 352).
A ideia de manter o esporte purificado, embora não apareça de modo explícito
uma referência aos trabalhadores, as definições buscavam atingi-los. Por exemplo,
o remo era um dos esportes em que a restrição aos trabalhadores, especialmente
aos trabalhadores manuais, era explícita. Em 1882,os trabalhadores manuais eram
proibidos de participar das regatas de acordo com o regulamento vigente (WAGG,
2006). A justificativa era a de que possuiriam uma vantagem “não natural e
injusta” em relação aos cavalheiros (VINCENT, 2002), mas tal fato era infundado
(WIGGLESWORTH, 1986) e fornecia espaço para diferenciar os praticantes. E, por
meio dessa diferenciação, pontuava-se quem era puro, detentor de qualidades
naturais – os aristocratas - em oposição ao impuro - os trabalhadores manuais – que
tirariam proveito de seu trabalho manual para vencer as provas.
O editor do Almanaque do Remo (1897), afirmava que havia uma tendência para
eliminar em algumas províncias que negligenciavam a questão do amadorismo no
remo de modo a não colocá-lo no mesmo patamar do atletismo, ciclismo e futebol.
Completava ainda que o amadorismo no Remo se mantinha porque os trabalhadores
manuais estavam banidos e que não houve, por parte da Associação Nacional de
Remo Amador qualquer solicitação de flexibilização da restrição (WIGGLESWORTH,
1992).
A busca pela definição de amadorismo foi inaugurada com a criação do COI
e se estendeu por muitos anos. Por ocasião da segunda edição olímpica a questão
da definição do amadorismo continuava pendente. Sem ela, segundo Coubertin,
os problemas eram imensos provocados pela pluralidade de definições e sem uma
definição única do amadorismo não haveria “progresso e prosperidade do esporte”.
E, além disso, a presença dos profissionais – os impuros – precisaria ser impedida
diante dos ideais (MÜLLER, 2015, p. 376-377).
Essa pluralidade de definições afetava e dificultava a participação dos
trabalhadores nos Jogos Olímpicos especialmente até a parada da competição
por conta da I Grande Guerra Mundial. Embora a presença dos trabalhadores,
crescente em alguns esportes, representasse uma ameaça aos aristocratas ela
não foi significativa exatamente porque a definição do amadorismo os mantinham
afastados.
Os argumentos apresentados por Douglas (1966) de que o puro e o impuro
se interligam e produzem, por sua vez, uma diferenciação social que coloca as
pessoas em lados opostos: de um lado os indivíduos socialmente aceitos e de
outro os marginais. Os aceitos seriam os puros e os marginais os impuros. Ao tomar
essa relação para entender a estrutura olímpica os aceitos são a aristocracia e os
marginais os trabalhadores. Além disso, a autora pontua que “a procura da pureza
é sempre acompanhada pela rejeição” (p. 117). E, no caso olímpico, a rejeição aos
trabalhadores em prol dos valores da aristocracia era evidente.
O tema do amadorismo foi novamente discutido por ocasião do Congresso
de Bruxelas. Sob o título “Carta do Amadorismo” estabelecia o diálogo com itens
publicados no primeiro Boletim Olímpico de 1894. Foram apresentados sete itens
RESUMO EXPANDIDO | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2739

sendo que todos possuíam algum comentário sobre o debate que estava instalado
no COI5.
No Boletim seguinte uma carta de Coubertin apresentava um questionário que
tinha como finalidade caminhar no sentido da unificação das regras, regulamentos
e código utilizados nas competições. Um novo debate sobre o tema foi realizado
no Congresso de Bruxelas?”6 que, por sua vez, não ficou isento de crítica. Em de
1906, uma crônica não assinada foi relatado um caso de duas equipes que fariam
uma partida. Não foi mencionada a modalidade, o país ou os clubes envolvidos. O
acordo previa a divisão do valor arrecadado com a venda de ingressos entre os dois
clubes. A partida, porém, não aconteceu e seus motivos não foram mencionados. O
problema surgiu quando um dos clubes exigiu uma compensação por lucro perdido.
O questionamento colocado na crônica era, apesar da lei permitir tal consideração,
perguntava se tais argumentos poderiam ser usados pelo esporte amador.
O centro da crítica era direto em afirmar que tal ação era uma negação do
amadorismo e que a preservação do amadorismo estivesse centrado no clube
e, portanto, na coletividade para se opor, obviamente, ao atleta e sua condição
individual. O lucro caberia ao clube e não ao atleta amador. Afirmava que o
amadorismo não era um regulamento, mas um sentimento, um estado da alma.
Em suma, defendia que o amadorismo não cabia em um regulamento porque suas
dimensões transbordariam dessa condição.
A crítica recaía ao Congresso de Bruxelas que teve a oportunidade e não definiu
os limites referentes ao amadorismo e profissionalismo. Ressaltava que um clube
poderia fazer tal contestação por lucro perdido, mas que essa atitude o distanciava
da condição amadora. Por fim, ressaltava que se era difícil estabelecer uma definição
de amadorismo era menos difícil estabelecer o que era a condição de amador e de
profissional7.
Um dos desdobramentos desse debatesobre o amadorismo aparecia no
futebol. Para os Jogos Olímpicos de Estocolmo 1912 se questionou sobre a presença
do futebol no programa olímpico8.O questionamento era a continuidade do debate,
afinal, a popularidade do futebol já era grande e isso se refletia no número de
praticantes e, consequentemente, revelava a presença dos trabalhadores (GIGLIO,
2013).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tensão entre manter o esporte restrito aos aristocratas ou permitir que,
por meio de sua popularização mais pessoas pudessem pratica-lo foi o grande
dilema de algumas modalidades. Enquanto o COI tentava, por meio da definição
de amadorismo, impedir a presença dos trabalhadores outras experiências eram
vivenciadas por algumas modalidades. É preciso destacar que o contexto da época
a restrição de participação nos esportes também afetava as mulheres. A proposta
5 La charte de l’amateurisme. Revue Olympique, n. 1, janeiro de 1902, p. 14-16.
6 Congrès International de Sport Bruxelles 1903. Revue Olympique, n. 2, abril de 1902, s/p.
7 Chronique du mois. Revue Olympique, n. 2, fevereiro de 1906, p. 25-26.
8 Football. The inclusion of football in the programme of the fifth Olympiad. The Olympic Games of
Stockholm 1912 – Official Report, p. 479-480.
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deste trabalho foi trazer para o debate elementos do que está por trás da busca da
definição de amadorismo. Como resultado pode-se identificar que a pureza seria a
garantia de que os aristocratas, por meio das regras do amadorismo, não entrassem
em contato com os trabalhadores, os impuros.
EL AMATEURISMO COMO FORMA DE ALEJAR LOS TRABAJADORES DE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS (1894-1912)
RESUMEN: El propósito de este trabajo es discutir cómo el Comité Olímpico Internacional (COI) ha
tratado de evitar la participación de los trabajadores en los Juegos Olímpicos. Con este fin, se utilizó
la búsqueda de la definición de amateurismo como una forma de segregar a los trabajadores de
esta competición. Fue realizada una investigación documental en la colección del COI (1894-1912).
Como resultado de la investigación se llegó a la conclusión de que en la búsqueda de la definición
de amateur estaba presentela idea de la pureza (aristocracia) en oposición a impuro (trabajadores).
PALABRAS CLAVE: Amateurismo; Trabajadores; Juegos Olímpicos.

THE AMATEURISM AS A WAY TO PREVENT WORKERS TO PARTICIPATE THE
OLYMPIC GAMES (1894-1912)
ABSTRACT: The purpose of this paper is to discuss how the International Olympic Committee (IOC)
sought to keep workers out of the Olympic Games. For this, the IOC used the definition of amateurism
applied to the games as a way to segregate the workers from this competition. A desk research was
carried out in the IOC collection (1894-1912). As a result of this research, one concludes that in the
amateurism definition was present the idea of purity (aristocracy) as opposed to impure (workers).
KEYWORDS: Amateurism; Workers; Olympic Games.
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A HISTÓRIA DE VIDA NA COMPREENSÃO DOS
SIGNIFICADOS DO CAMPEONATO FUTEBOLÍSTICO
BAPE1
Francisco Demetrius L,Caldas2
Joelzio dos Santos Oliveira3
Bruno Otávio de Lacerda Abrahão4
RESUMO
Este trabalho objetiva refletir a história de vida como possibilidade para compreender os significados
do campeonato futebolístico BAPE. Optou-se pela história de vida de um jornalista, cuja coleta dos
dados deu-se por meio de entrevista semiestruturada,com basena análise de entrevista proposta por
Bardin(2011). Os resultados apontama importância do rádio esportivo para o campeonato BAPE,bem
como o potencial da historia de vida como ferramenta metodológica.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol, imprensa, história de vida, BAPE e sociedade.

1 INTRODUÇÃO
No sertão submédio do São Francisco, as relações entre futebol e lazer se
revestem de singularidades, pois mesmo distante do futebol espetáculo oriundodo
sudeste brasileiro, a região vivenciou,a partir da cultura popular, uma organização do
futebol amador em partidas futebolísticas que se constituíram dimensão importante
do lazer local. Estamos falando do campeonato futebolístico BAPE, ocorrido nas
cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA nas décadas de 1970, 1980 e 1990, cujo nome
agrega as siglas de seus estados. A popularização e democratização desses jogos
tiveram forte influência de outros vetores sociais. Entre eles, a imprensa radiofônica,
com as ações de cobertura e comentários desses jogos.
Neste sentido, desde a transmissão do jogo de futebol São Paulo X Paraná,
pela rádio Educadora Paulista na década de 1930, em pleno Campeonato
Brasileiro, o futebol e o rádio enquanto lazer no cenário nacional,nunca mais se
separaram(GUERRA, 2000). Dado os limites tecnológicos no início do século XX,
o rádio tornou-se o espaço de disseminação do futebol, enquanto elemento da
identidade nacional.
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Programa de pós-graduação em Educação Física-Universidade Federal do Vale do São Francisco
(PPGEF-UNIVASF), demetriuscaldas@hotmail.com
3 Secretaria de Educação de Juazeiro-BA (SEDUC), joelziojota@yahoo.com.br
4 Programa de pós-graduação em Educação Física-Universidade Federal do Vale do São Francisco
(PPGEF-UNIVASF), Bruno.lacerda@univasf.edu.br
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A transmissão esportiva que se consagrou no Brasil foi a irradiação do
futebol. Um locutor postado na cabine, no centro do estádio, um repórter
atrás de cada gol, um comentarista ao seu lado, um plantão esportivo com
informações de outros jogos e repórteres em outros estádios (BARBEIRO E
RANGEL, 2006 p.65 apud VIEIRA E SILVA 2014, p.5).

O rádio assumia o papel de transmitir a emoção que emana de uma partida
de futebol, na tentativa de despertar o imaginário do receptor, como afirma Soares
(1994), transformando a narração em um grande evento que chegava a transpor
determinadas barreiras impostas pela realidade. Sua função se estendia aos espaços
publicitários e à própria visibilidade dos clubes. Nesse sentido contribuiu para a
transformação do futebol em paixão nacional, visto queajudava na divulgação de
suas notícias, como contratações, os treinos, lances polêmicos, tabelas,entre outros.
Como nos centros urbanos onde a imprensa radiofônica aproximava o futebol
das massas, nas cidades interioranas essa força se repetia, não sendo diferente em
Petrolina-PE e Juazeiro-BA, onde desempenhou função essencial em um dos mais
importantes eventos esportivos ocorridos na região, o BAPE.Estas transmissões
possuíam peculiaridades, uma vez que transmitiam um evento esportivo local,se
diferenciando do contexto da época, onde as transmissões se concentravam no
futebol do sudeste do país. Este fato se mostra relevante, quando inferimos a
influência de clubes e equipes de futebol do sudeste brasileiro no pertencimento
clubístico e nos torcedores do nordeste.
Entre os protagonistas que atuaram neste campeonato, um deles condensa ao
longo de sua história de vida, muitos capítulos dessas partidas de futebol. Augusto
Morais, jornalista da cidade de Juazeiro-BA, atuou como comentarista esportivo
destas disputas em campo, vivenciando os rituais de um evento que se prontificou
em agregar no campo de futebol duas cidades, que na época viviam o auge do seu
futebol amador.
Sendo assim, este estudo tem como objetivo analisar o significado do BAPE,
jogo vivenciado no lazer da história do futebol do Vale do São Francisco, através da
história de vida de um jornalista que realizava a transmissão radiofônica deste evento.
2 METODOLOGIA
Neste momento nos ocupamos da memória de um dos principais radialistas
que se dedicaram à transmissão radiofônica do evento. Optamos por considerar
a história de vida deste ator como recurso metodológico para compreender os
significados do BAPE a partir do seu olhar sobre estas transmissões.
Esta pesquisa situa-se no âmbito da história do esporte, tendo a história
de vida enquanto metodologia. Esta ferramenta possui estreitas relações com a
história oral, que desde o movimento da escola de Annales na França no início da
década de 1920, anunciava a probabilidade de mudança de concepção, deixando
de reconhecer somente a escrita como fonte epistemológica, e vislumbrando nas
oralidades de sujeitos, possibilidades de acessar e interpretar fenômenos sociais. A
história de vida se fortalece pela Escola de Chicago e a partir de 1960 é utilizada
como aproximação ao cotidiano e memória do homem, como método de coleta de
dados no contexto das relações sociais (THELMA; SANTOS, 2003).
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Dessa forma a coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada
com o jornalista Augusto Morais da cidade de Juazeiro-BA. Para Paulillo (1999) apud
Guiraud e Corrêa (2003 p.7)“a entrevista pode ser construída como um ‘encontro
social’, cujas características, entre outras, seria a empatia, a intuição e a imaginação;
ocorre nela uma penetração mútua de percepções, sentimentos, emoções”.
Destacamos a importância da memória na compreensão da importância do rádio
esportivo para as práticas corporais institucionalizadas, nesse caso, o futebol. Como
afirma Pollak (1992), a memória que parece ser um fenômeno individual, é também
social e coletivo, estando sujeito a transformações constantes.
O tratamento dessas informações baseou-se na análise de entrevista, que
de acordo com Bardin (2011) é um processo delicado, onde a subjetividade está
muito presente, permeada de uma singularidade individual. Esse processo “tem
como objetivo final inferir algo por meio de palavras a propósito de uma realidade”
(BARDIN, 2011 p.94). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Deontologia
em Estudos e Pesquisas (CEDEP) – UNIVASF,com o parecer número 1.649.475.
3 SITUANDO O BAPE E SUAS RELAÇÕES COM O JORNALISTA AUGUSTO
MORAIS
O campeonato BAPE foi idealizado com o intuito de agregar as principais
equipes destes centros futebolísticos, visando também dar visibilidade aos seus
atletas amadores que já aspiravam ao profissionalismo, bem como impulsionar
o futebol amador regional, que nessa época, vivenciou seu período áureo. Essas
partidas propiciaram rituais de tensões e emoções entre Petrolina-PE e JuazeiroBA, que historicamente dividiam rivalidades ao disputarem crescimentos urbanos
e sociais nas dimensões econômicas, políticas e culturais. Estes jogos ao mesmo
tempo emanavam sentimentos de vizinhança e disputas acirradas em campo.
A cobertura pelo radio esportivo estava presente em quase todos os jogos
do BAPE e era realizada pela Rádio Juazeiro da cidade de Juazeiro-BA. Desde a
década de 1960, Augusto Morais tinha profícuas relações com a cultura futebolística
local,estimulando equipes amadoras na construção de agendas esportivas, como o
BAPE e os campeonatos municipais destas cidades. Atuava também na imprensa
escrita, por meio de resenhas esportivas no jornal da cidade de Juazeiro-Ba, o Jornal
de Juazeiro. Nesse sentido, o BAPE, tornou-se parte essencial da própria história do
futebol nessa região do submédio do São Francisco.
4 COMENTANDO OS JOGOS: AUGUSTO MORAIS NO RÁDIO ESPOTIVO EM
JUAZEIRO E PETROLINA
Das atuações no futebol dessas cidades, O BAPE desponta nas memórias de
Augusto Morais como um dos empreendimentos de maior significado. Rememora
que sua primeira edição ocorreu no ano de 1972, ponderando que na década de
1960 a região vivenciou uma experiência semelhante ao BAPE, o torneio Edson
Ribeiro, mas que não teve sua continuidade. Assim, reitera que “O BAPE para mim
foi a melhor competição interestadual que eu já vi pela região, por que reuniu dois
centros futebolísticos fabulosos que sempre foram Juazeiro e Petrolina”.
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O jornalista retrata que sua atuação na narração dos jogos do BAPE, deu-se
a convite do radialista Herbert Mouse, que realizava estas transmissões, e sabendo
do seu envolvimento com o campeonato, o convidou para comentar as narrações.
Refletindo a respeito da importância do rádio esportivo, enfatiza “a sua penetração,
maneira de divulgação, isso foi importantíssimo demais. Chegava a outros lugares
como não poderia chegar a imprensa de outra maneira né? Então isso era importante”.
Além das transmissões que ocorriam nos fins de semana, esclarece que
durante a semana, o rádio continuava alimentando os torcedores e agremiações
de informações, tais como agenda de treinos, contratações, regulamento da
competição, reuniões, tabelas e programação.Registra também as impressões que
tinha a respeito da rivalidade entre as cidades no campo durante as transmissões, e
que, apesar das tensões inerentes a jogo, estas rivalidades aconteciam, “mas de uma
maneira respeitosa, de maneira tranquila, sem ofensas. As diretorias se respeitavam,
se admiravam, apoiavam uma à outra para dar andamento muito bom ao torneio.
Então era esse um dos fatores primordiais pela manutenção desse torneio”.
Seus comentários transmitiam também os sentimentos das torcidas que
compareciam em massa aos estádios Adauto Morais em Juazeiro-BA ou ao da
Associação Rural em Petrolina-PE. Relembra:
[...] Tinha mascotes e as equipes tinham seu galhardão de uniformização né!
. O Olaria preto e branco, por exemplo, a sua camisa tradicional em listras
verticais, era a equipe que agralha multidões, o Veneza também com seu
uniforme tradicional que era azul e branco e listras verticais,era chamado de
azulino.

Nesse espaço avolumam-se as relações de amizade e inimizade, de conflito e
complementaridade, de provocação e brincadeiras entre as torcidas, que poderiam
ser pensadas como pares de oposições (HOLLANDA, 2009).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os relatos da história de vida Augusto Morais sinalizam o quão importante foi o
papel da imprensa radiofônica na compreensão dos significados do BAPE, uma vez
que fortalece o papel do rádio local como responsável pela popularidade do evento,
bem como sua própria realização ao mobilizar pelo noticiário diário estas equipes,
seus organizadores e as torcidas. Evidencia o BAPE como uma construção social
da cultura popular no tempo do lazer, em partidas de futebol que congregavam aos
sábados e domingos os admiradores do futebol de Juazeiro-BA e Petrolina-PE.
LA HISTÓRIA DE VIDA EN LA COMPRENSIÓN DE LOS SIGNIFICADOS DEL
CAMPEONATO FUTEBOLÍSTICO BAPE
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo reflejar la historia de la vida como una posibilidad de
comprender el significado de la BAPE campeonato de fútbol. Optamos por la historia de vida de un
periodista cuyos datos fueron recolectados a través de entrevista semiestructurada, basado en el
análisis entrevista propuesto por Bardin (2011). Los resultados muestran la importancia de la radio
deportiva para el campeonato de BAPE, así como el potencial de la historia de vida como herramienta
metodológica
PALABRAS CLAVE:Fútbol, medios de comunicación, historia de vida, BAPE y la sociedad
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THE LIFE STORYONUNDERSTANDING THE MEANINGS THE BAPE’S SOCCER
CHAMPIONSHIP
ABSTRACT: Thisworkaimstoreflectthehistoryoflife as a possibilitytounderstandthemeaningsofthe BAPE
footballchampionship. Wechosethelifehistoryof a journalist, whose data collectionwasdonethrough a
semi-structured interview, basedonthe interview analysisproposedbyBardin (2011). The results point
out the importance of sports radio for the BAPE championship, as well as thepotentialoflifehistory as
a methodological tool.
KEYWORDS: Football, press, historyoflife, BAPEandsociety.
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PÔSTER

A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (1931)1
Rodrigo Jerônimo Correia Lima2
André Dalben3
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Políticas Públicas; São Paulo.

1 INTRODUÇÃO
A pesquisa toma como objeto de estudo o Departamento de Educação Física
do Estado de São Paulo (DEF-SP), órgão criado pelo médico Arthur Neiva (18801943) em 1931 para a gestão da educação física. Dalben (2009), Gomes e Dalben
(2011), Gnecco (2005) e Mastrorosa (2003) ocuparam-se em investigar aspectos
particulares da história do DEF-SP, o qual se manteve em funcionamento até 1954.
A presente pesquisa histórica procura se aprofundar no momento de criação do
DEF-SP, tendo por objetivos: a) analisar as motivações políticas, econômicas e
culturais para a criação DEF-SP; b) identificar a posição assumida pelos sujeitos
que participaram de sua criação.
2 METODOLOGIA
A pesquisa empregou como fontes:a) documentos e correspondências
preservadas no Fundo Arthur Neiva do Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas;b) livros das Coleções
Especiais e Obras Raras da Biblioteca Central Cesar Lattes da Universidade Estadual
de Campinas;c) e legislação referente ao DEF-SP disponíveis no sítio eletrônico da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto do que viria a se tornar o decreto de criação do DEF-SP foi
assinado por nomes da elite político-econômica de São Paulo ligados ao universo
esportivo:Antonio Bayma, Benjamin Alves Ribeiro, Américo R. Netto, Erasmo Teixeira
de Assumpção,Francisco Figueira de Mello,Jorge M. Rodrigo (?) e Glauco de Ma (?).
Para a publicação do decreto, o projeto sofreu modificações, sendo uma delas o
acréscimo da justificativa de que os esporte aperfeiçoariam a raça, combateriam o
1 Pesquisa realizada com apoio da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Estado do Paraná.
2 Universidade Estadual de Londrina (UEL), rodrigo941988@gmail.com
3 Universidade Estadual de Londrina (UEL), andredalben@yahoo.com.br
RESUMO SIMPLES | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2748

alcoolismo e habituariam à disciplina (SÃO PAULO,1931).A argumentação coincide
com os ideais esportivos defendidos por Neiva em artigos que havia publicado
anos antes (NEIVA, 1929).A escrita dos artigos foi motivada em resposta a polêmica
iniciada por Carlos Sussekind de Mendonça (1921), ensaísta que criticou a prática
esportiva por supostamente deseducar a mocidade ao afastá-la dos livros. O seu
principal opositor em São Paulo foi justamente Neiva (GOMES, DALBEN, 2011),
quem argumentava que o esporte deveria se tornar um elemento a ser cultuado pela
elite dirigente, por conta de sua presumida capacidade de formar personalidades
fortes, viris e disciplinadas (NEIVA, 1929).Outra questão cara para Neiva (1931) era
a necessidade de afirmar São Paulo na vanguarda esportiva do país. Desde de a
década de 1910, havia uma acirrada disputa esportiva entre Rio de Janeiro e São
Paulo, especialmente no futebol. Clubes e federações cariocas e paulistas trataram
diversos embates a respeito dos rumos dessa modalidade esportiva(GOMES,
PINHEIRO, 2015). Neiva (1931)defendia a intervenção do estado na área esportiva
para promover o seu pleno desenvolvimento e garantir a hegemonia paulista.
4 CONCLUSÃO
A prática esportiva não foi introduzida no país como um projeto idealizado
pelo governo ou pelas elites econômicas. Surgiu como uma manifestação cultural
característica da vida urbana e como elemento do ideal de vida associativa trazida
pelos imigrantes (SEVCENKO, 1992). Em muitas partidas informais de futebol era
bastante comum o consumo de bebidas alcoólicas, o que gerava, frequentemente,
uma visão negativa por parte da imprensa, da polícia e da classe intelectual.A
criação do DEF-SP visou inicialmente atender um projeto eugenista de moralização
da prática esportiva e da própria população. O debate sobre os prejuízos trazidos
com a prática esportiva teve, na verdade, como mote de fundo definir a melhor
estratégia para se educar o corpo da população (GOIS JUNIOR, MELO, SOARES,
2015). A nova estrutura oficial criada poderia, assim, controlar toda a prática
esportiva eventualment eavaliada como nociva.Por outro lado, esperava-se que
o esporte contribuísse para a formação de uma nova cultura entre a elite, sendo,
a partir de então, a prática realizada em clubes e federações regulamentada e
respaldada por uma órgão estatal.Neiva conceberia o DEF-SP ainda como uma
forma de intervenção do estado na área esportiva para promover o esporte paulista
de competição e alçá-lo como referência no país.
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AS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE OS ANOS
1938 E 1954
THE ACTIONS OF THE PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT
OF THE STATE OF SÃO PAULO BETWEEN THE YEARS
1938 AND 1954.
LAS ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
DEL ESTADO DE SÃO PAULO ENTRE LOS AÑOS 1938 Y 1954
Kevin Yanagui de Almeida1
André Dalben2
PALAVRAS-CHAVE: história da educação física; políticas públicas; São Paulo.

INTRODUÇÃO
A pesquisa tem como objeto de estudo o Departamento de Educação Física
do Estado de São Paulo (DEF-SP). Fundado em 1931, permaneceu ativo até 1954,
quando foi unificado à Diretoria de Esportes do Estado de São Paulo (DE-SP). O
DEF-SP foi o primeiro órgão estadual brasileiro para gerir a educação física, criado,
sobretudo para promoção e regulamentação da prática esportiva no estado (SÃO
PAULO, 1931). Em 1938 foi reformulado. Estrutura, verba e quadro de funcionários
foram aumentados e inspetorias regionais foram criadas para alcançar todo o
território paulista. (SÃO PAULO, 1938). Tendo em vista a posição do DEF-SP a
partir de 1938, esta pesquisa tem por objetivos: a) analisar o processo histórico
de consolidação do DEF-SP enquanto órgão responsável pela educação física no
estado de São Paulo entre 1938 e 1954; b) identificar a frente de atuação e as ações
que o DEF-SP assumiu no referido período.
METODOLOGIA
A pretensão de narrar o passado fundamenta-se, em grande parte, no que
foi registrado, selecionado e guardado por outras pessoas e instituições. Esses
fragmentos, que se reúnem no levantamento de fontes, são o que nos possibilitam
1 Universidade Estadual de Londrina (UEL), kevin.yanagui@gmail.com
2 Universidade Estadual de Londrina (UEL), andredalben@yahoo.com.br
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constituir uma narrativa histórica (BLOCH, 2001). As fontes foram: a) matérias de
jornais disponibilizados pela Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional; b) artigos
de revistas de educação física preservadas pela Faculdade de Educação Física da
Universidade Estadual de Campinas; c) legislação relativa ao DEF-SP disponível no
site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a instauração do Estado Novo e a nomeação do Interventor Ademar Pereira
de Barros, a Secretaria da Educação e da Saúde Pública de São Paulo, a qual o DEFSP era subordinado, foi reformada. Assim, a estrutura e o orçamento do DEF-SP
aumentaram, novas diretrizes foram adotadas e o médico Edmundo de Carvalho, foi
empoçado diretor. A partir daí, seria de sua reponsabilidade promover “a educação
física bem como, através desta, a educação moral e cívica, de todas as crianças e
adolescentes do Estado de São Paulo” (SÃO PAULO, 1939a). Em 1939 foi criada a
DE-SP, que assumiu grande parte das antigas funções do DEF-SP (SÃO PAULO,
1939b). A partir de então, o DEF-SP iniciou a criação de uma estrutura educativa
centrada na educação física e na permanência das crianças ao ar livre. Inaugurou
a Escola de Aplicação ao Ar Livre (EAAL), onde eram colocadas em prática novas
metodologias de ensino. Expandiu os Parques Infantis (PIs) para cidades do interior
paulista. Organizou Colônias de Férias para receber crianças da EAAL, dos PIs e de
outros estabelecimentos infantis. Promoveu também desfiles e demonstrações de
ginástica em homenagens à figuras políticas e em datas comemorativas nacionais e
religiosas, assim como nas Semanas da Criança.
CONCLUSÃO
A partir da gestão de 1938, o DEF-SP se afastou da área esportiva e centrou
esforços na área educacional. Criou uma estrutura, formada por uma escola ao ar livre
modelo, Parques Infantis em cidades do interior do estado e colônias de férias, que
tomava por referência a educação ao ar livre de bases médico-higienistas (DALBEN,
2009). Neste período também intensificou a realização de desfiles e apresentações
ginásticas que procuravam despertar o sentimento patriótico na população (HORTA,
1994). De modo amplo, procurou se alinhar a política educacional do Estado Novo
no intuito de formar indivíduos fortes, robustos e aptos para amar e servir a pátria.
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A FORMA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA
EM TESES MÉDICAS NO RIO DE JANEIRO
ENTRE 1874 E 18921
THE SCHOOL FORM OF PHYSICAL EDUCATION IN MEDICAL
THESIS IN RIO DE JANEIRO BETWEEN 1874 AND 1892
LA FORMA DE LA ESCUELA DE LAS TESIS DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MÉDICO EN RÍO DE JANEIRO
ENTRE 1874 Y 1892
Felipe Lameu dos Santos2
PALAVRAS-CHAVE: Higiene; Forma Escolar; Escolarização.

INTRODUÇÃO
A historiografia da Educação Física aponta que o saber médico foi um dos mais
importantes para a legitimação das práticas corporais no século XIX (GÓIS JUNIOR,
2013; MELO e PERES, 2014). Embora a prática de exercícios físicos sistematizados não
estivesse presente na maioria das escolas brasileiras daquele período, percebia-se
um número significativo de defesas para sua implantação, especialmente, a parti r da
segunda metade do século XIX (MELO e PERES, 2014). A defesa da educação física
estava, muitas vezes, ligada ao entendimento da dimensão higiênica e civilizadora
dessa dimensão da educação (GONDRA, 2004). Dentro desse contexto, esse texto
visa compreender o que era entendido por educação física e as relações com as
propostas de formas de higienizar a população brasileira segundo parte da medi ci
na entre os anos de 1870 e 1892 na cidade do Rio de Janeiro.
DOCUMENTAÇÃO PESQUISADA
As principais fontes mobilizadas foram as teses da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro defendidas para obtenção do título de doutor em Medicina que continham
como tema a educação física ou a higiene escolar dentro do período pesquisado.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Professor Substituto do Departamento
de Educação Física e Desportos, Doutorando em Educação pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), felipelameu@gmail.com
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Durante o período de 1874 e 1892 foram defendidas cinco teses. Os autores das teses
foram: em 1874, Amaro Ferreira das Neves Armonde (1874), Augusto Cesar de Miranda
Azevedo (AZEVEDO, 1874), João da Matta Machado (MACHADO, 1874). Em 1884:
João Costa da Silva Nunes (NUNES, 1884). Em 1892: Severino de Sá Brito (BRITO,
1892).
PROPOSTAS DE FORMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Os autores da documentação pesquisada não restringiam a educação física aos
exercícios físicos e nem a uma disciplina escolar. Eles utilizavam um conceito amplo
de educação física. Faziam parte dela: a ginástica, a arquitetura dos edifícios, a
alimentação, o banho, as formas de excreção, o assei o, a dança, o canto e declamação,
a natação, a esgri ma, os jogos, a equitação, os passeios e a caça. Tudo que dizia
respeito ao desenvolvimento físico podia ser enquadrado na educação física.
A educação física era entenda como um instrumento da higiene que poderia
agir modificando indivíduos poucos higiênicos: fracos, doentes e improdutivos. Ela
poderia, inclusive, atuar sobre as influências da “hereditariedade”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos limites desse trabalho pude compreender as formas propostas para
higienizar a população por meio de uma educação física defendida por parte
da medicina nos anos de 1870 até 1892. Uma questão ainda não respondida que
está para fora dos limites desse trabalho é como a educação física entendi da de
forma ampla foi apreendi da dentro do cotidiano das escolas nesse período. Será
que as propostas do pensamento médico eram respeitadas? Como essas formas
de educação física foram ressignificadas dentro das culturas escol ares? Essas são
perguntas para outra história.
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de Janeiro, e da sua influencia sobre a saúde. Tese defendida na Faculdade de Medici na
do Rio de Janeiro. 1874.
NUNES, João Costa da Silva. Hygiene escolar (proposições). In: NUNES, João Costa da
Silva. Do ópio, tartaro e sangrias na therapeutica infantil. Tese defendida na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, 1884.

REFERÊNCIAS
GÓIS JUNIOR, Edivaldo. Ginástica, higiene e eugenia no projeto de nação brasileira: Rio de
RESUMO SIMPLES | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2755

Janeiro, século XIX e início do século XX. Movimento, v. 19, p. 139-159, 2013.
GONDRA, José Gonçalves. Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na
Corte Imperial. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2004.
MELO, Victor Andrade; PERES, Fabio Faria. O corpo da nação: posicionamentos
governamentais sobre a educação física no Brasil monárquico. História, Ciências, Saúde –
Manguinhos, v. 21, p. 1131-1150, 2014.

RESUMO SIMPLES | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2756

AS PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS
CONFERÊNCIAS POPULARES DA GLÓRIA EM 18781
THE PROPOSALS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE
POPULAR CONFERENCES OF GLORY IN 1878
LAS PROPUESTAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA
CONFERENCIAS EN POPULAR DE GLORIA EN 1878
Felipe Lameu dos Santos2
PALAVRAS-CHAVE: Higiene; Conferências; educação física.

INTRODUÇÃO
A ciência era vista pelas camadas letradas da população como veículo
responsável pela civilização. Difundir o saber científico era necessário e as
conferências públicas foram disseminadas no século XIX com esse intuito (BASTOS,
2003). Dentre elas, as Conferências Populares da Glória foram das mais importantes
no Brasil nos anos finais do século XIX.
As Conferências Populares da Glória começaram no ano de 1873 e se estenderam
até as primeiras décadas do século XX. Nelas eram discutidos temas diversos,
sendo o período de maior número de conferências as décadas de 1870 e 1880: entre
1873 e 1889 ocorreram 596 preleções, proferidas por 145 oradores (CARULA, 2012).
Dentre os temas relativos à instrução e formação moral do povo podia-se encontrar
a educação física. A educação física foi tratada em duas preleções das Conferências
Populares da Glória por seu próprio fundador, Conselheiro Manoel Francisco Correia.
Ambas as conferências foram realizadas no ano de 1878. O objetivo deste trabalho é
apresentar as propostas contidas nestas duas conferências.
METODOLOGIA
A documentação analisada foi encontrada na Coleção de Conferências e outros
trabalhos do Conselheiro Manoel Francisco Correia (1885). Está documentação foi
cruzada com a relação de conferências da Glória sistematizadas por Fonseca (1996).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Doutorando em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Professor do
Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), felipelameu@gmail.com
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AS CONFERÊNCIAS SOBRE EDUCAÇÃO FÍSICA: A EDUCAÇÃO INTEGRAL
HIGIÊNICA
Nas conferências proferidas por Correia, a ginástica era o principal elemento da
educação física. Entretanto, isso não significava que ele desconsiderava a amplitude
do tema. Segundo ele, a educação física abarcava a vestimenta, a alimentação e
o asseio, além da ginástica (CORREIA, 1885a). Essa educação física deveria estar
inserida num modelo de educação integral que abarcava a educação intelectual,
moral e física. Seu modelo de educação tinha como objetivo regenerar a população
brasileira. Para isso, seria necessário ocorrer um equilíbrio entre as três dimensões
da educação. Porém, segundo ele, não era o que acontecia no Brasil, principalmente,
quando o tema relacionava-se à educação física (CORRERIA, 1885a, p. 253).
Para ele, a educação deveria ser estendida para ambos os sexos sem ser a mesma
para ambos. A educação física da mulher e do homem deveriam ser diferentes,
pois cada um dos sexos deveria ocupar um lugar na sociedade determinado pela
“natureza”. À mulher caberia o papel de ser mãe, ao homem o de ser pai e cidadão.
Apenas a ginástica natural deveria ser utilizada para os dois sexos, já os “exercícios
especiais” deveriam se ligar aos papéis futuros que ambos deveriam ocupar na
sociedade.
Correia argumentava em seu texto que “raças inferiores” contribuíram para a
formação do Brasil e que uma raça que convinha à grandeza das riquezas naturais
que o Brasil possuía deveria ser formada pela educação em todas as suas dimensões
(CORREIA, 1885b). Com esse entendimento, para ele, apesar da constituição racial
brasileira, o país poderia ser regenerado pela educação física e intelectual, dando à
educação integral papel fundamental na construção da raça e da nação. Para isso
acontecer, Correia defendia que a educação deveria ser aplicada desde infância, em
todos os seus aspectos, na família, na escola e no colégio, e para ambos os sexos,
para que o Brasil pudesse possuir uma raça forte e vigorosa.
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______. Educação Physica: conferencia em 20 de novembro de 1878. Conferencias e
outros trabalhos do Conselheiro Manoel Francisco Correia. Rio de Janeiro: Perseverança,
1885b.
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A DANÇA NA FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA: OS PROGRAMAS DE ENSINO DA
UNIVERSIDADE DO BRASIL (1939-1956)
Elisângela Chaves1
Caroline Gomes de Oliveira2
Palavras chave: Ensino da Dança, Dança e Educação Física, Ensino universitário

Com o intuito de aprofundar as discussões sobre a relação Educação Física e
Dança no espaço universitário, essa pesquisa em desenvolvimento busca a partir de
uma reflexão histórica identificar e analisar as apropriações da dança como conteúdo
integrante da formação superior do professor de Educação Física. A problemática
está centrada no processo de inclusão dos conhecimentos vinculados à dança, às
atividades rítmicas e expressivas como parte dos conhecimentos elencados como
necessários a formação do (a) professor(a) de Educação Física.Buscamos assim
uma noção ampliada que englobe os consensos e disputas, as seleções, ênfases e
omissões que subsidiaram a inserção e as mudanças e permanências deste conteúdodança. Goodson (1995) destaca a importância da construção social do currículo, que
propicia a entrada do pesquisador nas conjeturas e interesses envolvidos em sua
elaboração.
A pesquisa está delimitada de 1939 a 1956, período que comporta a criação do
curso civil de Educação Física da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, idealizado
à época como curso modelo para o país, e a criação do primeiro curso superior de
Dança, em Salvador na Bahia (UFBA). Estamos analisando a inserção da dança como
conhecimento curricular através da documentação localizada no Centro de Memória
da Educação Física Inezil Penna Marinho - CEME, da UFRJ. No acervo localizado
e selecionado para investigação constam relatórios de professores, atas, grades
curriculares, programas de ensino, correspondências institucionais e fotografias.
Em análise a esta documentação identificamos a dança presente nos Programas
de ensino do curso de educação física escola, referentes aos anos de 1943, 1948, 1951
e 1957, como parte dos conteúdos da cadeira de Ginástica Rítmica, uma disciplina
oferecida somente para as mulheres e ministrada pela professora catedrática Maria
Helena Pabst de Sá Earp. A trajetória desta professora na ENEFD, tem se mostrado
basilar para compreensão da problemática dado seu envolvimento e produção
identificados nas fontes, em seus estudos e publicações sobre a dança e sua trajetória
na Educação Física.
1 Doutora, EEFFTO- UFMG, elischaves@ufmg.br
2 Graduanda em Educação Física, EEFFTO- UFMG, carolinegomes176@gmail.com
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Constatamos que no recorte proposto a dança fazia parte de mais de 60%
dos conteúdos prescritos da Cadeira de Ginástica Rítmica ofertada nos 4 cursos
oferecidos pela ENEFD na Universidade do Brasil (Curso superior, Especialização,
Medicina Especializada, Normal). A ENEFD foi a primeira escola de formação
de professores na educação física brasileira ligada a uma universidade e teve
uma importância fundamental no desenvolvimento da educação física nacional
(MELO, 1996). Ressaltamos a importância de questionar, esse território ainda
pouco explorado, no que diz respeito à pesquisa em história do ensino da dança
e da educação física, na temporalidade indicada, pois, em nos possibilitado captar
indicativos para as formas de organização do conhecimento sobre a dança em
nossas práticas cotidianas e na produção do conhecimento. Ademais, compreender
sobre um tempo, seus protagonistas, suas iniciativas, os sentidos que atribuíam às
suas práticas, suas maneiras de compreender e de produzir o conhecimento sobre
dança no ensino superior da Educação Física para formação profissional, que neste
período era exclusivamente cursada pelas mulheres.
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A MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM PETROLINA-PE
A PARTIR DA TRAJETÓRIA DE VIDA E PROFISSIONAL
DO PROFESSOR OTACÍLIO DE SOUZA LIMA1
THE MEMORY OF PHYSICAL EDUCATION IN PETROLINAPE FROM THE LIFE AND PROFESSIONAL TRAJECTORY OF
TEACHER OTACÍLIO DE SOUZA LIMA
LA MEMORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PETROLINAPE DESDE LA TRAYECTORIA DE VIDA Y PROFESIONAL DEL
MAESTRO OTACÍLIO DE SOUZA LIMA
José Márcio Gondim de Vasconcelos Filho2
Alvaro Rego Millen Neto3
PALAVRAS-CHAVE: Memória; História de Vida; Educação Física.

INTRODUÇÃO
As trajetórias daqueles que se propuseram à desafiadora tarefa de desbravar
o campo profissional da educação física no sertão pernambucano, inaugurando ou
formalizando o seu ensino em escolas e clubes, oferece uma via acesso à história
dessa profissão. Em Petrolina-PE, na transição entre os anos de 1960 e 1970, foi
significativa a atuação de professores de educação física provenientes dos quartéis
da Polícia Militar da cidade de Juazeiro-BA. O governo de Pernambuco, após proceder
a contratação desses militares, ofertava um curso de capacitação durante 30 dias
e dava por iniciada a trajetória profissional desses professores. Uma vez instalados
na rotina da profissão, esses professores elegeram, informalmente, dentre as suas
primeiras gerações de alunos, monitores de ensino. Esses monitores, que tiveram
sua primeira formação profissional nas próprias escolas em que estudavam, a partir
dos saberes experenciais do cotidiano (TARDIF, 2014), possivelmente constituíram a
primeira geração civil de professores especialistas em educação física de Petrolina.
Neste estudo, propusemos-nos a coletar informações sobre a vida de um desses
primeiros professores civis. Temos como objetivo estudar a vida, a trajetória
profissional e os caminhos de formação do professor Otacílio de Souza Lima.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua realização.
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF-SERTÃO-PE),
jmarciogondim@gmail.com
3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), alvaro.millen@gmail.com
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2 METODOLOGIA
A história de vida, a história oral e os estudos sobre memória constituíram o
aporte metodológico para a pesquisa. A história de vida é o retrato de uma pessoa
cuja trajetória é significativa para a compreensão de eventos, períodos e de práticas
culturais e históricas. Tais trajetórias são registradas e analisadas em um esforço para
compreender interações entre percursos individuais e processos coletivos (MEIHY,
2005). A história oral, por sua vez, constitui uma abordagem metodológica na qual
o envolvimento do pesquisador com o objeto de estudo é peculiar. Na medida em
que são privilegiadas fontes de relatos orais, essa metodologia vai lidar com as
subjetividades presentes nas memórias dos colaboradores (DEMARTINI; LANG;
CAMPOS, 1998). A este respeito nos apoiamos em Pollak (1992) e consideramos a
memória a partir dos sentimentos de identidade que dão sentido aos lugares sociais
historicamente ocupados pelos indivíduos em suas coletividades.
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com o professor Otacílio e
com outros colaboradores que participaram, em alguma medida, de sua trajetória.
Como forma de articular a memória enlaçada através das entrevistas com outras
fontes historiográficas, também foram utilizados documentos históricos sob
a forma de registros, tais como fotografias, jornais e documentos ligados à sua
atuação profissional. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Vale do São Francisco.
3 DESCRIÇÕES, INTERPRETAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das falas dos entrevistados reforça a ideia de que a inserção na área de
educação física se dava através de indicações que levavam em conta, principalmente,
o contato prévio com as modalidades esportivas. Tais indicações possuíam também
um viés político no sentido de atender ao desejo das direções das escolas, que viam
no esporte uma maneira de fortalecer a instituição. Até o início da década de 1970 a
área ainda não era vista como profissão. O desenvolvimento dos trabalhos se dava
a partir das experiências prévias do próprio professor e estava vinculado aos seus
esforços individuais no sentido de aprender na prática.
A inauguração do Centro de Educação Física, em setembro de 1971, fortalece
a área, sobretudo com relação à estrutura física voltada para as atividades da rede
pública de ensino e à chegada de pessoas para trabalharem de forma específica
com as necessidades desse campo de atuação.
REFERÊNCIAS
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experiência do CERU. São Paulo: Humanitas, 1998.
MEIHY, J. C. Manual de história oral. São Paulo: Loyola, 2005.
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2014.
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CATEGORIZAÇÃO, RESTRIÇÃO E ADAPTAÇÃO DO
ESPORTE PARA MULHERES: UMA ANÁLISE DE
REVISTAS ESPECIALIZADAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
(1930-1950)1
CATEGORIZATION, RESTRICTION AND ADAPTATION OF
SPORTS FOR WOMEN: AN ANALYSIS OF SPECIALIZED OF
PHYSICAL EDUCATION JOURNALS (1930-1950)
CATEGORIZACIÓN, RESTRICCIÓN Y ADAPTACÓN DE
DESPORTES PARA MUJERES: UN ANÁLISIS DE REVISTAS
ESPECIALIZADAS DE EDUCÁCION FÍSICA (1930-1950)
Gabriela Feltran Ferreira2
Helena Altmann3
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; esporte; visibilidade.

No Brasil, a inserção da mulher no mundo do esporte se dá no século XIX
(GOELLNER, 2008). Porém, elas foram restringidas de praticá-lo por leis e preconceitos
(REIS, 2006). Em 1941, o decreto-lei nº 3.199 foi implementado, afirmando no seu
Artigo 54 que: “Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis
com as condições de sua natureza.” (BRASIL, Lei 3.199, 1941, art.54). No ano de 1965,
foi implantado a deliberação n.7 afirmando não ser permitida a prática de lutas,
futebol, halterofilismo, pólo aquático, rugby e beisebol, pelas mulheres (BRASIL,
1965).
Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar as matérias publicadas sobre
mulheres no esporte, nos dez primeiros anos que antecederam a publicação da
primeira lei brasileira restringindo a prática esportiva por mulheres e nos dez anos
seguintes, ou seja, entre as décadas de 1930 a 1950, analisando quais modalidades
esportivas estavam presentes, como foi divulgada essa prática, como eram
representadas, os possíveis impactos da legislação na mídia impressa, entre outros
aspectos. Interessante ressaltar que o decreto-lei implementado em 1941 não proibia
nenhuma prática específica, mas a mídia especializada da época já construía essas
distinções entre o proibido e o recomendado.
1 Pesquisa de iniciação científica financiada pelo CNPq.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), gaby.feltranf@gmail.com
3 Profª Drª. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), altmann@fef.unicamp.br
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Este estudo foi realizado tomando como fontes edições da Revista Educação
Physica, Revista de Educação Física da Escola de Educação Física do Exército
Brasileiro e a Revista Brasileira de Educação Física, situadas nas décadas de 1930
a 1950. Das 130 revistas analisadas, observou-se que apenas a Revista Educação
Physica objetivava atingir o público tanto feminino, quanto masculino, até mesmo
pela linguagem, falando diretamente com suas leitoras. Por esse motivo, foi a revista
que mais apresentou matérias para as mulheres, abordando a saúde, a beleza e a
prática esportiva. Para este trabalho, a análise foi pautada nos esportes coletivos,
fazendo a relação da mulher com as respectivas práticas, desenvolvendo então uma
análise sobre a prática esportiva feminina e a forma como era apresentada.
Na época, ainda havia discordância quanto a prática esportiva por mulheres,
fato que perpassa os três periódicos. Mas o consenso era de que os esportes fossem
divididos em três categorias: contraindicados ou abolidos (futebol, handebol, lutas,
ginástica de aparelhos, saltos do atletismo, corridas de fundo), permitido com
reservas, ou seja, com acompanhamento profissional adequado (atletismo, patinação,
equitação, ciclismo) e os esportes amplamente permitidos e recomendados
(natação, tênis, vôlei, basquete, esgrima). Estes últimos eram considerados esportes
especialmente femininos, porque exaltavam a graça, definiam as formas e a beleza
da mulher, preparando-a para a maternidade.
Dentre os esportes coletivos, apenas o vôlei e o basquete apareciam como
possibilidade de prática. No caso especial do basquete, durante a década de 1930,
suas regras foram sendo adaptadas até ser considerado seguro para a mulher.
Em 1938, já não eram permitidos saltos, contato, assim como o tempo de jogo e a
dimensão da quadra eram menores quando comparado ao basquete “masculino”
(REVISTA EDUCAÇÃO PHYSICA, 1938). O vôlei era o dito esporte feminino, por
não ser exaustivo, sem contato e adaptável a qualquer condição física. O futebol
era abolido às mulheres baseado no discurso da masculinização. Era considerado
demasiadamente violento e não condizente com a moral feminina, além de causar
uma suposta agressão aos seus órgãos internos, prejudicando a maternidade. Ao
handebol foi dado pouca visibilidade, não sendo retratada sua prática com relação
às mulheres.
Desta forma, conclui-se que mesmo a legislação não pautando recomendações
específicas às mulheres, a imprensa especializada já o fazia, gerando um movimento
que expediu o decreto-lei de 1965. O cuidado com sua função reprodutiva era fator
primordial para a prática esportiva.
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ESPORTES NA BAHIA: REGISTROS EM JORNAIS DO
INTERIOR DO ESTADO (1910 – 1929)
SPORTS IN BAHIA: RECORDS IN NEWSPAPERS OF THE
HINTERLAND OF THE STATE (1910-1929)
DEPORTES EN BAHIA: REGISTROS EN PERIÓDICOS DE EL
INTERIOR DE EL ESTADO (1910 - 1929)
Felipe Eduardo Ferreira Marta1
Roberto Gondim Pires2
Kelly Moreira Narde Pires3
Lucas Oliveira4
Monique Sande Silva5
Tayná Alves de Brito6
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Memória; Bahia.

INTRODUÇÃO
Aqui, menos que questionar a relação entre esporte e modernidade, trata-se
de buscar compreendê-la de modo mais complexo e multifacetado, destacando
padrões estruturais peculiares (EISENSATADT, 2000).
Nessa perspectiva, o desenvolvimento e a disseminação do esporte por várias
regiões do país teria sido acompanhado por um conjunto de outras transformações
mais amplas. Entre as décadas finais do século XIX e os anos iniciais do século XX,
as populações de muitas cidades brasileiras viviam já uma nova experiência urbana,
marcada por ideais de velocidade, dinamismo e inovação, o que fazia do esporte
uma prática simbolicamente atraente (cf. LUCENA, 2001; MELO, 2001; PEREIRA,
2000; SECVENKO, 1992).
Na Bahia, desde os fins do século XIX, conhecia-se um progressivo entusiasmo
com práticas de esportes e de exercícios físicos em geral. Nessa época, estudantes
da Faculdade de Medicina da Bahia envolviam-se cada vez mais com a prática,
1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia(UESB), fefmarta@gmail.com.
2 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), gondim.roberto@gmail.com.
3 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), kellynnarde1@hotmail.com.
4 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), lucasoliveirajs@gmail.com.
5 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), monique_sandy@hotmail.com.
6 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia(UESB), tayna.alvesbr@hotmail.com.
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mas também com o estudo e a defesa da importância de uma difusão regular de
esportes e exercícios entre toda a população (ROCHA JUNIOR, 2011). No entanto,
pouco se tem registrado em relação à difusão dos esportes nas cidades do interior
do Estado.
METODOLOGIA
Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa histórica, documental. Neste
estudo utilizamos como fonte os jornais veiculados nas cidades do interior da Bahia
com destaque para o “Jornal de Itabuna” e o “Correio de Jequié”. Estes arquivos
encontram-se no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, localizado na cidade de
Salvador. Foram incluídas neste estudo as reportagens que tematizavam o esporte,
desta forma, foram escolhidas para análise 17 reportagens.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Nos periódicos analisados nota-se uma predileção pelo futebol. No correio de
Jequié, as matérias se referiam muito mais as atividades do Rio de Janeiro, como
resultados de partidas de futebol, do que relatos regionais.
Já o Jornal de Itabuna aponta muito mais para uma cultura clubística. Estes
relatos começam 01 de dezembro de 1920 com a notícia da convocação de
assembleia geral para eleição da nova diretoria do SPORT CLUB RIO BRANCO. No
dia 10 de dezembro de 1920, aconteceu a posse da diretoria do Clube, que havia
mudado de nome, chamando-se agora: Club Sportivo Rio Branco, quem presidiu
a cerimônia de posse do presidente Sr. Justino de Andrade, foi o proprietário do
jornal de Itabuna, Lafayette Borborema. Esta convivência clubística parecia apontar
já neste momento para algumas disputas, que não pareciam ser tão amistosas.
CONCLUSÕES
Os resultados preliminares do nosso estudo têm apontado para situações onde
podem ser verificadas a existência de iniciativas despregadas de uma lógica de
expansão irradiada do centro para a periferia, como por exemplo, na forma como foi
verificada a introdução do ciclismo, bem como na existência inusitada de esportes
locais.
REFERÊNCIAS
EISENSATADT, S. N. Mutiple Modernities. Daedalus, n. 129, issue 1, p. 1-29, Winter 2000.
LUCENA, R. Esporte e cidade: aspectos do esforço civilizador brasileiro. Campinas:
Autores Associados, 2001.
MELO, V. Cidadesportiva: primórdios do esporte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará / Faperj, 2001.
PARDO, E. R.; RIGO, L. C. Memórias esportivas: uma história da subjetividade urbana.
PEREIRA, L. A. de M. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro,
1902-1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
RESUMO SIMPLES | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2766

ROCHA JUNIOR, C. P. Esporte e modernidade: uma análise comparada da experiência
esportiva no Rio de Janeiro e na Bahia nos anos finais do século XIX e iniciais do século
XX. Tese (Doutorado em História Comparada). Rio de Janeiro: Instituto de História /
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
SECVENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos
frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
SILVA, C. N. da, et. al. Esporte na imprensa em vitória (1926-1936): uma análise dos jornais
a gazeta e o diário da manhã. Revista de Educação Física da UEM, Maringá, v.

FINANCIAMENTO: FAPESB- UESB- CNPQ

RESUMO SIMPLES | GTT 10 - MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2767

A INTRODUÇÃO DO KARATE SHOTOKAN NO
ESTADO DO PARANÁ: A PERSPECTIVA DOS
MESTRES PIONEIROS (1960-1980)1
THE INTRODUCTION OF KARATE SHOTOKAN IN THE STATE
OF PARANÁ: THE PERSPECTIVE OF PIONEER MASTERS
(1960-1980)
LA INTRODUCCIÓN DEL KARATE SHOTOKAN EN EL
ESTADO DE PARANÁ: LA PERSPECTIVA DE LOS MAESTROS
PIONEROS (1960-1980)
Marcelo Alberto de Oliveira2
Ricardo João Sonoda-Nunes3
PALAVRAS-CHAVE: karate; introdução; paraná.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de introdução do
Karate, estilo Shotokan, no Estado do Paraná entre os anos 1960 e 1980. O estudo
dessa manifestação sociocultural japonesa teve como foco as cidades Apucarana,
Curitiba, Londrina, Maringá, e Paranavaí.
2 METODOLOGIA
Em relação aos aspectos metodológicos, trabalhamos com a pesquisa
documental segundo Corsetti (2006, p.28), tendo como base as fontes disponíveis
na Casa da Memória e na Federação Paranaense de Karate – ambas situadas em
Curitiba, Paraná (PR). Também trabalhamos com a perspectiva da história oral
segundo Amado (2006, p.14). Para tanto, realizamos entrevistas com Mestres de
Karatê que são considerados pioneiros na introdução dessa manifestação de Luta
nas cidades Apucarana, Curitiba, Londrina, Maringá, e Paranavaí. Tal fato foi utilizado
como critério de inclusão/seleção das respectivas cidades na realização da pesquisa.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de São Paulo (USP), marcelo.alberto@usp.br
3 Universidade Federal do Paraná (UFPR), ricardo.sonoda78@gmail.com
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
O primeiro registro que se tem foi na cidade de Paranavaí, segundo as entrevistas
feitas com vários mestres daquela cidade, em 1964 com a chegada do Sensei Genishi
Sakashita, popularmente conhecido como “Kentian”. Segundo Tanaka (2014) um
dos antigos alunos desse mestre:
Por volta de 1964 veio a Paranavaí, desde que chegou começou a ministrar
aulas de Judô e Karate (era faixa preta nas duas artes). A primeira academia se
localizava na Rua Souza Naves com a Rua Rio Grande do Sul.
Na sequência na cidade de Curitiba tivemos como principais resultados das
investigações memórias que vinculam a introdução dessa arte marcial aos imigrantes:
Julio Arai (filho de japonês) e Aldo Lubes (italiano). Lubes teria seu primeiro contato
direto com o Karate em 1965, em Curitiba, através de um amigo chamado Celso
Charuri – este vindo de São Paulo (SP) estudar Medicina. Posteriormente, em 1969,
conhecerá Julio Arai – vindo também de SP. Tiveram um período juntos – Lubes e
Arai – lecionando aulas de Karate Shotokan no Edifício Garcez no centro de Curitiba.
Na sequência ambos iriam constantemente para a capital de SP para se atualizarem
com o mestre Juichi Sagara na década de 1970.
Já na cidade de Londrina, a partir dos registros encontrados identificamos que
Norio Haritani, em 1967, foi trabalhar numa fazenda de Massaro Hirooka. Por um
curto período Norio sai de Londrina e vai morar em Piracicaba, SP. Em 1970 Sensei
(mestre) Norio volta a Londrina a convite do mestre de Karate, Naiuki Hirakawa.
Este mestre resolverá se mudar para o Rio de Janeiro e havia solicitado a Norio que
assumisse sua academia de Karate. Com o passar do tempo, a escola de Karate,
Associação Londrinense de Karate (ALK), fixa endereço na Rua Argentina, 685, Vila
Brasil, Londrina, PR.
Em Apucarana, sensei (mestre) Sanehire Oshiro iniciou sua prática com o
Karate Shotokan aos 14 anos de idade e seu mestre foi seu tio Sensei Kanashiro.
Sanehire veio para o Brasil em 1939, mas só em 1974 foi residir em Apucarana. Assim,
inicialmente lecionou Karate no quartel do Exército e no Colégio São José ambos
em Apucarana. Segundo Oshiro (2014):
No Colégio São José ensinava mais educação. Inclusive hoje a maioria dos meus
alunos daquela época são tudo doutor. Estão na cidade. São médicos, advogados.
Já no Exército foi mais para defesa pessoal. Um treinamento mais aberto rígido.
Por fim na cidade de Maringá, sensei Josué foi um dos agentes disseminadores
do Karate Shotokan em Maringá. Em seu depoimento Josué menciona Sensei Castro,
mestre com o qual tinha uma amizade muito forte e que o incentivou a vir para
Maringá. Se conheceram a partir de Sensei Juichi Sagara (mestre em SP). Josué
estava desempregado em São Paulo e treinava com Sagara. De origem argentina
estava à procura de novos desafios no Brasil e foi em 1979 que foi a Maringá para
ensinar Karate.
Foram esses os relatos iniciais que registramos a partir das entrevistas
realizadas nessas cidades de como o Karate estilo Shotokan foi introduzido no
Estado Paraná.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a década 1960 a 1980 foi um período em que novos agentes
e estruturas promoveram a propagação do Karate no Paraná. Assim, este trabalho
pode colaborar para o desenvolvimento de trabalhos futuros que abarcam tal
temática.
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ALÁMÒJÚ – O CONBRACE E A DISCUSSÃO ÉTNICORACIAL: UMA ANÁLISE DOS CONBRACES DE
2005 A 2015
ALÁMÒJÚ - CONBRACE AND THE ETHNIC-RACIAL
DISCUSSION: AN ANALYSIS OF THE CONBRACES OF
2005 TO 2015
ALÁMÒJÚ - EL CONBRACE Y ETNICORRACIALES DISCUSIÓN:
UN ANÁLISIS DE CONBRACES 2005 A 2015
Gabriela Nobre Bins1
Maíra Lopes de Araújo2
PALAVRAS-CHAVE: 1;Conbrace, 2;relações étnico-raciais, 3;educação física.

Alámòjú significa sabedoria em yorubá. Pensando na sabedoria dos povos
tradicionais indígenas, africanos e afro-brasileiros e em sua expressão na constituição
sociocultural brasileira, buscamos observar o quanto ela está representada na
produção de conhecimento no meio acadêmico, em especial na educação física.
Selecionamos a produção acadêmica acerca das relações étnico-raciais ao longo de
seis Congressos Brasileiros de Ciências do Esporte na tentativa de resgatarmos a
memória da produção acerca das relações étnico raciais nesse espaço. Pontuamos
em quais Grupos de Trabalho Temáticos as produções foram apresentadas e quais
enfoques de suas abordagens. Analisamos os anais dos CONBRACES de 2005
a 2015, buscando títulos que sinalizassem estudos acerca de questões étnicas.
Posteriormente foi realizada a leitura dos resumos para identificar o teor das
discussões.
No Congresso de 2005 foram apresentados onze trabalhos divididos em cinco
GT’s. “Corpo e Cultura”, “Movimentos Sociais”, “Rendimento de Alto Nível”, “Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais” e “Recreação e Lazer”. Em 2007 o número
aumentou para quatorze, sendo dez apresentados no GT “Corpo e Cultura”, três em
“Movimentos Sociais” e um em “Formação”. Em 2009 o GT “Escola” entrou para
a relação de GT’s com pesquisas acerca da temática étnico-racial. No mesmo ano,
1 Doutoranda em Ciências do Movimento Humano pelo PPGCMH/UFRGS, SMED/Poá, ganobre@
hotmail.com
2 Mestranda em Ciências do Movimento Humano pelo PPGCMH/UFRGS, SMED/Poá, capoeirajanaina@
gmail.com
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encontramos a discussão étnico-racial nos GT’s “Corpo e Cultura”, “Treinamento
Esportivo” e “Epistemologia”.
O evento de 2011 contou com onze trabalhos distribuídos em cinco Grupos
de Trabalho, com a inclusão da discussão étnico-racial no GT “Saúde”. Novamente
“Corpo e Cultura” foi o GT que teve o maior número de trabalhos com a temática.
Em 2013 tivemos doze pesquisas distribuídas em seis GT’s: “Saúde”, “Inclusão”,
“Movimentos Sociais”, “Formação”, “Epistemologia” e “Escola”.
Por fim, em 2015 tivemos o maior número de trabalhos relacionados às questões
étnico-raciais, perfazendo um total de vinte e seis pesquisas apresentadas em seis
GT’s: “Corpo e Cultura”, “Inclusão e Diferença”, “Lazer e Sociedade”, “Memórias da
Educação Física e Esporte”, “Políticas Públicas” e “Escola”.
Durante a análise pudemos observar que dos onze GT’s onde se localizaram
as discussões étnicas, somente “Corpo e Cultura” teve trabalhos apresentados
em todos os anos, entre 2005 e 2015. Em seguida vêm “Escola” e “Inclusão”,
apresentando estudos voltados ao tema durante quatro Conbraces. Também
ressaltamos a reincidência de assuntos abordados. A Capoeira se fez presente em
todos os anos, sendo que até 2011 foi o tema com maior número de trabalhos. As
questões indígenas também estiveram presentes em todos os Conbraces analisados.
Observamos maior diversidade de temas a partir do Congresso de 2013. Importante
ressaltar que nas últimas quatro edições do Conbrace, a discussão entre questões
étnico-raciais e educação básica ganhou espaço, principalmente no GT “Escola”.
A análise realizada permitiu-nos observar o trânsito das questões étnico-raciais
pelos diferentes GT’s ao longo dos cinco últimos Conbraces. Esse movimento nos
revelou diferentes formas de representação dos saberes indígenas, africanos e afrobrasileiros a partir da cultura acadêmica.
REFERÊNCIAS
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ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR: UM PRIMEIRO OLHAR SOBRE AS
PROPOSTAS CURRICULARES 1
TEACHING OF HISTORY IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION:
A FIRST LOOK AT CURRICULAR PROPOSALS
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN FÍSICA
ESCOLAR: UN PRIMER VISTAZO A LAS PROPUESTAS
CURRÍCULARES
Marina Albugeri2
Bruno de Oliveira e Silva3
Christiane Garcia Macedo4
PALAVRAS-CHAVE: história; ensino; propostas curriculares.

INTRODUÇÃO
A importância do ensino e reflexão sobre aspectos sócio-históricos na
Educação Física, tanto no ambiente escolar quanto no universitário, já teve seu valor
reconhecido (GOELLNER, 2012). Porém, como isso se efetiva na prática escolar? O
que os documentos de orientação curricular dizem sobre isso?
Este trabalho tem por objetivo analisar o ensino da história na disciplina de
Educação Física, veiculado pelas propostas curriculares dos estados brasileiros.
Como objetivos específicos: identificar se há menção ao ensino de história, ou de
aspectos históricos e sociais, na disciplina de Educação Física nesses documentos;
descrever a forma que é abordado esse conhecimento; e analisar temática, forma e
referencial teórico utilizado.
Esse trabalho se justifica, pois compreendemos as propostas curriculares como
produtos de relações de poder e seus discursos como correspondentes dessas
relações (SILVA, 2014), em razão disso não podem ser considerados imparciais.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq (bolsa de iniciação científica) e da
CAPES (bolsas de doutorado).
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), marina_albugeri@hotmail.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), brunooliveira2306@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), chrisgmacedo@gmail.com
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Além disso, ao realizar o levantamento sobre trabalhos que tematizem o ensino da
história na Educação Física escolar, não encontramos muitos trabalhos sobre isso.
METODOLOGIA
Para este trabalho utilizamos a análise documental. Das 27 unidades
federativas do Brasil, localizamos 36 documentos centrais em 26 unidades, que
estabelecem propostas para o currículo escolar, sendo que algumas unidades
apresentam documentos diferentes para Ensino Fundamental e Médio. Desses 36,
2 não apresentam a Educação Física de forma isolada, porque o documento não
trata dos componentes curriculares separadamente ou a Educação Física entra na
descrição de uma área (linguagens). Focamos as análises nesses 34 documentos.
Nos apoiamos para essa reflexão na análise cultural que visa à pluralidade de
significações, “identidades e subjetividades, no contexto das relações de poder”
(TRINDADE, 2007, p. 43).
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Em uma primeira análise, vimos que em 29 documentos há alguma referência
à história. Desses 17 documentos apresentam a história da área, em sua maioria
retomando que a área passou por uma fase de renovação a partir dos anos 1980 que
valoriza aspectos culturais.
O trabalho com a história no componente curricular na escola aparece em
27 documentos. Consideramos palavras que remediam ao trabalho com história
como: memória, origens, antigos, contexto. Se destacando a presença na parte de
objetivos, competências, habilidades e/ou conteúdos. Percebemos uma relação
maior no trato com o conhecimento histórico nos conteúdos de danças folclóricas
ou populares e jogos e brincadeiras.
Seffer (2013) fala das aprendizagens significativas no ensino da história.
Resumidamente, considera a relação desses conhecimentos com a prática atual
e cotidiana, a possibilidade de transformar a percepção e reflexões sobre a vida,
o tempo necessário, operação de conceitos, diversidade de temas, atividades e
abordagens, a construção de identidades, a clareza dos objetivos, o desenvolvimento
da capacidade de análise e a integração com outros saberes da escola.
Entendemos que os documentos são diversos e não é possível fazer
generalizações. Mas podemos dizer que o ensino dos aspectos históricos está
presente nas preocupações dos documentos e que alguns já apresentam discussões
mais atuais como a relação com o presente, transformações do cotidiano, trabalho
com a diversidade e a construção de identidades.
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FOLHAS AMARELADAS E IDEIAS EM CONSTRUÇÃO:
O CENTRO DE MEMÓRIA INEZIL PENNA MARINHO
DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
DA UFRJ
YELLOW SHEETS AND IDEAS IN CONSTRUCTION: THE
CENTRO DE MEMÓRIA INEZIL PENNA MARINHO OF THE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS (UFRJ)
HOJAS AMARILLAS Y IDEAS EN CONSTRUCCIÓN: EL CENTRO DE
MEMÓRIA INEZIL PENNA MARINHO DE LA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTOS (UFRJ)
Gustavo da Motta Silva1
Guilherme Gonçalves Baptista2
PALAVRAS-CHAVE: História da Educação Física; Formação de professores; Escola de Educação
Física e Desportos UFRJ.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta um relato de experiência acerca de um projeto de
pesquisa e extensão intitulado “Formação de professores na Educação Física Brasileira:
leituras sobre a Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ”, desenvolvido no
Centro de Memória Inezil Penna Marinho (CEME) da Escola de Educação Física e
Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEFD/UFRJ).
O CEME foi criado em 2001, com a finalidade de recuperar, preservar e divulgar
fontes históricas da Escola no desenvolvimento de linhas de pesquisa ligadas à
História da Educação Física e do Esporte. No ano de 2009, houve a elaboração
de um projeto de pesquisa e extensão visando promover um levantamento da
documentação existente e dos trabalhos anteriores desenvolvidos no local.
De caráter amplo e com o intuito de abranger diferentes aspectos da história
da EEFD-UFRJ, o projeto inicial possuía um recorte marcado pelos anos de 1968 a
1992. Esse recorte permitia abarcar momentos de ruptura do curso de formação
1 Ms. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), gustavomotta1990@hotmail.com
2 Ms. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), baptista.ufrj@yahoo.com.br
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de professores da instituição, como por exemplo, a criação de um novo Regimento
interno, em 1972, e os debates para uma reformulação curricular ocorridos entre os
anos 1970 e 1990.
REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
O referencial teórico que pautou as reflexões foi formado pelos estudos voltados
para as seguintes temáticas: Instituições Educacionais e Memória.
A contribuição do referencial teórico das instituições educacionais esteve
relacionada a uma tentativa de romper com uma escrita descritiva acerca de uma
instituição (NORONHA, 2007). Esse referencial também iluminou os meios ou tipos
de “entrada” da pesquisa sobre alguma instituição de ensino, visto que há um grande
número de possibilidades, recortes temporais, enfoques e fontes.
Sobre as referências voltadas para memória, o ponto evidenciado é sobre
sua relação com a história, uma vez que o tratamento desses conceitos como
meros sinônimos deve ser desconstruído, levando em consideração que a história
estaria voltada a uma descontinuidade, denunciando e investigando alguns
aspectos ignorados pela memória e esta última, por sua vez, procura construir uma
continuidade dentro de um espaço temporal alimentando-se de lembranças vagas
ou até mesmo contraditórias (NORA, 1993).
CONTRIBUIÇÃO DO PROJETO PARA O ACERVO DO CEME/EEFD-UFRJ
As contribuições do projeto para o acervo do Centro de Memória estão para
além de uma catalogação e organização dos documentos encontrados no local.
Atualmente, o CEME está instalado na Sala de Troféus da EEFD e embora o espaço
não seja um museu propriamente dito, invariavelmente recebe a visita de estudantes
da rede pública de ensino e de alunos do curso de Licenciatura da Instituição.
Pretende-se, dessa forma, fornecer subsídios para que os visitantes e
pesquisadores do CEME o percebam como um local de ensino, aprendizagem e de
variadas narrativas. É considerável que esses visitantes e pesquisadores imaginem
o local não como uma reprodução de determinada realidade, mas como um espaço
de redefinição dessa realidade em um dado contexto (OLEIRO, 2005). Assim como
o Centro de Memória também deve ser encarado como um local de contato e de
interação, pois a possibilidade do visitante (re) criar o que lhe é apresentado faz
parte desse processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora esse trabalho não possibilite uma conclusão feita nos moldes
academicamente (pré)definidos, ressalta-se que, assim como todo estudo, esse
projeto maior e as pesquisas oriundas dele possam contribuir para os debates
acerca da EEFD e da documentação do CEME/EEFD-UFRJ.
REFERÊNCIAS
NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Trad. Yara Khoury. Projeto
História, São Paulo: PUC-SP, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.
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HISTÓRIA DAS MODALIDADES ESPORTIVAS:
PEDAGOGIZANDO O ENSINO DO FUTEBOL
HISTORY OF SPORTS MODALITIES: PEDAGOGYING
FOOTBALL TEACHING
HISTORIA DE LAS NORMAS DE DEPORTES:
PEDAGOGIZANDO EDUCACIÓN FÚTBOL
Daniel G. Paes1
Mateus C. Pereira2
PALAVRAS-CHAVE: História; futebol; ensino

1 INTRODUÇÃO
A prescrição do ensino do conhecimento histórico das modalidades esportivas
está presente em propostas curriculares de abrangência nacional e estaduais.
Entretanto, não existem orientações sob os temas e formas de ensino destes
conhecimentos Neste trabalho o objetivo foi construir uma sequência didática
para o tratamento do conhecimento histórico relacionado ao futebol de campo,
estabelecendo temas iniciais de ensino. Busca-se, além de subsidiar intervenções
que respondam à demanda dos currículos e fomentar reflexões acerca das
transformações históricas do futebol de campo, dando luz a elementos de ordem
política, econômica e social.
2 METODOLOGIA
Realizamos pesquisa bibliográfica utilizando Scaglia (2003 e 1999), Daou
(2007). Em seguida definimos os temas das aulas: antigos jogos de bola com os
pés/mão: precursores do futebol moderno; o futebol moderno e as 13 primeiras
regras. Os temas devem ser trabalhados em três aulas, por meio dos conceitos, além
de vivências práticas.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Para a abordagem da 1ª aula deve constar uma vivência de três jogos: o La
Sôule, Haspartum e Gioco Del Calcio, que ocorrem na Europa na transição do
1 IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho/MG, danielgomespaes@yahoo.com
2 IFSULDEMINAS – Câmpus Muzambinho/MG, matunicamp@gmail.com
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feudalismo para o capitalismo comercial. Eles trazem similaridades; o uso de uma
bola, jogam com os pés/mãos, são jogos coletivos, existe uma organização do
espaço e o estabelecimento de regras básicas No Haspartum haviam as funções
pré-estabelecidas de defesa, meio-campo e ataque (DAOU, 2007).
Na 2ª aula deve-se promover a simulação dos jogos com os pés e mãos,
ilustrando a ruptura que gera o futebol moderno. Thompson (2005) discorre que,
com o estabelecimento de uma sociedade hegemonicamente capitalista, a partir
da Revolução Industrial, mudam-se as relações sociais, o tempo livre e o trabalho.
Em meados do século XVIII, a prática do futebol toma espaço dentro dos colégios
ingleses, sendo utilizada pedagogicamente para formação dos filhos da elite na
transmissão dos valores burgueses de disciplina e educação (DAOU, 2007). Nos
colégios o futebol toma dois caminhos distintos: no colégio Rugby se pratica
utilizando as mãos (Rugby); no colégio Eton se utilizam apenas os pés (futebol).
Assim, na 3° aula, deve-se apresentar as primeiras 13 regras sistematizadas. A
vivência deve pautar-se pela inclusão paulatina dessas regras durante o jogo, pois é
essencial para problematizar as diferenças com o jogo na atualidade.
O ensino do conhecimento histórico parte das orientações de Seffner (2013),
que estabelece alguns parâmetros para um bom ensino de história e sua consecução,
definindo razões pelas quais o conhecimento histórico é essencial. O autor discute
que formar um aluno capaz de pensar historicamente, compreendendo passado
e presente, se dá por um trabalho onde haja riqueza de informações históricas
presentes, articulado com os conceitos do campo da história formando ferramentas
para compreender o social.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho apresentamos uma proposta para a abordagem de temas da
história do futebol de campo, sendo os antigos jogos de bola com os pés/mão:
precursores do futebol moderno; o futebol moderno e as 13 primeiras regras. As
aulas devem se pautar por referências históricas como as de Thompson (2005), que
explicam as circunstâncias sociais nas quais os jogos foram sendo esportivizados,
gerando o futebol e o rugby.
Esta é uma proposição inicial que busca contribuir na pedagogização dos
conhecimentos históricos nas aulas de educação física do ensino fundamental.
Temos consciência de agregar referências mais consistentes sobre a história do
futebol construindo novos temas de ensino que materializem as ideias dos currículos
estaduais e federal.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª a
8ª série): Educação Física/Secretaria de Educação Fundamental. Brasilia: MEC/SEF. 1998.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª série): Educação Física/Secretaria de
Educação Fundamental. Brasilia: MEC/SEF. 1997.
DAOU, Marcos. Das práticas de esporte com bola à configuração do futebol na
sociedade contemporânea, 2007, 69 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) Faculdade
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SEFFNER, F.Aprender e ensinar História: como jogar com isso? Jogos e ensino de
história. Porto Alegre: UFRGS/Ed. p. 25-46, 2013.
THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial: Costumes em
comum-estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
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HISTÓRIA DO ESPORTE NA REGIÃO SUL E CENTROSUL DA BAHIA (1910-1929)
HISTORY OF SPORT IN THE SOUTH AND CENTER-SOUTH OF BAHIA
(1910-1929)
HISTORIA DEL DEPORTE EN EL SUR Y CENTRO-SUR DE BAHÍA
(1910-1929)
Aline Gomes Machado1
Wilson de Lima Brito Filho2
Palavras-chave: Esporte; Modernidade; Memória.

Os estudos da história do Esporte3 no Brasil indicam uma relação de quase
simbiose entre o desenvolvimento dos esportes e outros processos mais gerais de
modernização. As ocorrências históricas do esporte em regiões marginalizadas, por
vezes afastadas dos principais centros políticos e econômicos de suas respectivas
regiões, sem indícios claros, de um processo de modernização, desestabilizam essa
premissa. Apesar disso, a invisibilidade, destas regiões, notada na historiografia do
esporte brasileiro contribuem para uma manutenção de uma “falsa memória” de
que apenas nos espaços “modernizados” o esporte se desenvolveu. Dias (2012)
assevera como a memória é, também, um veículo primário para distribuição e uso
de poder.
Neste contexto, questionamos como se deu o desenvolvimento do esporte
nessas regiões que experimentaram um processo modernizador dito tardio, ou ao
menos diferente do vivenciado nos grandes centros. Neste sentido, o objetivo do
estudo foi analisar como se estruturou o desenvolvimento do esporte na região
Sul e Centro-sul da Bahia. Nossa opção metodológica está pautada na perspectiva
da Nova História, centralmente na História Cultural. Segundo Melo (2013), este
novo quadro conceitual e metodológico imerso no conjunto de reflexões da Nova
História Cultural, delineia um campo de investigação ao redor das práticas corporais,
colocando a história do esporte, que antes era tema de amadores, na condição
de profissionalizada, dando legitimidade às pesquisas na área. Sendo assim, temos
como fontes materiais: periódicos com circulação na Região Sul e Centro-sul Bahia no
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), liumaxado@hotmail.com
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), wilsonlbfilho@gmail.com
3 Compreendemos, aqui, Esporte com metonímia de práticas corporais. Para maiores informações
ver Victor Melo (2013).
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início do século XX, notadamente as duas primeiras décadas, período estabelecido
como recorte temporal do estudo por representarem o momento de instauração
mais articulada dos esportes.
Na Bahia, desde os fins do século XIX, conhecia-se um progressivo entusiasmo
com práticas de esportes e de exercícios físicos em geral. Já na primeira década
do século XX, uma Liga Bahiana de Sports Terrestres seria criada em Salvador,
visando organizar e incrementar a prática de esportes em todo o Estado. Setores
soteropolitanos reivindicavam crescentemente a construção de espaços para o
futebol, ciclismo, patinação, natação e tênis (ROCHA JUNIOR, 2011).
Na região interiorana da Bahia, podemos constatar ocorrência do esporte já
nos anos iniciais da primeira década do século XX e movimentos no sentido de
institucionalização destes nos anos seguintes. No ano de 1920 o Jornal de Itabuna,
cidade de Itabuna na região Sul baiana, relata o acontecimento de uma assembléia
para eleição dos diretores do Sport Club Rio Branco. Na cidade de Ilhéus em 1925
era criada a Associação Atlética de Ilheos, como mostra o Jornal de Itabuna. Já na
cidade de Jequié, o Jornal Correio de Jequié, numa matéria de 21 de março e 1927,
relata a emoção do público ao recepcionar Annibal Lima depois da sua participação
numa competição automobilística na cidade de Montes Claro em Minas gerais.
Em 21 de novembro 1925 o mesmo Correio de Jequié anuncia detalhadamente o
acontecimento do chamado Sport Venatoris. Tratava-se de uma caça a veados na
região.
Destarte, no que se trata de processo modernizador na Bahia de um modo
geral, Rocha Júnior (2013) afirma que existia a expectativa de reencontrar as forças
e poder que possuía no Brasil Colonial, isto atrelado aos problemas financeiros
contribuiu para uma modernização tardia e conflituosa do estado. As cidades
interioranas, nesta conjuntura, por uma lógica de articulação geográfica, política e
cultural, experimentaram um ritmo de modernidade diferente. Contudo, o esporte
como prática social representativa da modernidade, não se fez ausente neste
processo, mas sim desenvolveu-se de maneira própria dentro da realidade destas
regiões estudadas.
REFERÊNCIAS
DIAS, C. A. G. História do Esporte no Sertão Brasileiro: memória, poder e esquecimento.
Materiales para la Historia del Deporte, v. x, p. 24-36, 2012.
MELO, V. A de. Pesquisa Histórica e História do Esporte. 7 Letras. Rio de Janeiro, 2013.
ROCHA JUNIOR, C.P. Esporte e Modernidade no Rio de Janeiro e Salvador: um estudo
comparado. PODIUM: Sport, Leisure and Tourism Review, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 99-116,
2013.
ROCHA JUNIOR, C. P.; SANTO, F. R. do E. Futebol em Salvador: o início de uma história
(1899-1920). Movimento, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 79-95, 2011.
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O MARKETING ESPORTIVO PRESENTE NA
CIDADE DE SÃO PAULO NO INÍCIO DO
SÉCULO XX - UM ESTUDO DE CASO SOBRE O
CLUBE DE REGATAS TIETÊ
Mateus Henrique de Oliveira1
Vanessa Pizzol2
Cássia Maria Hess3
Eliana de Toledo4
PALAVRAS-CHAVE: Tietê; História; Marketing Esportivo

INTRODUÇÃO
O tradicional Clube de Regatas Tietê (CRT), sendo assim considerado conforme
Lajolo (2014)5-6 por todo o seu histórico esportivo de expressão tradicional,
fundado às margens do rio de mesmo nome na cidade de São Paulo (SP) no ano de
1907 por dois atletas da canoagem, contou com a presença de atletas renomados
como a tenista Maria Esther Bueno, a nadadora Maria Lenk e o futebolista Arthur
Fredenreich (OLIVEIRA, 2013; BATISTA, 2015).
Durante o início do séc. XX, diversas práticas foram crescendo na cidade,
advindas de influências europeias na estruturação esportiva de SP – com a criação
de clubes e praças esportivas para a prática de atividade física, o CRT priorizou,
utilizou e disseminou algumas dessas práticas, dentre elas a ginástica.
Este estudo tem o objetivo de identificar e analisar quais eram as práticas
ginásticas promovidas no clube e suas colaborações para a disseminação da
Ginástica no início do séc. XX na cidade.

1 Graduando Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica (LAPEGI – FCA/UNICAMP),
matthenri0@gmail.com
2 Graduanda Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica (LAPEGI – FCA/UNICAMP),
vanessavany61@hotmail.com
3 Msa. Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica (LAPEGI – FCA/UNICAMP), cassiahess@
hotmail.com
4 Dra. Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica (LAPEGI – FCA/UNICAMP) e Grupo de
Pesquisa em Ginástica (FEF/UNICAMP), eliana.toledo@fca.unicamp.br
5 Um dos precursores de práticas consideradas tradicionais, como a Travessia do Rio Tietê em 1924.
6 Informações também na página oficial do clube na internet - https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_
de_Regatas_Tiet%C3%AA
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METODOLOGIA
A pesquisa é documental, tendo como fonte 75 fotos e documentos do acervo
pessoal de familiares dos fundadores do CRT, obtidas por um projeto financiado pela
FAPESP - “A transição da prática da ginástica fundamentada nos métodos europeus
de ginástica para a ginástica desportivizada: Um estudo de caso da cidade de São
Paulo no início do século XX.” e documentos como matérias e notícias on-line de
jornais e revistas.
RESULTADOS E ANÁLISES
Identificamos nas imagens a participação de atletas do clube em competições
de ginástica artística (principalmente), natação e esgrima.
Nas fontes imagéticas, pelos arredores dos locais dessas competições, nos
manuais e circulares do clube, identificamos duas propagandas, com descritivos
dos produtos: Neptuno Roupas e Casa São Nicolau (lojas de uniforme e materiais
esportivos) destinadas não somente ao público praticante de esportes, mas aos
adeptos ou que deveriam aderir à atividade física. Nos produtos para o público
em geral, expectadores das competições e demonstrações, como nas bebidas
Ovomaltine e Guaraná Antarctica, possuindo nas propagandas apelos à saúde e às
práticas esportivas. Além de propagandas de locais próximos ao clube, indiretamente
ao público esportivo e o patrocínio como ferramenta de comunicação empresarial da
época, segundo Melo Neto (2013), como a Barbearia Tietê, Escritório Levy Limitada
e Alfaiataria Viennense.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que este clube foi um importante disseminador da ginástica, das
práticas esportivas e de atividade física na cidade de SP no início do séc. XX, por
sua tradição, excelência em oferecimento de tais práticas e pelas competições e
festivais organizados pelo clube.
Os organizadores desses eventos já se utilizavam de estratégias de marketing,
para atingir os mais diversos públicos durante tais eventos e poder aproximá-los
das práticas, não somente das atividades físicas, mas também com os associados
que desejavam algum tipo de lazer, tornando-as atrativas tanto para os praticantes,
quanto para os expectadores.
REFERÊNCIAS
BATISTA, L. Era uma vez em SP... Clube de Regatas Tietê. Estado de São Paulo. 15 de
Agosto de 2015. Disponível em http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vezem-sp-clube-de-regatas-tiete,11349,0.htm. Acesso em 27 mar. 2017.
LAJOLO, M. Há 70 anos, nadadora cruzou o Tietê e venceu prova tão badalada quanto a
São Silvestre. Folha de São Paulo, 13 de Abril de 2014. Disponível em http://www1.folha.
uol.com.br/saopaulo/2014/04/1438630-ha-70-anos-nadadora-cruzou-o-tiete-e-venceuprova-tao-badalada-quanto-a-sao-silvestre.shtml
MELO NETO, F. P. Marketing Esportivo – O esporte como ferramenta do marketing
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GTT 11 MOVIMENTOS
SOCIAIS
Ementa: Estudos de índole interdisciplinar voltados para a análise das problemáticas
relativas aos movimentos sociais e das parcelas minoritárias da população, detectados
tanto no meio rural quanto no urbano a partir de modelos teórico-metodológicos que
transcendem as formas tradicionais de pesquisa.
Coordenadora: Leni Hack (UNEMAT)
Coordenadora Adjunta: Joelma de Oliveira Albuquerque (UFAL)
Comitê Científico: Ailton Cotrim Prates (UFAL), Benedito Carlos Libório Araújo (UFS),
Jênisson Alves de Andrade (UFS), José Luiz Cirqueira Falcão (UFG), Marcelo “Russo”
Ferreira (UFPA), Nair Casagrande (UFBA), Tiago Nicola Lavoura (UESC).
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“OCUPA EEFFTO”: HORIZONTES DEMOCRÁTICOS E
CORPOREIDADES EM LUTA1
Roberta Batista de Faria2
Laura Lívia Fonseca3
Brisa de Assis Pereira4
Cláudio Márcio Oliveira5
RESUMO
Este estudo apresenta reflexões a partir da sistematização de experiências individuais e coletivas
da ocupação universitária “Ocupa EEFFTO”. Para tanto, as narrativas das/os ocupantes nos
permitiram refletir acerca da formação cidadã e da afirmação destas/estes como sujeitos de direitos.
Abordamos ainda a apropriação e ressignificação do espaço público da EEFFTO/UFMG, com ênfase
na generificação das lutas e nas corporeidades das/dos ocupantes.
PALAVRAS-CHAVE: Ocupações estudantis; Narrativas; Corporeidades.

1 INTRODUÇÃO
Reconhecer os vínculos existentes entre movimentos sociais e educação nos
levou a refletir sobre a dinâmica e os desdobramentos dos movimentos de ocupação
das escolas e universidades públicas em 2016 no Brasil. Para tanto, abordaremos
a ocupação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
Universidade Federal de Minas Gerais (EEFFTO/UFMG).
O movimento de ocupação de escolas e universidades públicas tomou o cenário
nacional no segundo semestre de 2015. Na ocasião centenas de escolas públicas do
estado de São Paulo foram ocupadas por estudantes secundaristas, movimento que
ficou conhecido como “primavera secundarista”. Já no ano de 2016, o movimento
ganhou adeptos em todo o Brasil (ALMEIDA, 2016).
Neste contexto, em novembro de 2016, a “Ocupa EEFFTO” somou-se ao
movimento de mobilização estudantil, afirmando sua posição contrária à Medida
Provisória 746/16 – que prevê a reformulação do Ensino Médio – e à Proposta de
Emenda Constitucional 241/55 – que limita os gastos primários por 20 anos; tais
propostas subtraem investimentos essenciais em saúde, assistência social, moradia
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), robertabatistafaria@
gmail.com
3 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), laurafonseca@
yahoo.com.br
4 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO/UFMG), brisadeassis@
hotmail.com
5 Faculdade de Educação (FAE/UFMG), clamoliv1974@hotmail.com
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e educação, o que levou os estudantes a se organizarem em manifestações contra
as mesmas.
Para o sociólogo e educador Miguel Arroyo, a história da democratização da
educação é inseparável da história social dos setores populares. Originada na década
de 50, a expansão dos centros urbanos ocasionou novo debate político sobre a
inserção social deste contingente populacional (ARROYO, 2003), de forma que a
mobilização e a pressão pelo direito à cidade contribuíram para a conformação dos
direitos sociais entre as camadas populares.
Segundo Arroyo (2003), esse avanço na consciência dos direitos galga a
educação e a escola pública ao patamar dos direitos sociais. “A escola vai deixando
de ser vista como uma dádiva da política clientelística e vai sendo exigida como
um direito” (p.30). Este novo patamar passa a contrapor o modelo social vigente
da escolarização reduzida à mercadoria e ao “capital humano”. As mobilizações
populares, ora controladas e reprimidas, persistiram e se prolongaram pelas últimas
décadas, assumindo papel de “pedagogas no aprendizado dos direitos sociais,
especificamente do direito à educação” (ARROYO, 2003, p.31).
Em um cenário político-social em que o usufruto dos direitos conquistados se
vê seriamente ameaçado o movimento de ocupação das escolas e universidades
públicas representou uma estratégia de resistência, de luta e afirmação de novos
sujeitos de direitos.
Este estudo apresenta reflexões a partir da sistematização de experiências
individuais e coletivas da “Ocupa EEFFTO”, por meio de narrativas autobiográficas.
Tais reflexões se darão em três eixos: a perspectiva da formação cidadã dos
envolvidos em luta para serem reconhecidos como sujeitos de direitos, a perspectiva
da apropriação e ressignificação do espaço público, e a inserção destes sujeitos no
movimento social, com ênfase na generificação e na corporeidade das/os ocupantes.
2 METODOLOGIA
A abordagem metodológica utilizada foi a pesquisa-formação, onde as/
os participantes são, ao mesmo tempo, sujeitos da pesquisa e se formam com/
nela (JOSSO, 2004). A partir daí apresentamos às/aos ocupantes a proposta de
elaboração e produção de textos por meio da realização de Ateliês Biográficos
(DELORY-MOMBERGER, 2008).
Os ateliês biográficos configuram-se como um procedimento de formação
ligado à “dimensão do relato como construção da experiência do sujeito e da história
de vida como espaço de formabilité aberto ao projeto de si” (DELORY-MOMBERGER,
2006, p. 366). Os procedimentos e objetivos do ateliê foram apresentados às/os
estudantes da “Ocupa EEFFTO” por meio da ratificação coletiva de um contrato
biográfico, no qual as/os ocupantes comprometeram-se na elaboração das narrativas.
A realização do ateliê foi composta de três momentos. O primeiro deles foi
dedicado à elaboração individual das narrativas autobiográficas, com base na
experiência de ocupação tendo como temas os movimentos sociais e a formação
profissional. Num segundo momento as/os estudantes foram divididos em tríades
e socializaram as narrativas, assumindo alternadamente os papéis de narrador,
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escriba e ouvinte (DELORY-MOMBERGER, 2006). Já o terceiro momento produziu
a ampliação e o adensamento das narrativas.
As/os participantes coletivamente realizaram o processo de análise das narrativas
baseado no paradigma indiciário de Ginzburg (1992), método interpretativo no qual
os detalhes tidos como secundários podem guardar a chave para a interpretação
de um contexto social. Com isso buscamos identificar as formas de luta, as tensões
e as experiências construídas no decorrer da “Ocupa EEFFTO”.
3 O COTIDIANO DO CORPO NA LUTA
O processo de ocupação da EEFFTO não se deu de forma isolada; várias
escolas públicas e unidades acadêmicas da UFMG já se encontravam mobilizadas.
Quando ocorreram as primeiras conversas sobre a possível ocupação da EEFFTO,
as percepções relatadas nas narrativas das/os ocupantes envolvidas/os mostraram
uma visão pessimista, em função de historicamente haver pouca adesão a ações
políticas, sociais e culturais por parte das/os estudantes da unidade. Mesmo com esses
impasses, as/os estudantes dos cursos de Educação Física, Terapia Ocupacional e
Fisioterapia convocaram uma assembleia para discutir a possibilidade da ocupação
e, majoritariamente, a ocupação foi apoiada e legitimada, contando com ampla
participação da comunidade acadêmica da EEFFTO, surpreendendo a todas/os
envolvidas/os nesse processo de construção.
As discussões realizadas com professoras/os e funcionárias/os foram
imprescindíveis para a formação das/os ocupantes; formação esta que não se vê
no currículo profissional ou em sala de aula, mas que ocorre como um “currículo
oculto” na sua relação com os movimentos sociais.
Miguel Arroyo destaca o aprendizado dos direitos como uma dimensão educativa.
Dentro desta perspectiva, no decorrer da ocupação, aconteceram os chamados
“aulões” sobre desobediência civil, direito de ir e vir, impactos econômicos da PEC
e a reformulação do Ensino Médio. Assim, o contato com os movimentos, a troca de
saberes e conhecimentos entre os sujeitos envolvidos impactou significativamente
na formação sócio-política e na sensibilidade de cada ocupante ali presente.
Ao decidir pela ocupação, os sujeitos envolvidos perceberam a necessidade
de criar comissões que apontassem uma nova dinâmica de ações dentro e fora
do prédio: comissão de logística, segurança, comunicação, alimentação e limpeza,
etc., forjando novas subjetividades no movimento. Neste contexto, o “olhar para o
outro” possibilitou a criação de redes de sociabilidade intra e inter ocupações da
UFMG; todas as demandas eram tratadas coletivamente em assembleias diárias, em
que as relações entre as/os ocupantes prezavam pelo princípio da horizontalidade,
afastando-se de hierarquias e papéis socialmente definidos, tais como professoraluno e homem-mulher.
Esta busca pela horizontalidade nas relações orientadas por ideais de
reivindicação política, aproxima-se do que Boaventura de Sousa Santos (2009)
chama de Democracia Participativa, cujas iniciativas buscam romper com o
afastamento da vida política e da apropriação privada do Estado, resgatando as
dimensões pública e cidadã da política. Tais iniciativas mobilizam setores sociais
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interessados na realização de políticas públicas, pressionando o Estado em nome
de uma nova relação entre os setores de cidadania e política.
A “Ocupa EEFFTO” tensionou as relações entre o público e o privado, tanto no
plano da conjuntura nacional quanto nas relações internas e na própria micropolítica
da EEFFTO-UFMG. Frases como: “MEU laboratório foi tomado pelos alunos”; “EU
SOU PROFESSOR e você é só uma aluna”; “Vou entrar no prédio, por bem ou por
mal. A palavra é essa: FORÇAR a entrada. Não aconselho violência, mas não peço
passividade.” refletem a tentativa de deslegitimar as/os ocupantes, a partir de um
olhar privatista, por parte de alguns professores, dos usos do espaço público da
Universidade.
Posturas agressivas e machistas foram parte do cotidiano da ocupação, tanto
no convívio entre as\os ocupantes, quanto no discurso de alguns professores que,
ao se reportar às mulheres, empregavam tom de voz alto e agressivo em suas
tentativas de desqualificação e intimidação. Fatos que remetem à própria “cultura”
da EEFFTO, reforçando os comportamentos de professores em sala de aula.
Apesar da proximidade entre as/os ocupantes, diferentes corpos vivenciaram de
diferentes formas a ocupação. As mulheres-ocupantes, que foram as protagonistas
do movimento, denunciavam os atos de machismo e, frente a isso, mobilizaram
um tempo dedicado a elas: “nós mulheres percebemos que precisávamos do nosso
tempo, do nosso momento de união e luta contra preconceitos e ideias machistas
que estavam presentes na ocupação”. Além da mulher-ocupante, havia a mulhermãe-ocupante, que viveu intensamente a ocupação dividindo o tempo do ocupar
com os cuidados da filha: “Meu tempo dedicado à ocupação era muito limitado.
Eu só podia estar presente nos horários que habitualmente eu estaria em aula ou
quando minha filha estava com o pai”.
Frente aos apontamentos realizados destacamos as corporeidades das/os
ocupantes que se configuraram, ora como “instrumento” (produzindo, criando,
resistindo), ora como “alvo” da luta (da fome, do frio, do medo, das ameaças e
constrangimentos verbais e físicos), marcadas pela misoginia daqueles contrários
ao movimento de ocupação. Como bem aponta Arroyo (2003), nos momentos
de mobilização se vivenciam situações limite, o que faz com que os coletivos se
articulem “em processos de luta e reivindicação tensos, arriscando o emprego, a
segurança, a vida, a identidade” (p.36).
4 CONCLUSÕES EM MOVIMENTO
Buscamos apresentar a experiência da “Ocupa EEFFTO” na UFMG: a luta, os
enfrentamentos e o apontamento de horizontes democráticos, mesmo em tempos
sombrios. Vivenciar a ocupação se tornou um intenso processo formativo das/os
ocupantes, afirmando sujeitos de direitos, tendo nas corporeidades mobilizadas
(em especial das mulheres) uma de suas marcas fundamentais.
Nesse final aberto, destacamos a formação vivida na “Ocupa EEFFTO”:
uma vivência totalizante, opondo-se a uma racionalidade linear e hierárquica de
produção de conhecimento, tão forte nos cursos de graduação em Educação Física.
Dialogando com Arroyo (2003), tais vivências revelam e repõem dimensões perdidas
na pesquisa, reflexão e ação pedagógica, centradas em formar o sujeito parcelado
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e instrumental. A experiência totalizante da ocupação nos desafia repensar a
formação de nossos alunos/as e cogitar uma “Pedagogia da Ocupa EEFFTO”, onde
outra Universidade Pública e outra Educação Física sejam de fato possíveis.
“OCUPA EEFFTO”: DEMOCRATIC HORIZONS AND CORPOREALITIES IN
STRUGGLE
ABSTRACT: This study presents reflections drawn from the systematization of individual and collective
experiences during the university occupation movement “Ocupa EEFFTO”. Thus, the occupants’
accounts allow us to reflect on the development of active-citizens as well as affirm their rights as
individuals. In addition. It will also address the appropriation and re-designation of public space
belonging to EEFFTO/UFMG, emphasizing the gender issues of the struggle and the corporeality of
the occupants.
KEYWORDS: Students occupation; Narratives; Corporealities.

“OCUPA EEFFTO”: HORIZONTES DEMOCRÁTICOS Y CORPORALIDADES EN
LUCHA
RESUMEN: Este estudio presenta reflexiones a partir de la sistematización de las experiencias
individuales y colectivas de la ocupación universitaria “Ocupa EEFFTO”. Por lo tanto, las narrativas
de las/los ocupantes nos permitieron reflexionar sobre la formación ciudadana y la afirmación de
esta/estos como sujetos de derechos. Abordamos aun la apropiación y re significación del espacio
público de la EEFFTO/UFMG, con énfasis en la generificación de las luchas y en la corporalidades de
las/los ocupantes.
PALABRAS CLAVE: Ocupaciones estudiantiles; Narrativas; Corporalidades.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, T. A questão da posse na ocupação de escolas públicas: a experiência paulista.
2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal de
Juiz de Fora. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream /ufjf/3716/1/tom%C
3%A1saugustosilveiradealmeida.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2017.
ARROYO, M. Pedagogias em Movimento – o que temos a aprender com os Movimentos
Sociais? Currículo sem Fronteiras. v.3, n.1, p.28-49, jan/jun 2003.
DELORY-MOMBERGER, C. Formação e socialização: os ateliês biográficos de projeto.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 359-371, maio/ago, 2006.
DELORY-MOMBERGER, C. Biografia e Educação: figuras do indivíduo-projeto. Natal:
EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008.
GINZBURG, C. Mitos, emblemas, sinais, morfologia e história. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
JOSSO, M. Experiências de Vida e Formação. São Paulo: Cortez, 2004.
SANTOS, B.S. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. 4 ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 11 - MOVIMENTOS SOCIAIS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2793

JUEGO, CULTURA Y ESPACIO PÚBLICO:
REFLEXIONES SOBRE EL EFI1 VILLA GARCÍA2,3
José Rodrigo Píriz4
Martín Caldeiro5
Camilo Rodríguez6
RESUMEN
Este trabajo sintetiza parte de la sistematización realizada sobre el proyecto “EFI: Villa García prácticas
lúdicas y espacio público”. En dicho proyecto dialogan las prácticas de extensión – en territorio – con
el curso de “Juegos y Recreación” perteneciente al primer año de la Licenciatura en Educación Física.
Los ejes de análisis han sido el juego en tanto práctica cultural y el espacio público en tanto lugar que
habilita al juego.
PALABRAS CLAVE: Espacio público; Prácticas lúdicas; Sistematización.

1 INTRODUCCIÓN
El proyecto sistematizado se desarrolla desde el año 2010, en donde el trabajo
realizado ha tenido como eje el desarrollo de una propuesta recreativa llevada
adelante en los diferentes espacios públicos de algunos barrios de Villa García.
La misma ha sido desarrollada en conjunto por vecinos referentes, estudiantes y
docentes del curso de Juegos y Recreación de la licenciatura en Educación Física,
de forma sistemática. El interés del grupo de trabajo se centró en la apropiación
de los espacios públicos, a partir del juego y las vivencias lúdicas que se dan en
relación a la propuesta.
2 METODOLOGÍA
La sistematización, entendida como proceso de reflexión acerca de nuestras
práctica, nos permite vincular y establecer relaciones entre las prácticas discursivas
1 Los Espacios de Formación Integral (EFI) son dispositivos implementados a partir de lo que se
llamó segunda reforma universitaria, que pretenden articular las tres funciones de la Universidad:
enseñanza, investigación y extensión.
2 El EFI Villa García es un espacio de formación que se constituye en un principio a partir de la
articulación del Proyecto Una plaza para el encuentro con el curso de Juegos y Recreación del
primer año de la Licenciatura en Educación Física.
3 Este trabajo se enmarca en el proyecto de sistematización titulado “Prácticas Lúdicas y Espacio
Público: Sistematización de la experiencia desarrollada en los barrios El Monarca y La Rinconada
en los años 2012 y 2013”. El mismo fue aprobado y financiado en la Convocatoria concursable a
Sistematización de Experiencias de Extensión Universitaria 2014- 2015, de la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM- UdelaR).
4 Instituto Superior de Educación Física (ISEF- UdelaR), piriz.rod@gmail.com
5 Instituto Superior de Educación Física (ISEF- UdelaR), martin.caldeiro@gmail.com
6 Instituto Superior de Educación Física (ISEF- UdelaR), camilo.rodriguez@gmail.com
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de enunciado - conceptos y nociones que sustentan nuestras prácticas - y las
prácticas no discursivas - actividades realizadas, actitudes y sentimientos que nos
atraviesan. También se presenta como condición de posibilidad para reflexionar
sobre la relación saber-poder-verdad y el lugar que el conocimiento ocupa en las
diferentes prácticas de extensión llevadas adelante por la universidad.También es
el proceso a partir del cual identificar una serie de aprendizajes y saberes, que le
dan fortaleza en términos académicos, a las experiencias que la Universidad está
construyendo en diálogo con diferentes colectivos, actores sociales y territorios.
En el proceso de sistematización, se trabajó con una línea del tiempo inicialmente
elaborada por el equipo universitario, en donde se trató de incluir actividades y
espacios que fue posible visualizar a partir de los registros, tanto a nivel de memoria,
relatorías y producciones de imágenes. A partir de intercambios posteriores, en
forma de entrevistas grupales o individuales, se ajustó esa línea del tiempo y se
relevaron pareceres y sentires sobre las diferentes prácticas que se realizaban en el
marco del proyecto.
3 RESULTADOS Y ANÁLISIS
En dicho trabajo uno de los elementos centrales propuestos fue pensar la
relación juego y cultura en el marco del proyecto. Siguiendo la línea de algunos
autores como Huizinga (2007) y Barrán (2012), podemos afirmar que las distintas
prácticas culturales de las sociedades se encuentran impregnadas de aspectos
lúdicos.
Gran parte de las actividades desarrolladas en el marco de este EFI, estuvieron
centradas en el apoyo a los diferentes festejos barriales, en el entendido de que
los mismos podían ser interpretados como grandes manifestaciones lúdicas. La
necesidad de acuerdos para la organización, el desarrollo de prácticas concretas
de juegos, el tiempo y el espacio delimitado para el encuentro y las sensaciones
percibidas en las jornadas, nos llevan a pensar en los elementos culturales de estos
encuentros, centrados en el disfrute, la integración, LA alegría y la organización.
Aparecen aquí elementos constitutivos del juego, que estructuran estas prácticas
festivas. Por un lado, los elementos emotivos: el disfrute, la alegría, desinhibición;
por otro lado, los elementos estructurales: el desarrollo de juegos concretos, en
un tiempo y espacio. Estas dimensiones pueden ser pensadas como elementos de
una práctica que busca tener sentido para quien la organiza, que pretende generar
determinadas cosas y no otras, estructurando a partir de acuerdos, voluntades
y prácticas, una manifestación cultural. Es en este entendido que nos volcamos
a observar las relaciones de sentido que pueden llegar a establecerse entre los
festejos barriales como prácticas culturales con un acento en lo lúdico.
La fiesta en tanto práctica específica nos permite pensar y objetivar uno de
los fenómenos que atraviesa y tensiona las actividades del EFI y la apropiación
del espacio público; la integración intergeneracional y el vínculo con las prácticas
corporales.
La relación juego y cultura está dada por la pregunta acerca de cuáles son las
dinámicas lúdicas que se están desarrollando al interior de estas manifestaciones
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culturales, a qué responden y el porqué de su selección7. En este sentido es que nos
preguntamos, como actores que dialogan con un saber centrado en las prácticas
corporales, ¿qué tipos de prácticas estamos promoviendo a la interna de los barrios?
Otro de los ejes de análisis fue la relación juego y espacio público8. En este
sentido, la necesidad de pensar la relación que puede llegar a establecerse entre el
juego y la apropiación de esos espacios, cobra sustento si lo observamos desde lo
propuesto por Filardo (2007), en cuanto a que:
[...] los movimientos, avances y retrocesos en las coexistencias, negociaciones,
y conflictos que surgen del uso del no uso y expresiones de distintos
habitantes o grupos de los espacios urbanos, pueden comprenderse, en
términos metafóricos como expresión del lazo social en general. (pp. 21- 22)

En este sentido, vale destacar que no todos los integrantes de un mismo barrio
visualizan los diferentes espacios públicos con los que cuenta su localidad como
lugares donde poder estar, permanecer y sentirse cómodos, coexistiendo con los
demás. Los motivos que llevan a los grupos sociales a sentirse más o menos a
gusto por los espacios son variados, pudiendo ser muchas de las veces factores
de exclusión e incompatibilidad. En cuanto a la exclusión, resulta interesante lo
observado en cuanto a las relaciones establecidas por los vecinos en la “disputa”
por el espacio.
Se visualizan aquí relaciones presentes en el tejido barrial, particularmente
sobre el uso de la cancha y las disputas entre los diferentes que la utilizan. Se
destacan ciertas relaciones de poder en la que los grandes se imponen a los
chicos, develando la manera en cómo se resuelven las disputas. Por otra parte, en
relación al uso de los espacios públicos y los sujetos que forman parte del proyecto
podría identificarse otra tensión en el entendido de que el mundo está creado en
función de las necesidades de los adultos, la lógica de los usos de las estructuras
de las ciudades está en función de los usos que le dan los adultos. Los niños están
sometidos, la mayor parte de sus horas, a las reglas que estos establecen para el
buen funcionamiento.
Surge aquí, entonces, la pregunta sobre ¿cómo lograr si tal cosa fuese de
interés para los diferentes actores superar los mecanismos de exclusión, en los
que muchas veces se resuelve la posibilidad o no, de ocupar un lugar? Un camino
para pensar esta tensión se podría realizar en la línea de lo propuesto por Scheines
(1998), dónde se entiende que el mundo existe para los hombres luego de fundar
un orden [...] humanizar el espacio es convertirlo en mundo (p. 16). El juego en tanto
formador de un nuevo orden, habilita al niño y al adulto a elaborar sus propias leyes,
humanizando ese espacio vacío de sentido como lo son los espacios de adultos.
Podría pensarse al juego como una práctica que propicia la coexistencia y el lazo
social en el espacio público: discusión de reglas, necesidad de acuerdos, puesta en
práctica de los modos de relacionarse, identidad del jugador, complicidad, disfrute
7 Algo característico en relación a esta dimensión que pudo observarse en la experiencia, está dado
por las prácticas solicitadas y propuestas por los vecinos, sobre todo en el período 2012, centradas
en el fútbol.
8 En términos de Filardo (2007), [...] el espacio público sería cualquier lugar físico de una ciudad,
cuya función de uso dominante es el encuentro y la expresión de convenciones sociales más o menos
alejadas de los modos de expresión de la vida íntima (pp. 264-265).
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colectivo, “(...) el juego es el lugar de los ensayos y los conjuros” (SCHEINES, 1998,
p. 25). El juego posibilita habitar el espacio y dotarlo de sentido, vaciarlo de los
condicionamientos previos y darle un nuevo orden, en donde las relaciones que
se establecen entre los diferentes actores del barrio, tienen más que ver con la
integración intergeneracional y la convivencia en un mismo espacio que con la
exclusión9. Esto también nos advierte de otras relaciones posibles de establecer
entre el espacio público, la práctica en cuestión y la presencia de la institución en el
entramado. Cuando se produce una organización racional de los espacios, aparecen
otras posibles relaciones que de lo contrario, permanecerían quizás ocultas,
guardadas en su potencia. De estas disputas y relaciones se pueden visualizar los
lazos sociales, que configuran la manera en cómo se apropian los actores, material
y simbólicamente, de los diferentes espacios del barrio.
4 CONSIDERACIONES FINALES
La posibilidad de un abordaje teórico de la práctica, nos ha permitido iniciar un
trabajo de formulación de categorías y reformulación de marcos referenciales, los
cuales nos permiten avanzar en el acumulado temático que viene desarrollando el
EFI a lo largo del tiempo y en las diferentes experiencias desarrolladas.
Si en algún sentido la interdisciplina y el diálogo de saberes son elementos
centrales en este tipo de prácticas, entendemos que las definiciones disciplinarias,
en relación al abordaje de las diferentes problemáticas sobre las que trabajamos,
son un paso previo y necesario para poder generar problemas y abordajes
interdisciplinarios, tanto a nivel de intervención como de objetos de estudio. Estas
definiciones, también son la posibilidad de que acontezca un diálogo de saberes,
en el entendido que ese diálogo es con un otro, un otro que genera discursos con
características diferentes a los de la universidad, pero que ante todo ambos discursos
responden a un saber.
GAME, CULTUR AND PUBLIC SPACE: REFLECTIONS ABOUT EFI VILLA GARCÍA
ABSTRACT: This work synthesizes part of the systematization carried out on the project EFI: Villa
García “playful practices and public space”. In this project they discuss the practices of extension
- in territory - with the course of “Games and Recreation” belonging to the first year of the Degree
in Physical Education. The axes of analysis have been the game as both cultural practice and public
space as a place that enables the game.
KEYWORDS: Public space; Play practices; Systematization.

JOGO, CULTURA E ESPAÇO PÚBLICO: REFLEXÕES SOBRE O EFI VILLA GARCÍA.
RESUMO: Este trabalho é parte e produto de uma sistematização do projeto “EFI Villa García: prácticas
lúdicas y espacio público”. No projeto tem diálogo às práticas de: extensão, ensino inseridas no
curso de “Juegos y Recreación” pertencente ao primeiro ano da Licenciatura em Educação Física, e
produção de conhecimento. Os eixos de análise foram, por um lado: o brinquedo em tanto prática
cultural, e por outro, o espaço público em tanto lugar que habilita a brincar.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço público; Práticas lúdicas; Sistematização.
9 En la misma dirección, si pensamos en la integración barrial y las posibilidades de las prácticas
lúdicas como un factor potenciador del encuentro y la integración, aparecen en una de las entrevistas
realizadas reflexiones interesantes, en donde el entrevistado resalta la importancia del proyecto
cuando reconoce, que es una propuesta en la que su voz suena em primera persona. Lo que se logró
derribar lo presenta como una conquista del barrio.
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PROJETO VI-VENDO ESPORTE: REDISCUTINDO A
FUNÇÃO PEDAGÓGICA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
1

Felipe Souza de Brito2
Nathalia Dória Oliveira3
Mariza Alves Guimarães4
RESUMO
Este estudo teve como objetivo traçar novos caminhos para o Esporte através do Projeto Vi-vendo
Esporte. O lócus empírico do projeto foram os alunos do ensino fundamental e médio do Colégio
de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. Trata-se de um estudo de campo sincrônico cujo
os participantes do projeto e os professores contribui e desenvolve uma nova proposta pedagógica
para o esporte.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Escola; Prática Pedagógica.

INTRODUÇÃO
O projeto Vi-vendo Esporte, se origina do estágio supervisionado, que em 2013,
ainda na graduação em Bacharel em Educação Física (Universidade Federal de
Sergipe), inicia uma parceria com o Colégio de Aplicação (CODAP), no contraturno
dos estudantes, atividades de basquetebol com finalidades de rendimento, em
acordo com o preconizado pelas federações que visam somente a competição. A
medida que o graduando e a professora aprofundavam a compreensão da atividade,
as demandas dos estudantes começaram a suscitar uma nova dinâmica na relação
com o fenômeno esportivo,
Nesse sentido, as atividades práticas precisavam de uma nova dinâmica teórica
a altura do desafio, inserindo-se na nova graduação em Licenciatura em Educação
Física da UFS, que o pôs em contato com as teorias críticas5, que ampliavam os
sentidos do esporte, além de outros conteúdos clássicos (jogos, dança, luta e
ginástica). A demanda se ampliou, e posteriormente, outras modalidades passaram
a compor o projeto, constituindo o principio de um laboratório pedagogico.
Além de entender essa experiência como uma atividade que compreendia as
ações de pesquisa, suas implementações experimentais, daquilo que se apreendia
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Sergipe (UFS), felipebritoedf@gmail.com
3 Universidade Federal de Sergipe (UFS), nathalia_doria@hotmail.com
4 Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP), marizainha@bol.com.br
5 Movimento que problematiza as funções das aulas de educação física, que no Brasil, ficou conhecido
como movimento crítico, que coincide com o período de reabertura politica, na década de 1980. E se
caracteriza por rediscutir as atividades pedagógicas para além das dimensões biofísicas.
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nas disciplinas, o projeto possuía um caráter extensionista. Ficou patente que a partir
das orientações individuais e do grupo de pesquisa6, o projeto precisava assumir
essa potencialidade com caráter de pesquisa (PIBIC7), entendendo os limites e
possibilidades dessa atividade na realidade do CODAP.
O projeto Vi-vendo Esporte oferece aulas de iniciação ao basquetebol e voleibol8,
visando proporcionar aos alunos a apropriação do conhecimento desenvolvido pela
humanidade, sob a forma da cultura corporal, no seu conteúdo mais destacado, o
esporte.
OBJETIVO
A princípio, o projeto tinha o objetivo de buscar a aprendizagem do gesto
técnico para assim inserir os estudantes no calendário esportivo local. Nesse
sentido, as aulas tinham um caráter de treinamento com a aprendizagem técnica e
tática voltados para o controle dos fundamentos com vistas a estruturação de uma
equipe competitiva. Entendendo que essa prática passou a tomar um caráter de
exclusão dos alunos, a equipe do projeto se aprofundou teoricamente, no sentido
de proporcionar uma experiência mais ampla para os alunos, desenvolvendo não
apenas as capacidades técnicas e táticas, mas também valorizando os aspectos
educacionais da prática esportiva, como reflexão sobre o contexto da modalidade
e seu desenvolvimento ao longo da história.
METODOLOGIA
O projeto Vi-vendo Esporte se construíra sob a metodologia da pesquisa-ação
(THIOLLENT, 2011), refletindo a importância desta, enquanto espaço de discussão
teórica, no sentido da ampliação dos conhecimentos dos sujeitos envolvidos pela
intervenção pedagógica dos professores, corpo técnico e estudantes do CODAP, e
como espaço de construção efetiva de uma pesquisa capaz de garantir, democratizar
e ampliar o acesso à cultura esportiva, em seus mais diversos propósitos.
Nesse sentido, nos valemos do aporte da ciência, que afirma: “Compreender
o fenômeno é atingir sua essência através da compreensão das leis que regem os
fenômenos e das relações de determinação por eles estabelecidas [...] desvendar
as relações de determinação” (SÁCHEZ GAMBOA, 1987, p. 109); desenvolver uma
lógica de pensamento que se organiza a partir do objetivo científico, aproximando
o pensamento do movimento empírico real, e do concreto através do abstrato,
elaborando e submetendo a lógica de produção e reprodução da vida social, e
nesse sentido o projeto Vi-vendo Esporte assume um protagonismo pedagógico,
no sentido de entender esses elementos mais gerais, e articular com as demandas
específicas dos estudantes do CODAP, bem como os estudantes das licenciaturas,
articulando referências teóricas às experiências empíricas.
[…] elaborar, articular e organizar o concreto pensado a partir do concreto
real mediante elementos abstratos, e entender os fenômenos como fases
6 LEPEL-UFS Teoria Marxista Pedagogia Socialista, cadastrado no diretório de grupos do CNPq
7 Concorrendo o Edital nº 02/2017 POSGRAP/COPES/UFS - PIBIC/PICVOL 2017
8 Nessa perspectiva inseriremos o boxe e capoeira nos mesmos moldes já em atividade no projeto
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contraditórias de uma mesma realidade concreta que abrange as partes e
suas relações com a totalidade do social. (SÁNCHEZ GAMBOA, 1987, p. 215)

Vejamos com mais cuidado, o sentido de tratar o objeto da educação física, por
conseguinte, o esporte, sob a estrutura de um debate ontológico, gnoseológico e
consequentemente, epistemológico, que fazem referência à relação entre o sujeito e
o objeto no processo do conhecimento. Os pressupostos ontológicos nas pesquisas
crítico-dialéticas dizem referência aos conceitos de homem, educação, história e
realidade. O homem é considerado um produto, e também produtor, do conjunto
das relações sociais, com interioridade psicológica subjetiva, que se concretiza
objetivamente.
Decorrente da noção de homem, o esporte como um produto humano, apresenta
uma determinada visão de educação. A educação, em primeiro lugar, deveria servir
a humanidade como elo/nexo com o conhecimento acumulado pelas gerações
anteriores, a serviço das gerações que virão. Dada ao caráter politico da educação,
em cada momento histórico tem sido um dos instrumentos através do qual a classe
dominante assegura sua dominação. Assim, a educação, a escola e o esporte como
produtos sociais que pertencem a uma forma específica de sociedade, determina/
determinada por ela.
A escola, no sentido lato, é parte inseparável da totalidade social, assim como
o esporte, que extrapola os muros desse espaço em contradição, e como tal,
apresenta as mesmas situações de reprodução e de mudança que caracterizam
aquela totalidade, obviamente, com suas singularidades empíricas.
É por isso que a educação também é tida como uma forma de luta política.
No conjunto de toda sociedade existe uma relação pedagógica ou relação de
hegemônica/contra-hegemônica na construção de ferramentas formativas de uma
sociedade ‘democrática’; em outro sentido, a própria luta política é tida como fato
pedagógico. Segundo essa visão, há na própria escola e no esporte, uma relação
educativa. O que é educativo está na própria compreensão da marcha da história,
que é a síntese da luta de classes. Para isso, é preciso compreender ontologicamente
o homem, para entender como sua dimensão social assume um discurso de caráter
naturalista, o que é um equívoco, por isso, a ação política deve ser entendida como
força educativa.
Diante do exposto, nossa intenção na organização política das aulas visaram a
realização das aulas, em que utilizamos as instalações de toda estrutura disponível
na UFS, bem como seus recursos materiais. Essas instalações compreendem: uma
quadra poliesportiva com cobertura, tabela de basquetebol e postes de voleibol;
sala de esportes para acondicionar o material esportivo, salas de aula com mesas,
cadeiras e quadro negro, bebedouros e banheiros masculinos e femininos. Já o
material disponível para as aulas abarca todo o material esportivo disponível no
colégio além de outros recursos incorporados pelos estagiários e o supervisor no
andamento das aulas.
Enfatizando a contextualização dos conteúdos à realidade social dos alunos,
visando uma formação crítica, introduzimos elementos da modalidade para além do
gesto técnico, como manifestações alternativas da modalidade, flexibilização das
regras, ampliando a dimensão do jogo e a autodeterminação dos estudantes.
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A partir da implantação da nova metodologia, as aulas passaram a ser organizadas
em três fases (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 88): a) seleção, confecção e
classificação dos materiais utilizados junto com a discussão sobre o objetivo da
aula e os aspectos históricos relacionados ao conteúdo; b) experimentação dos
fundamentos abordados na aula; c) a prática do esporte e sua ralação com o coletivo,
progredindo na apropriação do objeto.
RESULTADOS
O projeto Vi-vendo Esporte durante os três primeiros anos foram formadas
equipes masculinas, infanto-juvenil (13 e 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos) que passando
integrar as principais competições estudantis do estado. Em três anos de projeto a
equipe da escolinha obteve resultados positivos no cenário esportivo de Aracaju.
No terceiro ano do projeto os alunos e o professor realizaram uma competição
autóctone (autogerida) fora dos padrões e calendário oficial do Estado.
Em 2016, o coletivo organizou um torneio interno de Basquetebol. Os alunos
ficaram responsáveis por toda a logística do torneio como limpar a quadra, fazer
os uniformes, preencher a súmula, fazer as estatísticas dos jogos, etc. Foram
organizados quatro equipes através de sorteio com oito (8) atletas cada uma,
constituídas por alunos da escolinha e alguns convidados. Num período de três
sábados consecutivos, as equipes se enfrentaram em jogos de ida e volta, finalizando
com uma confraternização.
Durante o período do torneio e dos meses seguintes a sua realização a
frequência dos alunos durante as aulas aumentou significativamente, e o número de
participantes do projeto teve um aumento considerável. Essa iniciativa foi importante
para os alunos compreenderem diversos aspectos do esporte enquanto construção
social entendendo as funções das regras do jogo. Outro elemento importante foi a
integração, pois houve uma maior distribuição dos tempos do jogo entre todos os
alunos.
CONCLUSÃO
O projeto Vi-vendo esporte responde o questionamento: É possível desenvolver
o conteúdo esporte na escola a partir de uma prática pedagógica crítica?
Ao passo que respondemos que sim, é possível! Para isso, todavia, faz-se
necessário reconhecer em primeiro lugar o caráter ineliminavelmente político da
educação e do esporte, em segundo lugar o fato de que a educação/esporte são
processos dialéticos e históricos e em terceiro lugar a nossa mais absoluta convicção
a respeito da extrema relevância do modelo metodológico/didático de currículo
ampliado.
Assim sendo, nos vemos concordando com os pensamentos de autores que
afirmam a necessidade de compreender as relações que determinam o fenômeno
esportivo, e seu devido tratamento no espaço escolar como prerrogativas da
construção de um trato pedagógico crítico. De um modo geral, para esses autores
tratar-se-ia de:
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[...] ‘desmitificá-lo’, através de conhecimentos que permitam aos alunos,
‘criticá-lo dentro de um determinado contexto sócio-econômico-políticocultural’. O mesmo conhecimento deverá, também, capacitar os alunos para
a compreensão ‘de que a prática esportiva deve ter o significado de valores
e normas que assegurem o direito à prática do esporte’ (KUNZ, 2004, p.20)

A vista do exposto, numa apreciação sintética, cabe observar quanto à
organização do trabalho pedagógico, a importância da adoção de medidas
práticas na condução das aulas de Educação Física. No tocante a este aspecto,
evidenciamos a necessidade em substituir o enfoque do rendimento máximo como
objetivo das aulas de Educação Física, por um novo paradigma que considere o
rendimento possível, e a cooperação e solidariedade como elementos essenciais
a uma prática pedagógica crítica. Nesse sentido, as experiências do projeto Vivendo Esporte foi imposto algumas determinações: a primeira delas foi a realidade
objetiva, tivemos que reconhecer e entender com quem estávamos lidando; em que
espaço convivíamos; o que entendíamos por aprendizagem; o que tínhamos como
ferramentas para garantir que os nossos objetivos fossem alcançados.
PROJECT VI-VENDO SPORT: REDESIGNING THE PEDAGOGICAL FUNCTION OF
THE CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: Here it is the space to you insert your abstract. This text cannot exceed the limit of
500 characters (spaces included). The abstract must be informative and it must include objective,
methodology and results.
KEYWORDS: Sport; School; Pedagogical Practice

PROYECTO VI VENDO DEPORTE: REVISAR LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA DE LAS
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo trazar nuevos caminos para el Deporte por Proyecto
Vi-viendo Deporte. El locus diseño empírico eran estudiantes de educación primaria y secundaria
de la Colégio de Aplicação de la Universidad Federal de Sergipe. Se trata de un estudio de campo
sincrónico cuyos participantes y profesores del proyecto aportar y desarrollar un nuevo enfoque
pedagógico con el deporte.
PALABRAS CLAVES: Deporte; Escuela; Práctica Pedagógica.
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GINÁSTICA E PROJETO SOCIAL: UMA PERSPECTIVA
TRANSFORMADORA NA VIDA EM FAMÍLIA E NA
SOCIEDADE1
Margareth de Paula Ambrosio2
RESUMO
Essa pesquisa é uma investigação social, caracterizada como qualitativa, optando pela modalidade
Estudo Narrativo, com o apoioda teoria crítica. Foram utilizados como instrumentos para coleta dos
dados, narrativas orais e escritas, entrevistas não estruturadas e questionário. Para a análise textual,
optamos pela análise de conteúdo. O estudo fundamentou-se nas teorias de Freire, Maturana e
Agostinho,apoiando-se na a teoria do agir comunicativo de Habermascomo base filosófica. Versou
sobre a utilização da Ginástica como Ferramenta Educativa, sendo a afetividade e a cidadania seus
eixos estruturadores. O objetivo da pesquisa foi compreender em que medida esse trabalho impacta
na vida dos educandos, em sua família e comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Afetividade. Cidadania. Valores Humanos.

1 INTRODUÇÃO
Pesquisa realizada em um Projeto Social do Aglomerado da Serra, - periferia
de Belo Horizonte -, uma das regiões que apresenta o maior número de crianças,
adolescentes e jovens3 que possuem seus direitos violados. Partimos do princípio
de que os processos de construção da cidadania constituem-se segundo contextos
sociais, políticos e organizacionais. Percebemos que, para romper com os
paradigmas educacionais relacionados a essa construção, foi fundamental, para os
educadores envolvidos no processo, ampliar a leitura de mundo dos educandos;
isso proporcionou aos mesmos interferir e modificar o ambiente em que vivem,
possibilitando constituírem-se enquanto seres de direitos, geradores e construtores
de cultura. Neste sentido, o estudo demonstrou que a utilização da Ginástica no
Projeto Social, com metodologia de trabalho diversa daquela adotada em equipes
voltadas exclusivamente para o rendimento, contribuiu efetivamente na formação
de seus educandos para a cidadania; a afetividade mostrou ser um catalizador
neste processo de transformação, impactando diretamente na vida em família e na
comunidade.
A partir da análise inicial dos dados, estabelecemos a hipótese de que a Ginástica,
usada como ferramenta educacional de forma afetiva, é capaz de contribuir para a
complementação da formação integral e integrada dos educandos, auxiliando-os a se
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para a sua realização.
2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas),margoambrosio@gmail.com
3 Doravante chamaremos de educandos as crianças, adolescentes e jovens.
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reconhecerem como cidadãos do mundo, influenciando sua família e a comunidade
em que vivem. Considerando que “diferentes modelos de ação pressupõem, cada
qual, relações diversas do ator com o mundo” (Habermas, 2012, 196),presumimos
que o uso da ferramenta ginástica de forma educativa e afetiva contribui para o
favorecimento de uma educação para valores, modificando a forma doseducandos
se relacionarem com sua família e com o mundo, transformando-se, transformando-o
e transcendendo-o.
Nosso objetivo geral foi determinar se as ações educativas da Oficina de Ginástica
do Projeto Social pesquisado são impactantes na formação cidadã dos educandos
em situação de risco social e vulnerabilidade social, verificando se há influência deles
em sua família e na comunidade em que vivem, e o impacto na cultura local.
Como objetivos específicos averiguamos se houve aquisição e posterior
manutenção de valores humanos universais durante as atividades da Oficina de
Ginástica; tentamos compreender os valores próprios à família/comunidade trazidos
pelos educandos em sua inserção no Projeto; procuramos estabelecer diferenças
ou proximidades entre a Oficina de Ginástica e os valores próprios da família/
comunidade e dos educandos participantes do Projeto.
2 METODOLOGIA
A presente pesquisa é uma investigação social, qualitativa, e se assume
como modalidade o “estudo narrativo”, apoiando-se na teoria crítica.Esta escolha
metodológica se baseia nos estudos desenvolvidos por Sampieri, Collado e Lucio
(2010) que deram o suporte teórico necessário para este estudo.
Como campo de pesquisa a opção foi a Oficina de Ginástica de um Projeto
Social do Aglomerado da Serra-BH,tendo como sujeitos da pesquisa as crianças/
adolescentes e jovens, participantes da Oficina de Ginástica no período de 2007
a 2015, escolha determinada pelo tempo que frequentaram esta atividade, desde
seu início até o ano de 2015. A escolha da oficina se deve às múltiplas dimensões4
existentes na mesma, sendo esse nosso maior interesse, ressaltando, porém, que “o
locus do estudo não é o objeto de estudo”(Geertz, 2008, p.16).
O eixo de análise foram as experiências vividas pelos educandosda Oficina de
Ginástica do Projeto Social, por serem relevantes na formação da cidadania dos
participantes.Foram empregados diferentes instrumentos de coleta de dados para
diferentes grupos de sujeitos envolvidos na pesquisa, a saber: crianças, adolescentes
e jovens envolvidos na referida Oficina; familiares dos mesmos; pessoas ligadas à
gestão do projeto. Como instrumentos para a coleta de dados, foram utilizados:
análise iconográfica, entrevistas semiestruturadas, questionários, narrativas
autobiográficas orais e escritas da formação esportiva, além da análise dos cadernos
de anotação de experiências construídos pelos educandos, que materializaram
momentos relevantes dessa formação entre os anos de 2007 e 2015.
Foi relevante, para o entendimento do sentido e significado dos relatos dos
atores envolvidos no estudo, considerar a cultura5 na qual os atores estão inseridos,
4 Na Oficina de Ginástica do Projeto Social, os trabalhos são desenvolvidos respeitando as dimensões
afetiva, física, lúdica, social e cultural.
5 Compreendemos cultura como defendida por Geertz, que, inspirado em Max Weber, acredita que
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lembrando Sampieri et al (2010, p.10) ao afirmar que cada cultura é única e
compreende os acontecimentos de forma única.Os modelos culturais constituem
marco de referência para o ator social por serem construídos no inconsciente,
transmitidos por outros e pela experiência pessoal. Aqui nos interessa a cultura
considerada como estruturas de significado socialmente estabelecidas, através das
quais os seres humanos materializam suas vivências(Geertz, 2008, p.9).
Para a análise de dados foi adotada a metodologia de análise de conteúdo,
que Bardin (1977, p.31) considera como “um conjunto de técnicas de análise das
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos;
ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande
disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as
comunicações”.
A narrativa apresentou-se como um instrumento que contribuiu para o
enriquecimento do estudo. Através dela os educandos puderam reconstruir os
caminhos pelos quais andaram durante sua participação na Oficina de Ginástica
do Projeto Social, e de que maneira isso afetou (ou não) sua vida pessoal e em
família. A narrativa constituiu-se em uma ferramenta privilegiada de construção do
conhecimento sobre a influência do esporte Ginástica na formação da cidadania
dos educandos que participam das Oficinas no Projeto Social.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
O Projeto Social aqui citado, tem a afetividade como um dos pontos de
partida para seus trabalhos. Isso fica claro nas entrevistas e narrativas dos sujeitos
aqui pesquisados, levando-nos a inferir que esse “afeto afeta”6 toda a estrutura
do projeto, em especial da Oficina de Ginástica. Percebemos que as categorias
“Afetividade”, “Valores Humanos”, “Ginástica”, “Projeto Social” e “Família” dialogam
constantemente.
A partir do momento em que haja essa convergência de interesses em torno
da educação para valores, com a afetividade como seu principal suporte, percebese - com base nos dados oriundos dos relatos dos sujeitos do estudo - que a
preocupação com a formação para a cidadania apresenta-se como uma constante.
Isso também pode ser percebido nas respostas das mães no questionário, conforme
pode ser conferido na análise de dados. Além da civilidade, também a generosidade,
a confiança, a honestidade e a maturidade, são valores que aparecem nos dados.
Valores que encontram respaldo afetuoso no modo como os educadores,em suas
ações, promovem um ambiente onde estão presentes a satisfação, a credibilidade,
a amizade, a aprendizagem e o sentimento de pertença.
O contexto onde se desenvolve todo esse processo é, em um ambiente
micro, a Oficina de Ginástica, que se caracteriza por ser desafiadora, mobilizadora,
formadora, que oferece diversas oportunidades e onde se respeitam as diferenças.
No ambiente macro, a referida oficina se insere em um Projeto Social que, através
“o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu”, assumindo “a cultura
como sendo teias e a sua análise (...) como uma ciência interpretativa, à procura do significado.”
(GEERTZ, 2008, p.4)
6 Uma alusão à Spinosa justificando as questões do afeto.
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de parcerias que cuidam de sua gestão, busca oferecer atividades que visem suprir
algumas das precariedades presentes em seu entorno. Como estratégia de ação,
a oferta de opções de esporte e lazer busca proporcionar, à população do morro,
acesso a diferentes possibilidades nessas áreas.
A Família se beneficia desse círculo virtuoso, mesmo com todos os problemas
presentes em seu cotidiano, dentre os quais, se apresentam, no estudo, o trabalho
infantil, aspectos financeiros, a violência doméstica, o pai muitas vezes ausente.
Também se observa essa influência nos questionários respondidos pelas mães.
No entanto, apesar de o senso comum entender que o morro é espaço apenas de
desagregação, as famílias são nucleares em sua maioria e há muito apoio familiar,
conforme comprovado no estudo.
Após análise de todos os questionários, concluímos que as respostas das cinco
mães ficaram muito próximas entre si, bem como aproximaram-se das entrevistas e
narrativas, levando-nos a crer quão satisfeitas estavam com o trabalho realizado pela
Oficina de Ginástica oferecida noProjeto Social. Os relatos dessas mães reforçam
a percepção de que o trabalho realizado na Oficina de Ginástica influenciou os
educandos, a ponto de mudar atitudes e valores.
Assim, podemos dizer que os valores humanos e a afetividade afetam o
desenvolvimento do trabalho no projeto social; consequentemente, isso afeta a
Oficina de Ginástica, refletindo positivamente na família. Isso tudo contribui para o
desenvolvimento da cidadania, com impactos na comunidade local.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após todas as análises efetuadas no estudo,percebemos que as ações educativas
da Oficina de Ginástica do Projeto Social são impactantes na formação cidadã dos
educandos; e isso influencia de alguma maneira sua família, e a comunidade local.
Portanto, podemos afirmar que, de fato, a Oficina de Ginástica estabeleceu uma
estratégia de ação transformadora. Com seus educandos e educadores adotando
o afeto e os valores humanos no cotidiano da Oficina, houve um impacto na vida
de todos os envolvidos; afetou a vida da comunidade e da família, conforme
o resultado dessa investigação nos mostrou. Em nenhum momento o ensino da
técnica foi preterido, mas tal ensino nunca foi o objetivo principal -os educadores
tiveram sempre o cuidado de colocar em primeiro lugar o humano, com afetividade;
os valores humanos constituíram a base de princípios para o cumprimento de sua
tarefa educativa. Os educandos falam com carinho dos trabalhos realizados pelos
educadores na Oficina, deixando registrado em seus cadernos de anotação - através
de palavras ou mesmo desenhos, e em outras narrativas - o tanto que se sentem
felizes em ter participado da mesma, e o quanto essa experiência foi importante em
sua formação. A maioria declarou ter amadurecido, e que hoje consegue resolver
problemas pessoais e sociais, auxiliando sua família e a comunidade local. Também
os gestores registraram suas percepções de maneira a imputar à Oficina de Ginástica
boa parte da responsabilidade pela mudança dos educandos, pela confiabilidade
e credibilidade adquiridas por eles, impactando positivamente na comunidade
local. Ao longo do estudo, relatos dos educandos atestaram o quanto a Oficina
de Ginástica colaborou para uma mudança de paradigmas, transformando-os, de
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pessoas individualistas em pessoas colaborativas, que passaram a pensar em como
ajudar o outro, ou seja, se perceberam evoluindo, do egoísmo para a alteridade.
GIMNASIA Y PORYETO SOCIAL: UMA PERSPECTIVA DE TRANSFORMACIÓN
SOBRE LA VIDA FAMILIAR Y LA SOCIEDAD.
RESUMEN: Esta investigación es una investigación social, caracterizado como cualitativa, optando
por la modalidad de estudio de la narrativa, con el apoyo de la teoría crítica. Se utilizaron como
instrumentos para la recolección de datos, narraciones orales y escritas, entrevistas no estructuradas
y cuestionario. Para el análisis textual, optamos por el análisis de contenido. El estudio se basó en las
teorías de Freire, Maturana y Agustín, basándose en la teoría de la acción comunicativa de Habermas
como base filosófica. Se centró en el uso de la gimnasia como herramienta educativa, el afecto y la
ciudadanía de ejes estructurantes. El objetivo de la investigación era comprender en qué medida este
impacto del trabajo en las vidas de los niños en su familia y la comunidad.
PALABRAS CLAVE: Afecto. Ciudadanía. Valores humanos.

GYMNASTICS AND SOCIAL PROJECT: A TRANSFORMING PERSPECTIVE ON
FAMILY LIFE AND SOCIETY.
ABSTRACT: This research is a social research, characterized as qualitative, opting for the Narrative
Study mode, with the support of critical theory. Were used as instruments for data collection, oral and
written narratives, unstructured interviews and questionnaire. For the textual analysis, we opted for
the content analysis. The study was based on the theories of Freire, Maturana and Augustine, relying
on the theory of communicative action of Habermas as philosophical basis. Focussed on the use of
the gym as Educational Tool, the affection and the structuring axes citizenship. The objective of the
research was to understand to what extent this job impact in the lives of children in your family and
community.
KEYWORDS: Affection. Citizenship. Human Values.
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MAS AFINAL O QUE É CULTURA CORPORAL?

12
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RESUMO
Este estudo teve por objetivo entender o que é cultura corporal em sua denominação e seus anseios
e implicações na sociedade. Tendo como base teórica o marxismo e o materialismo histórico dialético
que buscam compreender dentro de uma concepção de educação física.
PALAVRAS-CHAVE: cultura corporal; educação física; materialismo histórico

INTRODUÇÃO
Para respondermos a este questionamento, tomaremos como referência a
obra Metodologia do Ensino da Educação Física6, elaborada por um coletivo de
pesquisadores da área7, marco da consolidação do conceito e da reflexão sobre a
cultura corporal. Utilizaremos também referentes escritores da área que tem como
objeto de estudo a cultura corporal e suas implicações contexto histórico.
Apresentaremos as bases da perspectiva pedagógica que consolidou a
compreensão sobre a cultura corporal, que para além de ser apenas mais uma
expressão, carrega consigo uma intencionalidade política e teórica que se dispõe a
contribuir com a transformação radical da sociedade, diante disso, é que ressaltamos
a importância de um entendimento mais aprofundado do que seja está proposta
de formação, não basta a utilização do conceito, é necessário que o mesmo esteja
ligado a teoria que lhe dá significado.
É fundamental compreender como o homem se torna humano e as suas
consequências. Pois assim, vamos entender as nossas diferenças com outros seres
da natureza. Nesse sentido, nos ancoramos nos princípios elencados por Marx e
Engels, 2007, para quem existem quatro pressupostos humanos no homem, que não
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Título homônimo do terceiro capítulo de DIAS JÚNIOR, (2013, p. 73), e o segundo capítulo de
TEIXEIRA, (2009, p. 54).
3 Universidade Federal de Sergipe (UFS), nathalia_doria@hotmail.com
4 Universidade Federal de Sergipe (UFS), bartiratelles@gmail.com
5 Universidade Federal de Sergipe (UFS), carlosajrnunes@yahoo.com.br
6 Este livro discute questões teórico-metodológicas da Educação Física, tomando-a como matéria
escolar que trata, pedagogicamente temas da cultura corporal, ou seja, os jogos, a ginástica, as lutas,
as acrobacias, a mímica, o esporte e outros. Este é o conhecimento que constitui o conteúdo da
Educação Física. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 18)
7 Carmen Lúcia Soares, Celi Nelza Zulke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega
Escobar e Valter Bracht.
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competem entre si e nem são hierárquicos. São eles: estar vivo, trabalho, educação
e linguagem.
O estar vivo é um pressuposto biofísico onde se manifesta as humanidades de
origem social, que nos coloca materialmente na natureza, que precisam garantir
diariamente sua mautenção: comer, beber, dormir, etc… Em consequência, surge o
trabalho, transformar a natureza de forma consciente e à medida que a transformamos,
ela também nos modifica. O terceiro pressuposto: a Educação (aprendizagem). À
medida que o homem transforma a natureza apreende conhecimentos aperfeiçoando
e/ou transmitindo a outros em forma de cultura, imprescindível para a perpetuação
da sociedade. O quarto pressuposto é a linguagem, que permite que internalizemos
a realidade, e que expusemos nessa realidade, nossas subjetividades, transmitindo
conhecimentos adquiridos de uma geração para outra.
Assim se desenvolvia o homem, tornando sujeito do processo social de trabalho,
sob a ação de duas espécies de leis: em primeiro lugar, as leis biológicas, em virtude
das quais os seus órgãos se adaptaram às condições e às necessidades da produção;
em segundo lugar, às leis sócio-históricas que reagiam o desenvolvimento da própria
produção e os fenômenos que ela engendra. (LEONTIEV, p.2, 1978)
Nesse texto destacaremos a perspectiva denominada crítico-superadora, por se
basear no materialismo histórico e centrar-se no conceito de cultura corporal como
objeto de estudos da Educação Física e Ciências do Esporte. O termo é importante
para compreender o campo que vamos estudar a cultura, porém a sua manutenção
é secundária. Justamente por isso a cultura corporal é uma área de estudo e ramo
do trabalho acumulado da educação física.
No momento damos, a essa área de conhecimento que se constrói a partir dessas
atividades, a denominação de ‘Cultura Corporal’, não obstante seja alvo de críticas
por ‘sugerir a existência de tipos de cultura’. Pensamos não haver, no momento,
necessidade de polemizar a tal respeito, apenas queremos destacar que, para
toda interpretação, deve prevalecer a conceituação materialista histórico-dialética
de cultura. Assim entendido, a manutenção do nome, é secundária. (TAFFAREL e
ESCOBAR, 2009, p.10)
O conceito de cultura corporal está alicerçado numa compreensão histórica do
termo cultura, entendida como um produto da vida e da atividade do homem, um
fenômeno do entendimento da Educação Física como:
[…] uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de
atividades expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas
estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de
cultura corporal. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 50)

A reflexão da cultura corporal se justifica numa compreensão ontológica,
como um processo das relações de produção de existência, por isso saber é um
conhecimento imprescindível para a formação humana, sendo sua negação uma
violência contra o ser social,
Por isso se afirma que a materialidade corpórea foi historicamente construída
e, portanto, existe uma cultura corporal, resultado de conhecimentos socialmente
produzidos e historicamente acumulados pela humanidade que necessitam ser
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retraçados e transmitidos para os alunos na escola”. (COLETIVO DE AUTORES,
1992, p. 39)
Possuindo um posicionamento explícito no contexto da luta de classe, o que
não pode ser desconsiderado quando de sua utilização.
A expectativa da Educação Física escolar, que tem como objeto a reflexão
sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses de classe das
camadas populares, na medida em que desenvolve uma reflexão pedagógica sobre
valores como solidariedade substituindo individualismo. Cooperação confrontando
a disputa, distribuição em confronto com apropriação, sobretudo enfatizando a
liberdade de expressão dos movimentos – a emancipação —, negando a dominação
e submissão do homem pelo homem. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 40)
A reflexão sobre a cultura corporal surge nas contradições da perspectiva
da aptidão física, é importante ressaltar que não é uma negação da mesma, mas
sim, a orientação restrita ditada pelos seus defensores que preconizavam pura e
simplesmente a performance corporal, o rendimento físico, a neutralidade política
das atividades corporais, desenvolvimento fragmentado do indivíduo.
[...] a dinâmica curricular, no âmbito da Educação Física, tem características
bem diferenciadas da tendência anterior (tendência da aptidão física).
Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas
de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer
da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas,
exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros,
que podem ser identificados como formas de representações simbólicas
de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente
desenvolvidas”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 38, acréscimo nosso)

A formação do sujeito histórico ganha grande importância com a reflexão da
cultura corporal, há uma preocupação com sua formação, principalmente no intuito
de oferecê-lo subsídios para o seu desenvolvimento pleno. A reflexão da cultura
corporal está intimamente ligada a um projeto emancipatório, que possibilite a
transformação social.
O conteúdo do ensino, obviamente, é configurado pelas atividades corporais
institucionalizadas. No entanto, essa visão de historicidade tem um objetivo: a
compreensão de que a produção humana é histórica, inesgotável e provisória.
Essa compreensão deve instigar o aluno a assumir a postura de produtor de outras
atividades corporais que, no decorrer da história, poderão ser institucionalizadas.
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.40)
O jogo, a dança e a luta são conteúdos clássicos da Educação Física que estão
presentes na história, nos costumes, na realidade de qualquer cultura, qualquer
povo e em qualquer época, para além de sua expressão fenomênica, definidos
pelos momentos intencionais de preponderância como unidade conceitual. Ao
longo da história são particularizados em classes e suas funções na sociedade.
“Nesse processo, ao produzir e objetivar em si determinadas capacidades humanogenéricas relacionadas ao processo de criação de uma imagem artística, as ações
corporais humanizam-se” (NASCIMENTO, 2014, p.99).
Os dois últimos objetos clássicos da cultura corporal são a ginástica e o esporte,
que dependem de um determinado grau de desenvolvimento social. A ginástica
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nasceu na Grécia antiga como arte de exercitar o corpo nu. O esporte foi criado na
Inglaterra, no processo de desenvolvimento da sociedade burguesa.
A relação de domínio da própria ação corporal não se resume a uma
demonstração da destreza corporal, mas refere-se, fundamentalmente, a uma
relação consciente com a ação corporal em questão que deve ser desempenhada na
sua máxima potencialidade para o sujeito que a executa. Nesse sentido, o domínio
da própria ação corporal significa a transformação da ação corporal em uma meta
final: a finalidade é realizar a ação corporal como uma ação perfeita. (NASCIMENTO,
2014, p.120)
O domínio e a apropriação desses objetos da cultura corporal na Educação física
são essenciais no processo de humanização. Com o acúmulo histórico material e a
partir de ações conscientes e intencionais o ser humano pode, na práxis, aprender e
desenvolver suas potencialidades.
O homem passou a criar novos conteúdos e formas que permitissem com que
o domínio da própria ação corporal emergisse e se desenvolvesse com um fim em si
mesmo. Demonstrar o domínio da própria ação na relação com as práticas corporais
é um meio de demonstrar a conquista do homem sobre si mesmo: suas capacidades
e potencialidades para dominar consciente e voluntariamente suas ações corporais.
Mais uma vez, as atividades corporais mostram-se como uma atividade em processo
de humanização. (NASCIMENTO, 2014, p126).
BUT FINALLY, WHAT IS BODY CULTURE?
ABSTRACT: This study aimed to understand what is body culture in its denomination and its longings
and implications in society. Based on theoretical Marxism and dialectical historical materialism that
seek to understand within a conception of physical education
KEYWORDS: historical materialism; Physical Education; Body culture.

¿MAS, QUE ES LA CULTURA CUERPORAL?
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo comprender la cultura cuerporal en su nombre y sus
expectativas y consecuencias para la sociedad. Con la base teórica del marxismo y el materialismo
histórico dialéctico tratando de entender dentro de una concepción de la educación física.
PALABRAS CLAVES: materialismo histórico; Educación Física; cultura cuerporal.
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A POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DO
CAMPO NUMA CONJUNTURA DE DESMONTE DAS
POLÍTICAS SOCIAIS1
Ailton Cotrim Prates2
Carolina Nozella Gama3
Cristina Souza Paraíso4
RESUMO
Fruto de dissertação de mestrado, que analisou a política de financiamento da educação do
campo, esse trabalho discute a necessidade de resistência frente ao aprofundamento dos ataques
aos direitos dos trabalhadores, numa conjuntura de intenso desmonte das políticas sociais. Para
tanto, recupera a articulação entre a luta atual pela valorização da política social, que no âmbito
da política educacional perpassa pela defesa de um sistema nacional de educação, e o projeto
histórico socialista.
PALAVRA-CHAVE:Financiamento da educação; Sistema nacional de educação; Educação do campo.

1 INTRODUÇÃO
Frente à conjuntura de acirramento da luta de classes a nível mundial (guerras,
mortes, fome, escravização, destruição dos recursos naturais), e a nível nacional, um
Golpe parlamentar vem cumprindo o papel de desmonte do estado brasileiro, com
o aprofundamento do ataque aos direitos da classe trabalhadora sem precedentes.
Apoiando-se nos seus instrumentos de luta os movimentos sociais, do campo e da
cidade, tem resistido, travando a batalha por nenhum direito a menos5. No âmbito da
política educacional isso perpassa pela defesa de um Sistema Nacional de Educação
(SNE). Contudo, necessita-se de um projeto de escola do campo que aponte para
a emancipação e desenvolvimento pleno do ser humano, que contraponha-se ao
projeto histórico e de escolarização burguês. Todas essas batalhas transitórias
articulam-se, em última instância, à defesa do projeto histórico socialista.
2 METODOLOGIA
A pesquisa, de cunho bibliográfico e análise documental, pautou-se no método
materialista histórico dialético, enfatizando as categorias contradição, realidade e
1 Este trabalho contou com apoio financeiro da CAPES.
2 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), ailtonprates@hotmail.com
3 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), carolina.gama@cedu.ufal.br
4 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), tinaparaiso@yahoo.com
5 Ver http://otrabalho.org.br/e-luta-de-classe-dia-28-vem-ai/. Acesso em 16 de abril de 2017.
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possibilidades. Com destaque para a análise marxista do financiamento, estrutura e
política educacional e da educação do campo.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Saviani (2000) aponta a ausência de um SNE como um déficit histórico no
campo educacional brasileiro, que se arrasta por pelo menos por 100 anos. Saviani
(2006) explica que o sucesso de países que hoje se encontram na liderança
econômica, política, social e cultural, no combate ao analfabetismo, se deu pela
implantaçãode sistemas nacionais de ensino. Para análise de sistemas de ensino,
existem dois modelos históricos: o americano e o europeu. O primeiro opta por
deixar a educação para os órgãos locais não instituindo Ministério da Educação
nem lei nacional de ensino. Já o europeu organiza sistemas nacionais, norteados
por diretrizes elaboradas pelos órgãos centrais do Estado, instituindo Ministérios
da Educação e elaborando leis nacionais. Apesar de termos Ministério da Educação
e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Brasiloptou pelo modelo
americano.A política do MEC:
[...] caracteriza-se pela flexibilização, pela descentralização das
responsabilidades de manutenção das escolas, induzindo os municípios a
assumir os encargos do ensino fundamental e apelando à sociedade, de modo
geral, aí compreendidas as empresas, organizações não-governamentais, a
comunidade próxima à escola, os pais e os próprios cidadãos individualmente
considerados, para que cooperem, pela via do voluntarismo e da filantropia, na
manutenção física, na administração e no próprio funcionamento pedagógico
das escolas. (ibid., p. 52).

O modelo europeu foi capaz de garantir relativa coesão, homogeneidade do
acesso à cultura letrada, propiciando mais igualdade de condições na participação
social. O modelo americano, mais desigual, deixa-nos a tarefa, para o século XXI,
de organizar um sistema de ensino que universalize o Ensino Fundamental e,
consequentemente, erradique o analfabetismo. (ibid., 2006).
Destarte, urge assumir a educação como prioridade maior por meio de ações
concretas como a duplicação imediata dos recursos destinados à educação, vez
que os recursos orçamentários regulares são insuficientes para responder aos
problemas educacionais que foram se acumulando no país. (id., 2007).O sistema
de ensino supõe planejamento, coerência e intencionalidade, o que implica que se
organize e opere segundo um plano de educação. (id., 2010).
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
O avanço imperialista, através da “[...] mundialização financeira é uma
combinação da “liberação dos movimentos dos capitais e à interconexão internacional
dos mercados dos ativos financeiros – obrigações públicas e privadas, ações e
produtos derivados” (CHESNAIS, 2005, p. 36). Processo desencadeado desde a
década de 1970 quando EUA e Reino Unido fazem a “reciclagem dos petrodólares” e
como consequência impõem sua agenda aos países endividados da América Latina.
Só em 2014 o governo federal destinou, aproximadamente,42,00% do Orçamento
Geral da União para o pagamento da dívida.6
6 Disponível em: <http://www.auditoriacidada.org.br/e-por-direitos-auditoria-da-divida-ja-confiraRESUMO EXPANDIDO | GTT 11 - MOVIMENTOS SOCIAIS
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O poder de credor da dívida pública permitiu aos países capitalistas centrais
o avanço da dominação econômica e política dos países periféricos. A “ditadura
dos credores”ocorre via golpe de Estado e este golpe foi dado pelos EUA, com sua
política de “liberação dos mercados de títulos da dívida pública e da alta do dólar
e das taxas de juros no período de 1979-81” (id., p.40). Novamente em 2016, com
o processo de impeachment de Dilma Rousseff, processou-se um Golpe visando a
ampliação da dominação econômica e política dos países capitalistas centrais em
crise; aprofundando-se, em poucos meses, a política de ajuste fiscal estrutural que
vem aniquilando as políticas sociais e os direitos conquistados pelos trabalhadores.7
Michel Temer, [...], vem tomando medidas que comprometem as conquistas
civilizatórias presentes na Constituição de 1988, e tudo isso com uma
velocidade que só a ruptura democrática possibilita. [...] Temer se apressou
em fazer uma reforma administrativa, que extinguiu pastas e fundiu áreas
do governo. Fagnani (2016) alertou que “como uma espécie de símbolo
(o presidente), colocou a Previdência dentro do Ministério da Fazenda”,
explicitando “uma face da luta de classes no país”. Segundo o autor, as elites
financeiras jamais aceitaram que o movimento social dos anos 1970 e 1980
introduzisse na Constituição os direitos sociais cujo atendimento exige 10% do
Produto Interno Bruto (PIB). Trata-se de uma disputa por recursos públicos,
de um movimento do capital rumo à apropriação da relativamente pequena
margem de recursos estatais protegidos de sua exploração e acumulação.8

O financiamento da Educação pública no Brasil também sofre com as
determinações do movimento econômico em nível planetário, e comoconsequência
temos: perdas pela inflação; renúncia e sonegação fiscal; a política fiscal/econômica; a
não aplicação das verbas vinculadas pela lei; a impunidade; diferentes interpretações
dos Tribunais de Contas sobre cálculos das receitas e despesas vinculadas à
manutenção e desenvolvimento do ensino, e desigualdade de recursos em todas
as esferas de governo. O Estado brasileiro está a serviço da classe dominante, por
outro lado tem de gerenciar também as cobranças da classe trabalhadora. (DAVIES,
2008).
O contexto de ascensão dos movimentos sociais e das lutas travadas na
década de 1980 no Brasil é fundamental pra entendermos o financiamento da
Educação pública, e seus revezes. A luta em torno da Educação do Campo expressa
tal enfrentamento. Para Araújo e D’Agostini (2012), os trabalhadores do campo
se aperceberam da necessidade de apropriação do “conhecimento socialmente
acumulado” na medida em que lutavam por terra, por trabalho e melhores condições
de trabalho. O entendimento de que a educação escolar é importante e que a
apropriação do saber produzido e acumulado pela humanidade a transforma é um
espaço de disputa.
A atuação de governos progressistas promoveu um acúmulo de forças dos
movimentos sociais que fizeram avançar as políticas sociais, porém sem romper
o-grafico-do-orcamento-de-2012/> Acesso em: 25 mar. 2014.
7 Haja visto o “pacote de maldades”: Projeto de lei complementar - PL 257/2016;Projeto de Emenda
Constitucional - PEC 55/2016 (antiga 241);Reforma do Ensino Médio – Medida Provisória 746/2016;
Projeto de Lei Escola Livre - Lei da mordaça; Reforma da previdência e trabalhista; Privatização do
Pré-sal, etc.
8 Disponível em: <.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302016000200329>.
Acesso 15 abril 2017.
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com as políticas neoliberais. A política educacional nos governos Lula e Dilma são
exemplos desse processo. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) tem traços neoliberais, propondo redistribuição entre os governos
estadual e municipal dos recursos já vinculados pela constituição à educação e
pouco incremento de recursos, no caso, a complementação da União. A prioridade
acaba sendo “o atendimento dos interesses do capital ‘nacional’ e estrangeiro”
(DAVIES, 2008), mesmo tendo havido uma preocupação em atender parte das
reivindicações da classe popular através dos programas sociais.
O financiamento da Educação do Campo só passou a ser preocupação na CF
de 1934, que: “assegura, mesmo que de maneira ainda frágil, o financiamento para o
atendimento escolar do campo como responsabilidade do poder público” (ibid., p.
2), passando por variações nas Cartas seguintes e, na CF de 1988 e LDB 9.394/96,
há o reconhecimento da especificidade do campo, sem deixar de considerá-lo
como parte integrante da sociedade, mas indicação direta de financiamento ou
recurso destinado à educação do campo se dá com a Lei nº 9.424/96 (Fundef),
que estabelece valor aluno/ano diferenciado para os alunos das escolas rurais, o
que não é suficiente para garantir as condições necessárias e ideais. As Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica do Campo de 2002 representaram um marco
importante ao reconhecer a especificidade do campo (o que supõe fonte extra de
financiamento), ainda que devessem ser mais claras quanto ao seu financiamento.
Contudo, até os pequenos avanços foram atacados. O programa de Reforma
Agrária e Governança Fundiária foi reduzido a mais da metade (menos 52,6%). O
Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto e está sob o guarda-chuva da
Casa Civil, há R$ 1,2 bilhão a menos para o setor, dentre as quais a redução de R$
412 milhões para a compra de terras para a reforma agrária e o corte de 63,7% na
ação “Promoção da Educação do Campo”.9
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, urge a unidade da classe trabalhadora em torno da construção
de uma Greve Geral e da Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político. O
financiamento privado de campanha, entre outras regras vigentes, atravancam as
pautas dos trabalhadores. Com a bancada ruralista, evangélica, do empresariado da
educação com maioria no Congresso, os direitos sociais historicamente conquistados
são destruídos, a democracia ameaçada.
LA POLITICA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN RURAL EN UN AMBIENTE
DE INTENSO DESMANTELAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
RESUMEN: Resultado de La dissertacion de maestría, que analizó la política de financiación de La
educación rural, este trabajo analiza La necesidad de La resistencia contra los ataques cada vez más
profundas sobre los derechos de los trabajadores, enun ambiente de intenso desmantelamiento de
las políticas sociales. Para ello, recupera La relación entre la lucha actual para La mejora de la política
social, enel contexto de la política educativa abrazado por la defensa de un sistema nacional de
educación y elproyecto histórico socialista.
PALABRA CLAVE: Financiación de La educación; sistema nacional de educación; educación rural.
9
Disponível
em
https://theintercept.com/2016/09/02/temer-pede-corte-medio-de-30-emprogramas-sociais-mas-verba-para-militares-e-agronegocio-aumenta/. Acesso em 16 de abril de 2017.
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THE FIELD EDUCATION FUNDING POLICY IN A SOCIAL POLITICAL DISMOUNT
SETTING
ABSTRACT: As a result of a master’s thesis, which analyzed the financing policy of rural education,
this paper discusses the need for resistance to the deepening of attacks on workers’ rights, in a
context of intense dismantling of social policies. To do so, it recovers the articulation between the
current struggle for the valorization of social policy, which in the scope of educational policy runs
through the defense of a national education system, and the socialist historical project.
KEYWORDS: Financing of education; National education system; Rural education.
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA ESCOLA DO
CAMPO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA1
Emerson Araújo de Campos2
RESUMO
Este trabalho procurou analisar as condições de trabalho para o ensino da Educação Física
relacionadas aos recursos físicos e materiais das escolas do campo em Bragança-PA. Para a coleta de
dados utilizou-se de entrevista, os dados foram categorizados e decodificados por meio da análise
de conteúdo. Constatou-se que as escolas do campo, de modo geral, oferecem instalações físicas e
materiais didáticos precários ao ensino da Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Condições de trabalho; escola do campo; Educação Física.

1 INTRODUÇÃO
As condições trabalho na escola são uma problemática enfrentada pelos
professores, diante do fato das instalações escolares serem, em geral, inadequadas
para as aulas, especialmente pela falta de condições de segurança, insalubridade e
higiene pessoal,especialmente quando consideramos os espaços para o ensino da
Educação Física na escola.
Os espaços da Educação Física são utilizados ao mesmo tempo por duas ou
mais turmas; não há locais para trabalhos com dança, luta, ginástica e atletismo;
exposição ao sol e a chuva; adaptações no planejamento docente em função das
condições climáticas; piso com irregularidades; proximidade entre espaços de aula
a outros ambientes (salas de aula, biblioteca, e etc.), conduzindo a interferência
sonora; poucas escolas têm banheiro com chuveiro, mas em número insuficiente;
etc. (DAMAZIO; SILVA, 2008).
As escolas do campo também sofrem com a falta de espaço físico adequado
e de materiais didáticos. Esses problemas, além de evidenciarem a ação negligente
da gestão pública e de pôr à prova a responsabilidade do Estado com a educação,
demonstram também diferenças distintas das observadas nas escolas urbanas.
Desse modo, se as escolas urbanas se apresentam inadequadas, a situação das
escolas do campo é ainda mais precária. O percentual de escolas com quadra de
esportes no meio urbano, em 2002 (50,7%) e, em 2005 (53,8%); já no campo, em
2002 (4%) das escolas possuíam quadras e, em 2005 (5,6%) (INEP, 2006).
Diante disso, consideramos que a Educação Física na escola é afetada
negativamente pela precariedade das condições de trabalho. Essas condições
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Instituto Federal do Pará (IFPA), emersoncampos.ec@gmail.com
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limitam o trabalho do professor, baixam o nível da aula, deixando-a pouco atrativa.
Diante disso, propomos analisar as condições de trabalho relacionadas aos recursos
físicos e materiais das escolas do campo do município de Bragança-PA para o ensino
da Educação Física.
2 METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida no município de Bragança-PA, através de entrevista
semiaberta com três professores de Educação Física que atuam em escolas do
campo. Foram aplicadas entrevistas individuais, com auxílio de gravador de voz.
A seleção dos professores considerou o tempo de atuação na escola, mínimo de 2
anos. Os dados coletados foram transcritos, categorizados e a codificação deles foi
realizada través da análise de conteúdo (BARDIN, 2000).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O campo no Brasil está relacionada à exploração e expropriação dos camponeses
da terra, por causa da apropriação e concentrando da terra, transformada em
propriedade privada destinada principalmente ao agropecuário, que sustenta
a expansão capitalista. Por causa dessas contradições e das reivindicações de
diferentes segmentos sociais
A Educação do Campo nasceu como crítica à realidade da educação brasileira,
particularmente à situação educacional do povo brasileiro que trabalha e vive
no/do campo. Esta crítica nunca foi à educação em si mesma porque seu objeto
é a realidade dos trabalhadores do campo, o que necessariamente a remete
ao trabalho e ao embate entre projetos de campo que têm consequências
sobre a realidade educacional e o projeto de país. (CALDART, 2009, p. 39).

Como marco inicial de criação da Educação do Campo, em 1997, foi realizado
o 1º Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (1º ENERA),
na Universidade de Brasília (UnB), no qual muitas experiências de educação
desenvolvidas no campo foram apresentadas. Em seguida,diversos seminários
estaduais e conferências nacionais foram realizados com o intuito de dar continuidade
as reflexões da concepção de Educação do Campo. Foram debatidos o descaso e
o abandono das questões educacionais por parte do Estado e os desafios para
construção de uma educação de qualidade no campo.
Também articulou-se o Movimento Por Uma Educação do Campo que busca
dar
um basta aos ‘pacotes’ e à tentativa de fazer das pessoas que vivem no campo
instrumentos de implementação de modelos que as ignoram ou escravizam.
Basta também desta visão estreita de educação como preparação de mão de
obra e a serviço do mercado. Queremos participar diretamente da construção
do nosso projeto educativo; queremos aprender a pensar sobre a educação
que nos interessa enquanto ser humano, enquanto sujeitos de diferentes
culturas, enquanto classe trabalhadora do campo, enquanto sujeitos das
transformações necessárias em nosso país, enquanto cidadãos do mundo
(CALDART, 2004, p. 151).

Quando nos referimos a campo, compreendemos ele como espaço/território de
luta dos camponeses, porque se organizam para construir uma determinada comRESUMO EXPANDIDO | GTT 11 - MOVIMENTOS SOCIAIS
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preensão de educação e de processos formativos vinculados a condições sociais
para a (re) produção da força de trabalho na relação com a terra (MOLINA, 2012).
No entanto, apesar dessas ações para a transformação da escola do campo,
percebemos que ela está longe de viver os pressupostos veiculados pelo Movimento
Por uma Educação do Campo, pois ainda se encontra pautada na lógica da educação
rural, relacionada ao modelo formativo que o capitalismo reservou aos camponeses.
Ao voltarmos nosso olhar a Bragança-PA identificamos 128 escolas, das quais
107 são campo (83.6%), das quais 91 são multisseriadas (85%) (CAMPOS, 2015).
Elas estão localizadas nas pequenas comunidades rurais, afastadas da sede dos
municípios, nas quais a população não atinge o contingente definido pelas secretarias
de educação para formar uma turma por série.
As escolas multisseriadas são lugares pequenos, construídas de forma
inadequada em termos de ventilação, iluminação, cobertura e piso, em péssimo
estado de conservação, com goteiras e improvisações. Grande parte delas tem só
uma sala de aula(HAGE, 2011).
Compreende-se que as condições de infraestrutura da escola implicam em
diferentes formas de acesso, em alguns casos há certo privilégio, quando apresenta
prédio próprio, diferentes espaços pedagógicos e etc., e na outra ponta, a negação
de experiências educacionais, quando os estudantes estão limitados a uma única
sala de aula, e nela, todas as experiências da escolarização são desenvolvidas.
Sobre a Educação Física na escola identificamos vários problemas, como trecho
abaixo demonstra
[...] Um cimentado, não coberto. Tem um armário [...] tem um campo de
futebol, que é de uso da comunidade [...] e os alunos preferem ter aula aonde
tem menos sol. Normalmente quando chove, o campo fica alagado, então, ou
fico dentro da sala com eles, ou, se não estiver muito escorregadio nessa parte
cimentada, a gente fica lá [...] tem outro professor de Educação Física lá comigo
[...] a gente dividi o espaço [...] Tem uma quadra da comunidade (Professor A)

Essa estrutura física dificulta o ensino da Educação Física, pois geralmente se
espera uma quadra de esportes coberta. No entanto,existem ambientes que podem
ampliar as experiências da Educação Física na escola, como: campo de futebol,
igarapé, área verde e etc. Porém, essa possibilidade não pode respaldar o não
investimento em infraestrutura.
As aulas de Educação Física acontecem em locais não cobertos. Há utilização
de espaços da comunidade, o que provoca conflitos, pois é de uso comum. Dessa
forma, precisa-se agendar os locais com os responsáveis da infraestrutura, o que
não garante o uso, pois outras pessoas podem estar ocupando.
Os professores têm que dividir o mesmo local de aula com turmas diferentes.
Uma alternativa encontrada é o uso de quadras próximas a escola, porém, o
deslocamento dos estudantes deve estar contabilizado na carga horária de aula.
Além disso, questões de segurança precisam ser observados, o que acarreta maiores
responsabilidades e dificultam o trabalho do professor.
A infraestrutura escolar também interfere no planejamento docente
[...] Sobre o planejamento feito em casa, e não na escola, eu mesmo nunca fiz
planejamento na escola, porque não tem espaço para fazê-lo, não tem sala de
professores, não tem computadores[...] (Professor C).
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O espaço no qual o planejamento é desenvolvido é a casa do professor, porque
não há local na escola para esse fim. Também há ausência de recursos necessários
à preparação das aulas, como livros, computadores e internet, então é em casa que
são pensadas todas as etapas de uma aula, que conteúdos serão planejados ao
longo de um período letivo e etc.
Os materiais didáticos são comprados pelo professor com recursos próprios
Eu compro material. Agora eu tenho bolas, compradas com dinheiro do Atleta
na Escola [...] Porque quando a escola te dá, ela te dá uma, duas, no máximo
três bolas [...] E aí, muitas vezes tu precisas de várias bolas, precisa de vários
arcos. [...] Alguns materiais mais específicos, como balão, bolinha menor,
muita coisa o professor de Educação Física ainda compra. (Professor B).

Os professores aplicam recursos próprios para comprar materiais didáticos,
especialmente os mais emergenciais, como: bolas, cones e fitas. De outro modo,
os recursos dos Programas Governamentais Mais Educação e Atleta na Escola
possibilitam a compra de materiais esportivos pela escola que são usados pelos
professores.
Portanto, as condições de trabalho para o trato com os conteúdos da cultura
corporal através da Educação Física na escola do campo apresentam muitas
problemáticas. Elas se referem as condições físicas, aos materiais didáticos, ao
espaço para o planejamento na própria escola, bem como ausência de livros e
internet.
5 CONCLUSÕES
Esta pesquisa analisou as condições de trabalho da Educação Física relacionadas
aos recursos físicos e materiais da escola do campo em Bragança-PA. Constamos
que as condições gerais para o ensino da Educação Física são precárias, não há
espaço destinado as aulas, os locais são improvisados, sob a chuva ou o sol, e em
alguns casos, usa-se espaços da comunidade, o que gera conflitos.
Compreendemos que as condições de trabalho para o ensino da Educação
Física na escola do campo estão submetidas a dois aspectos principais: 1) condições
estruturais degradantes, nas quais identificou-se a ausência de quadras cobertas e
salas de aula para a disciplina; 2) materiais didáticos limitados, obrigando o professor
a comprar materiais para trabalhar.
A realidade dos recursos físicos e materiais dessa escola está longe garantir
melhores condições de sobrevivência no campo, porque com as contradições
existente nele, especialmente no que se refere a propriedade da terra, a escola do
campo é um dos elementos essenciais que garantem a reprodução da vida no campo.
THE CONDITIONS OF WORK IN THE PEASANT SCHOOL AND ITS IMPLICATIONS
FOR THE TEACHING OF PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: This work sought to analyze how work conditions for the teaching of physical education
related to the physical and material resources of the peasant schools in Bragança-PA. For data collect,
interviews were used, data were categorized and decoded through content analysis. It was found that
as peasant schools, in general, physical facilities and didactic materials precarious to the teaching of
Physical Education.
KEYWORDS: Working conditions; peasant school; Physical Education.
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LAS CONDICIONES LABORALES EN LA ESCUELA DE CAMPO Y SUS
IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICO
RESUMEN: Este estudio trata de analizar las condiciones de trabajo para la enseñanza de la educación
física relacionada con los recursos físicos y materiales de escuelas en el campo Bragança-PA. Para
la recogida de datos se entrevista de datos utilizados se clasificaron y se decodifican por medio
de análisis de contenido. Se encontró que las escuelas en el campo, en general, ofrecen facilidades
físicas y materiales de enseñanza pobres a la enseñanza de la educación física.
PALABRAS CLAVE: condiciones de trabajo; escuela de campo; Educación Física.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PEDAGOGIA
HISTÓRICO-CRÍTICA PARA AS ESCOLAS NO CAMPO
NA BAHIA1
Sicleide Gonçalves Queiroz2
Celi Nelza Zülke Taffarel3
Cássia Hack4
Érica Sousa Cordeiro5
RESUMO
O trabalho relata experiência de formação de professores fundamentada na perspectiva do
Materialismo Histórico Dialético desenvolvida em três edições do Curso de Aperfeiçoamento/
Especialização em Pedagogia Histórico-Crítica para as Escolas do Campo aos professores que atuam
em classes multisseriadas na Bahia. Constatamos a necessidade da continuação desta formação
imprimindo rumo na formação humana neste período de transição.
PALAVRAS-CHAVE: Educação no Campo; Formação de Professores, Pedagogia Histórico-Crítica.

INTRODUÇÃO
O trabalho insere-se entre os que investigam o campo de formação de
professores. Esta experiência trata de um Curso de aperfeiçoamento/especialização
em “Pedagogia Histórico-Crítica para as Escolas do Campo” ofertado pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio da Linha de Estudo e Pesquisa
em Educação Física e Esporte e Lazer (LEPEL) e do Grupo de Estudos e Pesquisa
em Educação do Campo (GEPEC), quando da adesão a Ação Escola da Terra do
Programa Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO)6.

1 O desenvolvimento da Ação Escola da Terra/UFBA teve o financiamento da SECADI/MEC em
parceria com a UFBA.
2 Universidade Federal da Bahia (UFBA), siqueiroz@yahoo.com.br
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), taffarel@ufba.br
4 Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)/Universidade Federal da Bahia (UFBA), cassia.hack@
gmail.com
5 Universidade Federal da Bahia (UFBA), erica.s.c@gmail.com
6 Programa lançado pelo Governo Federal em 20 de março de 2012, Portaria nº 86 de 02 de fevereiro
de 2013, define ações específicas de apoio quanto à efetivação do direito à educação dos povos
quilombolas e do campo, considerando as reivindicações históricas oriundas dessas populações.
Prevê formação em cursos de aperfeiçoamento em até 200 horas aos professores. Na Bahia, o
LEPL/GEPEC/UFBA, avança no sentido de encaminhar institucionalmente a complementação de
160 horas para aprofundar os estudos certificando os professores com curso superior, especialistas
lato sensu.
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Relatamos neste texto7 uma síntese da experiência do trabalho com a Escola
da Terra/UFBA fundamentado no Materialismo Histórico Dialético (MHD) enquanto
teoria do conhecimento, por identificar nesta teoria a possibilidade de compreender
o real concreto superando a pseudoconcreticidade (KOSIK, 1963), passando do real
aparente em busca da realidade em sua essência, a partir de um processo histórico
em suas múltiplas condições e relações.
1 NATUREZA DA EDUCAÇÃO, TRABALHO EDUCATIVO E A ESPECIFICIDADE DA
EDUCAÇÃO ESCOLAR
Afirmamos o entendimento de que a “educação é um fenômeno próprio dos
seres humanos. Assim sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela
compreensão da natureza humana” (SAVIANI, 2008, p.11). Deste modo, a base de
nossa análise é o reconhecimento da existência de características especificamente
humanas, que não estão inscritas na genética, e que por isso, não são naturais,
mas, sim, produtos da construção histórica, ou seja, necessitam ser aprendidas,
garantindo a existência humana.
O homem necessita adaptar a natureza às suas necessidades para garantir a
própria existência, ato que explica a essência do trabalho. Nesse sentido, trabalho
e atividade educativa são indissociáveis, pois o trabalho é uma ação intencional,
adequada a garantia da existência, e, a atividade educativa é “ao mesmo tempo, uma
exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo
de trabalho” (SAVIANI, 2008, p. 12).
Nessa relação entre trabalho e atividade educativa vale reiterar que no
capitalismo, a dimensão produtiva do trabalho se sobrepõe a dimensão ontológica,
uma vez que na organização produtiva do capitalismo, o trabalho não é tido
como princípio educativo, e sim como mecanismo de exploração do homem pelo
homem. Na perspectiva de superação das determinações deste modo de produção
na educação, Saviani afirma que, “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta
e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2008, p. 13.)
Saviani esclarece que a educação enquanto trabalho não-material diz respeito
às atividades em que o produto não se separa do ato de produção, dando como
exemplo a relação entre a educação e o ensino, próprios do fenômeno educativo.
O objeto da educação diz respeito a duas faces “de um lado, à identificação dos
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie
humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à
descoberta das formas mais adequadas para atingir este objetivo” (SAVIANI, 2008,
p.13). Quanto à primeira face, o conteúdo, trata-se de identificar o essencial e o
acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório, ou seja, trabalhar
com o “clássico”, que, diferentemente do tradicional, é aquilo que se firmou como
fundamental para a garantia da humanidade produzida historicamente; e, quanto
à segunda face, a forma, trata-se de descobrir os mecanismos mais adequados ao
7 A experiência das 1ª e 2ª versões do curso foi publicada nos anais do “Seminário Dermeval Saviani e a
educação brasileira”. E a versão ampliada do trabalho será apresentada no “I Seminário Internacional
e IV Seminário Nacional de Estudos e pesquisas sobre Educação no Campo”.
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desenvolvimento do trabalho pedagógico para a garantia da elevação teórica da
classe trabalhadora.
A escola, em uma sociedade de classes é instrumento de manutenção da classe
dominante. Como consequência, institui-se um sistema educacional que expulsa a
classe trabalhadora e ou rebaixa a qualidade desta escola, expropriando-lhe o saber
e condicionando-a a exploração de sua força de trabalho e manipulação da sua
consciência ante a realidade.
É importante destacar que no trabalho educativo escolar não é qualquer
conteúdo e nem qualquer forma de desenvolvê-lo que possibilitará o alcance do
objetivo de produzir a humanidade nos indivíduos; é preciso que a escola desenvolva
a qualidade da imagem subjetiva da realidade a ser construída, aliada a um projeto
de humanização.
Nesse sentido, o professor precisa reconhecer o quão essencial é o seu papel
dentro da escola, rumo ao projeto histórico de uma sociedade sem classes, mas
isso não acontecerá sem o domínio de uma consistente base teórica, ou seja, sem
uma teoria revolucionária. Lombardi (2013, p. 15) afirma que “o educador precisa
romper com as pedagogias escolares articuladoras dos interesses da burguesia e
vincular sua concepção e sua prática a uma perspectiva revolucionária de homem
e de mundo” .
2 A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA NA BAHIA
É no movimento histórico de dominação da cidade em relação ao campo,
direcionado pelo modo de produção capitalista, que a Escola da Terra/UFBA
foi elaborada a partir de uma base científica capaz de habilitar os professores a
construírem um projeto superador de educação no campo, visto que “tem-se
observado que os elementos metodológicos presentes em documentos oficiais
para a Educação do Campo são de base neoliberal, escolanovista e construtivista, o
que requer uma profunda reorganização para a Educação do Campo de qualidade”
(MARSIGLIA e MARTINS, 2014, p. 177).
O Curso foi estruturado considerando parâmetros teórico-metodológicos do
MHD, da teoria Psicológica Histórico–Cultural e da PHC enquanto alternativa que
desponta da crítica à realidade das escolas no campo, às tendências idealistas da
Educação e, à atual organização do trabalho pedagógico da escola no campo,
buscando avanços na base teórica de formulação e intervenção dos professores.
Foram desenvolvidas 3 edições do Curso de Aperfeiçoamento/Especialização
em PHC para as Escolas do Campo. Implementado em 2014, 2015-2016, 2016-2017
atendendo um total de 1700 professores de 85 municípios da Bahia, organizados
em 10 polos de formação.8.
O Curso foi organizado na modalidade de alternância, com Tempo Universidade
(TU) e Tempo Comunidade (TC), em 4 módulos sequenciados com 16 horas
presenciais, o TU, e 34 horas semipresenciais, TC. No TU as aulas foram ministradas
por um Professor Formador e no TC, os professores cursistas foram assistidos por
8 Na chamada acerca da adesão à Ação Escola da Terra na Bahia, foram aproximadamente 13 mil
professores interessados, contudo, pelo contingenciamento do financiamento, a UFBA pôde atender
em escala decrescente e está em negociação com o Governo Federal para novas edições.
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um Professor denominado de Assessor Pedagógico. Registra-se que a formação9
de Professores Formadores e Assessores Pedagógicos foi desenvolvida na sede da
UFBA, em 4 etapas que antecederam os TU nos polos de formação.
Em cada módulo buscou-se articular o conhecimento necessário a partir da
problematização, da análise dos fundamentos, das possibilidades epistemológicas,
e das proposições superadoras desenvolvidos através de momentos expositivos e
consequente aprofundamento dos estudos em grupos a partir de questões comuns
com posterior apresentação e discussão das sínteses no TU coordenado pelo
professor formador, e no TC, desenvolveu-se estudos recapitulando o conteúdo do
TU anterior e estudando o conteúdo do TU posterior coordenado pelo assessor
pedagógico discutindo a alteração da prática pedagógica de cada envolvido a partir
dos novos conhecimentos propiciados a partir da abordagem teórica promovida
pela formação da Escola da Terra.
No 1º módulo foram tratados os fundamentos sobre Modo de Produção, do
trabalho em geral ao trabalho pedagógico. Os 4 eixos fundamentais: a Concepção de
Educação do Campo; Projeto Político Pedagógico da escola no campo, Organização
do Trabalho Pedagógico e Currículo para as Escolas no Campo e o Financiamento
das escolas no campo.
No 2º módulo foram tratados os fundamentos e bases do processo de
alfabetização e letramento das crianças na multisseriação, tendo como eixo
norteador as concepções de desenvolvimento e aprendizagem advindos da
Psicologia Histórico-Cultural e da PHC além dos princípios para a organização
do ensino, considerando as relações mais gerais trabalho-capital e específicas do
trabalho pedagógico nas classes multisseriadas.
O 3º módulo tratou do desenvolvimento do psiquismo e sua relação com a
Educação Escolar. As dimensões a serem desenvolvidas da personalidade das
crianças. A ontologia do ser social, a teoria do conhecimento e do processo ensinoaprendizagem foram tratados, juntamente com a função social da escola, como
meio de acesso aos produtos culturais das diferentes áreas do conhecimento.
No 4º módulo foi recuperado o percurso de estudo até então bem como tratado
acerca do desenvolvimento do pensamento.
As orientações no TU subsidiaram a elaboração de relatórios técnico-científicos
versando sobre a PHC e o projeto de intervenção na escola com esta base teórica
entregues, segundo normas técnicas, como requisito para conclusão do curso em
nível de especialização.
Em síntese, buscou-se a elevação teórica na formação continuada dos
professores do Estado da Bahia, que atuam nas classes multisseriadas, nas Escolas
do Campo, tratando de conteúdos científicos sobre modo de produção, função
social da escola, teorias que explicam o processo de ensino-aprendizagem e
organização do trabalho pedagógico em classes multisseriadas. A constatação sobre
a assimilação destes conhecimentos foi possível de ser verificada na comparação
do domínio do conhecimento no inicio e no final do curso expresso nos relatórios
dos professores.

9 A formação contou com os professores Ana Carolina Marsiglia Galvão, Dermeval Saviani, Ligia
Marcia Martins, Newton Duarte.
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS FINAIS
Destacamos avanços relevantes à formação de professores das classes
multisseriadas no campo: 1) a consistente base teórica, assegurada nas exposições
teóricas, nas indicações das leituras dos referenciais bibliográficos utilizados e nas
orientações para o tempo escola permitiram avanços na compreensão, explicação e
capacidade de proposição na escola, para o trabalho pedagógico, dos participantes
dos Cursos; 2) a unidade teórico metodológica assegurada no trato com os conteúdos
abordados no curso, com base na bibliografia disponibilizada, asseguraram que fosse
possível avançar na capacidade explicativa sobre teoria educacional e pedagógica
para as escolas no campo.
Reconhecemos os limites e desafios que materializam a luta de classes,
com destaque a falta de recursos materiais necessários ao desenvolvimento do
projeto em condições propostas inicialmente, limite de tempo para apropriação
do conhecimento teórico pelos formadores, assessores pedagógicos e professores
cursistas, reduzindo a possibilidade de um estudo mais aprofundado, e resistência
por parte de alguns professores cursistas, principalmente gestores municipais à
base teórica a qual está embasada o projeto do curso de formação.
Defendemos, por fim, esta formação de professores, em novas edições,
aperfeiçoadas, a partir da crítica. Isto porque em sua execução disputam-se recursos
públicos, rumos na formação humana e, em última instância, o projeto histórico para
além do capital, o projeto histórico socialista.
TRAINING OF TEACHERS IN HISTORICAL-CRITICAL PEDAGOGY FOR SCHOOLS
IN THE FIELD IN BAHIA
ABSTRACT: The work presents experience of teacher training based on the historical and dialectical
materialism. There were three editions of an Improvement Course with complementation of hours,
characterizing Specialization in Historical-Critical Pedagogy for the Schools in teaching area for
teachers who work in multisite classes in Bahia. There is a need to continue this specialized training
based on the criticism of what has been done, which has given way to human formation during this
transition period.
KEY WORDS: Education field; Teacher Training, Historical-Critical Pedagogy

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN PEDAGOGÍA HISTÓRICO-CRÍTICO PARA
LAS ESCUELAS DEL CAMPO EN BAHIA
RESUMEN: Este artículo presenta una experiencia de formación del profesorado basado en la
perspectiva del materialismo histórico y dialéctico. Había tres ediciones de un curso de formación
con un horario de finalización de especialización que ofrece en Pedagogía Histórico-Crítico para
maestros Escuelas del Campo de trabajo en las clases multigrado en el campo en Bahía. Notas a una
continua necesidad de mejora de esta formación de la dirección de impresión crítico se ha logrado
en la formación humana en este periodo de transición.
PALABRAS CLAVE: Educación en el campo; Formación de Profesores, Pedagogía histórico-crítica
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O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES STRICTO SENSU
BRASILEIRAS SOBRE LUTA CORPORAL?1
Benedito Carlos Libório Caires Araújo2
Bartira Telles Pereira Santos3
Carlos Alberto Nunes Jr.4
RESUMO
Este estudo teve como objeto a produção do conhecimento acerca do conteúdo lutas corporais.
Compõe essa pesquisa exploratória a análise das produções na Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD), nos anos de 1996 a 2013. Analisamos o campo epistemológico das produções
e constatamos a baixa produção acerca das lutas na formação de professores de educação física.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Lutas Corporais; Produção do conhecimento

INTRODUÇÃO
Neste texto, analisamos a produção stricto sensu brasileira sobre o trato com o
conhecimento Luta/Luta Corporal, no campo da Educação Física e do Esporte.
Para tanto, tomamos como objeto os resumos de teses e dissertações disponíveis
na base de Dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, BDTD, no
período de 1996 à 2013. A adoção desta faixa temporal é justificada tendo em vista
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96)5,
o principal documento legal sobre educação brasileira, que nesse caso específico,
retoma o debate sobre a disciplina educação física na escola, e sua obrigatoriedade,
sob uma nova perspectiva.
METODOLOGIA
Do ponto de vista do método, enumeramos as etapas, caracterizado por três
momentos: 1) Pré-análise; 2) Descrição analítica e 3) Interpretação referencial
(TRIVIÑOS, 1987). Inicialmente, organizamos o material a ser analisado levando
em consideração nosso problema de pesquisa. Após esta pré-análise, partimos
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Sergipe (UFS), batukege@gmail.com
3 Universidade Federal de Sergipe (UFS), bartiratelles@gmail.com
4 Universidade Federal de Sergipe (UFS), carlosajrnunes@yahoo.com.br
5 Substituta da LDBEN 5692/71, período da ditadura civil militar no Brasil (1964-1984), “Art. 7º Será
obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas
de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira
o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. (Vide Decreto nº 69.450, de 1971)”
(BRASIL, 1971) sob o aspecto da aptidão física, tanto que se instituiu a lei 6.251/75 Politica Nacional
de Educação e Desporto, para tratar especificamente das questões que envolvem a educação física.
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para a descrição analítica na qual construímos tabelas buscando localizar no
material, respostas as seguintes questões, a saber: a) Quais pressupostos teóricos
(abordagens) tem norteado as concepções de lutas?; b) Como tais pressupostos
refletem nas concepções de homem, mundo, educação, escola e luta, ou seja, quais
as possibilidades de trato com o conhecimento lutas nos currículos de formação?;
c) Que tipo de currículo se tem demandado, considerando as discussões da área?
Observamos ainda, uma forte tendência às pesquisas voltadas para as questões
da saúde, atividade física e motora, e um número reduzido de estudos relacionados
a formação do professor de educação física, para atuar na docência, em outras
palavras há uma enorme carência de pesquisas que investiguem o conteúdo ensino
de lutas, tendo em vista a:
[…] necessidade de estabelecer-se a correspondência entre as disciplinas
escolares-ciências de referência, segundo a estrutura das mesmas e de acordo
com os métodos da atividade científica (SAVIANI, 2003, p. 173).

Nos gráficos abaixo, analisamos as áreas dos programas stricto sensu,
demonstrando que as preferências para discussões sobre o tema Lutas Corporais
está nos programas de pós-graduação em educação e educação física, uma
peculiaridade, é o quantitativo de mestres em educação física e doutores em
educação.

Gráfico 1 - Titulação e Área do Programa
Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, elaborado por nós

Gráfico 2 - Titulação e Instituição
Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, elaboração nossa
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Feitas estas considerações iniciais, apresentamos a seguir a síntese da
interpretação referencial (TRIVIÑOS, 1987), a última fase do método de análise de
conteúdo. Para seleção da amostragem, foram lidos 184 resumos selecionados pelo
buscador da BDTD (1996-2013), e tendo em vista a preocupação central deste tópico
foram selecionados 20 trabalhos, que, nos seus diferentes enfoques, debatem sobre
a especificidade da educação formal no trato com o conhecimento lutas corporais.
Dando sequência a exposição, buscamos apresentar o resultado da análise de
conteúdo tendo em vista as três perguntas dirigidas aos trabalhos analisados.
Quanto aos pressupostos teóricos (abordagens) adotadas nas pesquisas,
identificamos a presença de quatro abordagens teórico-metodológicas: EmpíricoAnalítica, Pesquisa Fenomenológico-Hermenêutica, Crítico-Dialética e a abordagem
Pós-Moderna. Ficou evidenciada nas análises realizadas a hegemonia da tendência
Pós-Moderna, mesmo quando esta, não era explicitamente nominada. Em diferentes
casos, o tipo de pesquisa, técnicas e critérios de cientificidade apontavam
para a abordagem empírico-analítica ou fenomenológica-hermenêutica e os
pressupostos gnosiológicos e ontológicos colocavam a pesquisa no âmbito
da tradição pós-moderna.
Para classificação das pesquisas, utilizamos como critério a identificação dos
“pressupostos teórico-filosóficos que definem e diferenciam as diversas abordagens
teórico-metodológicas utilizadas na pesquisa científica.” (SÁNCHEZ GAMBOA,
2007, p. 27).
Destarte, identificamos cinco estudos vinculados a abordagem EmpíricoAnalítica, nestes as problemáticas se destacavam pelo predomínio da objetividade
e priorizam o controle e o cuidado com a análise e sistematização dos dados
quantitativos.
A abordagem Empírico-Analíticas têm pressupostos epistemológicos comuns,
basicamente sob a influência do Positivismo e do neopositivismo.
Tal comportamento epistemológico dá maior atenção aos autores clássicos
do positivismo e da ciência analítica, que promove a neutralidade axiológica
e a atitude de imparcialidade por parte do pesquisador e consideram o
conceito de causa nas questões epistemológicas, como fundamental para a
explicação científica. (LAMAR, 1998, p. 37).

Seguindo uma orientação Fenomenológico-Hermenêutica, foram identificados
mais seis casos, com abordagem qualitativa, que privilegiam nos problemas as
questões: “desenvolver uma reflexão sobre o processo de escolarização de um bem
cultural”, “pesquisa baseada na própria experiência”, “análise de dados com base
em significados expressos pelos participantes.”
O que caracteriza essa tendência é, especialmente, o uso de técnicas
qualitativas e não quantitativas, como narrações, análise de discurso,
depoimentos, entrevistas e vivência, preocupando-se com uma argumentação
sólida e abrangente sobre o tema como fonte de dados e informações. Busca
descobrir quais são os pressupostos ideológicos que estão implícitos no
discurso a ser analisado. Confia na capacidade de reflexão do pesquisador,
sujeito que interpreta, conhece e dá sentido aos fenômenos e, no processo
lógico de interpretação, tem uma “uma maneira de conhecer seu significado
que não se dá imediatamente; razão pela qual precisamos da interpretação
[...].” (SÁNCHEZ GAMBOA, 1996, p. 120).
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De modo minoritário, identificamos três estudos relacionados à abordagem
crítico-dialética. Destes, dois trabalhos foram desenvolvidos no Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, dentro da mesma linha:
Linha de Estudos e Pesquisa em Educação Física Esporte e Lazer.
A perspectiva crítico-dialético apreende o fenômeno em seu desenvolvimento
histórico e em suas inter-relações e suas expressões concretas, ligadas a outros
fenômenos com seus processos singulares de transformações, potencialidades e
contradições. O conhecimento tem sentido quando revela as nuances da fase de
desenvolvimento da atualidade da sociedade.
Sua abordagem teórico-metodológica prescinde a articulação plena de três
categorias: totalidade, contradição e mediação.
Fechando a amostra, identificamos seis estudos com problemáticas orientadas
pela tendência Pós-Moderna.
Vemos assim, parte significativa da amostra, signatária de uma concepção
política conservadora, em que a retórica da cidadania, protagonismo, inclusão
naturaliza um cenário em que as desigualdades sociais caminham lado a lado com a
legalidade política e a impotência cívica, muito demarcadas pela não superação do
atual modelo, revela-se um ajuste dentro do quadro jurídico e cívico burguês. Nesta
conjuntura, a noção de pós-modernidade passa a ser de um modo ou de outro cara
à direita, pois refletem as necessidades de adequação ao status quo.
Quanto a explicitação do debate sobre o conteúdo luta corporal, a pesquisa
identificou duas dissertações de mestrado em que as autoras apresentam um debate
do conceito lutas/lutas corporais.
Quanto ao exercício teórico, as autoras se aproximam no que diz respeito a
preocupação com o trato pedagógico do conteúdo lutas/lutas corporais,
Nas duas produções consideramos avanços significativos no trato do
conhecimento Lutas, bem como em sua relação pedagógica, entretanto,
identificamos limites explicativos sobre o fenômeno estudado, especialmente, por
terem base idealista e monista6.
Para a autora, não existe distinção entre as atividades e sua intencionalidade,
isso evidencia uma percepção cindida do objeto, com proeminência para a aparencia.
Por este motivo a autora cai em uma armadilha, em meio a qual, o conceito perde a
sua especificidade.
A escolha de um termo para tratar dessas atividades pode ser subjetiva
dependendo do entendimento do pesquisador e de onde ele deseja chegar
com o seu emprego. Arte Marcial, Esportes de Combate, Luta, Lutas. No
contexto esportivo-educacional, no qual se fundamenta a escrita deste
texto, os termos Luta/Lutas contemplam as intenções e anseios da pesquisa.
(GOMES, 2008, p. 35, grifos nossos)
6 Quando mencionamos a base idealista, identificamos em Gomes uma ênfase no objetivo, como são
caracterizadas as tendências Empirico-analiticas, e em Turelli, uma análise fundada na subjetividade,
nas impressões dos sujeitos sobre o que fazem, característico da abordagem da fenomenologia.
Em ambas, não há uma relação dualista entre subjetivo e objetivo, como Lukács, 2012, nos alerta
em relação ao espelhamento entre sujeito e objeto, bem como uma atividade que seja objetiva e
subjetiva simultaneamente (dualista) de base material (materialista).
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O relativismo conceitual oscila de acordo os critérios do autor, e não com
o desenvolvimento histórico da prática concreta das atividades de Lutas. Nossa
posição entra em consonância com Kosic, 1976, para quem,
O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a
concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob
o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência
externa do fenómeno se desvenda a lei do fenómeno; por trás do movimento
visível, o movimento real interno; por trás do fenómeno, a essência (KOSIC,
1976, p.16, grifos nossos)

Partindo da lógica apresentada por Kosic, 1976, perguntamos: O que
definiria a essência do fenômeno lutas para que não caíssemos na armadilha da
pseudoconcreticidade? Partir de uma ontologia materialista, ancorada no conceito
de atividade, desenvolvido pelos pensadores soviéticos do início do século XX. Nesse
sentido, entender como o homem se humaniza, e qual atividade é responsável por
isso (trabalho), e na decomposição da atividade, entender entre necessidade, motivo
e ação, desencadeia uma função dupla simultânea, no pensar/fazer, as contradições
na unidade intencional, que no caso das lutas, em seu momento de preponderância
da contradição matar/morrer, que passa simbolicamente, a ser regido pelo binômio
vencer/perder, na sua ressignificação pedagógica.
ABSTRACT: This study had as its object the production of knowledge about the content corporal
fight. This exploratory research composes the analysis of the productions in the Biblioteca Digital
de Teses e Dissertações (BDTD – Digital Library of Theses and Dissertations), from 1996 to 2013. We
analyze the epistemological field of the productions and we verify the low production about the
corporal fight in the formation of physical education teachers.
KEYWORDS:production of knowledge; corporal fight; formation of teachers;
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo la producción de conocimiento acerca de las luchas
corporales de contenido. Hace que este análisis exploratorio de las producciones en la Biblioteca
Digital de Tesis e Disertações (BDTD) en los años 1996 y 2013. Se analizó el campo epistemológico de
la producción y encontró la baja producción de las luchas corporales en la formación de profesores
de educación física.
PALABRAS CLAVES: producción de conocimiento; luchas corporales; formación de profesores

REFERÊNCIAS
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995
GOMES, M. S. P. Procedimentos pedagógicos para o ensino das lutas: contextos e
possibilidades. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física
da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2008.
LAMAR, A. R. A pesquisa educacional e a concepção kuhniana da ciência: o caso das
teses de doutorado da Fe/UNICAMP. Campinas, SP: UNICAMP, 1998.
LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social I. São Paulo: Boitempo, 2012
SÁNCHEZ. A Epistemologia da pesquisa em educação. Campinas/SP: Práxis, 1996.
______. Quantidade-Qualidade: para além de um dualismo técnico e de uma dicotomia
epistemológica. In: SANTOS, J. C. Pesquisa Educacional Quantidade-Qualidade. São Paulo:
Cortez, 1997.
______. Pesquisa em Educação: métodos e epistemologias. Chapecó: Argos, 2007.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 11 - MOVIMENTOS SOCIAIS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2834

SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 8.ed. Campinas: Autores
Associados, 2003
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
Educação. São Paulo: Atlas, 1987

RESUMO EXPANDIDO | GTT 11 - MOVIMENTOS SOCIAIS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2835

A VANGUARDA DO ATRASO: EDUCAÇÃO FÍSICA
DIANTE DOS DILEMAS DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

1

Benedito Carlos Libório Caires Araújo2
Felipe Sousa de Brito3
Karla Suely Santos Ferreira4
RESUMO
Nesse texto discutimos o papel da Formação de professores, nas licenciaturas de educação física,
demonstrando que o cenário acadêmico e legal não avançaram no mesmo compasso dos estudos da
área sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores; Educação Física; Licenciaturas

INTRODUÇÃO
A ideia central desse texto, pertence a um debate sobre concepções currículos
de educação física, que resistem, ideologicamente, a quase 30 anos, e que nos
demandam entendimento no presente, tomado na atualidade por um exercício
mimético empobrecido, no âmbito das práticas escolares.
Com esta finalidade, destacaremos o acúmulo produzido na Rede de Pesquisas
e Estudos em Educação Física, Esporte e Lazer5 e nos Fóruns das Licenciaturas
Ampliadas em Educação Física6. Em que, a análise de conteúdo, buscando localizar
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Sergipe (UFS), batukege@gmail.com
3 Universidade Federal de Sergipe (UFS), felipebritoedf@gmail.com
4 Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED), karlasuely11@gmail.com
5 “O Grupo LEPEL/FACED/UFBA, construído no ano de 2001, tem como atividade central o
desenvolvimento do PROJETO INTEGRADO DE PESQUISA PROBLEMÁTICAS SIGNIFICATIVAS DO
TRABALHO PEDAGÓGICO, DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE ABORDADAS ATRAVÉS DE
PESQUISA MATRICIAL. Compõe a Rede LEPEL, da qual é o Grupo originário.
6 Rodrigues, 2014, descreve a criação do Fórum como um mecanismo que auxiliassem o debate
sobre a fragmentação das licenciaturas, vejamos: “Em relação da Licenciatura Ampliada estamos
realizando reunião com o objetivo ampliar o debate no campo de formação de professores em
Educação Física e que possamos dialogar com as demais áreas que estão discutindo a fragmentação
da formação, como é o caso da pedagogia. Para dialogar com os demais pesquisadores sobre a
Licenciatura Ampliada foi constituído o Fórum Dos Cursos de Licenciatura Em Educação Física de
Caráter Ampliado que foi fundado durante a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
182 da Ciência – SBPC – ocorrida em São Luiz/Maranhão, em julho de 2012 com o objetivo de debater
e consolidar a perspectiva da Licenciatura Ampliada nos cursos de Educação Física para atuarem
nas áreas educacionais, da saúde, do lazer, do esporte, entre outras. A II reunião foi realizada em
Goiânia/GO, na ESEEFEGO, em 30 de novembro a 1º de dezembro de 2012. A III reunião do fórum
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no material, expressões das seguintes categorias de conteúdo: concepção de projeto
histórico, concepção de formação, concepção de currículo.
Tomemos o pensamento de Haimo Hartmuth Fensterseifer, 1986. O autor, a
partir de uma leitura crítica da historicidade dos currículos, da evolução da estrutura
do pensamento pedagógico na formação do profissional de Educação Física e da
análise dos planos e programas de ensino, explicita as ideias pedagógicas da época,
a) processo de formação profissional acrítico, a-histórico e a-científico;
b) currículo desportivizado;
c) desconsideração, na graduação, do contexto de inserção social;
d) o saber é tratado de forma fragmentada;
e) ocorre dicotomia entre teoria e prática;
f) o processo de formação está voltado para a estabilização do sistema
vigente;
g) importam-se e aceitam-se modelos teóricos acriticamente;
h) a orientação na formação é voltada para atender classes favorecidas
socialmente;
i) enfatiza-se o paradigma da aptidão física com forte influência da área
biológica; e
j) o esporte é interpretado como: estabilizador do sistema, condicionamento,
rendimento, aptidão física, importação cultural, alienador e pautado no
modelo de alto rendimento.

O estudo apreendeu os mecanismos internos do processo de formação
profissional, pautado por determinadas concepções acerca da Educação Física e
da formação profissional, sustentando um paradigma curricular baseado no modelo
‘técnico linear de Tyler’, 1949, onde prevalece o interesse eminentemente técnico e
destaca-se o enfoque curricular empírico-analítico, e tem como princípios básicos
preparar indivíduos para desempenharem funções em situações definidas, e basear
o currículo de modo a atender funções e situações. Este modelo predominava nos
currículos dos cursos de Educação Física analisados. (FENSTERSEIFER, 1986)
Dessa forma, podemos afirmar que a Educação Física, considerando os valores
pedagógicos proclamados nos seus currículos é a expressão da vanguarda do
atraso7, na medida em que “Os esforços em manter o trabalho pedagógico num
ideário que desvaloriza o caráter político da educação imergem o professor em
práticas que, traduzindo sua alienação particular, a reproduzem em seus educandos
ocorreu durante o XVIII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e V Congresso Internacional
de Ciências do Esporte – CONBRACE/CONICE organizado pelo Colégio Brasileiro de Ciências
do Esporte – CBCE em Brasília/Distrito Federal, de 02 a 07 de agosto de 2013. Nesta III Reunião
foi aprovada a realização da IV reunião do fórum nacional de licenciatura em Educação Física de
caráter ampliada na Universidade Federal da Bahia - UFBA realizada nos dias 31 de outubro a 1ª
de novembro de 2013 com participação de professores e estudantes representando: Associação
Nacional pela Formação de Profissionais em Educação – ANFOPE (Regional Nordeste), Movimento
Nacional Contra a Regulamentação do Profissional de Educação Física – Mncr, Executiva Nacional
dos Estudantes de Educação Física – Exneef, Universidades Esefego, UEG, Uefs, UFF, UFG, Unemat,
Ufba, Ufpa, UFS, Ufsm, Ufrpe, Ufrrj e a presença do GTT Formação Humana e Mundo do Trabalho do
Cbce. (RODRIGUES, 2014, p. 181-182)
7 Termo cunhado por Francisco (Chico) de Oliveira em seu artigo Hegemonia às avessas (PIAUÍ,
janeiro de 2007) – “[...] a vanguarda do atraso e o atraso da vanguarda”, trouxemos esse termo por
entender que a educação física, na sua concepção hegemônica no Brasil durante a ditadura civil
militar (1964-1986), representava o que tínhamos de mais atrasado nas concepções pedagógicas, e a
partir das intervenções do Banco Mundial, passaram a ser referência para as outras licenciaturas, em
outras palavras, as teorias pedagógicas sustentadas por um dualismo biologicista-naturalista são as
referencias atuais para a construção do edifício teórico das perspectivas dominantes.
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[...]” (MARSIGLIA, 2011, p. 8). Tais práticas são a expressão na atualidade do que
há de mais perverso no universo ideológico ao qual estão ligadas as pedagogias
hegemônicas.
Taffarel, 1993, a partir da análise da dinâmica interna e dos traços essenciais do
trabalho pedagógico na produção e apropriação do conhecimento, consideradas as
manifestações das contradições no interior do Curso de Educação Física, sinaliza para:
as dicotomias entre ‘teoria e prática’ e a desqualificação do coletivo de trabalhadores
no processo de qualificação acadêmica, quando da corporificação de mecanismos
que correspondem à forma capitalista de organização do trabalho, posto isso, fará
a defesa de um currículo estruturado a partir das seguintes dimensões: A) a ‘Base
Curricular Comum’; B) os eixos curriculares, que admitem o curso como instância de
produção do conhecimento, garantindo-se a indissociabilidade entre teoria e prática
e a qualidade da formação teórica; C) a gestão democrática. (TAFFAREL, 1993, p. 7)
Partindo da sistematização científica de uma experiência concreta, demonstra
o que significa orientar o ensino segundo um projeto histórico-social. O trabalho –
desenvolvido no interior de uma universidade pública em franca destruição – permitiu
defender a tese de que as propostas de reestruturação curricular, se quiserem
avançar de maneira consequente, terão que explicitar os conflitos e contradições
que demarcam a formação de professores, bem como proposições superadoras.
Segundo dados levantados junto ao Ministério da Educação, existem duas
modalidades de formação na Educação Física: Licenciatura e a Graduação
(Bacharelado), em um total de 1.103 cursos: 663 licenciaturas e 440 bacharelados.
Destas, somente 137 são licenciaturas em Universidades Públicas Presenciais.

Quadro 1- Caracterização dos cursos de Educação Física Brasil
Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC. Acesso em: 05 abr. 2012.

Evidenciam-se, nestes dados, portanto, três tendências na formação de
professores de Educação Física no país: os cursos de bacharelado que visam formar
profissionais para atuarem no mercado não escolar, a iniciativa privada na formação,
que visa lucros com a formação de profissionais e a iniciativa à distância, que visa o
aligeiramento e diminuição nos gastos com a formação de professores. (TAFFAREL,
2012, versão digital)
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Em contrapartida a esta perspectiva de esvaziamento do currículo e de
descaracterização das Políticas de Formação de professores, nos colocamos ombro
a ombro com aqueles para quem pensar a educação, no bojo das contradições
sociais, como ferramenta capaz de favorecer a emancipação do homem equivale a,
no sentido formulado por Saviani “Tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer
os elementos de sua situação para intervir nela transformando-a no sentido de uma
ampliação da liberdade, da comunicação e colaboração entre eles” (2002, p. 39)
é uma tarefa para qual é exigida clareza sobre quem é esse novo homem que se
deseja formar, e para que sociedade.
De nossa parte, uma pedagogia articulada aos interesses populares valoriza a
as instituições formais de ensino, enquanto instância mais desenvolvida de difusão
do saber clássico, particularmente importante para os trabalhadores, devido à
marginalização econômica, política e cultural a que esta classe está submetida.
Por tudo isto, que diante da constatação da necessidade da elevação do grau
de desenvolvimento da cultura corporal8 no âmbito dos currículos de formação de
professores, consideradas antigas e persistentes deficiências no âmbito da produção
do conhecimento, agudizadas na atualidade, por uma utopia pragmática, com forte
influência na construção do psiquismo humano.
THE LASTING VANGUARD: PHYSICAL EDUCATION BEYOND THE DILEMMAS OF
TEACHER FORMATION
ABSTRACT: In this paper we discuss the role of teacher formation in physical education degrees,
demonstrating that the academic and legal scenario did not advance at the same pace as the area
studies on the subject.
KEYWORDS: teacher formation; physical education; graduation

LA VANGUARDIA DEL ATRASO: EDUCACIÓN FÍSICA ADELANTE DE LOS
DILEMAS DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS
RESUMEN: En este texto se discute el papel de la formación del profesorado en la educación física de
grado, lo que demuestra que el panorama académico y jurídico no han avanzado al mismo ritmo que
el campo de los estudios sobre el tema
PALABRAS CLAVES: Formacion del maestros; Educación Física; Graduación de professorado
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8 Entendemos a “Cultura Corporal como categoria teórica que nos permite apreender no pensamento,
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PÔSTER

CARTAS PARA A ALDEIA: CORPO, TERRITÓRIO E
LUTA INDÍGENA1
Lucenildo Alves de Sousa2
Marta Genú Soares3
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Jogo Indígena; Práticas Corporais.

1 INTRODUÇÃO
A luta pelo território da Terra Indígena-TI Maró surgiu a partir do ano 2000, em
que nós da Aldeia Novo Lugar tomamos consciência de nossas culturas e identidade
indígena e iniciamos um intenso desafio sobre o território, por conta das invasões
dos madeireiros nas proximidades de nosso território.
Frente a essa problemática, perguntamos como ensinar sobre direito territorial
na aula na Escola Indígena? Para responder a questão central, indagamos ainda:
Como os indígenas Borarí reconhecem seu território por meio de práticas corporais?
Como mobilizar a escola para ensinar a história da terra da Aldeia Novo Lugar?
Este estudo reflete sobre o território indígena e foram elaboradas cartas,
como material didático e usa a cartografia como metodologia para elaboração das
Cartas para a Aldeia, com a técnica exploratória e o desenho de imagens de práticas
corporais e entrevistas com os idosos.
O material foi aplicado na Aldeia de Novo Lugar, localizada nas margens
esquerda do Rio Maró, região do Rio Arapiúns na Escola Municipal de Ensino
Infantil e Fundamental São Francisco na turma do 5º ano do ensino fundamental.
Participaram dessa pesquisa cinco alunos sendo três meninos e duas meninas com
uma faixa etária de 11 a 13 anos de idade.
2 CARTAS QUE TRATAM DE MAPAS, HISTÓRIA E LUTA
A cartografia do território T.I MARÓ foi elaborada pelos próprios alunos que
não mediram esforço para realizar suas atividades. A Primeira Carta com o tema
O passado e a Harmonia com a Natureza, foi concluída com o de Língua Indígena
Nheengatu e Notório Saber. A Segunda Carta refletiu sobre a Luta pelo Território
para mostrar a luta pela defesa do território e ele também falou da forma de
organização do povo quando precisam fazer algum tipo de ação para manifestar
suas indignações contra os órgãos públicos que muitas das vezes deixam a desejar.
1 Este estudo não contou com financiamento.
2 UEPA, lucenildoalvesparfor@gmail.com
3 UEPA, martagenu@gmail.com
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Já a Terceira Carta: A chegada das Empresas Madeireiras falando da chegada das
empresas no território para extrair madeiras ilegais de dentro do território. A 4ª
Carta tratou A busca pelos Direitos, foi elaborada com a entrevista com as lideranças
para conhecer a história e luta pelos direitos de território que teve como pesquisa a
forma que os órgãos públicos se disponibilizaram para nos ajudar pela busca pelos
seus direitos. A última carta de número cinco, mostra que Somos Brasileiro e Pelo
Sangue de Nossos Antepassados não desistimos nunca.
3 CONCEITOS GERAIS DE TERRITÓRIO
Segundo Baníwa (2006, p.101) “o território, onde este é entendido como um
espaço dos cosmos, mas abrangente e completo. Para os povos indígenas, o território
compreende a própria natureza dos seres naturais e sobre naturais, onde o rio não é
simplesmente o rio, mas, inclui todos os seres, espíritos e deuses que nele habitam”.
De fato, o que o autor fala é a mais pura verdade, pois os povos indígenas
tratam a natureza como a sua própria mãe e não é à toa que eles preservam para
mantê-la viva, e repassar todos seus costumes, tradições e para manter a cultura de
um povo valente e guerreiro que nela habitam.
Santos (1994, p.16) diz que o território é lugar físico e de identidade de um
povo, nas palavras do autor o território é feito se fazendo, com técnicas, normas e
ações. Como “conceito puro, o território é constituído de forma, mas, como conceito
híbrido, o território usado é constituído de objetos e ações, sinônimo de espaço
humano, espaço habitado’’.
Para saber sobre o território Maró, é preciso ler sobre conhecimento e
identidade, pois, a Terra Indígena Maró foi formada a partir de um processo de
auto-reconhecimento indígena levado a efeito por três comunidades na Gleba Nova
Olinda, oeste do Pará (PEIXOTO; PEIXOTO, 2012, p.176).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos da turma identificaram a partir das lutas dos antepassados e das
práticas corporais na Aldeia o conteúdo de ensino da cultura e a mobilização do
povo por meio da Cartografia do Povo Borarí que servirá como Material Didático
para a escola indígena da Terra Maró e de outras aldeias, podendo ser roteiro de
material didático contextual para as escolas de diferentes etnias
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA DO CAMPO EM
SÃO SEBASTIÃO – AL1
Luciano Soares da Silva2
Joelma de Oliveira Albuquerque3
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; Educação do campo; Prática pedagógica.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente os movimentos sociais do campo vêm travando uma luta constante
com o objetivo de evitar o fenômeno crescente do fechamento de escolas no campo,
privando inúmeros indivíduos do meio rural do acesso à educação. Segundo dados
de 2012, do Ministério da Educação, nos últimos dez anos, cerca de 13 mil escolas do
campo fecharam. (...) as informações apuradas pelo MST, (...) revelou que um total
de 37 mil escolas foram fechadas na última década. (HORÁCIO; ROSENO, 2014,
p.38).
Esse é apenas um dos aspectos da negação do conhecimento sistematizado
que permite o desenvolvimento humano. Nas escolas que resistem, marcadas
pelas determinações e contradições do modo de produção capitalista, ainda há
a negação do conhecimento pela via do currículo (SAVIANI, 2008). Quando se
trata da disciplina Educação Física, este problema se agrava, em especial, dada
a incompreensão do objetivo desta no currículo escolar, proveniente da histórica
separação entre trabalho manual e intelectual que expressa o rebaixamento da
escolarização da classe trabalhadora, que se aprofunda ainda mais na cisão entre
campo e cidade.
Assim, parte-se da compreensão da Educação Física enquanto produção históricocultural da humanidade, e que, portanto, precisa ser tratada pedagogicamente nas
escolas, de modo que os alunos possam se apropriar de forma sistematizada dos
elementos da cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1992) na direção deuma
formação omnilateral. O objetivo foi identificar e analisar como acontece a prática
pedagógica de professoras de uma escola do campo na cidade de São SebastiãoAL, levando em consideração o modo de produção capitalista e as dificuldades
educacionais enfrentadas nas escolas camponesas.
1 Esta pesquisa não recebeu nenhum tipo de financiamento.
2 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), lu.comp.ufal@gmail.com
3 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), joelma.albuquerque@proex.ufal.br
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2 METODOLOGIA
Valemo-nos do materialismo histórico-dialético, segundo o qual “[...] fundase em categorias que são expressão das próprias relações sociais e que, portanto,
permitem apreender em sua essência os problemas reais, concretos, relativos à
vida, ao trabalho, à educação” (VENDRAMINI, 2008, p.127). O estudo foi delineado a
partir de três categorias: Educação, Educação do Campo, e Educação Física Escolar,
e o instrumento para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. As fontes
foram três professoras de uma escola do campo, e o núcleo da reflexão foi a prática
pedagógica de professores de Educação Física em uma escola camponesa.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A professora A ensina a Educação Infantil (Pré-escola); a professora B trabalha
com as disciplinas de Literatura, Arte, Ensino Religioso e Educação Física; e a
Professora C leciona a disciplina Educação Física nas turmas do Ensino Fundamental
II.Segue-se um exemplo das falas das professoras. Quando perguntou-se sobre se
estas se referenciavam em alguma perspectiva de educação para desenvolver seu
trabalho na escola, ou de Educação Física, as respostas foram as seguintes:P.A:
“Eu me referencio através dos planejamentos, do livro didático, de orientações das
capacitações. [...] a gente faz através do lúdico, né, brincadeira de queimado, de
corda, de pega-pega”. P.B: “[...] desculpa, essa pergunta não sei responder”.P. C:
“[...] eu não sigo uma abordagem específica. Eu faço de forma livre, de acordo com
a cultura deles”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que a prática pedagógica das professoras se restringe às
atividades didáticas realizadas nos espaços em que acontecem as aulas de
Educação Física, a qual não contempla os aspectos do projeto político pedagógico
da escola e as relações que se dão entre a própria escola e a sociedade. Quase
sempre estas atividades são realizadas de forma assistemática, sem haver uma plena
organização do conhecimento, dando às aulas um caráter meramente recreativo.Do
mesmo modo, apresentam uma concepção de Educação do Campo bastante vaga,
apropriando-se superficialmente de uma abordagem pós-moderna, com o discurso
do cotidiano do aluno, e da família, o que termina por igualar o currículo escolar
com o conhecimento do senso comum.
REFERÊNCIAS
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: SABERES E APRENDIZADOS
POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo; Educação Física; Extensão Universitária.

1 INTRODUÇÃO
O projeto de Extensão “Terra Encantada: gente miúda, direitos integrais” e seu
subprojeto “Educação Física para o cerrado: contribuições para a formação humana
de crianças, jovens e professores/as do campo” objetiva fortalecer a autonomia, os
aspectos da vida comunitária e a centralidade da Escola dentro das comunidades
camponesas, defendendo o direito da criança e do jovem de estudar em seu
território, caso seja esta sua opção e de seus familiares. Desenvolve-se desde 2013
em co-parceria com as pessoas da escola e da Comunidade do Sertão, localizada na
zona rural do município de Alto Paraíso – GO na Chapada dos Veadeiros.
2 METODOLOGIA
O projeto é trans e interdisciplinar e conta/contou com a contribuição de
diferentes sujeitos da universidade, como estudantes e docentes dos cursos de
Jornalismo/Comunicação, Geografia, Artes Cênicas e Educação Física da UFG,
juntamente com os sujeitos do Sertão: famílias, crianças, jovens, trabalhadores/as
da escola. Atualmente, atuamos por meio de oficinas com conhecimentos diversos
advindos do Jornalismo e da Educação Física, e do Cine Sereno (projeção de
filmes sob o céu estrelado na casa das famílias). Mas, para além dessas atividades,
a proposta só tem sentido e significado pelas vivências múltiplas no cotidiano de
trabalho e de lazer da comunidade.
3 DESCRIÇÃO
O projeto traz à tona a Educação do Campo como política pública de educação
para atender às populações camponesas, seus interesses e especificidades negados
1 Faculdade de Educação Física e Dança/ Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG), elyssonbarros@
yahoo.com.br
2 Faculdade de Educação Física e Dança/ Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG), wester_
danillo@hotmail.com
3 Faculdade de Educação Física e Dança/ Universidade Federal de Goiás (FEFD/UFG), jacifef1@
yahoo.com.br
RESUMO SIMPLES | GTT 11 - MOVIMENTOS SOCIAIS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2846

ao longo da história e que sofre fortes ataques na atual conjuntura brasileira. A escola
do campo tem papel central nesse grande desafio, já que propõe um movimento
articulado entre os processos de ensino-aprendizagem, a vida dos sujeitos camponês,
sua lutas, identidades e o acesso aos conhecimentos científicos (CALDART, 2012).
Como bem exige uma educadora do Sertão: “Mais do que o direito à escola, ao
número de matrícula e ao estudo, queremos que as crianças tenham o direito de
aprender” (Delmar Rezende, primeira ida ao Sertão em 2013).
Nessa perspectiva, os saberes da cultura corporal são compartilhados e coconstruídos durante as oficinas, que acontecem a cada dois meses aproximadamente.
Durante nossa primeira experiência como estudantes-monitores na escola, em 2016,
ainda no início do curso de licenciatura, trabalhamos com alguns conhecimentos do
esporte previamente solicitados pela própria escola: o atletismo (especificamente o
arremesso de peso e o lançamento de dardo) e o voleibol. Segue abaixo um breve
relato dessa nossa primeira experiência como educadores do campo em formação.
Com as crianças do primeiro ao quinto ano produzimos juntos o peso do
Atletismo, utilizando balões, areia e fita adesiva. Após, as crianças exploraram o
material livremente e fomos inserindo alguns movimentos e técnicas de forma
a ampliar o repertório motor e de brincadeiras. Elas demonstraram apreciar a
experiência, compreender a essência do arremesso de peso e depois da oficina
continuaram a explorar o novo brinquedo de diversas formas.
A proposta pedagógica com o vôlei inseriu-se no processo que já vinha sendo
realizado pela professora de Educação Física da escola e é uma prática frequente
dos estudantes durante os momentos de intervalo das aulas. A intenção foi aprimorar
seus fundamentos básicos e aprender mais com a educadora da escola sobre o
trabalho pedagógico.
Entende-se “que uma disciplina é legítima ou relevante (...) quando a presença
do seu objeto de estudo é fundamental para a reflexão pedagógica do aluno e a
sua ausência compromete a perspectiva de totalidade dessa reflexão” (COLETIVO
DE AUTORES, 1992, p. 29). É dessa forma que enxergamos os conhecimentos da
Educação Física na escola do campo e da cidade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios, tensões, contradições, dificuldades e avanços são parte de um
projeto desta natureza. É a partir da construção de relações horizontais entre
sujeitos e instituições e da clareza de que o campesinato necessita ser fortalecido
que seguimos adiante.
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EDUCAÇÃO E DANÇA: UM MAPEAMENTO EM REDE
DO ENSINO DA DANÇA EM PROJETOS SOCIAIS NA
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INTRODUÇÃO
A educação é atribuída, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, artigo 1º, a diversos espaços, “... na vida familiar, [...]nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. (BRASIL, 1996).
Neste estudo trataremos a educação no campo não-formal, o qual se encontra
em projetos sociais, compreendidos no campo dos movimentos sociais.
Esses espaços transitam com as mais diversas culturas e conhecimentos, com a
perspectiva de valorização de suas origens e/ou pelo reconhecimento e identificação
daquela cultura e/ou conhecimento. Isso se configura e se estabelece de forma
não hierárquica e quase que na mesma velocidade em que são estabelecidos os
contextos sociais contemporâneos, que se constituem em meio aos fluxos de bens,
serviços, informações, pessoas, que questionam aquele fronteiras geográficas e
temporais (BAUMAN, 1999).
Olhar a dança, a educação e a cultura neste contexto e nesse campo é
compreender os sujeitos como produtores de cultura e também de percursos
culturais e formativos. Vendo que vivemos em um mundo focado em resultados
e lucros, identificamos outros olhares com valores éticos e humanos, que dão nos
espaços da educação não-formal (GOHN, 2014).
Assim, o objetivo deste estudo foi descrever as configurações dos projetos
sociais que ensinam dança na região metropolitana do Recife, excetuando-se a
capital e Fernando de Noronha.
METODOLOGIA
Para a descrição das configurações dos projetos sociais em dança como rede
social, identificamos as relações diádicas (entre duas pessoas) que compõem esta,
compreendida como uma “estrutura maior composta por uma série de relações
1 annekrp@outlook.com
2 ESEF-UPE, agehres@yahoo.com
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diádicas...” (ENNE, 2004, p. 240). Estas relações foram caracterizadas através da
identificação de estrelas, zonas e densidades (BARNES,1987).
O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva exploratória de
levantamento de dados (THOMAS; NELSON, 2002). Com a identificação da amostra,
foram entrevistados os sujeitos de 9 pontos de cultura e 3 instituições, realizando
assim a inquirição de 34 sujeitos que desenvolvem trabalhos no âmbito da dança.
Recorremos ao uso de entrevista estruturada, e os resultados foram apresentados
através das frequências na forma de dados absolutos e relativos. Os dados relativos
às estrelas, zonas e densidade foram descritos através de mapas de rede.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Da caracterização dos projetos destacamos que: o início das atividades de
dança, em sua maioria, deu-se no período de2004 até os dias atuais; o financiamento
público combinou-se com o financiamento privado; houve a predominância de
atividades de música e dança; as formas de dança predominantes são populares
e afro; a maioria dos projetos atende entre 91 e mais de 300 indivíduos; a maioria
dos sujeitos entrevistados possui curso superior ou superior incompleto; no que se
refere especificamente à formação em dança, o processo de formação apontou para
os espaços de educação não-formal; o mapeamento demonstrou baixa densidade
de relação entre os sujeitos no campo de atuação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo permitiu-nos estabelecer a caracterização de 12
projetos sociais e 34 sujeitos neles envolvidos que trabalham como dança na Região
Metropolitana do Recife, excetuando-se Recife e Fernando de Noronha.
Nesta caracterização destacamos o quantitativo de pessoas atendidas pelos
projetos sociais, bem como a natureza destes projetos, relacionados à cultura
popular e afro, centrados nas atividades de música e dança.
Contudo, identificamos uma baixa densidade de relações entre os sujeitos
dos projetos, apontando para redes de interação social com um padrão de não
compartilhamento e/ou isolamento.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo compreender a matriz de financiamento público do esporte no
Brasil de 2004 a 2015. Ela envolveu uma pesquisa documental para identificar a legislação da referida
matriz, bem como os dados das diferentes fontes de financiamento. Foi possível identificar que
há uma diversidade de fontes de recursos públicos para o esporte, sendo 56% orçamento, 23%
extraorçamentárias e 21% gastos tributários.
PALAVRAS-CHAVE: Estado; Fundo público; Política pública de esporte.

INTRODUÇÃO
O fundo público tem uma função integradora – que viabiliza a implementação
das políticas sociais –, e outra diretamente econômica – de garantir as condições
gerais de produção para reprodução ampliada do capital. No que tange ao esporte,
aquela se evidencia no financiamento das políticas esportivas sobre o discurso
da inclusão social, já esta, pelas garantias dadas pelo Estado para realização dos
megaeventos esportivos, em especial, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Rio 2016
(MASCARENHAS, 2016).
Neste contexto, a discussão sobre o financiamento se coloca como central no
debate das políticas públicas de esporte. As pesquisas sobre o financiamento do
esporte têm crescido nos últimos anos, mas, geralmente tratam apenas de temas
específicos vinculados ao direcionamento de uma fonte de recurso, ou mesmo de
uma política ou programa, isto é, não o analisam em sua globalidade.O estudo de
Mascarenhas (2016) foi pioneiro neste aspecto por identificar a base legal e classificar
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq a partir do Edital Universal 14/2014 e o
primeiro autor é beneficiário do Programa Institucional de Bolsas de Qualificação de Servidores do
IFG.
2 Todos os autores são membros do Avante/UnB, sendo o último coordenador. Professor do IFG e
Doutorando na FEF/UnB, fernandohenriquesc@gmail.com
3 Mestranda na FEF/UnB, claudiacatarino_@hotmail.com
4 Professor da SEDF e Mestre pela FEF/UnB,marinresende@yahoo.com.br
5 Professor da SEDF, servidor do ME e Doutorando na FEF/UnB, wagner.matias@outlook.com
6 Professor da FEF/UnB e Pós-doutor pela UERJ, fernandom@unb.br
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as fontes de financiamento do esporte, contudo se torna necessário avançar em
uma análise mais aprofundada e com dados sobre a totalidade do financiamento
do esporte.
Assim, este artigo tem como objetivo compreender a matriz de financiamento
público do esporte no Brasil, analisando todas as diferentes fontes de financiamento
do esporte, além de discutir o montante dos recursos de 2004 a 2015.
METODOLOGIA
Este estudo se pautou em uma pesquisa documental, sendo o período de
análise correspondente aos três últimos Planos Plurianuais (2004-2007, 2008-2011
e 2012-2015). Para tanto,se delineou em três fases: a) levantamento da legislação
relacionada ao financiamento público do esporte –disponível no Portal da Legislação
do Governo Federal –, em que foi possível identificar a base legal do financiamento
do setor, sendo definidas as diferentes fontes de financiamento; b) levantamento
dos dados das diferentes fontes financiamento esportivo federal, as fonte de
dados foram: SIGA Brasil, Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
(E-SIC), Portal de Loteria da Caixa Econômica Federal (CEF), Relatórios contábeis
da Federação das Associações de Atletas Profissionais (FAAP) e da Federação
Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF) e Demonstrativos de
gastos tributários da Receita Federal; e c) análise e discussão dos dados.Todos os
valores foram deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Diponibilidade Interna
(IGP-DI) a preços de 2015.
APRESENTAÇÃO EANÁLISE DOS RESULTADOS
O financiamento do esporte pelo Estado brasileiro vem desde o Decreto-Lei nº
3.199/1941, no governo Getúlio Vargas. O esporte passou a ser um direito legalmente
reconhecido no Brasil, tendo financiamento público, a partir da Constituição
Federal de 1988. Conforme pode ser visto no Quadro 1, a maioria da legislação
brasileira vigente sobre o financiamento público do esporte foi produzida pós-1988,
principalmente, partir da Lei nº 9.615/1998 – “Lei Pelé”.
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Quadro 1: As diferentes fontes e subfontes de financiamento do esporte no Brasil e sua base legal
Fonte: Portal da Legislação do Governo Federal.(Elaboração dos autores).

Assim, as fontes de financiamento do esporte no Brasil são: orçamentárias,
extraorçamentárias e gastos tributários.Estamos denominando estas de matriz de
financiamento público do esporte, conforme Gráficos 1 e 2.

Gráfico 1: Matriz de financiamento público do esporte no Brasil por fonte – Série 2004-2015
(valores em %)
Fonte: SIGA Brasil; (E-SIC); Portal de Loteria da CEF; Relatórios contábeis da FAAP e FENAPAF; e
Demonstrativos de gastos tributários da Receita Federal (Elaboração dos autores)
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Gráfico 1: Matriz de financiamento público do esporte no Brasil por subfonte – Série 2004-2015
(valores em %)
Fonte: SIGA Brasil; (E-SIC); Portal de Loteria da CEF; Relatórios contábeis da FAAP e FENAPAF; e
Demonstrativos de gastos tributários da Receita Federal (Elaboração dos autores)

Como poder ser visto no Gráfico 1, a maior parte dos recursos que compõem a
matriz de financiamento público esportivo é proveniente de orçamento federal, 56%
(R$ 16,48 bilhões), ou seja, é a fonte mais visível do setor.
Os recursos orçamentários são aqueles que transitam pelo orçamento federal, no
caso do esporte eles são provenientes de três subfontes (vide Quadro 1):
• Recursos ordinários do orçamento federal para o Ministério do Esporte (ME):
são provenientes de impostos federais (Imposto de Renda e Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI) e desvinculados das contribuições sociais.
Referem-se aos recursos da função “Desporto e Lazer” dentro do orçamento
federal. No orçamento do esporte é o principal recurso, tanto que teve
montante de R$ 12,15 bilhões (41,0%)7.
• Recursos ordinários do orçamento federal de outras unidades orçamentárias:
tem a mesma procedência do item “a”, contudo foram recursos das subfunções
do esporte – “Desporto de Rendimento”, “Desporto Comunitário” e “Lazer”
– gastos pelo Ministério da Defesa (R$ 1,49 bilhões de 2009 à 2011), Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (R$ 746 milhões de 2005 à 2011),
Ministério da Cultura (R$ 409 milhões de 2011 à 2013) e Fundo Nacional para
Criança a e o Adolescente (R$ 8,2 milhões de 2008 à 2009). O montante
desta subfonte foi de R$ 2,65 bilhões (8,9%).
• Recursos de contribuições de loterias: são repassados pela CEF diretamente
ao ME,representou R$ 1,68 bilhões (5,7%).
Alguns elementos chamam atenção em relação aos recursos orçamentários
para o esporte: os tributos que compõem eles são fruto de uma carga tributária
regressiva que é agravada para os mais pobres e aliviada para as classes mais
ricas (SALVADOR; TEIXEIRA, 2014); menos da metade dos recursos da matriz
7 Neste caso e a seguir, quando tiver o valor total da subfonte seguida de parênteses, estes se referem
a participação em relação a matriz de financiamento público do esporte, conforme Gráfico 2.
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de financiamento público do esporte (46,7%) passam pelo ME; houve uma forte
participação de outras unidades orçamentárias que direcionaram recursos para
ações esportivas; e embora os recursos de contribuições de loterias sejam o menor
desta fonte, eles são os únicos orçamentários que são vinculados ao esporte8.
No que tange aos recursos extraorçamentários – aqueles que não transitam
pelo orçamento federal,sendo repassados diretamente às entidades esportivas –, no
Gráfico 1 pode ser notado que estes são a segunda maior fonte de recursos para o
esporte, tendo arrecadado R$ 6,79bilhões, isto é, 23% da matriz de financiamento
público do esporte. Eles podem ser de 3 diferentes subfontes (vide Quadro 1):
• Repasses de loterias: são recursos repassados da CEF diretamente ao Comitê
Olímpico Brasileiro – COB (R$ 2,23 bilhões), aos clubes de futebol (R$ 632
milhões),ao Comitê Paralímpico Brasileiro (R$ 395 milhões) e à Confederação
Brasileira de Clubes9 (R$ 183 milhões). Os recursos desta subfonte totalizaram
R$ 3,44 bilhões (11,6%).
• Patrocínios de órgãos/entidades da administração federal: são recursos que
as empresas estatais aplicaram para desenvolvimento de programas, projetos
e ações esportivas. Estes patrocínios vieram ao longo do período da CEF (R$
1,3 bilhões), da Petrobrás (R$ 981 milhões), dos Correios (R$ 669 milhões),
da Eletrobrás (R$ 236 milhões) e das demais estatais (R$ 125 milhões). Os
recursos desta subfonte foram de R$ 3,28 bilhões (11,0%).
• Contribuição sobre salários e transferências de atletas profissionais: são
recursos para assistência social e educacional de atletas, recebidos pela
FAAP(R$ 76,9 milhões recebidos de 2004 a 2015) e pela FENAPAF (R$ 505
mil recebidos de 2011 a 2015). Esta subfonte recebeu no período R$ 77,45
milhões (0,26%).
Algumas questões chamam atenção sobre as fontes extraorçamentárias: o COB
é a entidade de administração esportiva que mais recebe recursos de loterias, além
disso, obtém recursos de outras fontes; as empresas estatais passaram a desempenhar
papel importante no financiamento do esporte, ampliando a participação do Estado
no setor; e embora os recursos do item “c” estejam garantidos em leis, tem havido
dificuldade das instituiçõesbeneficiadasde arrecadar a totalidade que deveria.
Em relação aos recursos de gastos tributários (desonerações tributárias e
isenções fiscais), eles somaram R$ 6,39 bilhões –21% da matriz de financiamento
público do esporte.O esporte teve gastos tributários de 5 subfontes (vide Quadro 1):
• Desoneração das entidades recreativas sem fins lucrativos:estas entidades
foram isentadas de Imposto de Renda de Pessoas Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). No período, foram isentadas de pagar R$ 3,04
bilhões (10,2%).
• Isenção fiscal de patrocínios e doações de pessoas físicas e jurídicas: está
pautada na Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) que possibilita deduzir 6% do
Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) e 1% do IRPJ. No período de 2007
8 Devem ser aplicados obrigatoriamente no setor
9 Teve recursos apenas de 2013 a 2015.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2857

a 2015, enquanto aquele foi de R$ 35 milhões, este foi de R$ 1,72 bilhões,
sendo no total R$ 1,75 bilhões (5,9%).
• Desonerações tributárias voltadas à realização dos megaeventos
esportivos:grande parte dos tributos federais foram isentados para que
houvesse a realização da Copa do Mundo 2014 (R$ 808 milhões) e os Jogos
Rio 2016 (R$ 781 milhões) – estes gastos tributários se deram de 2012 a 2015.
Esta subfonte totalizou R$ 1,59 bilhões (5,36%).
• Isenção de impostos na importação de equipamentos/materiais esportivos:
foram isentados o Imposto de Importação e o IPI, enquanto aquele teve
gasto tributário de R$ 15,53 milhões, este teve de apenas R$ 13,6 mil, ou seja,
somando R$ 15,55 milhões (0,05%).
• Isenção de tributos nas importações de bens recebidos no exterior e de bens/
materiais utilizadosno Brasil em eventos esportivos: esta foi a subfonte que
menos teve recurso ao longo do período, R$ 247 mil (0,001%).
Em relação aos gastos tributários é importante pontuar que: a presença de
desoneração das entidades sem fins lucrativas tem uma longa trajetória no Brasil,
tendo sido no setor esportivo a subfonte que mais se beneficiou no período; os
megaeventos esportivos consumiram não apenas gastos tributários, mas também
recursos orçamentários e privados para que fossem concretizados; e todas as
desonerações que compuseram os gastos tributários acabaram impactando na
diminuição de recursos orçamentários para diferentes direitos sociais, bem como
para o orçamento do esporte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há uma diversidade de fontes de recursos que formam a matriz de financiamento
público do esporte no Brasil, sendo este um desafio para ter a dimensão de totalidade
do montante recebido pelo setor.Sistematizá-la é um primeiro passo importante
para que sejam realizados novos estudos sobre os direcionamentos dos recursos de
cada uma das fontes.
É possível perceber pelas fontes, sobretudo as não-orçamentárias, que há
uma forte participação do esporte de rendimento e dos megaeventos esportivos,
que acabam priorizando a função econômica, em detrimento da função social do
Estado. Identificar e analisar a matriz de financiamento público do esporte é uma
ferramenta importante para que lutemos por políticas públicas de esporte que
garantam o direito deste bem sócio-cultural.
THE PUBLIC SPORT FUNDING MATRIX IN BRAZIL
ABSTRACT: This research aimed to understand the public sport funding matrix in Brazil from 2004 to
2015.It involved documentary research to identify the legislation of that matrix, as well as data from
different sources of funding. It was possible to identify that there are a diversity of sources of public
resources for sport, being 56% budget, 23% extraordinarily and 21% tax expenditures.
KEYWORDS: State; Public fund; Sport policy.

LA MATRIZ DE FINANCIACIÓN PÚBLICA DEL DEPORTE EN BRASIL
RESUMEN: Esta investigación tuvo como objetivo comprender la matriz de financiación pública del
deporte en Brasil 2004-2015.Implicó una investigación documental para identificar la ley de esa
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matriz, así como los datos de diferentes fuentes de financiación.Fue posible identificar que existe
una diversidad de fuentes públicas de financiación para el deporte, el presupuesto 56%, el gasto
extrapresupuestario 23% y el gasto tributario 21%.
PALABRAS CLAVES: Estado; Fundo público; Política pública del deporte.
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O FINANCIAMENTO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS
BRASILEIROS: UM OLHAR A PARTIR DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER1
Shayene Assis Costa2
Valleria Araujo de Oliveira3
Lênin Tomazett Garcia4
RESUMO
Este trabalho teve como objetivo compreender o processo do financiamento dos Jogos Universitários
Brasileiros (JUB’s) nos anos de 2014 e 2015 através da análise de documentos das políticas públicas
de esporte e lazer e entrevista com os atores responsáveis pela realização dos Jogos. Foi possível
identificar que, os valores destinado ao desporto universitário não corresponde aos valores
executados, bem como o distanciamento dos jogos universitários à proposta do esporte educacional.
PALAVRAS-CHAVE: Financiamento; políticas públicas de esporte e lazer; Jogos Universitários.

1 INTRODUÇÃO
Para estudar o financiamento do esporte, partimos do entendimento do que
são as políticas públicas através da análise das ações do Estado e as definições
das Políticas Públicas de Esporte e Lazer (PPEL). Essas políticas são determinadas
principalmente pelo Ministério do Esporte. Este Ministério ganhou sua capilaridade
em janeiro de 2003 (Governo Lula). Daí em diante o Esporte teve um orçamento tal
como uma política do Estado onde teria 1% do bolo orçamentário da união às suas
políticas de esporte e lazer, e suprir outras necessidades.
A Lei Pelé é um dos marcos fundamentais na Política Nacional de Esporte (Lei
nº 9.515, de 1998) compreende que o desporto brasileiro abrange práticas formais e
não-formais nas dimensões: educacional, de participação, de alto rendimento e de
formação. O esporte é compreendido nesta pesquisa, mormente pela sua dimensão
educacional, bem como o esporte de alto rendimento devido às proporções que
essas competições vêm alcançando.
Foi realizada a análise do financiamento dos Jogos Universitários Brasileiros
(JUB’s), mais precisamente as edições 62º e 63º do evento realizadas em Aracaju
(SE) e Uberlândia (MG) respectivamente, tendo como eixo norteador e investigativo
os documentos das políticas de esporte e lazer, sua perspectiva quanto ao tipo
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), shayenegyn@hotmail.com
3 Universidade de Brasília (UNB), Valleria.a.oliveira@gmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), lenintomazettgarcia@gmail.com
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de esporte fomentado e como esses fatores influenciaram na construção da atual
configuração e organização do evento.
2 METODOLOGIA
De cunho qualitativo, este trabalho se define como uma pesquisa descritivaexploratória. Como coleta de dados, foram utilizadas: análises documental e
entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas foram direcionadas em três âmbitos:
nacional, regional e institucional, sendo estas realizadas com o coordenador de
esporte e lazer da Universidade Federal de Goiás (responsável pelas inscrições
e direcionamentos das equipes desta Universidade), o presidente da Federação
Goiana de Desporto Universitário (FGDU) e o presidente da Confederação Brasileira
de Desporto Universitário.
Foram utilizados como fontes documentais: a) os regulamentos das competições
nos anos de 2014 e 2015; b) as leis que amparam o esporte e o lazer; c) web pages
oficiais do governo brasileiro e os documentos fornecidos pelo Estado; d) além de
outros documentos sobre políticas públicas, competições universitárias, esporte e
assuntos afins.
3 FINANCIAMENTO DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS: ENTRE O ESPORTE
EDUCACIONAL E DE ALTO RENDIMENTO
A lei que regulamenta o esporte universitário decreta que as instituições de
ensino superior devem criar praças esportivas para que seus alunos, incentivando
a prática esportiva. Além disso, fica instituído o Jogos Universitários Brasileiros
(JUB’s) como competição oficial e de responsabilidade da Confederação Brasileira
do Desporto Universitário (CBDU).
Em 19645 os JUB’s são considerados como uma atividade universitária regular
segundo o decreto nº 54.215, de 27 de agosto. Outra lei para importantes para o
esporte, é a Lei Agnelo/Piva, sancionada em julho de 2001.
Esta lei prevê que 2,7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação
bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização
estiver sujeita a autorização federal, será repassada ao Comitê Olímpico Brasileiro
(COB). Desses 2,7%, oitenta e cinco por cento serão destinados ao Comitê Olímpico
Brasileiro e quinze por cento ao Comitê Paraolímpico Brasileiro. Dos totais de
recursos correspondentes aos percentuais, dez por cento deverão ser investidos
em desporto escolar e cinco por cento, em desporto universitário. (BRASIL, 2001).
No conjunto dos ordenamentos legais concernentes à política nacional de
esporte, há que se atentar também para a Lei de Incentivo Fiscal, sancionada em
dezembro de 2006 (Lei nº 11.438). Esta lei estimula que as pessoas e empresas
patrocinem e façam doações para projetos de esporte ou paradesporto, estando em
uma das três manifestações: educacional, participação ou rendimento. A pessoa que
deseja ser patrocinadora de algum projeto terá 6% deduzidos do imposto devido.
5 O ano de 1964 configurou-se como o início da ditadura militar no Brasil. Os militares ficaram no
poder durante 21 anos, marcando a história brasileira com atos de censura e torturas. C.f. GERMANO,
1992.
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O JUB’s então é financiado através da Lei Agnelo/Piva (Lei nº 10.264 de 16
Julho de 2001) e do apoio conseguido com as cidades sedes, bem como conta com
a possibilidade de que setores da sociedade civil sejam atores da política de esporte
com vistas à arrecadação por via de patrocínio. Em entrevista durante o JUB’s 2016,
o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário relatou que a
CBDU possui um acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro:
O acordo que a gente tem com o Comitê Olímpico Brasileiro é que parte
desses recursos, a maior parte, que seria 50%. Na verdade, ali seria no mínimo
50%, seria aplicado no Jogos Universitários Nacionais, mas a gente gasta
mais de 50%. A gente gasta ai quase 60, 70% desses recursos no JUBs que é o
principal evento da CBDU. Então o JUBs é 100% financiado pelos recursos da
Lei Agnelo Piva. (Presidente da CBDU, entrevista concedida dia 06/11/2016)

Para que os JUB’s sejam realizados com o máximo de excelência, o presidente
da CBDU afirma que existe uma contrapartida da cidade escolhida como sede do
evento que se concentra principalmente na hospedagem das delegações.
Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro e a partir dos repasses da Lei Agnelo
Piva, os montantes arrecadados em 2014 e 2015 foram:

ANO DO REPASSE

REPASSES DA LEI AGNELO PIVA (2014-2015)

2015

24,48
12,24

2014

21,85
10,93
0,00

208,04
185,77

30,00 60,00 90,00 120,00 150,00 180,00 210,00

Valor em Milhões

VALOR REPASSADO
Desporto Escolar

Desporto Universitário

COB/ Confederações

Gráfico 1: Valores dos repasses da Lei Agnelo Piva nos anos de 2014 e 2015.
Fonte: COB, 2014-2015.

Do valor total repassado para o esporte universitário, apenas uma parte foi
executada, como é mostrada no gráfico abaixo, também nos anos de 2014 e 2015:
VALORES REPASSADOS E EXECUTADOS

ano do repasse

9.572.908,56
2015
12.237.605,30

7.871.657,52
2014
10.927.371,20

VALORES (EM MILHÕES)
Valor Executado
Valor Repassado

Gráfico 2: Valores repassados e executados a partir da Lei Agnelo Piva nos anos de 2014 e 2015.
Fonte: COB, 2014-2015.
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De acordo com o gráfico acima (gráfico 2), percebemos que os valores
repassados não equivalem aos valores executados, sendo contabilizados, nos dois
anos, R$5.720.410,42 milhões de reais não utilizados. Com relação aos valores
repassados e executados pelo desporto universitário entre os anos de 2014 e 2015,
ambos sofreram um acréscimo de 2 milhões de reais aumentando consideravelmente
a distribuição desse dinheiro para a realização de eventos, que teve uma variação
de R$ 2.794.840,02 de um ano para o outro (gráfico 3).
Os valores que são repassados dependem de uma burocracia bem como dos
interesses da gestão, e desta forma o valor executado não equivale ao repassado.
Com relação ao valor executado durante os anos de 2014 e 2015, temos:

ANO DE DISTRIBUIÇÃO

Distribuição do valor executado (2014-2015)
4.233.110,01

110.141,03

2015

116.104,05
59.133,95

2014

1.438.937,49
4.930.924,03

1.433.269,99

9.392,06
0,00

3.789.825,73

1.323.727,74

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

VALORES (EM MILHÕES)
Eventos Esportivos
Preparação Técnica
Formação de Recursos Humanos
Manutenção da Entidade
Gráfico 3: Distribuição dos valores executados no esporte universitário a partir da Lei Agnelo Piva
nos anos de 2014 e 2015
Fonte: COB, 2014-2015.

Em toda competição da CBDU o atleta arca com o pagamento de uma taxa
de inscrição no valor de R$ 85,00 reais. (Presidente da CBDU, entrevista concedida
em 06/11/2016). Segundo o Presidente da CBDU, “esse valor é o valor que chega
à CBDU. As federações têm autonomia de cobrar o valor que quiser desde que os
85,00 reais sejam pagos a CBDU”.
A nível regional, o pagamento das taxas de inscrições é realizado pelas
universidades ou pelos próprios os estudantes. Os valores cobrados geralmente
não são semelhantes, variando em cada evento realizado. Segundo o coordenador
de esporte e lazer da UFG, nos Jogos Universitários de Goiás a taxa de inscrição foi
de R$ 90,00 reais e a FGDU cobrou R$ 150,00 reais para efetivar a participação dos
estudantes do JUB’s.
Na fala do coordenador de esporte e lazer da UFG percebemos que o valor
cobrado na inscrição de cada estudante pela FGDU, neste ano, aumenta em R$
65,00 reais com relação ao preço que deve ser repassado à CBDU. O presidente da
FGDU justifica aumento deste valor relatando que essa diferença é utilizada para
RESUMO EXPANDIDO | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2863

confecção de camisas que seriam entregues para toda a delegação do estado de
Goiás que fosse para os JUB’s.
Ações como essas dificultam a participação dos estudantes que não têm
condições de arcar com a inscrição. Vale então observar em que medida a
participação e inclusão dos estudantes é prioridade, em contrapartida à arrecadação
dos recursos.
O JUB’s é o maior evento esportivo universitário em âmbito nacional e sofreu
uma série de modificações ao longo do tempo. Sua antiga configuração permitia
integração entre os estudantes participantes e que todos se enfrentassem sem
dividir a competição e divisões e duas etapas. Após a entrada do Comitê Olímpico na
organização do evento, algumas mudanças ocorreram na configuração dos Jogos.
Apesar de melhorar em termos estruturais (hospedagem, alimentação, transporte,
etc.) a nova organização acabou aumentando a seletividade e a competitividade
dentro da competição.
Segundo a Lei Pelé o desporto que deve estar presente em âmbito educacional
deve incentivar a participação e evitar a seletividade e hipercompetitividade entre
os alunos. A atual configuração do JUB’s fomenta esse esporte de rendimento
e assim, a competição entra em um conflito: se o campeonato é universitário e
organizado para as instituições de ensino de todo país, o atual modelo de disputa é
o mais interessante a ser utilizado para o desporto educacional?
Certamente, os canais democráticos de participação da comunidade
universitária devem ser fortalecidos. É importante que desde a concepção dos
jogos, toda a comunidade interessada possa participar propondo suas demandas e
intervindo de forma efetiva na realização do evento, isto impacta desde o sistema de
competição entre as equipes primando a participação em detrimento da eliminação,
primando pela democracia e pela ampliação do esporte como um direito no âmbito
universitário.
4 CONCLUSÃO
A principal dificuldade encontrada para a viabilização da participação dos
atletas nos JUG’s poderia ser viabilizada caso as Federações Regionais conseguissem
apoio mais significativo dos estados, bem como a vinculação das competições ao
esporte educacional, à inclusão.
Espera-se que este trabalho possa servir como orientação para aqueles que
estudam o financiamento das políticas públicas de esporte e lazer, bem como a
organização e desenvolvimento do desporto universitário brasileiro.
THE FINANCING OF BRAZILIAN UNIVERSITY GAMES: A LOOK AT THE PUBLIC
SPORTS AND LEISURE POLICIES
ABSTRACT: This article intends to understand the financial process of Brazilian University Games in
2014 and 2015, through the analysis of sport public policies and leisure and interview with the actores
responsible for the games. It was also possible to identify that, the amounts designed to university
sport don’t corresponds the amounts performed further, as well as the distancing of university games
to the proposal of the educacional sport.
KEYWORDS: Financing; Public policies for sport and leisure; University Games.
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FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JUEGOS DE BRASIL: UNA VISIÓN
DESDE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DEPORTE Y OCIO
RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo comprender el proceso de financiación de los Juegos
Universitarios de Brasil (JUB ‘s) en los años 2014 y 2015, a través de análisis de políticas de deporte y
ocio y entrevistas con los actores responsables de los Juegos. Fue posible identificar que los valores
para el deporte universitario no corresponde a correr valores, así como la distancia de los juegos de
la universidad a la propuesta de deporte escolar.
PALABRAS CLAVE: Financiación; políticas públicas para el deporte y el ocio; Juegos Universitarios.
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E O BOLSA ATLETA?1
Marcelo Resende Teixeira2
Fernando Mascarenhas3
Wagner Matias4
Fernando Henrique Carneiro5
RESUMO
O estudo objetiva analisar o Programa Bolsa Atleta, a partir de sua abrangência, assim como a magnitude
de seu financiamento e gasto. A investigação é caracterizada como quantitativo-qualitativa e de cunho
documental. Como resultado, percebeu-se que o investimento do Programa é realizado em atletas
já prontos, em detrimento ao planejamento em longo prazo e o fortalecimento de uma política de
maximização do esporte para potencializar a participação da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Políticas esportiva; Bolsa Atleta

1 INTRODUÇÃO
O financiamento é elemento essencial na implementação de políticas públicas,
uma vez que, embora este não fosse o único critério de análise de uma política ou
programa social, sua composição e destinação são fortes indicadores das prioridades
da ação governamental, bem como expressa a correlação de forças entre as classes
para se atingir tal finalidade (SALVADOR, 2008; ATHAYDE, 2011).
Para Boschetti (2009), o estudo do financiamento permite obter o conhecimento
sobre o tipo de articulação existente entre a política pública preconizada e os
demais setores da sociedade envolvidos, ressaltando se há ocorrência ou não de
uma desproporção entre os recursos aplicados em determinados programas e seus
resultados.
Nesse sentido, apresentamos o Programa Bolsa-Atleta o qual é uma das
maiores estratégias de financiamento individual de atletas do Governo Federal,
sendo que seus beneficiados recebem ajuda durante um ano em depósitos em conta.
A prioridade são os atletas de esportes que compõem os programas dos Jogos
Olímpicos. Diante de tal cenário, o objetivo deste estudo é analisar o Programa
Bolsa Atleta, a partir da magnitude e abrangência de seu financiamento e gasto.
2 METODOLOGIA
Nesta investigação a abordagem é de caráter quantitativo-qualitativo, apoiandose em levantamento documental de fontes primárias e secundárias, bem como
O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
Ministério do Esporte (ME) e Secretaria de Educação DF (SEDF), marinresende@yahoo.com.br
3
Universidade de Brasília (UNB), fernando.masca@outlook.com
4
Instituição Ministério do Esporte e Secretaria de Educação DF, wagner.matias@outlook.com
5
Instituto Federal Goiano (IFG), fernandohenriquesc@gmail.com
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pesquisas bibliográficas consubstanciadas em levantamentos da documentação
referente ao assunto (SÁ SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009).
Os dados foram coletados a partir das seguintes fontes: a) Portal da
Transparência do Governo Federal; b) relação dos atletas beneficiados no Diário
Oficial da União; c) dados de relatórios de gestão do Ministério do Esporte (ME) e do
COB; d) site dos Jogos Olímpicos de Pequim, Londres e Rio de Janeiro. O recorte do
estudo corresponde ao período de janeiro de 2005 até dezembro de 2015, ou seja,
dez anos, além disso, se justifica pelo início da implementação do próprio Programa
Bolsa Atleta e por perpassar o período de preparação e de realização dos Jogos
Olímpicos de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.
Para a análise e discussão foi adotado o método de análise de políticas sociais
proposto por Boschetti (2009), com atenção para a “configuração do financiamento
e gasto”, em que foi utilizado o indicador de magnitude do gasto com programa,
assim como a “configuração e abrangência dos direitos e benefícios”, em que foi
feito uso do indicador abrangência.
3 O BOLSA ATLETA EM NÚMEROS
Registre-se que no montante destinado pelo Bolsa Atleta estão inclusos os
gastos diretos do Governo Federal com atletas de diferentes modalidades e níveis,
não sendo possível, dessa forma, a separação a partir dos dados disponíveis no Portal
da Transparência6. Neste sentido, no período de 2005 a 2015, conforme dados do
portal, o montante destinado ao Bolsa Atleta foi de R$ 823.1 milhões, ou seja 17% do
orçamento ministerial do período7. A evolução ano a ano é demonstrada na tabela 1:
Tabela 1: Gastos diretos por programas do Ministério do Esporte e Bolsa Atleta – série 2005-2015
(valores pagos e deflacionados pelo IGP-DI em R$ milhões).
Ano

MINISTÉRIO DO ESPORTE

BOLSA ATLETA

%

Bloco 1 - PPA 2004-2007
2005

13.7

2.9

21%

2006

41.7

19.8

47%

2007

40.3

21.5

53%

Bloco 2 - PPA 2008-2011
2008

92.1

39.8

43%

2009

260.1

55.6

21%

2010

759.7

69.3

9%

2011

1.248.9 bi

69.3

6%

Bloco 3 - PPA 2012-2015
2012

374.3

96.3

26%

2013

498.6

128.4

26%

2014

836.6

224.9

27%

2015

717.0

94.9

13%

TOTAL

4.8 bi

823.1

17%

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração dos autores (2017).

Ver Glossário, presente no “Portal da Transparência” do Governo Federal. Disponível em: http://
www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/. Acesso em: 15 mar. 2017.
7
Considerando os vários estágios do orçamento federal, os dados deste estudo se referem aos valores
efetivamente pagos, ou seja, somente aqueles em que houve de fato desembolso ao beneficiário.
6
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A divisão por blocos facilita a compreensão quanto à magnitude dos gastos
em cada Plano Plurianual/PPA8. Portanto, considerando os anos do Bloco 1, notase um crescimento ao longo dos anos. Quando o comparativo se realiza com os
recursos pagos para os demais programas finalísticos, das três dimensões esportivas
no orçamento do ME, o Bolsa Atleta correspondeu à parte significativa, a saber: 21%,
47% e 53% respectivamente aos anos de 2005, 2006 e 20079.
Quanto ao Bloco 2, também se verifica crescimento dos recursos em toda série
correspondente ao período. No tocante aos gastos diretos por programas do Ministério
do Esporte no período do segundo bloco há uma diminuição considerável, pois se
inicia em 2008 com 43% do orçamento, e cai drasticamente nos anos subsequentes
para 21%, 9% e 6%, simultaneamente. Todavia, cabe ressaltar que o orçamento
ministerial cresceu consideravelmente nos últimos anos do bloco, muito influenciado
pela realização dos Jogos Mundiais Militares em 2011, e pela preparação dos atletas
para disputa dos Jogos de Londres em 2012 (ATHAYDE, 2011).
Em relação ao Bloco 3, do mesmo modo se verifica crescimento dos recursos,
exceto no período entre 2014 e 2015, no qual se percebe uma pequena redução.
Contudo, tal diferença não teve interferência significativa na manutenção e/ou
ampliação do programa ao longo dos anos, pois, conforme veremos adiante, não
houve oscilação significativa do número de beneficiados.
No que se refere à abrangência do programa, novamente recorremos à Boschetti
(2009), sendo que o principal elemento que compõe esse indicador é o número de
beneficiados, todavia, como ressalta a autora, apenas este aspecto isoladamente não
revela, necessariamente, o que se quer demonstrar. Assim, no sentido de aproximarmos
do real a tabela 2 consolida as informações coletadas, conforme a seguir:
Tabela 2: Número de atletas contemplados pelo Bolsa Atleta em todas as categorias.
Atletas Beneficiados pelo Programa Bolsa-Atleta Geral (2005-2015)
2005

975

2006

854

2007

2.171

2008

3.313

2009

2.949

2010

3.655

2011

4.858

2012

5.777

2013

6.756

2014

7.616

2015

7.322

TOTAL

46.246

Fonte: http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/listaContemplados.jsp. Elaboração dos autores (2017).

O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas
de médio prazo da administração pública.
9
Os programas com mais evidência de cada secretaria finalística à época eram: Programa Segundo
Tempo, Programa Esporte e Lazer da Cidade e Programa Rumo ao Pan. O decreto nº 4.668, de
abril de 2003, criou a estrutura e os órgãos do Ministério do Esporte, que sob o comando PCdoB,
desde 2003 até a saída de Aldo Rebelo, possui atualmente três secretarias finalísticas (Secretaria
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social- SNELIS; Secretaria Nacional do Esporte de
Alto Rendimento-SNEAR; e, Secretaria Nacional do Futebol e Direitos do Torcedor). Entretanto, até
início de 2011, tínhamos as seguintes secretarias: Secretaria Nacional do Esporte Educacional-SNEED;
Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer- SNDEL e a SNEAR, que continua.
8
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Considerando o número de atletas atendidos por ano pelo Bolsa Atleta podemos
afirmar que sua abrangência é restrita. Tal afirmação é convalidada pelo estudo
publicado no Atlas do Esporte Brasileiro, pois, o potencial de atletas de alto nível de
um país corresponde a 2% da população (COSTA, 2006). Deste modo, o Brasil, com
cerca 200 milhões de habitantes, teria, em tese, 4 milhões de esportistas de alto
rendimento e o programa em dez anos contemplou apenas 46.246 bolsas. No ano
de 2014, ápice da série histórica, o número de beneficiados foi de somente 7.61610.
Não obstante, exceção dos anos 2006, 2009 e 2015, houve um incremento
constante do número de beneficiados pela Bolsa-Atleta desde sua implantação em
2005. A oscilação desses anos pode estar relacionada com as características do
próprio programa, tendo em vista os vários requisitos cumulativos, aos quais os atletas
devem atentar para a obtenção da bolsa, ou seja, não há garantia de continuidade
do recebimento do benefício, tendo o programa grande possibilidade de exclusão.
Tal fato também fere um dos princípios básicos da administração esportiva, como
planejamento estratégico, de médio e longo prazo, pois limita em apenas um ano a
garantia do recebimento dos recursos, afetando diretamente no ponto central do
programa, ou seja, a garantia de condições mínimas para que se dediquem, com
exclusividade e tranquilidade, aos treinamentos (CHARNOV; MONTANA, 2001).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se concluir este trabalho, reitera-se que seu objetivo foi propor a continuidade
do debate do Bolsa Atleta, não esgotando as possibilidades de estudo de tal
temática, visto que, considerando o volume de recursos disponibilizados, no qual
se verificou crescimento ao longo dos anos, a representatividade considerável do
Bolsa Atleta no orçamento do Ministério do Esporte, assim como a evolução do
número de beneficiados, nota-se que o programa ainda possui abrangência restrita.
Além disso, o programa não tem por fundamentação a continuidade como
forma de manutenção ou melhora da qualidade dos esportistas, tendo em vista que
pouquíssimos atletas recebem a bolsa por três ou quatro anos consecutivos, por
exemplo, caso determinado atleta já contemplado pelo benefício sofrer uma lesão
em fases preparatórias, afastando-se das competições por um considerável intervalo
de tempo, com certeza será prejudicado, pois, não se qualificará ao benefício no
ano seguinte.
Tal afirmação se relaciona com a baixa abrangência do programa identificada ao
longo do estudo, além da ausência de fiscalização por parte do Ministério do Esporte,
ocasionando inúmeras denúncias de atletas contemplados que sequer disputaram
alguma competição no ano-referência, em prejuízo a outros que poderiam ter sido
contemplados11.
Portanto, a estratégia de privilegiar os atletas “prontos” pode até garantir
alguns bons resultados no curto prazo, porém dificulta à manutenção do país como
De acordo com dados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
http://www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 17 mar. 2017.
11
Eventos de “fundo de quintal” tiveram a chancela de “internacionais” para aumentar o valor da
bolsa para contemplados de fachada. E isso ocorre com a omissão do Conselho Nacional do Esporte,
que tem a obrigação de fiscalizar as ações do Ministério. Disponível em http://josecruz.blogosfera.
uol.com.br Acesso em: 17 mar. 2017.
10
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uma potência esportiva, se for esse mesmo o objetivo governamental, tal afirmativa
se convalida principalmente por meio de estudos por série histórica como o caso
desse trabalho.
Y EL BOLSA ATLETA?
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo analizar el Bolsa Atleta de su ámbito, así como la
magnitud de su financiación y el gasto. La investigación se caracteriza como la naturaleza cuantitativa,
cualitativa y documental. Como resultado, se observó que el programa de inversión se lleva a cabo
en los atletas ya preparadas, en detrimento de la planificación a largo plazo y el fortalecimiento de
una política de maximización deporte para mejorar la participación de la delegación de Brasil en los
Juegos Olímpicos.
PALABRAS CLAVE: Políticas públicas; políticas deportivas; Bolsa Atleta.

AND THE ATHLETE’S ASSISTANCE PROGRAM?
ABSTRACT: This study aims to analyze the Athlete Assistence Program, as well as the magnitude
of its financing and spending. The research is characterized as the quantitative, qualitative and
documentary nature. As a result, it was observed that the investment program is carried out in
already prepared athletes, to the detriment of long-term planning and the strengthening of a policy
of maximizing sport to improve the participation of the delegation of Brazil in the Olympic Games.
KEYWORDS: Public politics; Sports policies; Assistence Athlete.
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DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS
ATLETAS: O CASO DE UMA SECRETARIA DE ESTADO
(2007-2014)1
Ricardo Teixeira Quinaud2
Bárbara Schausteck de Almeida3
Juarez Vieira do Nascimento4
RESUMO
Este estudo documental, de abordagem quantitativa, objetivou caracterizar as demandas e recursos
financeiros destinados ao programa de atletas ou equipes esportivas de uma secretaria estadual de
esporte entre 2007 a 2014. Apesar da queda na distribuição de recursos financeiros no estado e no
seu volume por proposta esportiva, a concentração destes recursos ao programa analisado cresceu.
É possível identificar a inclinação da política para atendimento aos atletas também em nível estadual.
PALAVRAS-CHAVE: Esportes; Recursos Financeiros; Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
O esporte contemporâneo representa um fenômeno em constante
transformação e, também no Brasil, encontra-se em um momento em que as
políticas de esporte estão sendo mais viabilizadas e incentivadas (MATIAS et al.,
2015; BASTIDAS; BASTOS, 2011; HOULIHAN, 2005). Esses incentivos se tornam
visíveis a partir do financiamento ao esporte, principalmente advindo do poder
público, transformando-se em uma área de investigação em destaque (ALMEIDA;
MARCHI JÚNIOR, 2010; TEIXEIRA; MATIAS; MASCARENHAS, 2013; MATIAS et al.,
2015; MASCARENHAS, 2017).
Como um dos objetivos ou público alvo de direcionamento do financiamento na
área do esporte, destacam-se os atletas e as equipes esportivas, que com frequência
recebem apoios de diversas naturezas para viabilizar treinamentos, participação em
competições e progressão em suas carreiras esportivas (REID; CRESPO; SANTILLI,
2009). No Brasil, uma ação substantiva do governo federal é a Bolsa Atleta (Lei nº
10.891/2004), que teve significativa injeção de recursos financeiros especialmente
para a preparação dos atletas nacionais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016, ainda que sua avaliação ainda seja um desafio (RODRIGUES, 2016). Além
dessa ação federal, também nos níveis estadual e municipal existem estratégias de
financiamento direto aos atletas.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ricardoquinaud@gmail.com
3 Centro Universitário Internacional (Uninter), barbaracwb@gmail.com
4 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), juarez.nascimento@ufsc.br
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Neste estudo, o objetivo foi caracterizar as demandas e recursos financeiros
destinados ao programa de atletas ou equipes esportivas através do fundo
administrado por uma secretaria estadual de esporte entre os anos de 2007 a 2014,
considerando o número de submissões, o percentual de aprovação, a distribuição de
verba ao longo dos anos e os valores mínimos, máximos e medianos das propostas.
METODOLOGIA
A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa documental, com
abordagem quantitativa dos dados (DELGADO; MARIN; SÁNCHEZ, 2011), tendo
como contexto investigativo informações fornecidas por uma secretaria estadual
de esporte, limitando-se a uma comunidade, durante um determinado período
temporal. A coleta de dados foi autorizada pelo então secretário estadual de esporte
para a realização da pesquisa.
Foram coletadas todas as propostas esportivas submetidas diretamente à esta
secretaria estadual de esporte e que apresentavam as informações de programa
esportivo de destino, verba destinada (caso aprovado), proponente, localidade e
aprovação/reprovação descritas claramente nos documentos durante o período de
2007-2014. Vela ressaltar que os dados aqui coletados fizeram parte de um estudo
maior de trabalho de conclusão de curso e que, para a presente análise, foram
selecionados apenas as propostas esportivas destinadas ao programa de atletas ou
equipes esportivas.
A análise descritiva dos resultados quantitativos concentrou-se na frequência
relativa e percentual dos recursos financeiros. Os dados foram organizados na
planilha de cálculo no programa Excel, do sistema operacional Windows 10.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme a proposta, a caracterização das demandas e dos recursos financeiros
destinados ao programa de atletas ou equipes esportivas são apresentadas,
considerando o número enviado de propostas, seus percentuais de aprovação, a
divisão anual dos recursos e seus valores mínimos, máximos e medianos.
No que se refere à comparação do número de propostas esportivas submetidas,
destinadas a todos os programas e ao programa de atletas ou equipes esportivas,
verifica-se um total de 5.704 propostas, sendo 2.011 destinadas ao programa de
atletas ou equipes esportivas, em uma proporção de 35,25% de todas as propostas
do estado (figura 1). Além disso, é possível observar que o percentual correspondente
se manteve sem grandes oscilações, com apenas uma queda no ano de 2013 (24%)
e, logo no ano subsequente, um elevado aumento de submissões (51,6%).
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Figura 1 –Valores absolutos de propostas submetidas e de submissão para o programa atletas ou
equipes, com percentual correspondente.
Fonte: Os autores.

Os dados absolutos indicam a relevância que esse programa possui quando se
visualiza a proporção de submissões no decorrer dos anos. Um elemento relevante
em casos que há a submissão de propostas para a busca de um recurso público é a
necessidade de pessoas capacitadas e com conhecimentos técnicos para adequação
de propostas (DINIZ; SILVA, 2016). Entretanto, para o adequado desenvolvimento
do esporte através das políticas públicas, é necessário atingir diversas áreas de
atuação e que exista um equilíbrio entre as metas estabelecidas pelas políticas
de esporte e as ações efetivadas (STAREPRAVO; SOUZA; MARCHI JÚNIOR, 2013;
MCCREE, 2009; HOULIHAN, 2005).
Como importante dado a ser analisado e para melhor entendimento das políticas
esportivas do estado, além de ajudar a dialogar com a figura 1, a figura 2 traz o
percentual de aprovação das propostas de atletas ou equipes em comparação com
o total de propostas aprovadas de todos os programas. É verificado que o programa
em análise concentrou 43,9% de todas as aprovações do estado, destacando os
anos de 2010 e 2011, com 52,9% das aprovações, o ano de 2012 com 70,2% das
aprovações e o maior pico, no ano de 2014, com 88,4% das aprovações do estado.
Além disso, é possível observar a relevância para o estado quando observamos
o índice de aprovação pois, quantitativamente, essa comparação de percentuais
demonstra que a aprovação para recebimento de recursos é maior neste programa
que em outros, o que indica uma visão favorável da secretaria para esses tipos de
propostas.
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Figura 2 – Número de propostas aprovadas e percentual correspondente.
Fonte: Os autores.

Neste contexto, evidencia-se que, de modo geral, a secretaria parece
acompanhar uma das prioridades estabelecidas pelo governo federal, com
significativa distribuição de recursos financeiros para a preparação de atletas
(TEIXEIRA; MATIAS; MASCARENHAS, 2013). A literatura internacional tem reforçado
a necessidade de investimentos financeiros como ferramenta importante para a
educação dos atletas (SINGER, 2009; TERRY; MACY; COOLEY, 2014), mas não há
indicativos que esse seja o objetivo final desses investimentos estaduais.
Como resultado das submissões das propostas esportivas ao programa de
atletas ou equipes esportivas e das respectivas aprovações, é observado na figura
3 que, apesar de uma queda significativa ao longo dos anos da distribuição de
verba, o percentual do programa em análise tendeu a aumentar gradativamente
de 2008 a 2012, mesmo com a redução do financiamento. Já em 2013 observa-se
uma queda na concentração destes recursos e no ano seguinte um novo aumento,
concentrando 71,4% dos recursos aprovados para todos os programas.

Figura 3 – Distribuição de verba ao longo dos anos analisados e percentual correspondente.
Fonte: Os autores.
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Nota-se que, quando houve uma grande redução no valor disponível para todos
os programas do estado, o programa para atletas ou equipes foi prioritário. Em
números absolutos, o investimento decresceu continuamente, com exceção de 2011.
Além disso, de acordo com a tabela 1 e conversando com os dados apresentados
nas figuras anteriores, é possível observar, de modo geral, que além da diminuição
total de verba do programa, os valores financiados também tenderam a diminuir.
Entretanto, os números de propostas aprovadas aumentaram, talvez porque uma
maior quantidade de projetos com menor valor foi possível de ser aprovada pela
queda no número de recursos disponíveis.
Tabela 1 – Valores mínimos, máximos e medianos de financiamento ao longo dos anos.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Mínima (R$)
4.000
6.000
5.000
4.000
2.000
2.000
3.673
2.722,75

Máxima (R$)
650.000
800.000
600.000
350.000
1.500.000
500.000
250.000
123.300

Mediana (R$)
50.000
50.000
35.000
24.000
14.000
12.800
12.000
11.374

Fonte: Os autores.

Pela tabela, é possível perceber que os projetos aprovados para recebimento
de recursos neste programa têm valores mínimos e medianas muito baixos, o que
permite o atendimento de um maior número de projetos com menos recursos.
Comparativamente a outros programas, como realização de eventos e infraestrutura
esportiva, a aprovação das propostas para atletas ou eventos é viável para a secretaria,
atendendo um número absoluto maior com menos recursos. Ao mesmo tempo,
percebe-se pelos baixos valores que possivelmente não se trata de uma política de
longo prazo, mas estímulos pontuais a atletas ou equipes que não necessariamente
se mantém no decorrer dos anos.
CONCIDERAÇÕES FINAIS
A caracterização das demandas de submissão e de distribuição dos recursos
financeiros ao programa de atletas ou equipes esportivas confirmam o que se é
observado no cenário nacional. Apesar deste programa não concentrar grandes
montantes de verba, principalmente por este programa apresentar valores máximos
de auxílio inferiores a outros programas da secretaria, o mesmo concentra elevado
percentual de aprovação das propostas, o que pode ser um indicativo de interesse
e direcionamento das políticas deste estado.
Pela análise das características, de forma geral, foi possível verificar que tanto
os proponentes quanto o estado acabam priorizando um determinado objeto do
esporte em detrimento a outros. Além disso, foi observado elevado decréscimo dos
recursos, prejudicando também o programa em análise.
Apesar do estudo apresentar algumas limitações, principalmente relacionadas
ao desconhecimento do motivo das reprovações das propostas esportivas e da
necessidade de maior diálogo com informações que não são ou estão disponíveis em
fontes documentais, esta pesquisa contribui para a discussão do financiamento e das
políticas públicas para o esporte. A justificativa de se obter estas informações se dá
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pela necessidade de conhecer o cenário histórico da região e garantir intervenções
efetivas e o adequado desenvolvimento esportivo futuro (CHRISTENSEN et al.,
2007). Por fim, recomenda-se a continuidade de revisão das políticas nacionais e
locais, para que critérios e interesses sejam mais bem definidos no sentido de auxiliar
os proponentes em suas submissões de propostas e atendimento dos diferentes
objetivos das políticas públicas para o esporte.
FINANCIAL RESOURCES DISTRIBUTION TO ATHLETES: CASE STUDY OF A
STATE SECRETARY (2007-2014)
This documentary study, with a quantitative approach, aimed to characterize the demands and
financial resources destined to the athletes or sports teams program of a state sports secretary
between 2007 and 2014. Despite the decrease in the distribution of financial resources in the state
and in its volume by each sports proposal, the concentration of these resources to the analyzed
program increased. It is possible to identify the policy direction to attend the athletes also at the
state level.
KEYWORDS: Sports; Financial Resources; Public Policy.

RECURSOS FINANCIEROS DISTRIBUCIÓN DE LA ATLETA: ESTUDIO DE CASO DE
UN ESTADO SECRETARÍA (2007-2014)
Este estudio teórico, con un enfoque cuantitativo, con el objetivo de caracterizar las demandas y
los recursos financieros para el programa de deportistas o equipos deportivos de un deporte junta
estatal entre 2007 y 2014. A pesar del descenso en la distribución de los recursos financieros en el
estado y su volumen de propuestas los deportes, la concentración de estos recursos en el programa
analizado ha crecido. Puede identificar la inclinación política para servir a los atletas bien a nivel
estatal.
PALABRAS CLAVES: Deportes; Recursos financieros; Políticas públicas.
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A CONFIGURACAO DO FINANCIAMENTO ESPORTIVO
ESTADUAL: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PARANÁ
E SANTA CATARINA1
Fernanda Gimenez Milani2
Pedro Henrique Iglesiaz Menegaldo3
Fernando Augusto Starepravo4
RESUMO
O presente estudo parte do pressuposto de que a configuração do financiamento esportivo
é determinante na caracterização das políticas públicas. Nesse sentido, por meio da pesquisa
documental sobre os dados orçamentários do governo do Paraná e de Santa Catarina buscou-se
identificar as fontes de financiamento, o volume e a distribuição de recursos designados para o
esporte. Os dados demonstraram que diferentes tipos de fontes de financiamento, não influenciam
diretamente no aumento de volume de recursos direcionados para o setor esportivo, bem como, não
garante maiores investimentos em programas e projetos do setor.
PALAVRAS-CHAVE: financiamento; esporte; políticas públicas.

INTRODUÇÃO
O esporte, ao longo da história, passou por diversas transformações à medida
que foi ganhando notoriedade social. No Brasil, essas transformações ocorreram
a luz de um processo de intervenção estatal que culminou no reconhecimento do
esporte como um direito social, durante a década de 1980 (STAREPRAVO, 2011).
Diante desta necessidade de garantir o acesso ao esporte como um direito, muitas
ações governamentais foram realizadas visando atender a esta nova demanda, dentre
elas está o financiamento de políticas públicas de esporte (DINIZ; SILVA, 2016), que,
sobretudo, envolve o processo de tomada de decisão dos governos, sendo possível
identificar suas aspirações por meio do comprometimento dos recursos financeiros.
Estudos acerca das análises orçamentárias no campo da Educação Física
vêm ganhando importância nos últimos anos. Porém a maioria das investigações
está centrada no financiamento a nível federal (ALMEIDA, 2010; CASTELAN, 2011;
ATHAYDE, 2014; CASTRO, 2016), sendo que em nível estadual localiza-se apenas
o estudo de Diniz e Silva (2016; FURTADO et al, 2016). Diante desta carência de
pesquisas no Brasil relacionadas com a temática e como forma de oferecer subsídios
para orientar as ações governamentais, este estudo visa comparar os sistemas
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernandagmilani@gmai.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), pedromenegaldo@hotmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
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estaduais de financiamentos esportivos, quanto ao volume de recursos designados
para o setor, bem como, a distribuição de recursos entre as subfunções5 de cada
órgão governamental.
O uso da comparação como método de estudos na política, implica,
basicamente, em procurar semelhanças ou diferenças entre governos, a fim de
oferecer subsídios para ações futuras (GONZALEZ, 2008). Sendo assim, a escolha
por investigar o financiamento das politicas públicas estaduais de esporte no Brasil
se torna importante devido ao baixo acúmulo de conhecimento nesta área, como
já dito anteriormente, mas também, devido a autonomia dos estados brasileiros em
questões financeiras, administrativas e políticas, o que acarreta em vários arranjos
organizacionais (FREY, 2000) que podem ser semelhantes ou diferentes entre
si. Esta característica torna a comparação um método instigante de análise entre
governos estaduais no Brasil.
Diante dessa realidade, o estudo caracteriza-se por ser quantitativo descritivo
de cunho exploratório (GIL, 2007) teve como objetivo central Comparar os sistemas
estaduais de financiamentos esportivos quanto ao volume de recursos designados
para o setor, bem como a distribuição de recursos entre as subfunções de cada
órgão governamental, entre os anos de 2011 a 2016.
METODOLOGIA
Face ao descrito, selecionamos dois estados brasileiros com potenciais
econômicos semelhantes, porém com políticas de financiamentos de esporte
diferentes (Paraná e Santa Catarina). Como critério de inclusão quanto à capacidade
econômica, utilizamos indicadores como a porcentagem de participação do Produto
Interno Bruto (PIB) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Segundo
dados do IBGE (2014) a Região Sul, onde se encontra os dois estados selecionados,
ocupa a segunda posição no ranking das regiões de maior peso na participação do
PIB, sendo o estado do Paraná o quinto colocado e Santa Catarina o sexto. No que
tange ao IDH-M, este cenário não é diferente. No ano de 2010, Santa Catarina atingiu
um índice alto (0,774) de desenvolvimento humano, ocupando a terceira posição e o
Paraná, também obteve índice alto (0,749) localizando-se na quinta posição (IBGE,
2014). Estes dados demonstram características econômicas e de desenvolvimento
social, semelhantes entre os estados, o que contribui para a análise comparativa.
A realização deste trabalho procedeu-se através do levantamento de dados
coletados por meio de pesquisa documental no Portal da Transparência do estado
do Paraná6 e de Santa Catarina7, entre os anos de 2011 a 2016. A escolha por este
período como recorte temporal se deu devido à disponibilidade total dos dados na
plataforma, disponíveis na íntegra entre os anos supracitados, haja vista o ano de
produção deste trabalho.
Foram identificadas três subfunções na alocação de recursos: 1) investimento
(Santa Catarina) e Desporto e Lazer (Paraná)8; 2) Outras Despesas Correntes; e 3)
5 Segundo Castro (2016)a classificação por função e subfunção, se refere à área de atuação
governamental em que a despesa será realizada, se enquadrando para esta investigação.
6 http://www.transparencia.pr.gov.br/
7 http://www.transparencia.sc.gov.br/
8 Para fins didáticos, optou-se por adotar “investimento” para denominar esta subfunção.
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Pessoal e Encargos Sociais. A compreensão de cada subfunção está presente na
aba “Glossário” no Portal da Transparência do Governo Federal9, a saber,
I - investimento: despesas de capital destinadas ao planejamento e à
execução de obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho
e à aquisição de instalações, equipamento e material permanente;
II - Outras Despesas Correntes: despesas com a manutenção e funcionamento
da máquina administrativa do governo, tais como: aquisição de pessoal,
material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem
vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, e
outras não classificadas nos demais grupos de despesas correntes;
III – Pessoal e Encargos Sociais: despesa com o pagamento pelo efetivo
serviço exercido de cargo/emprego ou função no setor público quer civil
ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de responsabilidade do
empregador (BRASIL, 2016).

A partir do levantamento realizado, os dados foram tabulados no Excel (2010)
e posteriormente analisados, por meio de estatística descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os anos de 2011 a 2016, no estado do Paraná, governado por Carlos
Alberto Richa, do PSDB, verificou-se (Gráfico 01) uma queda acentuada no
investimento em políticas esportivas na transição de 2011 para 2012, com um déficit de
aproximadamente R$ 20 milhões. Neste período de transição entre o planejamento
da gestão anterior e atual, o esporte que estava vinculado com a Secretaria da
Educação passa a se inserir no planejamento governamental enquanto objeto
único de uma Secretaria, denominada de Secretaria de Estado do Esporte. Esta
configuração administrativa permaneceu até 2014, correspondendo a um período
de estase nos investimentos para o setor. A partir de 2015, esta estabilidade se
rompe e podemos identificar um aumento de R$ 25 milhões no volume de recursos
destinados ao esporte.

Gráfico 1 – Configuração do volume de recursos públicos designados para o esporte.
Fonte: Elaboração própria.
9 http://transparencia.gov.br/
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No estado de Santa Catarina, por sua vez, esta realidade se mostrou distinta.
Sendo governado por João Raimundo Colombo (PSD) desde 2011 até a presente
data, o desenvolvimento do esporte encontra-se vinculado a Secretaria de Estado
do Turismo, Cultura e Esporte (SOL). Nesta secretaria, a política de esporte está
vinculada a Fundação Catarinense de Desportos (FESPORTE) e tem como órgão
financiador dos projetos esportivos o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte10
- FUNDESPORTE. Apesar desta estabilidade administrativa, no que tange ao
financiamento das políticas públicas de esporte, este apresentou variações
significativas (Gráfico 01) durante este período.
Entre os anos de 2011-2012 verificou-se que o esporte sofreu um déficit de
investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, o que foi recuperado durante
os dois anos seguintes. Porém, é possível observar que, apesar desta recuperação,
o investimento no setor volta a perder força, somando um déficit de quase R$ 23
milhões de reais a partir de 2014.
Este comportamento distinto entre os Estados também foi identificado em
relação à configuração da distribuição desses recursos entre as subfunções do setor.
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Gráfico 2 – Distribuição de recursos entre as subfuncões do esporte no Paraná.
Fonte: elaboração própria.

Neste quesito, o Paraná despendeu a maior parte de seus recursos com
despesas de “Investimentos” (Gráfico 2), ou seja, gastos referentes a execução de
programas, aquisição de materiais ou infraestrutura.

Gráfico 3 – Distribuição de recursos entre as subfunções do esporte em Santa Catarina.
Fonte: Elaboração própria.
10 Instituído pela Lei Nº 13.336, de 08 de março de 2005, que corresponde a Lei de Incentivo ao
Esporte.
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Já o estado de Santa Catarina, direcionou a maioria de seus recursos (80%),
para o pagamento de “Outras Despesas Correntes” (Gráfico 3), que corresponde
a gastos com o funcionamento e manutenção da máquina administrativa, como já
citado anteriormente. Vale destacar ainda que as despesas com “Investimentos”
ocupam apenas a terceira posição dentre as prioridades do governo catarinense,
comprometendo em média 10% do total orçamentário designado ao esporte.
CONCLUSÃO
Tendo como objetivo investigar comparar os sistemas estaduais de
financiamentos esportivos, quanto ao volume de recursos designados para o
setor, bem como a distribuição de recursos entre as subfunções de cada órgão
governamental durante os anos de 2011 a 2016, verificou-se que o estado do
Paraná apresentou várias mudanças administrativas na área do esporte, porém
menor variação quanto ao volume de recursos financeiros designados para o setor,
neste período, quando comparados ao estado de Santa Catarina, no qual foram
identificadas as mesmas estruturas administrativas nos seis anos analisados, porém
variações significativas quanto ao volume de recursos destinados ao esporte.
No quesito distribuição de recursos, a subfunção “Investimento” teve maior
representatividade no estado do Paraná, enquanto que no governo catarinense, a
subfunção “Outras Despesas Correntes” recebeu a maior parcela de recursos.
De forma geral, verificou-se que as fontes de financiamento não influenciam
diretamente na configuração da distribuição de recursos financeiros destinados ao
esporte, bem como, não interfere no volume de recursos designados para o setor.
Contudo sugere-se a realização de uma investigação aprofundada, considerando
outras características, como por exemplo, o alcance social e o quantitativo de
projetos e programas esportivos desenvolvidos por esses estados.
THE CONFIGURATION OF STATE SPORTS FUNDING: A COMPARATIVE STUDY
BETWEEN PARANÁ AND SANTA CATARINA
ABSTRACT: The present article assumes that the configuration of sports financing is decisive in the
characterization of public policies. In this sense, through documentary research on the budget data
of the government of Paraná and Santa Catarina, it was sought to identify the sources of financing,
volume and distribution of resources designated for the sport. The data showed that different types
of financing sources do not directly influence the increase in resources allocated to the sports sector,
nor does it guarantee greater investments in programs and projects in the sector.
KEYWORDS: financing; sport; public policy.

LA CONFIGURACIÓN DEPORTE DEL ESTADO DE FINANCIAMIENTO: ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE PARANÁ Y SANTA CATARINA
RESUMEN: Este artículo se supone que la configuración de la financiación del deporte es fundamental
en la caracterización de la política pública. En este sentido, a través de la investigación documental
sobre los datos de presupuesto del gobierno de Paraná y Santa Catarina tratado de identificar
fuentes de financiación, el volumen y la distribución de los recursos asignados a este deporte. Los
datos mostraron que los diferentes tipos de fuentes de financiación, no influyen directamente en el
aumento del volumen de los fondos para el sector deportivo, así, no garantiza una mayor inversión en
programas y proyectos en el sector.
PALABRAS CLAVES: financiación; deporte; políticas públicas.
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RITUAIS DE COMENSALIDADE E PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO NAS/DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NO
PARQUE ARARIGBÓIA EM PORTO ALEGRE/RS.
Leandro Forell1
Fabiana G. Mayboroda2
RESUMO
O presente estudo trata do processo de participação em Políticas Públicas de Esporte e Lazer (PPEL)
na sua relação com a comensalidade e o cotidiano. Tem por objetivo compreender as repercussões
dos rituais de comensalidade na consolidação da participação das PPEL desenvolvidas no Parque
Ararigbóia em Porto Alegre. Utiliza a etnografia como ferramenta metodológica. Conclui que os rituais
de comensalidade são fundamentais no processo de constituição da cultura de participação do parque.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas de esporte e lazer; participação, comensalidade

INTRODUÇÃO |E |METODOLOGIA
Este estudo aborda os processos de implementação e de gestão de Políticas
Públicas de Esporte e Lazer, no Parque Ararigbóia, sob a perspectiva da participação
da comunidade. Os processos de participação em Políticas Públicas de Esporte
e Lazer são recorrentes na literatura e tendem a serem vistos como forma de
produção de cidadania (MASCARENHAS, 2005). Por outro lado, é recorrente em
estudos empíricos uma crítica aos processos de participação, como por exemplo: a
falta de continuidade, a qualificação profissional, a falta de participação na gestão
e a reprodução de conteúdos de lazer interligados a indústria cultural, entre outras.
Esta pesquisa tem por ponto de partida uma inversão desta lógica, ou seja, ao
invés de focar na ‘falta’ e na comparação com padrões previamente estabelecidos,
preocupa-se como ‘acontece’ a execução de uma política reconhecida pelos seus
pares como positiva. Neste sentido, as PPEL desenvolvidas no Parque Ararigbóia
em Porto Alegre estão relacionadas com uma relativa inversão dos problemas
anteriormente descritos, pois é uma política que existe a 40 anos, possui professores
de educação física qualificados, possui uma associação que realiza a coogestão do
parque, e possui conteúdos que são atravessados pela indústria cultural, mas que
são significados historicamente.
Outros estudos já haviam abordado a participação em PPEL na cidade de Porto
Alegre, destaco Stigger (1992) e Amaral (2003), entretanto este trabalho propõe um
1 Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), lforell@hotmail.com
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), f.mayboroda@gmail.com
RESUMO EXPANDIDO | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2884

olhar etnográfico para os significados produzidos pelos sujeitos pesquisados (GERTZ,
1989), tentando contribuir assim na análise de um caso específico, reconhecido como
um espaço privilegiado de participação. E possui o seguinte objetivo: compreender
as repercussões dos rituais de comensalidade na consolidação da participação das
Políticas Públicas de Esporte e Lazer desenvolvidas no Parque Ararigbóia em Porto
Alegre-RS.
Esta pesquisa, de caráter etnográfico, cuja a inserção no campo teve a duração
de aproximadamente dois anos, utilizou-se de registros em diários de campo
(WINKIN, 1998), análise de documentos e entrevistas semi-estruturadas (TRIVIÑOS,
1987). O referencial teórico na qual se pautaram as análises estão relacionados a
antropologia política:
A abordagem da política pela antropologia pode ser definida de uma
forma simples: explicar como atores sociais compreendem e experimentam
a política, isto é, como significam os objetos e as práticas relacionadas ao
“mundo da política”. A compreensão de grupos específicos, em circunstâncias
particulares, leva a comparações e diálogos com a literatura sobre contextos
sociais mais amplos. Embora aparentemente simples, trata-se de uma proposta
complexa de ser executada e que implica em pelo menos ois pressupostos. O
primeiro, de que a sociedade é heterogênea, formada por redes sociais que
sustentam e possibilitam múltiplas percepções da realidade. O segundo, de
que “o mundo da política” não é um dado a priori, mas precisa ser investigado
e definido a partir de formulações e dos comportamentos de atores sociais e
de contextos particulares (KUSCHNIR, 2007, p. 163).

Do ponto de vista simbólico, é possível afirmar que o Parque Ararigbóia é um
espaço de manifestação social do lazer. Sem querer entrar no histórico debate sobre
o conceito de lazer (MASCARENHAS, 2005), observa-se no Parque Ararigbóia,
pessoas envolvidas com práticas corporais e de sociabilidade em tempo livre. Os
espaços, a forma como foram construídos e mantidos ao longo dos anos tem como
grande paradigma a noção de participação.
Tal noção de participação, por sua vez, não acontece de forma homogênea,
sendo que os critérios para se fazer um bom ou mau uso do parque muitas vezes
entram em conflito. Esses momentos são cruciais para a manutenção de uma forma
específica de vivenciar o lazer, sendo que essa forma é sustentada simbolicamente
por ethos e visões de mundo (GEERTZ, 1989) presentes nas práticas e discursos
das pessoas que frequentam o parque. Estes, por sua vez, são materializados em
símbolos que servem como prova de eficácia e de pompa para os rituais (GEERTZ
, 1991).
DISCUSSÃO
Conseguimos identificar alguns símbolos que fazem parte dessa história
como: a construção do ginásio, as manutenções realizadas pela associação, as
placas espalhadas pelo Parque e as narrativas de democracia e protagonismo
desenvolvidas por usuários, membros da associação, professores, políticos e por
narrativas jornalísticas. Se nossa identidade é constituída por aquilo que falamos
que somos, as narrativas de protagonismo se caracterizam como símbolo do que
é vivenciar as Políticas de Esporte e Lazer no Parque Ararigbóia. Por outro lado,
foi possível identificar rituais, liturgias, dramatizações que estão pautadas por
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interesses bastantes difusos, como, por exemplo: a qualidade de vida, a felicidade, a
sociabilidade, mas que possuem algumas regras e rituais que têm no protagonismo
e na manutenção da dimensão fruída do lazer os seus panos de fundo. Logo, o que
está em questão é que esses rituais produzem e são produtores de símbolos, que,
por sua vez, são pautadas por crenças.
O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica; constituído de
sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos; frequentemente expresso
por múltiplos meios; esta ação ritual é performativa (PEIRANO, 2003, p.40).
Elegemos três momentos rituais como representativos, no movimento
intelectual de tentar compreender a ‘cultura do Ararigbóia’ e que foram vivenciados
no Parque: as reuniões para comensalidade, as práticas corporais e as reuniões de
gestão. Talvez, em uma análise mais refinada, pudéssemos subdividir esses rituais em
função de objetivos específicos (como por exemplo, tipos de reuniões), mas o que
interessa é compreender os elementos em comum que dão legitimidade simbólica
as práticas, decidimos olhar para esses acontecimentos da forma descrita.
(...) a comensalidade deixou de ser considerada como uma consequência
de fenômenos biológicos ou ecológicos para tornar-se um dos fatores
estruturantes da organização social. A alimentação revela a estrutura da vida
cotidiana, do seu núcleo mais íntimo e mais compartilhado. A sociabilidade
manifesta-se sempre na comida compartida (MOREIRA, 2010; p.27).

O que pretendemos demonstrar é que, embora a comensalidade apareça como
elemento significativo em vários trabalhos, não foi explorada de forma analítica
no campo da Educação Física. Outra questão importante é a compreensão desse
momento como ritualístico, tendo em vista que, historicamente, o momento das
refeições foi apropriado como fator estruturante da organização social.
Assim sendo, pretendemos, a partir daqui, descrever alguns dos momentos de
comensalidade vividos em campo. Descrevemos trechos de diários que repercutem
a dimensão ritualística dessas atividades, servindo de fio condutor para pensar
a lógica de manutenção da cultura do Parque. Não estamos discutindo apenas o
ato de se alimentar, mas sim a compreensão que esse espaço é um momento de
compartilhar símbolos e crenças:
Estávamos ao lado da quadra de bocha com o fogo acesso, mas com o
churrasco ainda por ser colocado na churrasqueira e iniciaram-se as conversas
sobre a importância que se tem em reunir as pessoas ao lado da churrasqueira,
para ficar batendo papo sobre as “coisas” do parque. Diz um membro da
associação: “Sabe, a gente vem para cá, começa falando da quadra da aula,
daqui a pouco ta falando do Fortunatti e depois está falando dos filhos da
gente. Quando eu venho para o churrasco é como se fosse um alívio de
tensões, como se fosse um descarrego”. (Diário de campo 14/12/2012).

De certa forma, essa relação comensal entre os membros da comunidade e
os representantes do Estado não é uma novidade. Em pesquisa que tematizou a
história do grupo de veteranos do Parque, Martins (2014) utiliza depoimento oral
que ilustra como este espaço também se configura como um espaço de participação
e de consecução de política.
Há aqui uma expectativa de estabelecimento de uma relação de dádiva
(MAUSS, 2003), onde as pessoas pertencentes a relação possuem obrigações de:
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dar, receber e retribuir. A hospitalidade representada na comunhão comensal possui
a expectativa de retribuição por parte do gestor. Mas este fenômeno não ocorre
apenas na relação com o gestor, mas também na pequena política estabelecidas
com outros trabalhadores da prefeitura:
os membros da associação e o coordenador do parque estavam debatendo
qual corte de carne iriam servir para os trabalhadores da manutenção que
prenderam as telas ao redor do parque, levando em conta seu mérito pela boa
execução do trabalho. Como ficaram contentes com o serviço não riram servir
apenas um churrasco, mas sim um churrasco de costela gorda. Eles merecem
isso, pois nos ajudam a manter o patrimônio, que é Parque Ararigbóia. (Diário
de campo 14/03/2012)

Essa costela gorda ajuda o parque a ter uma colaboração constante destes
funcionários, proporcionando aos usuários um serviço mais qualificado.
CONCLUSÕES
Estes exemplos empíricos apontam para uma dimensão da Política Pública
que não é estudada dentro dos gabinetes dos policys makers, muito distante,
desta pretensão de querer compreender as políticas a partir de sua formulação ou
financiamento. O olhar etnográfico permite compreender que as artes de fazer a
política dependem em muito dos acontecimentos cotidianos (CERTEAU, 1994). A
consolidação de uma política de 90 anos, como no caso da cidade de Porto Alegre,
não é homogênea. A compreensão do porquê que em alguns espaços elas produziram
e reproduziram processos de participação, ao nosso ver, é melhor compreendida a
partir dos significados produzidos pelos sujeitos no seu fazer diário. A etnografia,
nesta lógica, é uma potente ferramenta para a compreensão das PPEL.
Já a utilização da antropologia política, nos fornece uma alternativa interpretativa
para os fenômenos sociais, sem necessariamente fazer uma análise de relação
mecânica entre estrutura e a realidade, e sem compreender esta realidade como
algo que se explica por sí própria.
ABSTRACT: The present study deals with the process of participation in Sports and Leisure Public
Policies (PPEL) in its relationship with commensality and daily life. Its objective is to understand
the repercussions of the commensality rituals in the consolidation of the participation of the PPEL
developed in the Ararigbóia Park in Porto Alegre. It uses ethnography as a methodological tool. It
concludes that the rituals of commensality are fundamental in the process of constitution of the
culture of participation of the park.
KEY WORDS: sports and leisure public policies; Participation, commensality
RESUMEN: Este estudio se ocupa del proceso de participación en Políticas Públicas Artículos
deportivos (PPEL) en su relación con la calidad comestible y lo cotidiano. Su objetivo es comprender
el impacto de los rituales comensalía en la consolidación de la participación de PPEL desarrollado
en Ararigbóia Park en Porto Alegre. Utilice la etnografía como herramienta metodológica. Se llega a
la conclusión de que los rituales comensalía son fundamentales en el proceso de constitución de la
participación de la cultura parque.
PALABRAS CLAVE: políticas públicas para el deporte y el ocio; comensalía participación
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O DESENVOLVIMENTO DAS FASFIL NO CONTEXTO
DE NOVOS ARRANJOS DA SOCIEDADE CIVIL
Gustavo Martins de Andrade1
André Malina2
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar o crescimento das organizações sem fins lucrativos, no
campo do esporte e lazer, através dos censos elaborados pelo IBGE. Foram analisados os censos
de 2002 a 2010. Com um referencial gramsciano, podemos concluir que o aumento do número de
entidades corresponde a adequação ao pensamento neoliberal de privatização das políticas sociais.
Palavras-Chave: Organizações sem fins Lucrativos; atividades esportivas; atividades de lazer.

INTRODUÇÃO
Há algum consenso que com a ascensão e expansão do neoliberalismo nos anos
de 1980, as relações entre o Estado e a sociedade civil foram modificadas. Se antes
dessa época a sociedade civil era considerada como espaço neutro, “não político”
e reguladora das ações, agora passa a ser parceira do Estado. No Brasil, tal parceria
entre Estado e uma camada específica da sociedade civil vai ocorrer a partir dos
anos 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quando
foram promulgadas as primeiras leis que possibilitavam a transferência da gestão de
equipamentos públicos para as entidades da sociedade civil (GOHN, 2013; LOPES,
2004). A partir da elaboração das leis federais de descentralização da gestão dos
equipamentos públicos, para adequação ao ideário de parceria Estado e sociedade
civil no Brasil, desencadeou na elaboração de leis pelos estados e municípios.
O objetivo com o presente artigo foi o de mostrar um panorama sobre como
ocorreu o crescimento das entidades da sociedade civil no Brasil, especificamente
no campo dos esportes e do lazer. A análise realizada levantou dados do Instituto
Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), a partir da série de censos sobre as
Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos (FASFIL). Nesta série de
censos estão contidas relevantes informações sobre as entidades do terceiro setor
no Brasil como a sua distribuição pelo país, idade e o número de empregados que
possuem.
O objetivo da série de censos é de fornecer o retrato de como estão distribuídas
as ONGs pelo país. Os documentos são resultados de uma ação conjunta entre o IBGE
e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). A publicação dos censos
1 Mestrando em Serviço Social FSS/UERJ, gdeandrade20@gmail.com
2 Pós Doutor em Políticas Públicas e Formação Humana PPFH/UERJ. Docente EEFD/UFRJ,
andremalina@yahoo.com.br
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se iniciou em 2004, com dados referentes ao período 1996-2002. Em 2008, foram
publicados os dados até o ano de 2005. A última publicação foi realizada em 2012 e
o período de análise foi expandido até o ano 2010. Apesar de os censos terem dados
publicizados somente até o ano de 2010, torna-se importante a compreensão da
conjuntura que possibilitou a criação das FASFIL. Portanto os censos se tornam uma
fonte para aqueles que pretendem se enveredar nas pesquisas sobre o terceiro setor.
Nossa análise foi concentrada no grupo 03 Cultura e Recreação, que é composto,
pelos subgrupos Cultura e Arte e Esporte e Recreação, a partir dos três censos
publicados (IBGE, 2004). Sob o aspecto teórico, tomou-se como base o conceito de
sociedade civil em Gramsci (1999). Por fim, apresentaram-se algumas considerações
e prognósticos sobre o desenvolvimento das FASFIL nos tempos atuais.
ANÁLISE: O CAMPO DA CULTURA E RECREAÇÃO ENTRE 1996 - 2010
A categoria de Cultura e Recreação é dividida em dois subgrupos. O primeiro
denominado cultura e arte é composto pelas associações culturais, escolas de
samba, atividades cinematográficas, incluindo televisão, atividades de rádio, grupos
folclóricos, museus, associações de artesãos, entre outros. O segundo subgrupo é
denominado Esporte e recreação e é composto pelos clubes de futebol e de outras
modalidades esportivas, associação de escoteiros, atléticas e recreativas, além de
associações de Yoga e outras atividades associadas ao lazer.
Em 2002, o grupo Cultura e Recreação tinha 37539 entidades, ou seja, 14%
do total. O subgrupo Esporte e recreação tem a maior representatividade, sendo
composto por 26894 entidades ou 71,64% das entidades que compõem o grupo
03. O outro subgrupo, Cultura e Arte é responsável por 10645 entidades ou 28,36%
(IBGE, 2004). A maior parte das FASFIL que compõem o grupo estava localizada
nas regiões Sudeste (16628) e Sul (12438). Das FASFIL que integram o subgrupo
Esportes e Recreação, 11832 estão localizadas na região Sudeste, 9980 na região Sul,
3007 na região Nordeste, 1367 na região Centro Oeste e 708 na região Norte. Esse
panorama se mantém no subgrupo Cultura e Arte, mantendo assim a supremacia
das regiões Sudeste e Sul, com 4796 e 3458 entidades respectivamente. Enquanto
isso, a região Nordeste possui 1607, a Centro Oeste 524 e a Norte com 260 FASFILs.
O IBGE alega que por se tratar de associações locais e por terem os grandes clubes
esportivos as regiões Sul e Sudeste levam vantagem em relação as outras regiões,
além de concentrarem a riqueza e a população brasileira.
Em 2005, o grupo de cultura e recreação representava cerca de 14% do total
de entidades. A maior parte das 46999 entidades que compõem o grupo estava
concentrada no subgrupo Esporte e Recreação, 68% (32203), enquanto o subgrupo
Cultura e Arte detêm 32% (14796). A região Sudeste ainda possui a maior parte
das fundações sem fins lucrativos (20374), com presença marcante do subgrupo
Esporte e Recreação com 13956, enquanto o subgrupo Cultura e Arte 6418. A
supremacia do subgrupo Esporte e Recreação também pode ser vista nas demais
regiões. A região Sul possui 16408 entidades. O subgrupo Cultura e Arte 4584 e o
outro subgrupo 11824 entidades. A região Norte é a que possui o menor número de
FASFIL, com 1487, sendo 501 pertencentes ao subgrupo Cultura e Arte e 986, ao
subgrupo Esporte e Recreação. (IBGE, 2008).
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Com relação à idade, houve um aumento nas entidades criadas em todos os
períodos analisados pelo IBGE em relação ao censo anterior. A maior parte das
FASFIL foram criadas entre as décadas de 1991 e 2000 (15819), com uma grande
expansão no subgrupo de Cultura e Artes, em que foram criadas quase 6 mil somente
no período citado. Com isso, 56,8% das entidades que fazem parte do grupo Cultura
e Recreação foram criadas entre 1981 e os anos 2000. No período compreendido
entre 2001 à 2004 foram criadas mais de 8 mil FASFILs. Entre os anos de 20012004 foram criadas mais 8478 FASFIL pertencentes ao grupo Cultura e Recreação,
ou seja, em 4 anos foram criadas mais da metade de FASFIL que na década anterior.
Das entidades criadas entre 2001-2004 temos 4704 pertencentes ao subgrupo
Esporte e Recreação e 3774, ao subgrupo Cultura e Arte. Já no ano de 2005, o
numero de entidades continua a crescer. Somente nesse ano foram criadas mais
1758 FASFIL: 961 entidades do subgrupo Esporte e Recreação e 797 no subgrupo
Cultura e Arte (IBGE, 2008).
Em 2010, grupo é composto por 36921 FASFIL, constituindo 12,7% do total de
entidades sem fins lucrativos. A maior parte das entidades está concentrada no
subgrupo Esporte e Recreação, com 24926, ou 67,5% do total do grupo. As outras
entidades pertencem ao subgrupo Cultura e Arte representando 11995, ou 32,5% do
total do grupo. Com isso,
Analisando a composição das Fasfil pelo tipo de atividade realizada, verificase que o terceiro bloco, em número de entidades, é formado pelo grupo das
que são voltadas para Cultura e recreação, localizadas, em grande maioria
(77,4%), nas Regiões Sudeste e Sul do País (p.33).

Das 36921 entidades que compõem o grupo, 28594 estão localizados nas
regiões Sudeste e Sul. A primeira, sozinha, tem quase 44% do total do grupo, com
15993 instituições. A região Norte é a que possui o menor número de entidades com
1183. Isso demonstra que FASFIL do grupo em análise se concentram em regiões
economicamente favorecidas, reforçando assim, numa perspectiva gramsciana, o
caráter ocidental dessas regiões. Enquanto isso, em outras regiões que tem um
menor potencial econômico e os serviços públicos são escassos, não possuem nem
metade do quantitativo das regiões Sul e Sudeste juntas. Se essas entidades vieram
para (supostamente) cobrir uma falha de atuação do Estado e promover o acesso à
cidadania e serviços de qualidade, por que elas fogem das regiões mais pobres do
país?
Sobre a idade das FASFIL do grupo que elencamos para análise, o documento
do IBGE mostra que há um exponencial crescimento a partir dos anos de 1980,
passando de 1824 até os anos 1970 para 7411 no fim dos anos 80. Outro pico de
crescimento pode ser observado no período compreendido entre 1991 e os anos
2000, com a criação de 9100 entidades. Entre o período de 2001 à 2005 outras
6365 instituições foram criadas. A partir de 2005, em média, foram criadas 550
instituições por ano, até 2010.
Das 11995 FASFIL do subgrupo Cultura e Arte 3409 foram criadas no período
entre 1991-2000. Esse crescimento persiste no período seguinte (2001-2005) com
mais 2923 sendo criadas. No outro subgrupo, os períodos de crescimento seguem
padrão similar ao outro subgrupo. O aumento do número de entidades do subgrupo
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Esporte e Recreação pode ser percebido a partir dos anos 1980, com a criação
de mais de 5 mil entidades. Crescimento que persiste com o mesmo ímpeto nos
períodos seguintes. Entre 2001 e 2005, foram criadas mais 3500 entidades. Nos
anos seguintes, até 2010, foram criados, em média, 850 unidades por ano. Gramsci
(1999) nos mostra que na menor manifestação intelectual há uma concepção de
mundo. Com isso não devemos visualizar o aumento do número de entidades deste
campo sem a devida crítica. As entidades que compõem as Fasfil são funcionais ao
sistema capitalista, amortizando os conflitos dentro da sociedade civil e promovem
a manutenção do pensamento dominante. Com a desresponsabilização estatal das
respostas de algumas das manifestações da “questão social”, as entidades do terceiro
setor assumiram essa responsabilidade, ainda que sem o financiamento do Estado.
Como essas instituições não possuem recursos suficientes para a manutenção das
atividades, buscam parcerias com o Estado e o mercado.
CONCUSÕES
No censo elaborado pelo IBGE, com auxílio do IPEA e da ABONG, podemos ver
que o número de associações sem fins lucrativos tem um crescimento exponencial no
Brasil a partir dos anos 90. Com a transferência das políticas sociais para o chamado
terceiro setor e o incentivo a solidariedade direta, essas entidades ganharam um
novo fôlego. Somente no período entre 1991-2000 foram criadas mais entidades
do que as três décadas anteriores juntas. No censo publicado em 2012, com dados
referentes ao ano de 2010, vemos que esse crescimento continua em altas taxas.
Entre 2005-2010 foram criadas mais de 60 mil entidades, mesmo com a mudança
dos critérios de inclusão na pesquisa.
Esse crescimento também pode ser observado no campo do esporte e lazer.
O grupo 03 Cultura e Recreação é composto pelas entidades esportivas, culturais
e artísticas. As entidades que compõe o grupo foram divididas em dois subgrupos:
Cultura e Arte e Esporte e Recreação. O subgrupo Cultura e arte possui menos
entidades, um contingente menor de trabalhadores, mas oferece uma maior
remuneração aos funcionários e um número maio de empregados com nível superior.
O subgrupo Esporte e Recreação tem um número maior entidades, um contingente
maior de funcionários, mas oferece uma remuneração menor aos trabalhadores e
um percentual maior de empregados sem nível superior. Embora o grupo detenha
cera de 13% do total de empregados das FASFIL, mais de 70% das entidades que
compõe o grupo não tem qualquer funcionário assalariado.
Com um referencial gramsciano, consideramos a sociedade civil como local
em que ocorre a luta dos projetos societários por sua hegemonia. Nesse sentido,
incentivar o crescimento das associações dentro da sociedade civil não representa
o fortalecimento da mesma. Dentro do pensamento neoliberal, a sociedade civil
constituiria um setor a parte, deslocado do mercado e do Estado. Com isso promovem
a sua setorização e a neutralidade, alheia a voracidade do mercado e da intervenção
estatal, reforçando a hegemonia da doutrina neoliberal.
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THE DEVELOPMENT OF FASFIL IN THE CONTEXT OF NEW CIVIL SOCIETY
ARRANGEMENTS
ABSTRACT: This work aims to analyze the growth of non-profit organizations in the field of sports and
leisure, through the censuses elaborated by IBGE. We analyzed the censuses from 2002 to 2010. With
a Gramscian referential, we can conclude that the increase in the number of entities corresponds to
the neoliberal thinking of privatization of social policies.
Keywords: Non-Profit Organizations; sport; Leisure activies.

EL DESARROLLO DE FASFIL EN EL CONTEXTO DE LOS NUEVOS ARREGLOS DE
LA SOCIEDAD CIVIL
RESUMÉN: Este trabajo tiene como objetivo analizar el crecimiento de las organizaciones sin fines de
lucro en el campo de deportes y ocio, a través del censo elaborado por el IBGE. los censos de 2002
a 2010 fueron analizados con un marco gramsciano, llegamos a la conclusión de que el aumento en
el número de entidades corresponde a la adaptación al pensamiento neoliberal de privatización de
las políticas sociales.
Palabras clave: Organizaciones sin fines de lucro; deporte; actividades recreativas.
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CONTROLE DEMOCRÁTICO DA POLÍTICA ESPORTIVA
BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE O CONSELHO
NACIONAL DO ESPORTE1
Silvana Martins de Araujo2
RESUMO
O trabalho analisou se o CNE nos Governos Lula e Dilma constituiu-se como espaço de controle
democrático e qual a sua contribuição para a universalização do direito ao esporte no Brasil. É de
natureza quanti-qualitativa, definido como pesquisa de campo do tipo estudo de caso históricoorganizacional, combinado a uma pesquisa bibliográfica e documental. Concluiu-se que o CNE
teve um caráter legitimador da política esportivade interesse do Poder Executivo, numa concepção
associada ao mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Conselhos Nacionais; Esporte; Controle Democrático.

1 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA
O texto é resultado de uma tese que analisou o papel do Conselho Nacional do
Esportena definição dos rumos da política esportiva brasileira durante os Governos
Lula-Dilma e a contribuição das suas deliberações para o fortalecimento dessa
política, na perspectiva de universalização do direito ao esporte no Brasil.
O ponto de partida para a compreensão do papel exercido por um conselho de
política pública como um espaço institucionalizado no aparato estatal, fundado no
princípio de participação social, foi a relação estabelecida entre Estado e sociedade
civil.
Para tanto, fez-se um estudo teórico da configuração do Estado e da sociedade
civil, reconhecendo suas diferentes interpretações e optando pela concepção
originalmente marxiana de Estado, que identificou sua natureza classista, apesar
das suas funções universalizantes.
A esse entendimento foi acrescido o aporte teórico de Gramsci (2001,2014)
para a compreensão do Estado na sua dimensão ampliada, associando sociedade
política e sociedade civil, que, sem deixar de reconhecer o caráter de classe e o
momento repressivo do poder estatal, o compreende dotado de hegemonia e
coerção simultaneamente.
Foi também considerada uma referência determinante para análise do objeto
de estudo, a perspectiva de Poulantzas (2000) sobre a dimensão contraditória do
Estado, que significa entendê-lo não como um bloco monolítico, mas, sim, como
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UFMA, silvanaaraujo@elointernet.com.br
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resultante das contradições da luta de classe, na qual os interesses antagônicos
estão em permanente disputa.
A categoria sociedade civil adquiriu centralidade na tese na perspectiva de
Marx (1987) e Gramsci, em face de interpretações distorcidas e equivocadas que
contribuem para a despolitização do seu conceito, principalmente quando é tratada
sob o ponto de vista neoliberal que a reduz a Organizações Não Governamentais ou
meramente ao mercado.
Apontou-se a necessidade de superar a visão de homogeneidade sobre
a sociedade civil ou aquela que a caracteriza como parte de uma zona neutra e
concebê-la como expressão das suas contradições, ou como disse Coutinho (2008),
como uma importante arena da luta de classe em busca de hegemonia.
A partir do panorama da relação entre Estado e sociedade civil, foram abordados
aspectos fundantes da formação sociopolítica do Estado brasileiro, particularmente
como se estabeleceu a relação entre o público e o privado, e ainda considerações
sobre a cultura e as diferentes práticas política no Brasil. Destacaram-se os traços
mais marcantes das manifestações do autoritarismo político na sociedade brasileira,
apontados por Chauí (2013)
O clientelismo constituiu-se marca singular na história política brasileira,
pautado na ideologia do favor, que, mesmo com novas configurações, se mantém
atual no processo político nacional, como configurado no recente processo de
impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
Usou-se a caracterização do modelo de Estado burguês brasileiro apontado
por Coutinho (2000), quando distinguiu a marca da hegemonia de uma fração
da classe dominante sobre as outras frações, o que designou de dominação sem
hegemonia, principalmente nos momentos de ditadura explícita no nosso país, o
que parece reeditado na conjuntura em que se encontrava o Brasil em 2016.
Esta análise remeteu ao debate conceitual de democracia e seus diferentes
modelos, ,resgatando-se, a acepção clássica de democracia na Grécia Antiga,
sinônimo de soberania popular, para ressaltar dentre tantas classificações, a
diferença entre democracia participativa e democracia representativa. Optou-se
pela referência aos principais autores da democracia participativa: Macpherson
(1978), Pateman(1992) e Poulantzas (2000), que direta ou indiretamente beberam
na fonte de Rousseau, responsável pelo fornecimento das bases da democracia
participativa.
As duas alusões mais expressivas a respeito dessa temática foram: o entendimento
da democratização como um processo e a importância da combinação dos
elementos da democracia representativa e democracia participativa, rememorando
as diferenças e complementariedades da democracia-método ou instrumento e
democracia como substância, como condição social.
Observou-se que o debate da democracia como substância se identifica com
a democracia participativa, na qual o princípio da soberania popular deve adquirir
centralidade.
A adoção desse entendimento pautou a análise do processo de participação
social no Brasil, principalmente a partir do período que marca a luta pelo fim do
regime autoritário instalado pela ditadura de 1964, que culminou com a Constituição
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Federal de 1988, passando pela influência do neoliberalismo, marcante na década
de 1990, até chegar aos anos 2000, que foram caracterizados como período de
ampliação do Estado democrático de direito.
Nessa perspectiva, a temática dos conselhos foi central nesse processo,
fortalecida pela ascensão de partidos de oposição nas gestões municipais e
estaduais, sendo determinante para a ampliação de experiências participativas na
gestão das cidades. Em 2013 funcionavam 62.611 conselhos municipais e na esfera
federal existem 35 conselhos nacionais.(BRASIL, 2014).
E são nos novos espaços de participação social (conselhos, orçamentos
participativos, conferências), que se encontrou a noção de controle democrático,
significando a participação ativa do cidadão na fiscalização e no monitoramento da
gestão pública.
Os anos 2000 inauguraram um novo período, tendo em vista a expansão
significativa de arranjos participativos e a diretriz do campo democrático-popular
de instituir a participação como método de governo.
Se o Governo Lula impulsionou, mesmo com limites, a expansão quantitativa dos
mecanismos de participação social, não se encontrou no Governo Dilma a mesma
determinação em consolidar esses espaços. Além disso, reduziu a quantidade
de conferências nacionais realizadas em diferentes áreas em relação ao governo
anterior, o que contribuiu para o afastamento do seu governo dos movimentos
sociais.
2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA ESPORTIVA BRASILEIRA
Na sequencia, procedeu-se à trajetória histórico-institucional do Conselho de
Esporte no contexto da política esportiva brasileira, em todas as suas diferentes
denominações e configurações.
Assim, percorreu-se desde a sua criação na Ditadura Vargas, com a marca
do Estado interventor de características conservadoras, passando pela luta pelo
direito ao esporte na Constituição Federal até o Governo FHC, com sua lógica de
mercantilização e privatização também marcante no mundo esportivo. Foi no final
desse governo que se definiu a atual denominação de Conselho Nacional do Esporte
(CNE).
O estudo sobre o CNE na era Lula-Dilma foi antecedido pela análise panorâmica
da política esportiva desses governos, no que concerne ao financiamento, à
legislação esportiva, aos programas sociais e à diretriz de participação popular nos
espaços institucionalizados.
Constatou-se, pela revisão de literatura, que os Governos Lula-Dilma não
implementaram uma política esportiva voltada para a garantia e/ou universalização
do direito ao esporte no Brasil, ao optar por investimento público prioritariamente
voltado para o esporte de alto rendimento, expresso na realização de megaeventos
esportivos, fortalecendo a concepção da política do esporte como produto da
economia brasileira na perspectiva da mercadorização, em detrimento da sua
dimensão educacional e da realização de programas sociais que ampliassem esse
direito.
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Em relação à meta dos governos petistas de transformar a participação social
num método de governo, no setor esportivo não foi alcançada, visto ter-se observado
que foram realizadas apenas três Conferências Nacionais do Esporte no período
de doze anos. Além disso, a maioria das suas deliberações não foi considerada
pelo Poder Executivo, principalmente no que diz respeito à criação e consolidação
do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, mas pelo fato de as conferências não se
configurarem como instância máxima de deliberação da política esportiva, tendo
sido deslocado o espaço de decisão para o topo do Estado “em parceria” com as
grandes corporações do esporte nacional e internacional.
As decisões tomadas pela sociedade civil nas I e II Conferências de Esporte
indicaram propostas que poderiam avançar significativamente na perspectiva de
controle democrático da política esportiva. Entretanto, ao não implementá-las,
o Ministério do Esporte perdeu a oportunidade de contribuir para o processo de
monitoramento e fiscalização da aplicação de recursos públicos, inclusive tentando
prevenir ou minimizar os escândalos de corrupção presentes no seu meio e assim
fortalecer a democracia participativa em nosso país.
3 DO PERCURSO METODOLÓGICO À CONCLUSÃO
O Conselho Nacional do Esporte, no período 2003-2014, teve seu ordenamento
legal determinado pela Lei nº 10.672/2003, que reformulou a Lei Pelé, bem como
pelas Portarias do Ministério do Esporte nº 92 e nº 98, de 2003. Este conjunto
definiu-lhe natureza, mandato, composição e competências.
Após análise detalhada, identificou-se que, ao invés de avançar para democratizar
o CNE, os titulares da pasta, pouco contribuíram para alterar o histórico caráter
conservador e antidemocrático desse órgão.
A materialidade do Conselho Nacional do Esporte foi avaliada considerando os
aspectos da sua representação, institucionalização e democratização, explicitadas
nas dimensões do desenho institucional, da efetividade deliberativa e da
representação política.
Os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo,
considerando as seguintes categorias: concepção da política; qualidade da
representação; poder de decisão; vontade política do governo e controle democrático.
As análises demonstraram que na sua composição o poder público tem
hegemonia; seus representantes são majoritariamente homens e apresentam
um perfil de elevada escolaridade, com formação profissional predominante em
Educação Física e Administração, mas a maioria atua como empresário e gestor
público, sem nenhuma participação em movimentos sociais ou sindicais e com baixa
adesão à filiação partidária.
Inferiu-se também, em relação ao mandato dos integrantes do CNE, que,
apesar de a Lei permitir no máximo quatro anos de exercício, alguns conselheiros
mantiveram-se no CNE em sistema de rodízio e por períodos acima do previsto na
legislação, contudo, com mudança no tipo de representação.
Em relação à representação da sociedade civil, constatou-se que é um conselho
diverso, moderadamente plural, mas não paritário e, muito menos, com maioria da
sociedade civil.
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Quanto ao seu processo de institucionalização, verificou-se que se localiza
abaixo da média no índice de institucionalização dos conselhos nacionais, possuindo
pequena distribuição interna de poder no aspecto relativo ao processo decisório.
Além disso, não cumpriu, no período investigado, nem a metade das suas atribuições
definidas legalmente e no que concerne aos temas deliberados nas suas reuniões,
obteve-se um resultado limitado, voltado prioritariamente para a dimensão de alto
rendimento do esporte, apresentando um impacto mínimo na formulação da política
esportiva brasileira.
Assim, conclui-se, por meio da análise do conjunto das deliberações expressas
nas Resoluções, do conteúdo das atas das reuniões, e nos depoimentos de seus
representantes, que este Conselho teve um caráter legitimador das políticas de
interesse do Poder Executivo, numa concepção da política esportiva associada
ao mercado, que não apontou para a universalização do esporte como um direito
social, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.
DEMOCRATIC CONTROL OF THE BRAZILIAN SPORTS POLICY: A STUDY ON THE
NATIONAL SPORTS COUNCIL
ABSTRACT: This work analyzed if the CNE (National Sports Council) during Lula and Dilma governments
was considered a space for democratic control and what was its contribution to the universalization
of the right to practice sports in Brazil. It had a quantitative-qualitative nature, and it was defined
as a field research of a historical-organizational case study, combined with a bibliographical and
documentary research. It was concluded that the CNE it had a legitimizing character of the sports
policy of interest of the Executive Power, in a conception associated with the market.
KEYWORDS: National Council; Sport;. Democratic control.

EL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA POLÍTICA DEPORTIVA BRASILEÑA: UN
ESTUDIO EN EL CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES
RESUMEN: El estudioanalizó si el CNE (Consejo Nacional de Deportes) enlosgobiernos de Lula y
Dilma se constituyó como unespacio de control democrático y cuál es sucontribución al derecho
universal al deporte en Brasil. Es una investigacióncuantitativa y cualitativa que se define como
una investigación de campo de unestudiodel caso histórico-organizativa combinado con una
investigación bibliográfica y documental. Se concluyó queel CNEteníaun carácter legitimador de la
política deportiva de interésdel Poder Ejecutivo, enuma concepciónasociadaconel mercado.
PALABRAS CLAVES: ConsejosNacionales;Deportes; Control democrático./
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CONCEPÇÃO E ABRANGÊNCIA DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ESPORTE: ANÁLISE COMPARADA
ENTRE BRASIL E ESPANHA1
Wagner Barbosa Matias2
Bárbara Isabela Soares de Souza3
Cíntia Csucsuly Rocha4
Oromar Augusto dos Santos Nascimento5
Fernando Mascarenhas6
RESUMO
Objetivo: analisar como o esporte é tratado nos ordenamentos legais e dispositivos políticos do Brasil
e da Espanha, e analisar as características de seus praticantes. Metodologia: Estudos comparados
através de levantamento documental e revisão bibliográfica. Resultados: Esporte aparece como
dever do Estado em ambos países; níveis de prática esportiva semelhantes; Conclusão: Contradições
no conteúdo dos dispositivos legais e a realidade das práticas esportivas nos dois países.
PALAVRAS-CHAVE: estudos comparados; esportes; legislação e dispositivos políticos.

INTRODUÇÃO
As transformações do modo de produção capitalista das últimas décadas do
século XX culminaram na expansão das relações mercantis para novos territórios
e para setores que até então não estavam totalmente submetidos à lógica da
produção de mercadorias (FONTES, 2010). Em consequência disso, os fenômenos
culturais, principalmente, o esporte, passaram a ser hegemonicamente produzidos
sob a forma de mercadoria.
No Brasil, a formação de um campo mercantil no segmento esportivo foi
consideravelmente influenciado pelas mudanças processadas na Itália e na Espanha.
A Itália modificou o seu ordenamento legal em 1981 e permitiu que as entidades
de prática esportiva se tornassem empresas. A Espanha seguiu o mesmo caminho
em 1990, especialmente para o futebol e o basquete. O Brasil também atendeu na
década de 1990 as demandas do Mercado, com a Lei Zico (Lei nº 8.672/1993) e a Lei
Pelé ( Lei nº 9.615/1998).
Contudo, a relação entre a organização esportiva brasileira com a espanhola
é mais intensa, tendo em vista que o Brasil tem se espelhado na Espanha para
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2Universidade de Brasília
3 Universidade de Brasília, UnB, barbaraiss@hotmail.com
4 Universidade de Brasília, UnB, professoracintia.educa@gmail.com
5 Universidade de Brasília, UnB, oromar.augusto@gmail.com
6 Universidade de Brasília, UnB, fernando.masca@outlook.com
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construir os seus ordenamentos legais, e, também, consolidar um projeto de
desenvolvimento do esporte. Um exemplo disso é que para todas as candidaturas
aos Jogos Olímpicos, o Brasil teve como modelo de inspiração os Jogos Olímpicos
de Barcelona de 1992 (MASCARENHAS, 2011).
Considerando que modelo espanhol de desenvolvimento do esporte é uma
referência para o Brasil, este estudo teve como objetivo analisar como o esporte é
tratado nos ordenamentos legais e dispositivos políticos do Brasil e da Espanha, bem
como, apresentar as características dos praticantes de esporte de ambos os países.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Para a presente pesquisa foi utilizada a metodologia dos estudos comparados,
a qual constitui-se como um instrumento analítico das políticas sociais, uma vez
que amplia o campo de compreensão sobre as características assumidas por
estas políticas em distintas realidades, a partir da identificação de semelhanças e
diferenças entre as mesmas (CARVALHO, 2014).
O estudo foi delineado por duas técnicas de pesquisa: levantamento documental
e revisão bibliográfica, conferindo ao trabalho uma abordagem qualitativa. O
levantamento se limitou aos documentos oficiais obtidos a partir de fontes
institucionais – em especial, aquelas disponíveis nos portais do Consejo Superior
de Deportes (CSD) do Gobierno de España7 e do Governo Federal do Brasil8 – e,
a revisão envolveu tanto a literatura espanhola como a brasileira sobre o tema em
investigação. Para a análise comparativa tomamos como referência o método crítico
de análise de políticas públicas proposto por Boschetti (2009), especificamente a
primeira categoria no que se refere à concepção e abrangência das políticas públicas.
CONCEPÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA PRÁTICA ESPORTIVA
A discussão sobre como as normas jurídicas e os dispostivos politicos do Brasil
e da Espanha tratam do acesso ao esporte foi realizada a partir dos documentos
relacionados no Quadro 1.
BRASIL

ESPANHA

Legislação

Dispositivos Políticos

Legislação

Dispositivos Políticos

Constituição
Federal de 1988

Política Nacional de Esporte

Constituição
Federal de 1978

Plan A+D

Lei nº 8.672/1993

Documento das três Conferências
Nacionais de Esporte

Lei nº 10/1990

Projeto Maid

Lei nº 9.615/1998

-

Real Decreto nº
1835/1991.

Plan Integral para la Actividad
Física y el Deporte em el ámbito
del Deporte em Edad Escolar

Lei nº 10.264/2001

-

Real Decreto nº
1251/1999

PROAD

Lei nº 11.438/2006

-

Real Decreto nº
971/2007.

-

Lei nº 12.395/2011

-

-

-

Quadro 1: Relação de ordenamentos legais e dispositivos políticos do Brasil e da Espanha.
Fonte: Elaboração dos autores (2017).
7 Ver: http://www.csd.gob.es/.
8 Ver: http://www.brasil.gov.br.
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Foi possível constatar na Constituição Federal (CF) Brasileira de 1988, Art. 217,
que o esporte se constitui como um direito. No entanto, de acordo com Athayde
(2015), o esporte vem exercendo, historicamente, um papel coadjuvante na agenda
governamental brasileira, de forma que sua valorização tem se dado meramente pelo
aspecto econômico. Já a Constituição Espanhola de 1978 trata de forma breve sobre
o esporte, afirmando apenas que: “los poderes públicos fomentarán la educación
sanitária, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización
del ócio”. Nesta perspectiva, é responsabilidade do Estado fomentar a prática
esportiva, no entanto, não está explícito se o esporte é considerado um direito.
A legislação infraconstitucional brasileira – Lei Zico e Lei Pelé – aponta para
um conteúdo híbrido na tentativa de acomodar os interesses públicos e privados
ligados ao esporte, posto que ao passo que tratam o esporte como direito social,
privilegiam a normatização da produção e o consumo da prática esportiva no país,
principalmente, o futebol. Nesta perspectiva, foram percebidas algumas semelhanças
com a legislação infraconstitucional espanhola – Lei n° 10 de 1990 – que considera
o esporte como um elemento determinante da qualidade de vida, sendo dever do
Estado fomentar práticas esportivas com o objetivo de integrar as minorias sociais
à sociedade, mas que, concomitantemente, regula a atuação do mercado no futebol
e no basquete.
Com relação aos dispositivos políticos brasileiros existem divergências sobre
as formas de garantir o acesso ao esporte, isto é, se é por meio de ações exclusivas
do Estado, ou, se são medidas em colaboração com entidades do “terceiro setor”
e do Mercado. No caso dos dispositivos políticos da Espanha, nota-se a existência
de uma compreensão salvacionista do esporte e o entendimento de que o “esporte
para todos” e o “esporte como provedor de saúde, educação, moral, cidadania e
inclusão social” está atrelado aos interesses econômicos do país (ÁLVAREZ et al,
2008). Contudo, é relevante mencionar que o modelo de colaboração da Espanha,
ainda que tenha uma legislação nacional, é descentralizado e, que, cada Comunidade
Autônoma possui a liberdade de formular as suas normas.
Quanto às características dos praticantes de esportes no Brasil e na Espanha,
a análise dos documentos censitários publicados no ano de 2015 – Diagnóstico
Nacional do Esporte (Diesporte) 9 e a Encuesta de Hábitos Deportivos en España10
– revelam que os dois países apresentam níveis de prática esportiva próximos.
Uma tendência nos dois países é a queda acentuada do número de praticantes
com o avançar da idade, de uma forma mais acentuada na Espanha. Enquanto que
a faixa etária dos 15 aos19 anos no Brasil, 67,3% praticam esporte, na Espanha, o
número chega a 87%. Na faixa etária de 65 a74 anos, o índice no Brasil é de 35,6% de
praticantes, e, na Espanha de 30%. Consideramos relevante destacar que nos dois
países os principais lugares de prática são os espaços públicos.
No que se refere às modalidades mais praticadas, percebe-se que no Brasil
predomina o futebol e na Espanha há uma maior diversificação, não tendo uma
9 Disponível em: http://www.esporte.gov.br/diesporte/7.php. Acesso em: 10/06/2016.
10 Disponível em: http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/encuesta-de-habitos-deportivos/. Acesso em:
10/06/2016.
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centralidade em apenas uma modalidade11. O Gráfico 01 apresenta os esportes mais
praticados nos dois países.

Gráfico 1: Os 15 esportes mais praticados pelos brasileiros (esquerda) e espanhóis (direita)
Fonte: DIESPORTE (BRASIL,2015), Encuesta (ESPANHA, 2015). Elaboração dos Autores (2017).

Por fim, é relevante registrar que cerca de 92% dos brasileiros e 83,9% dos
espanhóis que praticam esporte não possuem qualquer filiação com instituições
esportivas, como clubes, federação, ligas, associações, escolas e universidades. Isto
significa que grande parte da população desses países estão alheias ao sistema
esportivo de alto rendimento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que se refere a concepção de acesso ao esporte, notamos que existem
contradições entre aquilo que está presente nos documentos destes países, pois,
enquanto as constituições estabelecem que esse fenômeno deve ser fomentado
pelo estado, as leis infraconstitucionais apontam para a regulamentação das relações
mercantis nesse segmento. Já os dispositivos políticos reconhecem a importância da
prática esportiva como direito, apontando os benefícios para a qualidade de vida das
pessoas, bem como, sinalizando a necessidade de ampliar a exploração econômica
desse.
Quanto às características da prática esportiva e dos praticantes, revelou-se
uma taxa elevada de pessoas que não realizam exercícios físicos e/ou esportes,
principalmente entre os idosos. Além disso, observou-se uma dependência da
população de ambos os países pelos espaços públicos com equipamentos, sendo que
no Brasil predomina a prática do futebol e na Espanha há uma maior diversificação
das práticas. Outro registro importante é que a maioria das pessoas que estão
inseridas no universo do esporte, não possuem vínculos com as instituições de alto
rendimento, o que demonstra a necessidade dos dois países priorizar as ações do
esporte como uma atividade de lazer e qualidade de vida.
CONCEPTION AND SCOPE OF PUBLIC SPORT POLICIES: COMPARATIVE
ANALYSIS BETWEEN BRAZIL AND SPAIN
ABSTRACT: Objective: to analyze how sport is treated in the legal systems and political devices of
Brazil and Spain, and analyze the characteristics of its sports practitioners. Methodology: Comparative
11 Destaca-se que há diferenças metodológicas entre a Encuesta (oferece classificação dos esportes
segundo a frequência- semana, mês e ano) e o Diesporte (não deixa claro qual a frequência, mas
na página 15 afirma ter levado em consideração quem praticou esporte no ano de 2013). Portanto,
foram utilizados os dados da Tabela 3 e 12 da Encuesta correspondentes à frequência anual.
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studies through documentary survey and bibliographic review. Results: Sport appears as a state duty
in both countries; Similar levels of sports practice; Conclusion: Contradictions in the content of legal
provisions and the reality of sports practices in both countries.
KEYWORDS: Comparative studies; sports; legislation and political devices.

CONCEPCIÓN Y ALCANCE DE LAS POLÍTICAS DEPORTIVAS PÚBLICAS:
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE BRASIL Y ESPAÑA
RESUMEN: Objetivo: Analizar cómo el deporte es tratado en los marcos legales y dispositivos
políticos de Brasil y España, y analizar las características de sus practicantes. Metodología: Estudios
comparativos, estudio documental y revisión de la literatura. Resultados: El deporte aparece
como un deber del Estado en ambos países; niveles similares de la práctica deportiva; Conclusión:
Contradicciones en el contenido de las disposiciones legales y la realidad de las prácticas deportivas
en ambos países.
PALABRAS CLAVES: estudios comparativos; deportes; legislación y dispositivos políticos.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ATORES LOCAIS NA
ESTRUTURAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA: UM
ESTUDO DE CASO1
Christian Spithourakis Junqueira2
André Ferreira3
RESUMO
Em 2010 Volta Redonda foi classificada em 1º lugar no Índice de Desenvolvimento Esportivo do
Estado do Rio de Janeiro. Após análise das políticas públicas de esporte e dos principais atores
do campo buscando identificar inovações e características locais que expliquem este resultado, os
achados da pesquisa indicam como diferenciais do município: a capacidade de obter recursos por
meio de editais e emendas parlamentares, a infraestrutura esportiva e o perfil dos atores locais da
área de esporte.
PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Esporte; Poder Público Local.

INTRODUÇÃO
No Brasil, a valorização e reconhecimento do esporte pelo poder público é
relativamente recente. Somente a partir da década de 1980, com a Constituição
Federal de 1988 que se começa a reconhecer o esporte como direito social. A CF88
destaca o papel central do Estado no fomento de práticas desportivas nos âmbitos
formal e informal, assim como estimula a instituição do Ministério do Esporte, em
2003, que surge com o desafio de centralizar as políticas públicas da área (NUNES;
CUNHA, 2014).
Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi analisar as políticas públicas para
a área esportiva no município de Volta Redonda e os principais atores do campo,
buscando identificar suas regularidades, inovações e características locais. A cidade
de Volta Redonda foi considerada, em 2010, pela Superintendência de Desportos
do Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) como a cidade com o melhor Índice de
Desenvolvimento Esportivo (IDE)4 do estado e a partir de então passou a intitularse como “Cidade do Esporte”
.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal Fluminense (UFF), christian.junqueira@hotmail.com
3 Federal Fluminense (UFF), andre.ferreira10@gmail.com
4 O IDE foi um mapeamento dos municípios do estado do Rio, considerando o georreferenciamento
das políticas públicas. A pesquisa incluiu a análise de investimento em equipamentos, instalações,
recursos humanos, projetos, ações e eventos, dentre outros (TAVARES, 2011).
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O CAMPO E OS ATORES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE
Para compreender o sentido e funcionamento do campo políticas públicas de
esporte. Starepravo, Souza e Marchi Junior (2013) utilizam os conceitos da Teoria
dos Campos, de Bourdieu, pautada por três preceitos: campo, habitus e capital.
O campo é um espaço social composto por uma lógica de funcionamento
própria, que se apresenta em constante transformação pela ação dos agentes que
compartilham interesses e habitus, o que intermediará suas ações, caracterizando-o
como local de disputas. Tal teoria justifica a necessidade de compreender as relações
entre as posições ocupadas pelos agentes, capazes de ressignificar, legitimar ou
modificar a estrutura desse espaço social (BOURDIEU, 2007).
A posição ativa dos agentes está diretamente ligada ao habitus adquirido,
legitimado e incorporado por eles, permeado pelo senso de jogo (STAREPRAVO;
SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013). Como capital entende-se o conjunto de recursos
atuais ou potenciais pertencentes aos agentes, que pode assumir diferentes formas:
cultural, econômico, social e/ou esportivo (MEZZADRI; SILVA; FIGUERÔA, 2015).
As pessoas que constituem o campo devem ser consideradas agentes ativos que
influenciam a sua constituição e o seu desenvolvimento.
Nas políticas públicas de esporte observa-se que o campo é marcado por
constantes pressões externas de ordem política, econômica, assistencialista e
utilitarista e pela perpetuação de alguns agentes e interesses no subcampo, como
sua conservação nos cargos de gestão de alguns órgãos esportivos como as
Confederações e Federações (STAREPRAVO; SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013).
Dessa forma, acredita-se que a ação dos agentes no interior desse espaço social
sofre mais influências inerentes ao campo político que pela produção científica/
acadêmica, no qual o esporte é utilizado como moeda de troca eleitoral, atribuídas
a ele às funções utilitaristas e assistencialistas do esporte (STAREPRAVO, 2011).
Entretanto, Bastos (2008) registra que a política pública de esporte tem recebido
contribuições do trabalho em conjunto de pesquisadores e profissionais que atuam
no poder público e na produção acadêmica, para consolidação de conhecimentos
na área. Observa-se também um crescimento desses estudos no Brasil, com a
multiplicação de teses e dissertações, linhas de pesquisa e financiamento, disciplinas
de políticas públicas e presença regular de discussão e produção do conhecimento.
METODOLOGIA
Este é um estudo de caso de caráter exploratório, pois visa propiciar maior
familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e, consequentemente,
possibilitando a ampliação do conhecimento do fenômeno e de caráter descritivo,
já que se dedica a descrever as características de um determinado fenômeno e o
estabelecimento de relações entre variáveis (MARKONI; LAKATOS, 2003).
Neste trabalho adotou-se um roteiro de entrevista semiestruturada, composto
por questões abertas, uma vez que essa técnica permite o controle adequado do
procedimento e incentiva o diálogo dos entrevistados.
Foi estabelecido um recorte de pesquisa, selecionando representações de
expressão para a coleta de dados, a partir de sua relevância de atuação na Secretaria
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de Esportes, considerando-se sua experiência, reconhecimento e visibilidade,
conforme Quadro 1:

Quadro 1: Entrevistados
Fonte: Elaboração própria (2016).

RESULTADOS
O principal objetivo desta pesquisa foi analisar as políticas públicas direcionadas
à área esportiva e seus principais atores e ações, buscando identificar regularidades,
inovações e características locais que levaram a cidade ao primeiro lugar no IDE.
Um ponto relevante foi a capacidade da burocracia do município em elaborar
projetos para captação de recursos por meio de editais de fomento. Isso porque
há uma notória carência de profissionais qualificados para essa função no setor
público, principalmente no nível municipal. Essa capacidade se traduz no número
de convênios e no volume financeiro destinado aos projetos locais na área esportiva,
abaixo somente do município do Rio de Janeiro, no que se refere à quantidade de
projetos, e de Barra Mansa, se comparado o investimento per capita.
Cabe também destacar que quase 59% dos municípios do Brasil estão impedidos
de celebrar convênios com a União em razão de inadimplência junto ao Cadastro
Único de Convênios (CAUC).
Ainda com referência à dotação orçamentária, a maior parte dos investimentos
em infraestrutura esportiva do município advém de emendas parlamentares,
predominantemente direcionadas pelo deputado federal pertencente ao grupo
político da gestão municipal atual e que também foi Secretário Municipal de
Esporte (Entrevistado 2). Percebe-se, com isso, que a estrutura esportiva de Volta
Redonda, como indicado no IDE, é considerada como um dos principais diferenciais
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das políticas públicas da cidade, que se caracteriza pela expressiva quantidade de
quadras, ginásios e campos de futebol, além de outros espaços de referência, como
o Estádio da Cidadania, o Parque Aquático municipal, o Kartódromo e a Arena de
Atletismo.
Sobre o financiamento das atividades esportivas municipais, mesmo quando
o governo federal interrompe o fluxo de financiamento, o município assume as
despesas até a regularização dos convênios.
Outra característica relevante na gestão esportiva municipal é o perfil de seus
atores, visto que os secretários da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer são,
em sua totalidade, oriundos da área esportiva. Apesar de o aspecto político ter
influência na indicação, todos têm fortes vínculos com o setor, sendo ex-atletas de
destaque de diversas modalidades esportivas ou profissionais de Educação Física.
Observa-se que há um avanço nessa relação, onde os atores desse subcampo das
políticas públicas vêm sendo substituídos por especialistas da área (STAREPRAVO;
SOUZA; MARCHI JUNIOR, 2013).
A permanência por 20 anos do mesmo grupo político na gestão municipal,
pressupõe uma possiblidade maior de continuidade dos projetos.
Talvez o ponto mais interessante da pesquisa tenha sido as entrevistas com
os líderes de projetos. Atuando nas atividades de badminton, ginástica artística e
hipismo, esses atores se destacam por uma visão empreendedora, demonstrada
pela garra e persistência no desenvolvimento do trabalho realizado com o esporte
municipal, utilizando várias alternativas para viabilizar a participação de seus alunos
nos campeonatos de diversos níveis.
Esse esforço é reflexo da falta do apoio consistente da gestão pública municipal,
tendo em vista que, segundo a maioria dos secretários entrevistados, ele não poderia
ser realizado pela prefeitura, pois, além do alto custo, a prefeitura tem como missão
atender ao maior número possível de pessoas. Entretanto, muitas das campanhas
publicitárias utilizadas pelo governo local têm como protagonistas os atletas dessas
modalidades que se destacaram em diversas competições.
Apesar do grande número de instalações esportivas, os espaços são pouco
explorados, mantendo-se ociosos em boa parte do tempo, demonstrando a
necessidade da reestruturação dos programas e projetos esportivos e da ampliação
do atendimento à comunidade.
Observou-se ainda que os secretários carecem de maior conhecimento
técnico e científico sobre o processo de política pública. Uma aproximação entre
os subcampos político e científico poderia fortalecer e consolidar esse espaço
(STAREPRAVO, 2011).
Por fim, a falta de um conselho municipal de esporte também se apresenta
como aspecto que limita essa construção participativa que, segundo Nunes e Cunha
(2014), deve extrapolar a dimensão do Estado, contribuindo para o engajamento da
população, visando principalmente atender aos interesses sociais.
CONCLUSÕES
Evidenciou-se o importante papel do poder público municipal no incentivo
e na execução das políticas sociais, em função de sua maior aproximação com a
comunidade local, para melhor direcionamento das demandas da sociedade.
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Volta Redonda apresenta diferenciais perante os demais municípios do estado
do Rio de Janeiro, incluindo instalações esportivas, perfil dos atores locais do
poder público, capacidade de obter recursos por meio de editais de financiamento
e emendas parlamentares e apoio de um deputado federal, demonstrando assim
vocação para o esporte. Contudo, ainda deve avançar na estruturação e no
desenvolvimento consistente de tais políticas públicas, a fim de que realmente possa
intitular-se como “Cidade do Esporte”. Tal alcunha hoje se apresenta mais como
estratégia de marketing que como resultado de sua efetivação enquanto política
social.
PUBLIC POLICIES AND LOCAL ACTORS IN THE STRUCTURING OF SPORTS
PRACTICE: A CASE STUDY
ABSTRACT: In 2010, Volta Redonda was ranked 1st in the Sports Development Index of the State of
Rio de Janeiro. After analyzing the public sports policies and the main actors in the field, seeking
to identify innovations and local characteristics that explain this result, the findings of the research
indicate as differentials: the capacity to obtain resources through public notices and parliamentary
amendments, the infrastructure Sportsmanship and the profile of local actors in the sports area.
KEYWORDS: Public policy; Sport; Local Government

POLÍTICAS PÚBLICAS Y AGENTES LOCALES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA
PRÁCTICA DEPORTIVA: UN ESTUDIO DE CASO
RESUMEN: En 2010 Volta Redonda ha sido clasificada en 1º lugar en el Índice de Desarrollo Deportivo
del Estado de Rio de Janeiro. Después de analizar las políticas públicas del deporte y los agentes
principales en el campo, buscando identificar innovaciones y características locales que expliquen este
resultado, esta investigación indica cómo diferenciales: capacidad de obtener recursos por medio de
convocatorias y enmiendas parlamentarias, la infraestructura deportiva y el perfil de los actores locales.
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas; Deporte; Gobierno Local
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PRIVATIZAÇÃO INDIRETA ATRAVÉS DE
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO RIO DE JANEIRO: O
PROGRAMA VILAS OLÍMPICAS E A VILA OLÍMPICA
DO ENCANTADO.
Gustavo Martins de Andrade1
Marina Boechat da Cunha2
Camilla da Silva Rangel3
Marcelo Paula de Melo4
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo pormenorizar a relação entre a Organização Social ATLAS e a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Para isto, analisamos o processo de qualificação da entidade,
o certame vencido para a gestão da Vila Olímpica do Encantado, o contrato de gestão e seus aditivos.
Nossa busca foi efetuada na base de dados do Diário Oficial do Município. Como conclusão, é notável
e evidente a presença de um processo de privatização das políticas sociais de esporte e lazer.
Palavras-chave: Políticas de esporte; Vilas Olímpicas; Organizações Sociais.

INTRODUÇÃO
A partir dos anos 1990, o projeto neoliberal ganhou grande visibilidade no
Brasil, tendo a defesa de uma Reforma do Estado um papel central. O aumento
da ação dos organismos na sociedade civil na execução de políticas públicas foi
uma das características do período, assim como forte programa de privatização
de companhias estatais em diversos níveis federativos. Como mostram os dados
trazidos por Melo (2015), houve fortíssimo incremento quantitativo no número de
organismos na sociedade civil, assim como no volume de recursos manejados e
trabalhadores contratados – ainda que a baixos salários. Isto se refletiu na produção
de políticas públicas que se distanciaram da perspectiva universalista de garantia
de direitos, inclusive no que tange ao esporte e ao lazer.
Este estudo centraliza-se na análise desta atuação de organismos da sociedade
civil na execução de políticas públicas, focando nas áreas de esporte e lazer. Mais
especificamente, nos dedicamos ao Programa Vilas Olímpicas da Prefeitura do Rio
de Janeiro (PMRJ) a partir da relação estabelecida entre a ONG Associação Treino
Livre de Apoio Sociocultural (ATLAS) e a PMRJ para gestão da Vila Olímpica do
1 Mestrando em Serviço Social FSS/UERJ, gdeandrade20@gmail.com
2 Aluna da Residência Multiprofissional em Saúde HUAPE/UFF, marinabc11@hotmail.com
3 Aluna do curso de bacharelado em educação física EEFD/UFRJ, camillarangelrj@gmail.com
4 Doutor em Serviço Social ESS/UFRJ. Docente EEFD/UFRJ, marcelaomelo@gmail.com
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Encantado. Para tanto, analisamos os contratos de gestão e os termos aditivos
estabelecidos entre a ONG e o governo municipal no tocante à Vila Olímpica em
tela. Nossa pesquisa teve como base o Diário Oficial do Município Rio de Janeiro,
já que a Lei 5.026/2009 obriga a publicação de dados referentes à gestão em
base de dados pública. Além disso, foi feito um levantamento no sítio eletrônico da
Receita Federal e uma busca por reportagens sobre a ATLAS e a Vila Olímpica do
Encantado.
RESULTADOS
A expressão “terceiro setor” aparece de forma mais intensa no Brasil no final de
1980. Muitas vezes a partir de uma apropriação (vulgar) do conceito de sociedade
civil em Gramsci, foi comum a abordagem dicotômico-maniqueísta baseada na
ideia de antagonismo com o Estado e não como pólo dialético, compondo o que
o marxista italiano chamou de Estado ampliado. Sociedade civil era considerada o
espaço das lutas democráticas, ao passo que o Estado era o elemento repressor
(COUTINHO, 2006). Essa visão da sociedade civil implicava em sua abordagem
como sinônimo de ampliação da democracia e garantidor de direitos, ao passo que
ação estatal seria tomada como autoritária. Esse discurso tem sido essencial para
naturalização dos mecanismos de parceria entre os organismos da sociedade civil
e os governos para execução de políticas sociais por meio do acesso ao fundo
público. Foi música para os ouvis neoliberais.
O programa “Vilas Olímpicas” é uma iniciativa da PMRJ. Ao fim da década de
1990, na gestão de Luiz Paulo Conde (1997-2000, egresso do PFL-DEM), a Prefeitura
passou a designar como Vilas Olímpicas, um programa de centros esportivos
construídos em bairros pobres ou favelas na capital fluminense. A volta do bloco no
poder em torno de César Maia (2001-2008, PFL-DEM) representou sua consolidação
como um dos principais programas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(MELO, 2005).
Já no Governo Eduardo Paes (PMDB- 2009- 2016), a Câmara Municipal
aprovou a Lei nº 5.026/2009 que regulamentou a qualificação das Organizações
Sociais Municipais. Quatorze dias depois, foi publicado o decreto 30.780/2009
(PMRJ- 2009b), que regulamentou a Lei 5.026. Ambos permitiram ao município
estabelecer relações com entes privados supostamente sem fins de lucro na gestão
de equipamentos e execução de políticas sociais em diversas áreas. Há um passo
adiante na estruturação da forma de executar as políticas sociais municipais sob a
égide do consagrado modelo das OSs, tão caro ao projeto neoliberal, defendido por
seus intelectuais orgânicos mais vigorosos e destacados, como o Banco Mundial e
o Sistema ONU.
A lei e o decreto permitiram a PMRJ estabelecer contratos de gestão, após
qualificação, com organismos privados nas áreas “dirigidas ao ensino, à pesquisa
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura, à saúde e ao esporte [...]” (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO, 2009a, p. 1; grifo nosso). A Associação Treino Livre De Apoio Sociocultural
– ATLAS (067.369. 421/0001-65) obtém sua qualificação com a deliberação nº 85 de
25 de abril de 2013 (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2013).
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A Vila Olímpica do Encantado, localizada no bairro de mesmo nome, foi
inaugurada em 2013. A convocação Pública (CP 001/2013) para parceria entre SMEL
e Organização Social para gestão da Vila em questão foi realizada em 5 de julho
de 2013. (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2013a, p.76, 77, 78, 79).
Em 2 de agosto de 2013, foi realizado o certame para gestão da Vila Olímpica em
questão. As instituições que compareceram à seleção foram: Instituto Crescer com
Meta e Associação Treino Livre de Apoio Sociocultural – ATLAS. A OS ATLAS foi
considerada habilitada, enquanto a OS Crescer com Meta foi desclassificada pela
Comissão Especial de Seleção por não atingir a pontuação necessária. O documento
não explicita os critérios utilizados para avaliação. Em seguida foi avaliada a
documentação apresentada pela ATLAS e considerada habilitada (PREFEITURA
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2013b, p.62).
O Contrato de Gestão foi celebrado no dia 16 de agosto de 2013. Tem o prazo
de dois anos e valor global de R$19.729.671,16. Em março de 2014, houve um termo
aditivo com valor menor ao do contrato inicial não especificado e em agosto de
2015 o segundo termo aditivo prorrogando o vínculo por mais dois anos, com valor
de R$ 5.331.273,06 (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, 2014; 2015).
Em março de 2015, o jornal O Dia publicou artigo sobre um impasse contratual
entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a ATLAS. Segundo a reportagem,
a organização é acusada pela SMEL de não prestar contas das verbas repassadas,
configurando o ferimento ao dispositivo legal presente na Lei Municipal 5.026/09 e
inviabilizando a realização de futuros repasses da SMEL para a OS. O impasse causou
a falta de dinheiro para a compra de materiais e para o pagamento do salário dos
funcionários da Vila Olímpica (SATRIANO, 2015). Em outra oportunidade o jornal
O Globo mostrou que atletas de luta olímpica utilizam a casa do treinador para
realizar suas atividades, pois o local utilizado na Vila Olímpica do Encantado não
oferecia as condições adequadas. O local não era coberto e quando chovia molhava
o tatame utilizado pelos atletas (BACELAR, 2017).
As publicações referentes à prestação de contas da Vila Olímpica do Encantado
estão localizadas no Diário Oficial do Município. Os documentos são referentes
ao período de agosto a dezembro de 2013 (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO, 2014a) e de janeiro a dezembro de 2014 (PREFEITURA MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO, 2015a). Ambos são assinados pelo presidente da ATLAS, Vagner
Espigoti, e pelo contador Lupercio Pereira (CRC 1SP 269896/O -7). Entretanto, os
dados apresentados de forma trimestral não são discriminados, como obriga a lei
e o contrato de gestão, sendo apenas divulgados os valores brutos para pessoal,
materiais e serviços, custos operacionais e outras despesas.
CONCLUSÃO
Podemos perceber um processo de descentralização das ações do Estado nas
áreas em que as entidades são qualificadas. A delegação de funções estatais para
organismos da sociedade civil se alinha com o pensamento neoliberal. Logo, é notável
e evidente a presença de um processo de mercantilização das políticas sociais, além
do processo de focalização delas, pois seu público alvo são as crianças moradoras
de áreas vulneráveis na cidade do Rio de Janeiro. Dentro do pensamento neoliberal,
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as entidades da sociedade civil, supostamente, ofereceriam à população um serviço
de melhor qualidade, além de promover o acesso à cidadania. Entretanto, o que
vemos é uma má gestão dos recursos e a falta de transparência na utilização dos
recursos. Não se verificou uma melhora no serviço prestado. O mais dramático é que
esse modelo não é exclusividade dos cariocas. É um projeto nacional, vislumbrado
em programas federais e de outros estados e municípios da federação.
As políticas sociais ancoradas nos pressupostos neoliberais são uma grande
barreira à consolidação do direito social ao esporte e ao lazer. A descontinuidade
das ações em função dos graves problemas com organismos privados indicam que
esse modelo está longe de ser pacífico e eficaz. Exatamente o contrário do que diz
a propaganda neoliberal.
INDIRECT PRIVATIZATION THROUGH SOCIAL ORGANIZATIONS IN RIO DE
JANEIRO: THE VILAS OLYMPICS PROGRAM AND THE OLYMPIC VILLAGE OF
ENCANTADO.
ABSTRACT: This paper aims to detail the relationship between the ATLAS Social Organization and the
Municipality of Rio de Janeiro. We will analyze the entity’s qualification process, as well as the event won
for the management of Encantado the Olympic Village, the management contract and its amendments.
Our search was made in the database of the Official Gazette of the Municipality of Rio de Janeiro. In
conclusion, it is noteworthy and evident the presence of a process of commodification of social policies.
KEYWORDS: Policies of sport. Olimpic villages. Social organizations.

PRIVATIZACIÓN INDIRECTA ATRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
DEL RIO DE JANEIRO: VILLA OLÍMPICAS Y LA VILLA OLÍMPICA DEL
ENCANTADO
RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo detalle la relación entre la organización social de ATLAS y el
Municipio de Río de Janeiro. Analizaremos proceso de calificación de la entidad, así como el evento de
ganado para la gestión de Encantado de la Villa Olímpica, el contrato de gestión y sus modificaciones.
Nuestra búsqueda se realizó en la base de datos de la Gaceta Oficial de la Municipalidad de Río de
Janeiro. En conclusión, es evidente presencia de notable y una privatización de las políticas sociales de
deporte y ocio.
PALABRAS-CLAVE: Política de deporte. Villas olímpicas. Organizaciones sociales.
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E AGENDA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E
LAZER
Allan Fernando Zardo da Silva1
Luciana Letícia Sperini Rufino dos Santos2
Fernando Augusto Starepravo3
RESUMO
O estudo tem como objetivo analisar a relação do modelo de administração dos órgãos municipais
com as demandas e ações de esporte e lazer desenvolvidas. Foram realizadas entrevistas com
gestores de 63 municípios do estado do Paraná. Seguindo os pressupostos do neoinstitucionalismo,
concluímos que a institucionalização por meio de secretarias específicas para o esporte e lazer não
garante mais ações desenvolvidas.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas, Esporte e Lazer, Gestão Pública

INTRODUÇÃO
Ao analisar as políticas públicas o foco está em estudar a ação do Estado. O
Brasil tem como regime de Estado o federalismo, implantado desde a Proclamação
da República e institucionalizado pela Constituição de 1891, inspirado no modelo
norte-americano. Subscreve-se como a junção de estados sob o comando de um
poder central com características de descentralização do poder e de competências,
assim na Constituição de 1988 o município adquire o status de ente federado
(TEIXEIRA, 2012).
O Estado é representado por entes federados e a responsabilidade pela
administração pública é compartilhada nos níveis local (municípios), regional
(estados) e nacional (União), nessa relação a soberania emana do poder
central (União) e os entes têm autonomia para criar e organizar suas estruturas
administrativo-burocráticas.
Buscamos compreender alguns pontos do processo de desenvolvimento
das políticas públicas de esporte e lazer em nível municipal, essencialmente em
municípios de pequeno porte I, com menos de 20 mil habitantes (IBGE, 2010),
pois representam a maioria dos municípios brasileiros, de uma totalidade de 5.566
municípios, 3.914 são desse porte. Entretanto, de forma antagônica grande parte
dos estudos concentram-se em capitais e municípios de grande porte (AMARAL,
2005; VENTURIM; BORGES; SILVA, 2013)
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), allan_fzs@hotmail.com
2 Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná (FACINOR), lucileticia13@hotmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
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Partindo de questionamentos oriundos da Ciência Política, Frey (2000) delineia
três dimensões da política, policy, politics e polity, dentre essas, nos debruçamos
sobre a polity, dimensão referente a estrutura institucional do sistema políticoadministrativo, pautados, sobretudo, na teoria neoinstitucionalista com a qual
salienta a importância do fator institucional para explicar acontecimentos políticos
concretos.
Sendo assim, com o intendo de compreender os efeitos do neoinstitucionalismo
no lócus de pesquisa das políticas públicas de esporte e lazer em municípios de
pequeno porte I, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação do modelo
de administração dos órgãos municipais com as demandas e ações de esporte e
lazer desenvolvidas em municípios do estado do Paraná.
METODOLOGIA
A pesquisa possui características qualitativas que de acordo com seu objetivo
classifica-se como descritiva e exploratória. Foram utilizadas informações obtidas
por meio do Banco de Dados construído a partir da pesquisa “Análise dos Agentes
Públicos do Sistema Nacional de Esporte”, que ocorreu durante os anos de 2014 e
2016, na qual visitamos 80 municípios paranaenses entrevistando gestores públicos
de esporte e lazer.
Os dados aqui abordados são referentes aos municípios de pequeno porte I,
com menos de 20 mil habitantes. Por questões de viabilidade e exequibilidade da
pesquisa, o recorte foi de 20% dos municípios desse porte no Paraná, compreendendo
63 municípios sorteados e divididos igualmente em todas as mesorregiões do estado.
Foram realizadas entrevistas com os gestores responsáveis pela pasta de esporte
e lazer de cada município, num roteiro de entrevista composto por 35 perguntas,
utilizamos para nossa análise duas dessas questões. A primeira, referente ao modelo
de organização administrativa existente no município, e a segunda, refere-se às ações,
programas e projetos de esporte e de lazer que são desenvolvidos nos municípios.
O processo de análise seguiu as orientações de Flick (2007), no que concerne
a categorizações temática e global apresentadas por frequência (f), contemplando,
de um lado os tipos de estruturas administrativas existentes, e de outro a quantidade
média de ações de esporte e lazer desenvolvidas pelas prefeituras. Como referencial
teórico, nos embasamos no neoinstitucionalismo, corrente teórica desenvolvida no
bojo das Ciências Sociais e muito utilizada para análises de políticas públicas.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Em contraponto a macro-teorias o neoinstitucionalismo propõe uma teoria
de médio alcance, voltada para estudos empíricos. Essa abordagem é denominada
por Marques (1996, p. 11) como uma “corrente recente das ciências sociais que tem
ressaltado de maneira enfática a importância das instituições para o entendimento
dos processos sociais”.
Ou seja, de acordo com essa perspectiva de análise,
[...] as instituições são centrais no estudo da política não apenas pela
importância do Estado como ator e autor de ações específicas, mas porque
ele, assim como as demais instituições políticas, influenciam diretamente a
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cultura política, a estratégia dos atores e a produção da própria agenda de
questões a ser objeto de políticas, enquadrando a luta política através das
suas instituições (MARQUES, 1996, p. 19).

Os entes federados brasileiros possuem autonomia para criar e organizar sua
estrutura administrativa, dessa forma os municípios possuem distintas formas de
organizar-se, tendo o livre arbítrio para constituir ou não sistemas próprios de
esporte e/ou lazer.
Como já mencionado, os dados analisados foram obtidos por meio de entrevistas
com os gestores dos 63 municípios, nos quais apresentam 19 nomenclaturas dos
órgãos responsáveis pelo esporte e lazer:
Estrutura administrativa
Departamento de Esporte
Secretaria de Esporte
Departamento de Esporte e Lazer
Secretaria de Esporte e Lazer
Departamento de Esporte e Cultura
Secretaria de Cultura, Esporte e Educação
Secretaria de Esporte e Turismo
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
Departamento de Cultura, Esporte e Lazer
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
Departamento de Esporte, Recreação e Turismo
Departamento de Cultura, Esporte e Turismo
Divisão de Esporte e Recreação
Fundação Municipal de Esporte
Secretaria de Comunicação, Esporte, Turismo, Industrias e Comércio
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Secretaria de Esporte e Cultura
Secretaria de Esporte e Recreação

Quantidade
13
11
6
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Percentual
20,6%
17,5%
9,5%
9,5%
6,3%
6,3%
4,8%
4,8%
3,2%
3,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%

Quadro 1: Órgão municipal responsável pelas políticas públicas de esporte.
Fonte: Os autores

Para além da variedade de arranjos citados, observamos que as nomenclaturas
prevalecentes são Departamento de Esporte (n=13; 20,6%) e Secretaria de Esporte
(n=11; 17,5%). O esporte também está atrelado à outras pastas como: cultura,
educação, turismo, recreação, indústria e comércio.
Ao relatar a influência das instituições na
neoinstitucionalismo, Marques (1996, p. 20) afirma que,

política,

baseado

no

a criação de uma agência responsável por determinado tema ou política gera
por si só um potencial aumento de demandas por aquele tema, provocando
uma possível alteração na agenda de questões que são levadas ao Estado.

A partir dessa afirmativa, nos propusemos a analisar se a existência de
estruturas específicas de esporte e lazer nos municípios de pequeno porte I acarreta
no desenvolvimento de mais ações na área de esporte e lazer.
Para comparar as estruturas administrativas com as ações desenvolvidas,
realizamos uma categorização temática, dividindo-as em dois grupos: [1] secretarias
específicas destinadas para o esporte e/ou Lazer/Recreação, incluindo a fundação
de esporte, estrutura de administração indireta, considerada aqui por ser específica
para o esporte; [2] secretarias em que o esporte está vinculado a outras pastas.
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Tratamos do esporte juntamente com o lazer pela proximidade das manifestações
como objetos de estudo da Educação Física, a recreação está inclusa por ser uma
área do lazer. Entendemos também, que os órgãos como departamentos ou divisão
estão imersos em uma secretaria e dividem a autonomia com outras pastas, dessa
forma os consideramos no segundo grupo.
Nas entrevistas, além da pergunta sobre a estrutura burocrática no município,
os gestores foram questionados sobre quais ações a prefeitura realiza tanto para o
esporte, quanto para o lazer.
Estruturas administrativas

Quantidade

Ações de
Esporte

Ações de
Lazer

Total

Média
Total

[1] Secretarias de esporte e/ou lazer/
recreação

19

62

32

94

4,9

[2] Secretarias com esporte e lazer
vinculados a outras áreas

44

166

73

239

5,4

Quadro 2: Comparação políticas públicas de esporte e lazer com a forma de estrutura
administrativa.
Fonte: Os autores

Observamos que há uma hegemonia do esporte sobre o lazer, tanto na
nomenclatura dos órgãos administrativos como nas ações desenvolvidas. Nas
atividades voltadas ao esporte estão práticas coletivas, sobretudo futebol e futsal,
e individuais como lutas, atletismo e xadrez. Em relação ao lazer foram citadas
atividades recreativas, de dança, corridas rústicas e passeios ciclísticos.
Como a quantidade de secretarias em que o esporte está vinculado a outras
pastas é maior do que a quantidade em que possui uma agência própria, utilizamos
a média para saber qual forma de estrutura desenvolve mais ações.
De acordo com o quadro 2, podemos inferir que os municípios em que o esporte
está vinculado a outras pastas, não tendo secretaria própria, possuem mais políticas
públicas de esporte e lazer em média do que nos municípios em que há secretarias
próprias para o esporte e/ou lazer.
Os dados apresentam contradição a perspectiva neoinstitucionalista no qual
a primazia está nas instituições, assim como com a ponderação feita por Marques
(1996) afirmando que agências próprias responsáveis por determinado tema
garantiriam um aumento na demanda do mesmo, essa afirmação é utilizada por
Starepravo (2011) ao analisar que a criação do Ministério do Esporte fez com que
as demandas aumentassem. O resultado aqui obtido ainda corrobora com análise
semelhante feita por Santos (2016) em municípios paranaenses, na qual concluiu
não haver correlação entre a estrutura administrativa e o financiamento das políticas
públicas de esporte, apontando ainda que a maior interferência se dá pelos arranjos
políticos no qual os gestores estão inseridos.
CONCLUSÃO
Frente ao objetivo de analisar a relação da estrutura administrativa dos
órgãos municipais com as demandas e ações de esporte e lazer e a partir das
entrevistas realizadas com gestores de 63 municípios de pequeno porte I do Paraná,
concluímos que, para o esporte e lazer, ter uma secretaria própria não garante uma
maior quantidade de políticas públicas, ao passo que detectamos nos municípios
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analisados, mais ações para o esporte e lazer nas secretarias vinculadas a outras
áreas, como educação, cultura e turismo. Nesse sentido, a institucionalização por
meio de ter uma estrutura administrativa própria para o esporte e lazer não influencia
na produção da agenda, da mesma forma que Santos (2016) afirma não influenciar
no financiamento para políticas públicas de esporte.
ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND AGENDA FOR PUBLIC MUNICIPAL SPORTS
AND LEISURE POLICIES
ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the relationship between the municipal
administration model and the demands and actions of sports and leisure developed. Interviews were
conducted with managers from 63 municipalities in the state of Paraná. Following the assumptions
of the neoinstitutionalism, we conclude that the institutionalization through specific secretariats for
sports and leisure does not guarantee more developed actions.
KEY WORDS: Public Policies, Sports and Leisure, Public Management.

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN Y AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPORTES Y OCIO MUNICIPAL
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo analizar la relación de la administración del modelo de los
órganos municipales con las demandas y acciones deportivas y de ocio desarrollado. Se realizaron
entrevistas con los gerentes de 63 municipios en el estado de Paraná. A raíz de los supuestos del
neoinstitucionalismo, llegamos a la conclusión de que la institucionalización a través de departamentos
específicos para el deporte y el ocio no garantiza acciones más desarrollados.
PALABRAS CLAVE: Política Pública, deporte y ocio, Gestión Pública.
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SEGUNDO TEMPO – FORÇAS NO ESPORTE: A
EXPANSÃO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
COMO LEGADO DOS JMMS1
Frederico Jorge Saad Guirra2
Lino Castellani Filho3
RESUMO
A realização dos JMMs no Brasil trouxe uma série de legados ao esporte de competição nacional.
Este estudo tem por objetivo mostrar que a realização da competição intensificou a participação
das Forças Armadas junto ao Segundo Tempo – PROFESP, - objetivando a expansão do esporte
de alto rendimento em áreas sob a jurisdição dos militares. Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica/documental que corrobora a tese de sua utilização para a formação do esporte de base
nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos Mundiais Militares; Forças no Esporte; Política Esportiva.

INTRODUÇÃO

O esporte brasileiro vislumbrou, como meta, no decorrer das duas primeiras
décadas do século XXI, o cumprimento de uma agenda esportiva que teria como
caminho a realização das principais competições mundiais em solo brasileiro. Dessas
competições, duas, em especial, destacavam-se principalmente pelas aspirações
político/econômicas do Governo Federal diante da Comunidade Mundial e pela
manutenção e expansão do esporte de alto rendimento nacional, objetivo almejado
pela fração conservadora do campo esportivo brasileiro.
O Day After à realização desses megaeventos no Brasil instigou-nos a buscar,
sob uma lente crítica, uma leitura detalhada sobre as metas traçadas e os resultados
alcançados, o que permite afirmar que o “vexame da participação” do escrete
canarinho no Mundial FIFA, somado ao não cumprimento da meta estabelecida
pelo COB de posicionar o esporte olímpico nacional entre as dez maiores potências
esportivas do planeta, reforçou a exposição de um quadro que habita o campo
esportivo nacional, desde a década de 40, ou seja, a ausência de um Sistema
Nacional de Esporte e Lazer, que oriente uma política esportiva todas as dimensões
do esporte, voltada portanto, a todos os setores da sociedade brasileira,
Nessa mesma linha de discussão, vimos já há algum tempo, (GUIRRA e
CASTELLANI FILHO, 2014, 2015, 2016) buscando abordar um desses megaeventos
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Mato Grosso, (UFMT) fredguirra@uol.com.br
3 Universidade de Brasília (UNB), lino.castellani@uol.com.br
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esportivos, os V Jogos Mundiais Militares4, realizados no Brasil, no ano de 2011, na
cidade do Rio de Janeiro. Em tais estudos, nos dedicamos a apontar quais seriam as
possíveis razões para a escolha de um país sem nenhuma tradição no esporte fardado
em sediar uma competição de tamanhas proporções. Apontamos que a realização
do megaevento militar em solo brasileiro, por meio da reinserção do Esporte Militar
no campo esportivo nacional, muito mais do que atender a uma política esportiva,
trazia em suas entrelinhas objetivos muito bem articulados e definidos para os
principais atores envolvidos em sua realização, no Brasil: o Governo Federal, o COB
e as Forças Armadas, tendo, então, como meta principal os Jogos Olímpicos de
Verão, em 2016, também no Rio de Janeiro.
Dois dos objetivos alcançados, vistos como legados dos JMMs, sendo um
material e outro socioeducacional, mereceram especial atenção para efeitos deste
estudo, pelo fato de se acreditar na existência de uma linha muito tênue entre
eles: o primeiro foi a incorporação de atletas civis às Forças Armadas, por meio da
criação do Programa Atletas de Alto Rendimento – PAAR -, no ano de 2009. Assim,
a realização dos Jogos no Brasil serviu principalmente para colocar o campo militar
como importante instância de sustentação dos interesses da comunidade olímpica
brasileira, por meio da destinação de suporte logístico, físico e de treinamento
dos atletas olímpicos via militarização, e que refletiu diretamente na conquista de
medalhas por militares nas principais competições esportivas mundiais no ciclo
olímpico 2012-20165. (GUIRRA e CASTELLANI FILHO 2016).
O sucesso da forjada delegação militar brasileira nos remeteria, então, ao
segundo legado, o socioeducacional, que aproximou crianças e jovens, por meio
da capilaridade militar, do Programa FORÇAS NO ESPORTE - SEGUNDO TEMPO/
PROFESP. Sob a égide desse pensamento, e, ancorado nos fatos acima descritos,
delineia-se aqui o objetivo deste estudo, qual seja mostrar que a participação
dos militares em importantes programas esportivos do Governo Federal, como o
Programa Forças no Esporte – Segundo Tempo -, também serviu de instância de
sustentação do esporte olímpico nacional e meio de expansão do esporte de alto
rendimento, derrubando a tese de sua utilização como elemento de democratização
do esporte.
A EXPANSÃO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO NAS FORÇAS ARMADAS
Tomamos como ponto de partida para esta análise, o Programa Forças no
Esporte-Segundo Tempo - instituído no ano de 2003, no Governo Lula, com a
criação do Programa Segundo Tempo, que trazia como premissa básica a integração
social, por meio da prática esportiva, valorizando a inclusão e o desenvolvimento da
cidadania. Apesar do belo discurso, na prática, essas metas não se materializaram,
deixando transparecer o seu objetivo principal, a manutenção do modelo piramidal
elaborado há décadas para o esporte brasileiro. Contraditamos também a tese de
que o Programa tenha caráter de política pública, principalmente em concordância
4 Tese de Doutorado defendida no ano de 2014, sob a orientação do Professor Dr. Lino Castellani
Filho, junto ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Unicamp.
5 No ano de 2009 é criado o Programa Atletas de Alto Rendimento, que tinha por principal objetivo
incorporar atletas do alto rendimento nacional às Forças Armadas por meio de editais.
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com Castellani Filho (2013, p. 55), quando diz que “[...] o número de crianças a serem
atendidas limita qualquer tentativa de denominá-lo como uma política pública social,
além da sua ausência de difusão e de penetração em todo o território nacional e do
pífio orçamento destinado a sua realização”.
Sob essa lógica, o investimento realizado com crianças e jovens muito mais
do que oferecer atividades esportivas, revelou que eles possuíam um grandioso
potencial de ascensão esportiva e de formação de futuros atletas, fato que se
intensificou após a realização dos JMMs no Brasil. Isso pode ser confirmado na fala do
então Presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil – CDMB -, Vice-almirante
Gambôa, logo após a realização do megaevento militar no Brasil, mostrando que
estaria aí, sem dúvida “[...] a oportunidade para a detecção de novos talentos
esportivos, preconizada pelos Programas ‘Segundo Tempo’ e ‘Forças no Esporte6”.
Percebe-se que, por trás do discurso de inclusão e de desenvolvimento da
cidadania, emerge o real interesse dos militares em utilizar, no desenvolvimento do
Programa, em áreas sob sua jurisdição, sua capilaridade e disciplina, pontos-chave
para a preparação para a vida, fundamentais para que um militar pudesse defender
a nação por meio do esporte.
Pôde-se perceber, ao longo dos estudos acerca do esporte militar, que o
discurso dos militares é frágil e impregnado de contradições. Tome-se como exemplo
a parceria estabelecida, no ano de 2013, pelo Ministério da Defesa e os Ministérios
da Educação e do Esporte, para lançamento do Programa Atleta na Escola, que
surgia com suas metas muito bem definidas, assim descritas na página do Ministério
da Educação e Cultura:
O Brasil irá sediar, em 2014, a Copa do Mundo de Futebol e, em 2016, as
Olimpíadas e Paraolimpíadas. Tendo em vista este cenário esportivo ímpar na
história brasileira, lançou-se em 2013 o Programa ATLETA NA ESCOLA que
tem como objetivo incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o
acesso ao esporte, desenvolver e difundir valores olímpicos e paraolímpicos
entre estudantes da educação básica, estimular a formação do atleta escolar
e identificar e orientar jovens talentos7.

Entre os atletas potenciais a serem avaliados, estavam 12 mil estudantes do
Programa Segundo Tempo/Forças no Esporte, atendidos naquele ano em mais de
100 núcleos implantados em unidades das Forças Armadas no país. A ideia era clara
e, ao estimular a formação de atletas escolares e identificar talentos potenciais, o
novo programa teria reflexos no plano Brasil Medalhas de esporte de alto rendimento,
que pretendia levar o país à lista dos dez melhores no ranking olímpico.8
Tal meta, estabelecida na terceira Conferência Nacional de Esporte, não foi
alcançada. Porém a participação dos atletas incorporados às Forças Armadas mais
uma vez tomou a cena, conquistando mais de 60% das medalhas do Time Brasil. Os
reflexos foram imediatos e apenas uma semana após o encerramento dos Jogos no
Rio, o Ministro da Defesa Raul Jungmann disse em solenidade de premiação com
o mérito militar aos atletas medalhistas no Rio que as Forças Armadas, a partir de
então
6Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=7482.
7 Ministério da Educação e Cultura: http://atletanaescola.mec.gov.br/programa.html.
8 Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br/ascom/noticiaDetalhe.jsp?idnoticia=10446.
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[...] pretendem ampliar o Programa Forças no Esporte, de iniciação e preparação
de crianças e adolescentes para o esporte. Precisamos ter mais esporte de
base, voltado para a formação e iniciação, porque isso é que vai permitir que
cresçam cada vez mais atletas de ponta. Precisamos ter base, de massa e de
qualidade, porque é daí que vão sair os atletas que vão representar o Brasil9.

Balizando-se na afirmação do Ministro, afirmamos que tanto a criação do PST,
como do PST – Forças no Esporte -, muito mais que a preocupação com a formação
humana de crianças e jovens em idade escolar, sempre teve como principal objetivo
e planejamento, a longo prazo, a formação de base para o alto rendimento nacional,
determinando a expansão do esporte de rendimento dentro de escolas e áreas sob
o comando dos militares
CONCLUSÃO
Pensar os V Jogos Mundiais Militares no Brasil e as questões referentes a ele,
remete necessariamente ao atendimento de uma agenda que unia interesses do
Governo Federal e do setor conservador do esporte nacional, e como esses atores
poderiam ser beneficiados pelos legados deixados pelo megaevento militar, com
vistas à realização dos Jogos Olímpicos de Verão, na cidade do Rio de Janeiro. A
partir daí, a busca pelo sonho olímpico brasileiro alavancou uma série de fatos muito
bem articulados que deram ao setor conservador do esporte nacional, possibilidades
reais de enxergar, no campo educacional brasileiro, uma grande oportunidade para
fazer valer seus ideais de expansão do esporte de alto rendimento.
Sob essa lógica, o Segundo Tempo – Forças no Esporte -, programa criado a
partir do Segundo Tempo, e que ficou sob a responsabilidade das Forças Armadas,
mostrou ser, por trás do discurso de inclusão e de desenvolvimento da cidadania, um
grande aliado para a formação de base para o alto rendimento nacional, utilizandose da capilaridade militar em áreas sob sua jurisdição, e que ganhou grande
visibilidade após a realização dos JMMs no Brasil e com a conquista de medalhas
pela forjada Delegação Militar brasileira, formada por atletas civis incorporados às
Forças Armadas.
SECOND TIME - FORCES IN SPORTS: THE EXPANSION OF HIGH PERFORMANCE
SPORT AS JMMS LEGACY
ABSTRACT: The accomplishment of the JMMs in Brazil brought a series of legacies to the sport of
national competition. This study aims to show that the accomplishment of the competition intensified
the participation of the Armed Forces in the Second Time - PROFESP - aiming at the expansion of high
performance sports in areas under the jurisdiction of the military. In order to do so, a bibliographical
/ documentary research was carried out that corroborates the thesis of its use for the formation of
the national base sport.
KEYWORDS: World Military Games; Forces in Sport; High yield.

SEGUNDO TIEMPO - FUERZAS EN EL DEPORTE: UN ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO LEGADO DE EXPANSIÓN AS JMMS
RESUMEN: La realización de los JMMs en Brasil trajo una serie de legados al deporte de competición
nacional. Este estudio tiene por objetivo mostrar que la realización de la competencia se ha
9 Matéria na íntegra em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio-2016/noticia/2016-08/forcas-armadasvao-investir-mais-na-iniciacao-ao-esporte-diz-jungmann.
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intensificado la participación de las Fuerzas Armadas junto al Segundo Tiempo – PROFESP - buscando
la expansión del deporte de alto rendimiento en áreas bajo la jurisdicción de los militares. Para ello,
se realizó una búsqueda blibliográfico/documental que corrobora la tesis de su utilización para la
formación del deporte de base nacional.
PALABRAS CLAVES: Juegos Mundiales Militares; Fuerzas en el deporte; Alto rendimiento.
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POLÍTICAS ESPORTIVAS E FATORES DE SUCESSO
INTERNACIONAL NO JUDÔ DE ALTO RENDIMENTO
Leandro Carlos Mazzei1
Maria Tereza Silveira Böhme2
Veerle De Bosscher3
RESUMO
O objetivo da pesquisa foi identificar os fatores organizacionais que influenciam o sucesso esportivo
no judô internacional. Através da Análise de Conteúdo de 33 entrevistas de indivíduos de 11 países, os
resultados proporcionam maior entendimento sobre políticas em um esporte em específico e podem
contribuir com novos parâmetros para elaboração de políticas esportivas de judô que tenham como
objetivo do desenvolvimento da manifestação alto rendimento em um país.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas esportivas; Esporte de alto rendimento; Judô.

1 INTRODUÇÃO
As políticas esportivas são desenvolvidas em diferentes níveis de abrangência
(nacionais, estaduais, locais), para públicos variados (jovens, adultos, atletas, idosos,
etc.) e com diferentes objetivos: o bem-estar geral de uma população; o esporte
como ferramenta educacional; o desenvolvimento de atletas para se alcançar
sucesso esportivo em competições pré-determinadas (HOULIHAN; GREEN, 2008,
p. 2). No Brasil, as políticas esportivas são conduzidas tanto por organizações
governamentais quanto por diferentes organizações esportivas, neste caso, comitês,
confederações, federações e associações que possuem algum tipo de parceria com
o poder público (MEIRA; BASTOS; BÖHME, 2012, p. 256)
Com relação ao desenvolvimento de atletas, em cada país existem sistemas de
alto rendimento como parte de políticas esportivas nacionais. Os atletas, de certa
forma, são os resultados do sistema e irão representar seus países em competições
internacionais. Ao mesmo tempo, pesquisadores e gestores aumentaram o interesse
por análises das políticas esportivas de alto rendimento, com o objetivo de buscar
explicações sobre o sucesso esportivo internacional conquistado por algumas
nações e não por outras. Diversas pesquisas vêm sendo publicadas ao longo dos
últimos anos com a temática “políticas esportivas de alto rendimento” e “fatores
que levam ao sucesso esportivo internacional” (DE BOSSCHER et al., 2006, p. 193).
Recentemente, as pesquisas com essas temáticas avançaram através de análises
que envolvem apenas um esporte em específico (BROUWERS; SOTIRIADOU; DE
1 Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA-Unicamp), leandro.
mazzei@fca.unicamp.br
2 Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP) terbohme@usp.br
3 Vrije Universiteit Brussel (VUB), veerle.de.bosscher@vub.be
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BOSSCHER, 2015, p. 344; DE BOSSCHER et al., 2015, p. 51). Essas pesquisas, além
de contribuir com o entendimento de políticas esportivas de alto rendimento,
identificaram fatores específicos que influenciam o desenvolvimento de um
esporte. Entretanto, cada esporte é diferente por natureza, portanto, há espaço
para pesquisas que tenham como foco diferentes esportes.
Esta pesquisa utiliza o judô como objeto de análise. Além de sua importância
como esporte olímpico (NIEHAUS, 2006), existe uma “necessidade” de
profissionalismo para o desenvolvimento de atletas e políticas esportivas neste
esporte (FRANCHINI; JULIO, 2015). Por outro lado, não existem muitas pesquisas
que abordem a organização e as políticas que envolvem o judô (PESET et al., 2013).
Assim, o objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores organizacionais que
influenciam o sucesso esportivo internacional no judô de alto rendimento, onde
entende-se como organizacionais, os fatores presentes em um sistema que podem
ser gerenciados pelas organizações e serem a base para o delineamento de políticas
esportivas de judô em um país.
2 METODOLOGIA
Essa pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, o que proporciona
uma investigação em profundidade sobre determinado problema de pesquisa
(CRESWELL, 2013, p. 155). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os
indivíduos (atletas, técnicos, gestores e experts) envolvidos com o judô mundial.
A escolha dos indivíduos foi através de uma abordagem não probabilística e
acessibilidade, mas que cumprissem o seguinte critério: ser de um dos 20 países
com maior pontuação nas competições de judô nos Jogos Olímpicos de 1992 a
2012. A partir deste universo, a amostra foi constituída de 33 indivíduos (08 atletas,
08 técnicos, 09 gestores e 08 experts), todos com nível Olímpico de atuação e de
11 países (Bélgica, Brasil, Cuba, França, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Holanda
Rússia e Estados Unidos). A coleta dos dados ocorreu durante os anos de 2013 e
2014 e as entrevistas foram feitas face-a-face, em Português, Espanhol ou Inglês.
Todos as entrevistas foram gravadas e depois totalmente transcritas.
As análises se deram através do método de Análise de Conteúdo. A identificação
dos fatores organizacionais teve uma lógica dedutiva-indutiva, a partir de duas
abordagens teóricas: o modelo SPLISS (DE BOSSCHER et al., 2006, p. 206) e a Teoria
de Sistemas (CHELLADURAI, 2009, p. 360). Para as análises, foi utilizado o programa
QSR NVivo 10.0 e dois pesquisadores independentes participaram do processo.
O coeficiente Alpha de Krippendorff (KRIPPENDORFF, 2013) foi utilizado para a
confiabilidade dos resultados. Além disso, foi realizado a Validação de Conteúdo
sobre a importância dos resultados através de parecer de seis experts, sendo que os
pareceres foram quantificados com o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC)
(HERNÁNDEZ-NIETO, 2002). Todos os procedimentos realizados nessa pesquisa
foram apreciados com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
número 19531114.7.0000.5391.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Através da Análise de Conteúdo, foram identificados 878 elementos textuais
que foram agrupados em 11 categorias. Posteriormente, cada categoria foi
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desmembrada em subcategorias, 44 no total. O Alpha de Krippendorff foi de 0,48,
considerado um nível de concordância moderado (KRIPPENDORFF, 2013, p. 309).
O CVC total para relevância/importância das categorias foi de 0,92, considerado
excelente (HERNÁNDEZ-NIETO, 2002), portanto, que os seis experts validaram os
resultados da Análise de Conteúdo.
As categorias (em ordem de elementos textuais identificados) e suas respectivas
subcategorias podem ser visualizadas na Tabela 1 e sua organização a partir da
Teoria de Sistemas pode ser visualizada na Figura 1.
Tabela 1: Categorias e subcategorias geradas a partir da Análise de Conteúdo
Categorias

Subcategorias

1. Sistema Esportivo,
Organização e
Estrutura (183)

1.1 Sistema Esportivo
1.2 Organização
1.3 Planejamento em Longo Prazo
1.4 Profissionalização dos Recursos Humanos
1.5 Papeis claros das Organizações envolvidas com o judô
1.6 Estrutura de Gestão
1.7 Comunicação e Integração entre as Organizações de judô

2. Participação
esportiva em todos
os níveis (143)

2.1 Número absoluto de praticantes de judô
2.2 Qualidade dos jovens Judocas
2.3 Qualidade dos parceiros de treino

3. Suporte para
a carreira e póscarreira de atleta
(120)

3.1 Suporte suficiente para dedicação aos treinamentos e possibilidades profissionais
3.2 Intercâmbios e treinamentos de campo internacionais
3.3 Suporte Holístico
3.4 Suporte Técnico para atletas
3.5 Programas para o pós-carreira de atleta

4. Recursos
financeiros para o
judô (102)

4.1 Recursos em geral
4.2 Recursos para competições e treinamento
4.3 Recursos para os atletas
4.4 Recursos para estrutura de gestão
4.5 Recursos para capacitação de técnicos
4.6 Recursos para equipe multidisciplinar

5. Qualidade dos
professores e
técnicos (99)

5.1 Qualidade dos professores que atuam nas categorias de base
5.2 Programas de capacitação para professores e técnicos
5.3 Qualidade dos técnicos dos atletas de elite
5.4 Condições profissionais para professores e técnicos.

6. Tradição, História
e Aspectos Culturais
(59)

6.1 Tradição em resultados e Ídolos
6.2 Popularidade do judô
6.3 Espírito de Luta
6.4 História do judô no país
6.5 Cultura de esporte de alto rendimento

7. Eventos:
competições e
intercâmbios (58)

7.1 Competições internacionais
7.2 Competir
7.3 Calendário Nacional
7.4 Efeito país sede
7.5 Competições das categorias de base

8. Instalações
Esportivas (38)

8.1 Centros de treinamento
8.2 Locais para a prática

9. Governo
(interessado),
Patrocinadores e
Mídia (35)

9.1 Interesse governamental pelo esporte
9.2 Mídia e Patrocinadores
9.3 Competitividade dos países vizinhos.

10. Identificação e
desenvolvimento de
Talentos (21)

10.1 Processo de seleção
10.2 Competições para seleção
10.3 Promoção de talentos

11. Suporte científico
(20)

11.1 Pesquisa aplicada (para ensino e preparação técnica/tática e treinamento)
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Figura 1: Configuração sistêmica das Categorias.

O sucesso do sistema esportivo dependerá do gerenciamento, da capacidade
de se obter recursos e das ações processuais que serão determinantes para a
obtenção dos resultados desejados. Ou seja, o sistema deve fomentar a prática do
judô em um país, oferecendo uma política consistente, com espaços para prática e
profissionais capacitados para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer e
praticar o esporte.
Neste ponto de vista, é preciso definir o papel de cada organização que atua
com o judô em um país (como por exemplo clubes, associações e federações
regionais) e estimular a integração e comunicação com entre essas organizações
(DE BOSSCHER et al., 2015, p. 138). Desta forma, todas as organizações de judô
em um país passarão a compor “um todo” que se destinam a realizar objetivos
comuns (CHELLADURAI, 2009). É possível estabelecer parcerias com outros
sistemas (educacional ou forças armadas por exemplo) para que o sistema tenha
maiores possibilidades de sucesso (MEIRA; BASTOS; BÖHME, 2012, p. 252).. Além
de parcerias, é fundamental planejamento em longo prazo (DE BOSSCHER et al.,
2006, p. 208: DE BOSSCHER et al., 2015, p. 143).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados são semelhantes aos resultados de outras pesquisas e modelos
que tiveram propósitos de investigar políticas esportivas de alto rendimento.
Entretanto, o judô possui características específicas que influenciam nos fatores
(subcategorias) identificados. A organização das 11 categorias a partir da Teoria de
Sistemas permitiu a elaboração do modelo JUDO-OFIISS, que pode ser considerado
como base para tomada de decisão e elaboração de planejamentos estratégicos e
políticas de alto rendimento.
Futuras pesquisas poderão contribuir para superar algumas limitações
presentes nesta pesquisa, como uma validação através de estatística multivariada.
Outra possibilidade de futuras pesquisas é comparar os resultados identificados no
judô com outros esportes.
POLÍTICAS DEPORTIVAS Y FACTORES DE ÉXITO INTERNACIONAL DE JUDO EN
ALTO RENDIMIENTO
RESUMEN: El objetivo de la investigación fue identificar los factores de organización que influyen
en lo éxito deportivo internacional en el judo. A través de análisis de 33 entrevistas de individuos de
11 países, los resultados proporcionan una mayor comprensión de las políticas en uno deporte en
particular y pueden contribuir nuevos parámetros para el desarrollo del deporte y las políticas del
judo que tienen como objetivo de la manifestación de alto rendimiento en un país.
PALABRAS CLAVE: políticas deportivas; deporte de alto rendimiento; Judo.

SPORTS POLICIES AND INTERNATIONAL SUCCESS FACTORS IN HIGHPERFORMANCE JUDO
ABSTRACT: The objective of the research was to identify the organizational factors that influence
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sporting success in international judo. Through the Content Analysis of 33 interviewed from 11
countries, the results provide more understanding about policies in a specific sport and can contribute
with the elaboration of judo sports policies it the aim is the development of high performance judo
in a country.
KEYWORDS: Sport policies; High-performance sport; Judo.
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ESTRATÉGIA DE MEGAEVENTO ESPORTIVO: OS
IMPACTOS DO GP BRASIL DE FÓRMULA 1 PARA A
CIDADE DE SÃO PAULO1
Felipe de Pilla Varotti2
RESUMO
Megaeventos esportivos tornaram-se uma estratégia utilizada por políticos para atrair a atenção da
mídia internacional e consequentemente, promover uma maior exposição de determinada cidade
ou país. Tais eventos incluem as principais competições, com cobertura de mídia internacional,
investimento de grande capital e que atraem um elevado número de visitantes. O GP Brasil de F1 foi
utilizado pelos governantes da cidade de São Paulo como estratégia para exposição internacional
e desenvolvimento econômico. Este estudo teve por objetivo avaliar quais foram os impactos
positivos e negativos provocados por este evento no município de São Paulo. A pesquisa é descritiva,
exploratória e o método qualitativo. Foram entrevistados gestores municipais, organizadores do
evento e representantes da população local. Os resultados demonstraram que o evento provoca
impactos econômicos, socioculturais, psicológicos e administrativos, favorecendo o desenvolvimento
municipal. Também foi possível identificar impactos negativos decorrentes da infraestrutura, da
logística e organização do evento. Compreender que os impactos são influenciados por fatores
culturais, históricos, econômicos, além dos recursos estruturais existentes, são as contribuições que
esta pesquisa oferece. A realização anual deste megaevento em um mesmo local traz vantagens
para a cidade sede por meio de experiências anteriores, capacitações consolidadas e aproveitamento
de recursos existentes, favorecendo a ampliação de impactos positivos. Os resultados abrem
perspectivas para gestores públicos realizarem um planejamento mais assertivo visando a otimização
de eventos desta magnitude.
PALAVRAS-CHAVE: Megaeventos esportivos; estratégia de megaeventos; impactos de megaeventos.

1 INTRODUÇÃO
Nos últimos 20 anos, os megaeventos esportivos despertaram cada vez mais
interesse de governantes(SMITH, 2014), que utilizam eventos desta magnitude para
conseguirem maior exposição na mídia nacional ou internacional(GRIX; BRANNAGAN;
HOULIHAN, 2015), ampliarem a competitividade por recursos(GEZICI; ER, 2014) e,
consequentemente, promoverem uma maior oportunidade de desenvolvimento
econômico(BURBANK; ANDRANOVICH; HEYING, 2002; HILLER, 2000a; PREUSS,
2015). Este conceito foi denominado como estratégia de megaevento esportivo.
Um megaevento esportivo pode ser compreendido como as principais
competições esportivas internacionais (GHERRA; LASSALLE, 2015). Levam em
consideração a participação representativa da maioria das nações do mundo, a sua
comercialização para mercados internacionais e a cobertura de mídia por diversos
países (ROCHE, 2008). Requerem um grande orçamento de capital investido(GRIX;
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), felipevarotti@hotmail.com
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BRANNAGAN; HOULIHAN, 2015). Entretanto, são capazes de gerar desenvolvimento
econômico para suas cidades sedes (SMITH, 2009) uma vez que atraem grande
número de visitantes e promovem a venda de grande quantidade de ingressos(GRIX;
BRANNAGAN; HOULIHAN, 2015).
Um dos objetivos deste estudo foi avaliar se a cidade de São Paulo utilizou o GP
Brasil de F1 como estratégia de megaevento esportivo. Fato este identificado, uma
vez que o evento foi utilizado por governantes dessa cidade com um foco estratégico
(BURBANK; ANDRANOVICH; HEYING, 2002), visando uma exposição internacional
e o desenvolvimento econômico(GRIX; BRANNAGAN; HOULIHAN, 2015). A partir
dessa análise, surgiu o problema desta pesquisa: quais são os impactos gerados por
uma estratégia de megaevento esportivo para a cidade de São Paulo?
2 METODOLOGIA
Buscou-se inicialmente compreender as características e classificações de
um megaevento esportivo. Isso para compreender que o GP Brasil de Fórmula 1
pode ser enquadrado nesta classificação, considerando que o mesmo é de grande
relevância e alcance de mídia internacional(HILLER, 2000b; MÜLLER, 2015; SMITH,
2009). Uma vez definido o conceito de megaevento esportivo, este estudo procurou
analisar se o GP Brasil de Fórmula 1 foi utilizado para ampliar o desenvolvimento
econômico e gerar uma exposição internacional (GRIX; BRANNAGAN; HOULIHAN,
2015) para a cidade de São Paulo. Esses foram argumentos utilizados pela Prefeita
Luiza Erundina, em 1990, ano em que o GP voltou a ser realizado na cidade. E tais
argumentos continuaram sendo utilizados por outros prefeitos desde então. Esses
governantes argumentavam que o GP Brasil poderia trazer uma série de impactos
para a cidade.
Assim, a próxima etapa foi compreender o conceito de impactos de
megaeventos esportivos. Definidos como as situações provocadas em curto prazo
por este tipo de evento(PREUSS, 2015), tais impactos ocorrem em diferentes áreas,
seja antes, durante ou após a realização do evento(KAPLANIDOU et al., 2013).
Os impactos podem ser classificados em positivos - benefícios alcançados com a
realização do evento, relacionados aos objetivos e planos definidos antes de sua
realização; ou negativos - quando tais benefícios não são alcançados, causando,
por exemplo, custos elevados, cronogramas atrasados, alta expectativa para um
desenvolvimento urbano que não ocorreu e distribuição desigual de recursos para
a população(MÜLLER, 2015).
Em relação à sua tipologia, os impactos foram analisado em seis diferentes
categorias: Econômico, Turismo/Comercial, Físico, Sócio Cultural, Psicológico e
Político/Administrativo (PREUSS; SOLBERG, 2006; RITCHIE, 1984).
Por meio de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, as informações
foram levantadas seguindo o conceito de Chappelet (2012), avaliando impactos do
ponto de vista das três principais partes interessadas: governantes, organizadores e
população da cidade sede.
Representando os gestores municipais, foram entrevistados a Vice-Prefeita da
cidade de São Paulo na gestão 2013 a 2016. Também foi entrevistado um diretor
da SPTuris - empresa oficial que administra o calendário de eventos da cidade de
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São Paulo – responsável pela contratação dos serviços executados no Autódromo
de Interlagos, necessários para a realização do GP Brasil de F1. Representando
os organizadores, foi entrevistada a CEO da empresa Interpub, organizadora do
GP Brasil de F1 a mais de 25 anos. E ainda, representando a população local, foi
entrevistado um morador da cidade, que reside na região de Interlagos desde 1982.
E por fim, um jornalista esportivo que realiza a cobertura da Fórmula 1 desde 1969,
tendo trabalhado para diversos veículos de imprensa de expressão nacional, tais
como Rede Globo, Estadão, Jornal da Tarde e UOL.
Complementando, foram coletados dados secundários em mídias e veículos de
comunicação.
3 RESULTADOS
Identificou-se que o evento gera alguns impactos, tais como: 1) econômicos - a
geração de empregos temporários, o aumento de turistas e grande frequência de
público, o que gera maior arrecadação de impostos; 2) infraestrutura - as melhorias
realizadas no entorno do Autódromo de Interlagos; 3) socioculturais - presença
de cuidadores de veículos no entorno do autódromo; 4) psicológicos - sentimento
de orgulho dos moradores e organizadores do evento; 5) administrativos - pelo
volume de demanda gerada para a Prefeitura ou para a empresa Interpub. A análise
dos impactos mostrou ainda que são, em grande parte, externalidades, ou seja,
gerados como resultados de outras atividades.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstraram que para sediar um megaevento, as cidades já
necessitam ter as condições mínimas necessárias e de alguma forma, possuírem
identificação com a proposta daquele evento. Este é o caso da cidade de São Paulo,
que possui recursos físicos, como o Autódromo de Interlagos, e as condições de
logística e infraestrutura necessárias.
Portanto, concluiu-se que um megaevento esportivo que ocorra todos os anos,
permite a criação de uma identificação mais estreita com sua cidade sede, facilitando
assim o desenvolvimento de impactos positivos. A contribuição para a academia
se fez à medida em que gera um melhor entendimento sobre os megaeventos
esportivos. A contribuição para a gestão do esporte se deu à medida em que
este estudo poderá auxiliar gestores públicos a obterem um melhor planejamento
estratégico antes de propor a realização de eventos desta magnitude.
ESTRATEGIA DE MEGA EVENTO DEPORTIVO: LOS EFECTOS DE BRASIL GP DE
FÓRMULA 1 PARA SÃO PAULO
RESUMEN: Mega eventos deportivos se han convertido en una estrategia utilizada por los políticos para
atraer la atención de los medios de comunicación internacionales y promover así una mayor exposición
de determinada ciudad o país. Tales eventos incluyen grandes competiciones con cobertura de medios
internacionales, grandes inversiones de capital y atraer a un gran número de visitantes. El Gran Premio
de F1 de Brasil fue utilizado por los gobernantes de la ciudad de Sao Paulo como una estrategia para
el desarrollo económico y la exposición internacional. Este estudio tuvo como objetivo evaluar cuáles
fueron los impactos positivos y negativos de este evento en Sao Paulo. La investigación cualitativa
es el método descriptivo y exploratorio. Gestores municipales fueron entrevistados, organizadores
de eventos y representantes de la población local. Los resultados mostraron que el evento provoca
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impactos económicos, socio-culturales, psicológicos y administrativos, lo que favorece el desarrollo
municipal. También fue posible identificar los impactos negativos de la infraestructura, la logística
y la organización del evento. Entienden que los impactos son influenciados por factores culturales,
históricos, económicos, más allá de las características estructurales existentes, son las contribuciones
que ofrece esta investigación. La realización anual de este mega evento en un solo lugar aporta
ventajas a la ciudad anfitriona por las experiencias anteriores, formación consolidada y el uso de los
recursos existentes, favoreciendo la expansión de los impactos positivos. Las perspectivas abiertas
resultados para los administradores públicos implementan una serie de eventos de planificación más
enérgicas encaminadas a la optimización de esta magnitud.
PALABRAS CLAVE: Mega eventos deportivos; los mega eventos estrategia; los mega eventos
impactos.

SPOT MEGA-EVENT STRATEGY: THE IMPACTS OF THE F1 BRAZILIAN GP TO THE
CITY OF SAO PAULO
ABSTRACT: Sports mega events have become a strategy used by politicians to attract the attention of
the international media and consequently to promote greater exposure of a particular city or country.
Such events include major competitions, with international media coverage, large capital investment,
attracting a high number of visitors. The F1 Brazil GP was used by the managers of São Paulo city as
a strategy, aiming at international exposure and economic development. The objective of this study
was to evaluate the positive and negative impacts of this event in the city of São Paulo. The research
is descriptive, exploratory, and the method, qualitative. Municipal managers, event organizers and
representatives of the local population were interviewed. The results showed that the event causes
economic, sociocultural, psychological and administrative impacts, favoring municipal development.
It was also possible to identify negative impacts arising from the infrastructure, logistics and
organization of the event. Understanding that impacts are influenced by cultural, historical, economic
factors, in addition to the existing structural resources, are the contributions that this research offers.
The annual realization of this mega-event in one place brings advantages to the host city through
previous experiences, consolidated capacities and use of existing resources, favoring the expansion
of positive impacts. The results open perspectives for public managers to carry out a more assertive
planning in order to optimize events of this magnitude.
KEYWORDS: sport mega-events; mega-events strategy; sports mega-events impacts.
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A LEGITIMAÇÃO JURISDICIONAL DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS1
Ricardo Lira de Resende Neves2
Anario Dornelles Rocha Junior3
Alex Vitor Santos Neves4
Felipe Nascimento de Almeida5
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar as Leis que possuem relação com a profissionalização e o trabalho
da Educação Física disponíveis no Sítio da Câmara dos Deputados. Após as análises do conteúdo
inferimos que há uma predominância de documentos legais visando fortalecer e incentivar os
megaeventos e a dimensão do esporte de rendimento em detrimento das dimensões da participação
e democratização do jogo, da ginástica, da educação física escolar e do lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Profissão; Trabalho; Legislação.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO
Os estudos sobre as profissões estão conquistando espaço no campo científico
em todas as partes do mundo. Focados na Sociologia do Trabalho e ou na Sociologia
das Profissões investigam a formação, os conhecimentos, as interrelações, as
lutas entre as profissões, a partir da divisão do trabalho e das mudanças sociais,
econômicas, culturais que perpassam as sociedades.
Estes estudos buscam esclarecer a complexa teia das relações multiprofissionais,
onde interferem normas, resistências, conflitos e disputas entre os vários agentes
sociais. Sobretudo, contribui para explicar dilemas e potencialidades relacionadas
ao processo de profissionalização. Freidson (2001) destaca aspectos importantes
no que tange a sociologia e o processo laboral, tais como, a criação da jurisdição
exclusiva e a divisão do trabalho controlada pela profissão, tendo em vista que tais
fundamentos são necessários no reconhecimento social do trabalho profissional.
Conhecer estes elementos permite identificar as melhorias, retrocessos,
contradições e o prestígio social de cada profissão em determinado contexto
histórico-cultural, o qual se reverbera na formação, nas instituições representativas do
campo e nos conhecimentos que compõem a expertise profissional. Estes processos,
na maioria das vezes, geram e reforçam as jurisdições que são representadas por:
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), rlrneves@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), anariojr@hotmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), 739090@gmail.com
5 Universidade Federal de Goiás (UFG), felipe_nascimento2011@hotmail.com
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Leis, Resoluções, projetos, programas e movimentos. Freidson (1998) chama-os de
“sistemas de autoridades”, neste caso, envolvem o trabalho profissional nas áreas
da educação física, atividade física, jogo, ginástica, esporte e lazer. O trabalho de
intervenção nestes locais é acompanhado pelo processo de construção de um
vasto ordenamento legal que busca também contribuir com a legitimação social do
profissional de educação Física.
No entanto, percebe-se que há escassez de produção científica no Brasil que
interrelacione a profissionalização dos espaços de trabalho com as jurisdições
produzidas pelas instituições, dentre elas a Câmara dos Deputados. Frente a este
contexto e, compreendendo a complexificação do processo de formação profissional,
bem como a criação de jurisdições por diferentes instituições ligadas à profissão,
parece fundamental analisar como tem se estruturado estas normativas.
Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar as leis que possuem relação
com a profissionalização e o trabalho da Educação Física disponíveis no Sítio da
Câmara dos Deputados.
METODOLOGIA
O presente estudo desenvolveu suas análises tendo como pressupostos a
pesquisa documental de cunho bibliográfico (MARCONI e LAKATOS, 2010). Fizemos
a opção pela abordagem qualitativa (CHIZZOTTI, 1995) por entender que, para
conhecer a realidade e as contradições da produção das jurisdições profissionais
deve-se compreender o aparato jurídico.
A coleta de dados aconteceu no mês de março de 2017 com o levantamento de
parte da bibliografia dos documentos legais da Câmara dos Deputados, produzidos
para as áreas da escola, saúde, lazer, esporte, ginástica, atividade física e jogo, no
Sítio da Câmara dos Deputados. Foram selecionadas, a partir da leitura dos títulos,
todas as legislações que não constavam revogação expressa excluindo as repetidas.
Após esse processo, foram lidas na íntegra todas as Leis selecionadas. A tabela 01
abaixo sintetiza as informações colhidas.
Total encontrado

Não consta
revogação

Selecionadas pelo
título e conteúdo

Período

Educação física

757

219

06

1943 a 2017

Atividade física

12

08

06

1982 a 2014

Esporte

2551

1671

18

1947 a 2017

Lazer

234

193

13

1869 a 2017

Jogo

967

400

16

1842 a 2016

76

21

02

1931 a 2016

Palavras-chave

Ginástica

Quadro 1 - Palavras-chave, resultados da seleção e período da publicação.
Fonte: [http://www2.camara.leg.br/]

Na operacionalização e análises dos dados utilizamos a análise de conteúdo
dos documentos, estabelecendo categorias conforme indica Bardin (1977), por
meio de procedimentos sistemáticos que permitiram a inferência de conhecimentos
e conteúdos temáticos, obtendo indicadores e categorias.
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RESULTADOS DAS ANÁLISES
O quadro abaixo sintetiza os resultados quanto ao processo de profissionalização
da educação física no aparato jurídico da câmara dos deputados, produzidos para
as áreas da atividade física, educação física, esporte, ginástica, jogo e lazer.
Palavras-chave

Temas / Conteúdos

atividade física

Promoção da saúde no SUS e PSE (4); Formação de atletas (1); Atividades de lazer/
libera recursos(1)

educação física

Disciplina escolar (faculta ao estudante e obriga a presença curricular) (3); Ensino
superior/formação (2 );Regulamentação da profissão (2)

esporte

Incentiva organização dos jogos olímpicos e outros eventos/libera recursos (14);
Esporte escolar (2); Formação e ensino/superior (5); Controle de dopagem (6);
Infraestrutura e modernização de espaços esportivos (5)

ginástica

Saúde sanitária (fiscalização no espaço profissional); (1); Conteúdo na formação
universitária (1)

jogo

Atleta profissional (3); Arbitragem/torcida (1); Escola/professor (4);Eventos esportivos
(3); Saúde/ (2); Entidades/organizações (3)

lazer

Esporte/sistema nacional (2); Escola/professor (2); Clube esportivo/sesc (1); Saúde/
sus (3); Turismo/profissão (1); Organizações/entidades esportivas (1); Organizações/
entidades outros (2)

Quadro 2 - A profissionalização da educação física, o trabalho e o aparato jurídico.
Fonte: [http://www2.camara.leg.br/]

Quanto aos temas tratados sobre o constructo “atividade física” nas legislações,
percebe-se o delineamento em defesa da promoção da saúde da população no
Sistema Único de Saúde (SUS) e, consequentemente do trabalho do profissional de
educação física no SUS. Chama a atenção à criação de políticas públicas intersetoriais
como o Programa Saúde na Escola; a busca de liberação de recursos para incentivar
o desenvolvimento de experiências relacionadas à atividade física e lazer, através
da isenção de contribuições e impostos de entidades; ou para defender as práticas
esportivas para atletas.
Estes elementos estão em consonância com as políticas públicas atuais
que defendem o caráter público das práticas corporais/atividade física no SUS.
Publicações recentes do Ministério da Saúde incluíram o profissional de educação
física no Conselho Nacional de Saúde do SUS (BRASIL, 1998); nas políticas públicas
referentes às práticas corporais/atividade física como componente de promoção da
saúde (BRASIL, 2013) e na Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL,2006).
As legislações ao tratarem do termo “educação física”, relacionaram à presença
desta disciplina na escola enfocando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o ensino integral e facultando ao estudante a participação nas aulas desta
disciplina; também apareceram documentos tratando da formação e certificação
de profissionais no ensino superior. A regulamentação da profissão e a presença do
presidente do CONFEF no Conselho Nacional do Esporte também demarcam os
interesses colocados em jogo nas legislações da Câmara.
No que se refere à palavra “esporte” destacaram-se normativas relacionadas
com o incentivo aos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Panamericanos e
outros eventos, assim, liberando recursos e/ou tratando dos incentivos e benefícios
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para fomentar as atividades de caráter desportivo no Brasil, inclusive o desporto
universitário.
Ainda neste constructo, na categoria esporte escolar, apareceu a inclusão da
educação moral e cívica como conteúdo da educação física e sobre a organização
do esporte escolar. Já na categoria formação/ensino superior as normativas
abordaram a autorização de funcionamento da Escola de formação em educação
física em São Paulo e o fomento de bolsa de pesquisa e estudos.
Outra categoria delimitada em face do “esporte” tratou da busca pelo
controle e coibição de dopagem nos jogos olímpicos. Já na categoria infraestrutura
e modernização de espaços esportivos prevaleceu, frente à liberação de execução
física, orçamentária e financeira para o esporte educacional, recreativo e de lazer. A
formação técnico-profissional da juventude em áreas relacionadas à gestão e prática
de atividades desportivas, prestação de serviços relacionados à infraestrutura,
organização e promoção de eventos esportivos mereceu destaque.
Conquanto, à palavra “ginástica” a categoria saúde delimitou a fiscalização
sanitária nos espaços de ginástica; e a categoria escola estabeleceu o conteúdo da
ginástica na Escola Nacional de Educação Física e Desporto.
Já o termo “jogo” apontou seis categorias de análise:apoio à atleta profissional;
relação arbitragem torcida;o conteúdo jogo na escola para estudantes com
deficiência e na lei orgânica do ensino normal; a instituição dos jogos nas escolas
profissionais e na semana nacional da juventude; organização de eventos esportivos
e jogos universitários, os jogos desportivos dos servidores públicos;a saúde focando
a obrigatoriedade de brinquedotecas em internação pediátrica e espaço de jogos
em Assistência Médico-legal; entidades/organizações aprovando a Convenção
Internacional Antidoping e criando a Confederação Brasileira de Culturismo e
apresentando.
A palavra “lazer” estabeleceu sete categorias de análise, tais como, esporte
(regulamentando o fomento e as normas gerais do esporte); escola (estabelecendo
o lazer para estudantes com deficiência e a instituição do Programa Mais educação);
clube (disciplinando as atividades de lazer no SESC), saúde (apontando o lazer no
SUS; nas unidades de tratamento psiquiátrico e nas entidades de atendimento ao
idoso), turismo (delimitando a profissão de turismólogo), entidades/organizações
esportivas (criando o Sistema Educacional Desportivo Brasileiro) e entidades/
organizações outros (instituindo as práticas de lazer para a juventude e direcionando
o Ministério do Trabalho em projetos de lazer).
CONCLUSÃO
Em síntese, o objetivo deste estudo foi analisar as leis que possuem relação com
a profissionalização e o trabalho da Educação Física disponível no Sítio da Câmara
dos Deputados. De acordo com o panorama geral apresentado nos resultados e
discussão, podemos inferir que há uma predominância de documentos legais
visando fortalecer e incentivar a realização de megaenventos esportivos a criação
de infraestruturas para o esporte de rendimento, bem como estabelecer formas
de fiscalização e controle de dopagem nesta dimensão do esporte (observado
em mais da metade nas Leis) e, consequentemente, o trabalho do profissional de
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educação física nestas áreas. Outras dimensões do esporte, do jogo, da ginástica e
do lazer, relacionados à dimensão da participação e da democratização da saúde
e da educação, que poderia incluir a maioria da população que não é considerada
atlética, têm menos atenção dos legisladores. Contraditoriamente os postos de
trabalho da carreira deste profissional são, em sua maioria, escolas, academias,
clubes de iniciação esportiva e espaços de lazer.
THE JURISDICTIONAL LEGITIMATION OF PHYSICAL EDUCATION IN THE
CHAMBER OF DEPUTIES
ABSTRACT: The objective of this study was to analyze the Laws that have relation with the
professionalization and the work of Physical Education available in the Site of the Chamber of Deputies.
After analyzing the content we have verified that there is a predominance of legal documents aimed
at strengthening and encouraging the mega-events and the size of the performance sport against
the dimensions of participation and democratization of play, gymnastics, school physical education
and leisure.
KEYWORDS: Physical Education; Profession; Work; Legislation

LA JURISDICCIÓN LEGITIMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CÁMARA DE
REPRESENTANTES
RESUMEN: El objetivo de este estudio fue analizar las leyes que se relacionan con el profesionalismo
y el trabajo de la educación física disponible en el sitio de la Cámara de Representantes. después del
análisis del contenido se infiere que hay un predominio de los documentos legales para fortalecer
los mega eventos y lo deporte de rendimiento a expensas de las dimensiones de la participación y la
democratización de juego, gimnasia, educación física y el ocio.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; Profesión;Trabajo; Legislación.
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DIREITO AO ESPORTE E INSTITUIÇÕES
INTERNACIONAIS1
Felipe Canan2
Fernanda Gimenez Milani3
Fernando Augusto Starepravo4
RESUMO
Buscou-se investigar a existência de relações entre instituições internacionais que publicaram
documentos relacionados à ideia de direto ao esporte anteriormente a 1988. Por meio de um estudo
descritivo analisou-se os documentos e os sites das instituições que os publicaram. Encontrouse que havia relações diretas entre alguns documentos e instituições, que contribuíram para
institucionalização da ideia de direito ao esporte em nível internacional.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; humanismo; democracia.

INTRODUÇÃO
A ideia de direito ao esporte parece ter sua origem em 1926, quando a União
Pedagógica Universal (UPU), presidida por Pierre de Coubertin organizou uma
Conferência para estudar o “papel pedagógico da cidade moderna”, na qual se
proclamou o princípio do direito ao esporte. Por este princípio, municípios deveriam
garantir que todos os cidadãos pudessem gratuitamente manter uma boa condição
esportiva sem necessidade de afiliar-se a alguma associação. Os municípios, no
entanto, não teriam acolhido a ideia de antemão e passar-se-iam muitos anos até
que as ideias de democratização esportiva e direito ao esporte voltassem mais
organizadamente a uma pauta institucional (CUBILLAS, 2015).
A partir da década de 1960 várias reações humanistas registradas em âmbito
acadêmico e político (manifestos, cartas, etc.) surgiram mundo afora em resposta
aos rumos pelos quais o esporte vinha passando. Os valores olímpicos de fair play,
comunhão dos povos e amadorismo vinham sendo preteridos e substituídos pela
exacerbação do esporte de alta competição, devido a influências do mercantilismo,
usos político-ideológicos de demonstração de superioridade étnica ou de regimes
político-econômicos, e profissionalismo (visto à época como um problema), todos
fatores que estimulavam a busca pela vitória a qualquer preço, ao que se denominou
“chauvinismo esportivo”, influenciando negativamente, inclusive, o esporte dentro
da educação formal (TUBINO, 2000).
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), felipe.canan@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernandagmilani@gmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
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Tecendo uma analogia ao estudo de Bueno (2008), que identificou o campo
esportivo brasileiro ser formado por disputas de poder entre agentes e instituições
pró-esporte de alto rendimento (pró-EAR) e agentes e instituições pró-esporte
participativo e educacional (pró-EPE), parece que em âmbito internacional o
campo esportivo também acabou caracterizando-se pelas disputas entre os dois
grupos.
Tais manifestações humanísticas pró-EPE, contudo, não apresentavam um
processo sistêmico e planejado de institucionalização do direto ao esporte, o
que não significa que não pudesse haver influências recíprocas entre instituições
e documentos. Dessa forma, buscou-se neste estudo investigar a existência de
relações entre as instituições que publicaram documentos pró-EPE, a fim de se
compreender como a ideia de direito ao esporte formalizou-se e propagou-se em
nível mundial.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo em que, pautado nos referenciais
metodológicos de Gil (1999), buscou-se tecer uma descrição das possíveis
interrelações entre documentos e instituições que, de alguma maneira, expressaram
ser o esporte um direito de todos e/ou trataram de temas correlatos, tais como a
discussão do sentido educativo do esporte ou a ideia de democratização esportiva
(esporte para todos).
Os documentos selecionados, apontados por Tubino (2000) como responsáveis,
em maior ou menor medida, pelas ideias de democratização esportiva, do sentido
educacional do esporte e deste enquanto direito foram: Manifesto Mundial do
Esporte (MME); Manifesto Mundial da Educação Física (MMEF); Carta Européia de
Esporte para Todos (CEEPT); Manifesto sobre o Fair Play (MFP); documento final
da I Conferência Internacional de Ministros e Altos Funcionários Responsáveis pela
Educação Física e Esporte (I MINEPS); Carta Internacional da Educação Física e do
Esporte (CIEFE). Embora muitos documentos já apresentem versões atualizadas e
muitas instituições tenham modificado sua nomenclatura, dado o caráter histórico
da pesquisa, optou-se por manter os originais.
O recorte temporal foi de 1964, após publicação do MME, primeira publicação
registrada a nível nacional e internacional (TUBINO, 2000), até 1988, quando o
direito ao esporte foi ratificado, em âmbito brasileiro, na Constituição Federal
(CF) (BRASIL, 1988). Espera-se que os resultados possam oferecer subsídios para
estudos futuros em busca de se compreender o direito ao esporte no Brasil.
Além da análise dos documentos em si, o site eletrônico de cada instituição
também foi consultado, buscando-se conhecer seu histórico e sua rede de parceiros.
Não realizou-se uma comparação qualitativa do conteúdo de cada documento em
busca de possíveis associações entre os mesmos, de forma que, se houve algum
tipo de influência intelectual de um sobre o outro, mas não expressa em forma de
menção direta, tal influência não foi identificada neste estudo.
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RESULTADOS
Primeiramente é importante citar que nenhum dos documentos apresenta
status de lei. Ou seja, as instituições que os construíram não possuem o poder de
obrigar ou sancionar algum Estado para que suas indicações sejam cumpridas.
O MME, construído pelo Conselho Internacional de Educação Física e Esporte
(CIEPS) em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), data de 1964. Inovou ao prever institucionalmente o
direito ao esporte, mas seu fim principal era discutir o esporte enquanto ferramenta
de educação permanente, passível de ser praticado por todos (ICSPE, 1964).
O CIEPS foi fundando em 1958 e trata-se de uma organização internacional não
governamental com objetivo de desenvolver a educação física e o esporte dentro
de uma perspectiva humanística (ICSPE, 2017).
O MMEF foi publicado em 1970 pela Federação Internacional de Educação
Física (FIEP) e não tratou especificamente do direito ao esporte, mas buscou
prever o esporte em uma perspectiva ampla e afirmá-lo como meio de educação
permanente (FIEP, 1970). A FIEP, fundada em 1923, trata-se de uma organização
internacional não-governamental com objetivo de promover o desenvolvimento de
atividades físicas em geral em uma perspectiva educacional (FIEP, 2016).
A CEEPT foi publicada em 1975 pelo Conselho da Europa (CE) e buscou
institucionalizar a ideia de democratização esportiva e direito ao esporte (CE, 1975).
O CE trata-se de uma organização intergovernamental fundada em 1949, com
objetivo de cooperação dos Estados membros em defesa aos direitos humanos e
desenvolvimento mútuo (CE, 2017).
O MFP publicado em 1976 pelo Comitê Internacional para o Fair Play (CIFP),
pouco se relacionava às ideias de democratização esportiva e direito ao esporte,
mas teve sua importância porque defendeu a “essência” humanística do esporte,
afigurada no fair play, bem como apontou o papel de várias instituições sociais
em sua guarda e promoção (CIFC, 1976). O CIFP trata-se de uma organização
internacional não-governamental que surgiu em 1963 com os mesmos objetivos do
Manifesto (CIFP, 2015).
A I MINEPS foi realizada em 1976 pela UNESCO e suas recomendações
objetivaram reforçar a ideia de esporte como ferramenta da educação permanente
e enquanto direito de todos (UNESCO, 1976). A UNESCO, surgida em 1945, trata-se
de uma organização intergovernamental que atua como agência especializada da
Organização das Nações Unidas (ONU) frente aos os assuntos relativos à ciência,
educação e cultura. Em relação ao esporte, atua frente à disseminação de seus
valores positivos e combate ao doping (UNESCO, 2017). A CIEFE, datada de 1978 e
também publicada pela UNESCO, buscou sintetizar e ratificar os demais documentos,
consolidando a ideia de direito ao esporte (UNESCO, 1978).
O quadro 01 apresenta quais documentos ou instituições foram mencionados em
cada documento, apresentando as primeiras relações entre os mesmos. Documento
ou instituições que não contribuíram de maneira direta para construção da ideia de
direito ao esporte não foram incluídos no quadro.
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Inst. / doc.

MME

CIEPS

MMEF

CEEPT

X

MFP

I MINEPS

CIEFE

X

X

X

X

X

FIEP
CE

X

CIFP

X

UNESCO

X

X

Quadro 01: Relações entre documentos e instituições (a interpretação do quadro deve ser realizada
no sentido horizontal, partindo-se dos documentos citados na linha superior para se identificar
as relações que o documento apresenta com as instituições listadas verticalmente na primeira
coluna).
Fonte: os autores, com base nos documentos internacionais analisados.

A CIEFE em si não menciona os demais documentos, mas ao estender-se a
análise ao documento que apresenta a proposta inicial do Diretor Geral da UNESCO
ao comitê ad hoc que redigiria a Carta definitiva (UNESCO, 1977), encontra-se
orientações para que este levasse em conta todos os demais documentos citados
no quadro 01.
Além da menção pelos documentos analisados aos demais documentos
e instituições relacionados à ideia de direito ao esporte, as próprias instituições
elencam alguns parceiros, apresentados no quadro 02. Foram consideradas
para composição do quadro somente as instituições que publicaram algum dos
documentos estudados.
Instituição

CIEPS

CIEPS
UNESCO

UNESCO

FIEP

CE

CIFP

X

X

X

X

X

X

X

FIEP
CE
CIFP

Quadro 02: Relações de parceria entre as instituições (a interpretação do quadro deve ser feita
conforme descrito no quando 01).
Fonte: os autores, com base no link do site de cada instituição destinado a listar seus parceiros.

Embora seja impossível apontar o quanto uma instituição não mencionada
no documento contribuiu ou não para criação deste, é perceptível a existência de
relações. Ao considerar-se as 20intersecções possíveis do quadro 02, percebese que 7 (35%) apresentam alguma parceria, ao passo que no quadro 01, das 24
intersecções possíveis, 10 (41,6%) são preenchidas (41,6%), mas, neste caso, somente
quando se estende a análise à proposta inicial da CIEFE (UNESCO, 1977).
CONCLUSÃO
A única instituição que apresenta relação direta com todas as demais é o CIEPS.
Ao mesmo tempo, o MME não apenas é o primeiro documento internacional a
prever o esporte enquanto direito, como também é o mais citado pelos congêneres.
Dessa forma, embora a CIEFE tenha ratificado todos os demais documentos e
tenha sido publicada por uma instituição que extrapola a esfera esportiva, sendo
passível, portanto, de maior legitimidade, o CIEPS e o MME afiguram-se referências
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importantes e que não podem ser esquecidas quando da discussão de políticas
esportivas.
No cômputo geral, mesmo não havendo um trabalho planejado em rede, foi
possível identificar que havia uma construção político-intelectual pró-EPE tecida
entre relações internacionais, o que propiciou legitimidade e inserção do direito
ao esporte na legislação de vários países, como colocam Tubino (2000) e Cubillas
(2015).
RIGHT TO SPORT AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS
ABSTRACT: It was sought to investigate the existence of relations between international institutions
that published documents related to the idea of right to sport before 1988. Through a descriptive
study, the documents and the sites of the institutions that published them were analyzed. It was
found that there were direct relations between some documents and institutions that contributed to
institutionalization of the idea of right to sport in an international level.
KEYWORDS: Sport; humanism; democracy.

DERECHO AL DEPORTE Y LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES
RESUMEN: Hemos tratado de investigar la existencia de relaciones entre las instituciones
internacionales que publicaron documentos relacionados con lo derecho al deporte antes de 1988. A
través de un estudio descriptivo analizó los documentos y los sitios web de las instituciones que los
han publicado. Se encontró que había vínculos directos entre algunos documentos e instituciones
que han contribuido a la institucionalización de la idea del derecho al deporte a nivel internacional.
PALABRAS CLAVE: Deporte; humanismo; la democracia.
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DIREITO AO ESPORTE EM DOCUMENTOS
INTERNACIONAIS1
Felipe Canan2
Paulo José Cabral Lacerda3
Fernando Augusto Starepravo4
RESUMO
Analisamos neste trabalho o direito ao esporte em documentos internacionais que influenciaram a
Constituição brasileira de 1988. Utilizando análise de conteúdo verificamos que existe uma perspectiva
sistêmica de promoção do esporte, que se inicia na escola e estende-se ao tempo de lazer. Concluímos
que a natureza do direito ao esporte é prevista de forma ampla nos documentos analisados.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Constituição; direitos humanos.

INTRODUÇÃO
Em que pese estar previsto no artigo 217 Constituição Federal (CF) (BRASIL,
1988), não temos certeza quanto à natureza do direito ao esporte, ou seja, à espécie
de direito humano à qual pertence: um direito individual, no qual o Estado garante
a liberdade de prática ao indivíduo sem qualquer intervenção, o que se configurava
muito importante após o regime centralizador pré-Constituição; um direito social,
no qual o Estado intervém a fim de garantir condições materiais em busca de
igualdade de oportunidades de prática entre todo; um direito de solidariedade ou
fraternidade, o qual é de titularidade coletiva e o Estado preocupa-se com a proteção
de categorias abstratas (paz, qualidade de vida, etc.) ou grupos de pessoas (família,
minorias, etc.), abstendo-se ou intervindo conforme a necessidade (SARLET, 2012).
Ao passo que o direito ao esporte não se apresenta bem claro na CF e mesmo
na legislação infraconstitucional, sabemos que tem sua origem institucional na
década de 1960, por meio de reações de agentes e instituições preocupados com
os rumos pelos quais o esporte passava em âmbito internacional (COCA, 1993;
TUBINO, 2000).
De acordo com Tubino (2000), a história do esporte em nível internacional pode
ser dividida em três grandes períodos: do século XIX até a década de 1930, em que
o esporte era regido pelo associativismo e ideário olímpico (fair play, amadorismo,
etc.), reservado à elite econômica; da década de 1930 até o final da década de
1970, quando o esporte se popularizou a outras classes econômicas, mas, ao mesmo
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), felipe.canan@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), pjclacerda@gmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
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tempo foi pressionado pelo mercantilismo, surgindo o profissionalismo, os usos
político-ideológicos, e a busca pela vitória a qualquer preço; e da década de 1980
em diante, quando se concretizou a ideia de esporte como direito de todos.
Este terceiro período teria como marco institucional inicial a publicação do
Manifesto Mundial do Esporte (MME) (1964) do então Conselho Internacional de
Educação Física e Esporte (CIEPS), e outros documentos subseqüentes, como
o Manifesto Mundial da Educação Física (1970) da Federação Internacional de
Educação Física, a Carta Européia de Esporte para Todos (1975) do Conselho da
Europa, o Manifesto sobre o Fair Play (1976) do Comitê Internacional para o Fair
Play e a Carta Internacional da Educação Física e do Esporte (CIEFE) (1978) da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
que sintetizou e ratificou os demais (COCA, 1993; TUBINO, 2000).
Com a institucionalização do direito ao esporte, ao menos ideologicamente,
a prática esportiva não seria mais reservada somente a atletas de competição ou
classes mais abastadas. Considerando que, segundo Coca (1993) e Tubino (2000),
tais documentos afiguraram-se como recomendações e diretrizes para organização
legislativa e executiva do esporte no âmbito interno dos Estados e, no Brasil, não
diferente, influenciaram inclusive a inserção do esporte e do direito ao esporte no
texto constitucional, traçamos como objetivo deste estudo analisar a previsão do
direito ao esporte no MME e na CIEFE. Esperamos que possa nos oferecer importantes
dados para que, no futuro, possamos compreender a natureza e, consequentemente,
as melhores formas de se garantir o direito ao esporte no Brasil.
METODOLOGIA
Desenvolvemos uma pesquisa descritiva com aproximação exploratória, pois que
visa, a partir de uma análise qualitativa de documentos, proporcionar uma nova visão
sobre o tema, pouco explorado pela literatura (GIL, 1999). Adotamos a análise de
conteúdo proposta por Heinemann (2003) como ferramenta analítica. Como unidades
físicas selecionamos os documentos internacionais apresentados introdutoriamente.
Como unidades temáticas, optamos por selecionar o primeiro (MME) e o último
(CIEFE) documento internacional a afirmar o direito ao esporte antes da CF. Não
obstante a importância de todos para a compreensão da temática, acreditamos que a
análise do primeiro e do último nos dê importantes indicativos de como a concepção
de direito ao esporte surgiu e evoluiu ao longo das discussões internacionais.
Isto porque, por mais que todos os documentos tenham sido construídos por
diferentes entidades, muitas delas apresentavam relações objetivas e o próprio
caráter de informação/orientação internacional faz com que cada qual viesse a
conhecimento dos demais. Na proposta inicial da CIEFE (UNESCO, 1977), inclusive,
sugeria-se que, para construção da Carta definitiva, fossem levados em consideração
os demais documentos. A posição que o documento ocupava frente aos seus
pares, assim, foi levada em consideração para interpretação da unidade analítica,
que tratou-se da categoria “direito ao esporte”. Para tanto, não exploramos apenas
os pontos específicos dos documentos em que há menção expressa ao direito ao
esporte, mas sim, partimos deles para compreender o teor de interpretação que o
documento faz deste direito e as razões para prevê-lo.
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RESULTADOS
Ambos os documentos afiguram-se como meras orientações aos Estados e
sociedade, não possuindo qualquer capacidade executiva ou mesmo sancionatória
para com aqueles que não cumprirem seus dizeres. Contudo, existem algumas
diferenças contextuais entre os documentos. Enquanto o MME assume-se como
um ponto de partida para discussões a respeito do fenômeno esportivo, a CIEFE
afigura-se como um ponto de chegada, preocupada mais em estabelecer diretrizes
de ação aos Estados do que conceitos. Ao mesmo tempo, por mais que o MME tenha
sido redigido em parceria à UNESCO, é assinado pelo CIEPS, enquanto a CIEFE é
assinada pela própria UNESCO, organização intergovernamental que atua para além
da esfera esportiva e possui vinculação direta à Organização das Nações Unidas
(ONU), o que lhe confere maior representatividade internacional e legitimidade para
orientar políticas esportivas em nível nacional e internacional.
A respeito do conteúdo de cada documento, ao analisarmo-los in totum
percebemos que, embora preveja expressamente o direito ao esporte, esta não
é a preocupação central do MME. Sua finalidade essencial é tentar demonstrar a
associação do esporte a um caráter educativo, não apenas no âmbito da educação
formal, mas também na chamada “educação permanente”, que, grosso modo,
é a utilização do tempo de lazer (cada vez maior em razão da industrialização)
para busca de desenvolvimento integral e para o qual o esporte seria importante
ferramenta (ICSPE, 1964).
A CIEFE parte dos mesmos princípios, mas avança no sentido de apresentar
uma operacionalização para garantia do direito ao esporte, ainda que o faça de
maneira bastante genérica. Enquanto o MME aponta para o direito ao esporte, mas
pouco instrui os governantes em como garanti-lo, a CIEFE desenvolve seu texto em
função de estabelecer diretrizes para tal, dirimindo genericamente sobre questões
relativas à necessidade de formação de recursos humanos e desenvolvimento
de pesquisas e documentação, ao papel da mídia, Estados, iniciativa privada e
cooperação internacional.
Em relação especificamente ao conteúdo do item que prevê o direito ao esporte
em cada documento, não há muita diferença. Em ambos os documentos ficam claros:
a associação do esporte a aspectos educativos e de desenvolvimento pessoal; a
necessidade de inclusão do esporte na educação formal; a necessidade de incentivo
ao esporte durante os períodos de lazer; a necessidade de se garantir a prática
esportiva a cada pessoa conforme suas preferências e potencialidades (ICSPE, 1964;
UNESCO, 1978). A CIEFE é mais objetiva nos pontos em que prevê ações específicas
a grupos específicos, tais como idosos ou portadores de deficiência, por exemplo, e
incentivo às tradições nacionais de esporte.
Podemos identificar que o direito ao esporte acaba sendo concebido dentro de
uma perspectiva sistêmica: o esporte, como atividade educativa em sua essência, deve
ser incluído obrigatoriamente dentro da escola não apenas como uma ferramenta
da educação formal, mas também para que o público infanto-juvenil o conheça e se
instrumentalize para poder praticar nos momentos de lazer, estendendo a prática à
vida adulta, que deve ser estimulada e garantida pelo Estado por via da construção/
manutenção de equipamentos adequados e que permitam cada indivíduo praticar
conforme suas predileções e potencialidades.
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Tal perspectiva acaba afigurando-se como diretriz de uma política esportiva
e abrange as três espécies de direitos humanos: o direito individual, em que todas
as pessoas têm a liberdade de escolher quando, onde e o que praticar, de acordo
com suas potencialidades e sem qualquer tipo de discriminação, estendendo-se
a prática para além das elites econômicas e esportivas; o direito coletivo por via
da construção/manutenção de equipamentos de uso comum a serem utilizados
livremente pela sociedade, tendo como fundamento, sobretudo, a qualidade de
vida; o direito social quando da obrigatoriedade de inclusão do esporte no sistema
educacional e ao se considerar a política esportiva como um todo.
Pontos como a criação de oportunidades especiais para inclusão de grupos
específicos e o incentivo às tradições esportivas nacionais presentes mais
enfaticamente na CIEFE, além do estímulo à prática esportiva em meio à natureza
com conjunta conscientização sobre a preservação do meio ambiente natural,
citados em ambos os documentos, afiguram-se basicamente como direitos de
solidariedade, mas, ao serem conjugados com as demais diretrizes, compõem
também o direito social. Contudo, são pontos mais abstratos e sem diretrizes de
ação específicas para sua garantia.
A previsão de amplas possibilidades para garantia do direito ao esporte nos
documentos, no entanto, não é isenta de problemas. A definição de “esporte na
escola”, por exemplo, não é clara e remete à própria incerteza sobre a concepção
sobre o “esporte” em geral. Enquanto o MME parece compreender o esporte em
um sentido estrito, ou seja, circunscrito às modalidades esportivas competitivas e
regradas internacionalmente por instituições específicas, a CIEFE parece estender
a compreensão para um sentido lato, de forma que esporte confundir-se-ia com
atividades físicas planejadas em geral. No contexto da escola, da mesma forma,
para o MME, o esporte seria o competitivo (obviamente adaptado às condições
escolares) enquanto na CIEFE abrangeria atividades físicas diversas.
CONCLUSÃO
A ideia central sobre direito ao esporte presente nos documentos é de que o
ensino do esporte deve obrigatoriamente acontecer no ambiente escolar e, a partir
do aprendizado, a prática deve ser estimulada fora da educação formal, por via da
oferta de equipamentos esportivos a serem utilizados livremente pela população.
De alguma maneira, as três espécies de direitos humanos (individual; social; e
de fraternidade) são reivindicadas por esta concepção de direito ao esporte. A
prioridade ao esporte educacional e o dever do Estado de incentivar práticas
esportivas formais e não formais estabelecidos pela CF (BRASIL, 1988) parecem
estar de acordo com este entendimento, em que pese o texto constitucional, por
si, não deixar clara a perspectiva sistêmica encontrada nos documentos analisados.
RIGHT TO SPORT IN INTERNATIONAL DOCUMENTS
ABSTRACT: We analyzed the right to sports in international documents that influenced the Brazilian
Constitution of 1988. Using content analysis we verified that there is a systemic perspective of sports
promotion, which starts at school and extends to leisure time. We conclude that the nature of the
right to sport is foreseen in a broad form in the analyzed documents.
KEYWORDS: Sport; Constitution; human rights.
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DERECHO AL DEPORTE EN LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES
RESUMEN: Hemos analizado el derecho al deporte en los documentos internacionales que influyeron
en la Constitución brasileña de 1988. El análisis de contenido encontró que existe una perspectiva
sistémica para promover el deporte, que comienza en la escuela y se extiende hasta el tiempo de
ocio. Llegamos a la conclusión de que la naturaleza del derecho al deporte es prevista de manera
amplia en los documentos analizados.
PALABRAS CLAVE: Deporte; Constitución; derechos humanos.
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A POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO: O OLHAR DOS
DOCENTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
Vera Regina Oliveira Diehl2
Lisandra Oliveira e Silva3
Gilse Gonçalves Cassales4
RESUMO
O presente texto é um recorte de uma pesquisa que objetivamos compreender de que modo as
Políticas Públicas em Educação interferem no trabalho docente da Educação Física Escolar. Tratase de uma etnografia educativa em duas escolas públicas da cidade de Porto Alegre. O estudo
evidencia que o trabalho docente no cotidiano pedagógico das escolas pode ser pensado enquanto
manifestação concreta de uma Política Pública de Educação que é interpretada e recriada pelo
professorado de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Política Educacional; Trabalho docente; Educação Física.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este trabalho é parte da Tese de Doutorado em que analisamos e discutimos as
percepções dos docentes de Educação Física (EF) sobre as experiências vivenciadas
nas Políticas Públicas em Educação (PPE) efetivadas na Rede Municipal de Ensino
de Porto Alegre (RME/POA). Assim, apresentamos o ponto de vista dos docentes de
EF sobre a Política Pública em Educação na RME/POA. Procuramos compreender
de que modo os docentes de EF percebem, participam e experienciam as PPE no
cotidiano pedagógico da escola e no trabalho docente.
Para compreender o impacto das PPE no trabalho docente do professorado
de EF na RME/POA analisamos as alterações Políticas que vêm sendo introduzidas
no atual sistema educativo e que têm contribuído para modificar o cotidiano
pedagógico das escolas e a própria educação enquanto projeto coletivo.
2 POLÍTICAS EDUCACIONAIS COMO AÇÃO PÚBLICA
Para compreender as PPE do município de Porto Alegre analisamos o
contexto de ação educacional, a partir das contribuições da abordagem do “ciclo
de políticas” formulada pelo sociólogo Stephen Ball e colaboradores que, segundo
Mainardes (2006), constitui uma referência para a análise crítica da trajetória de
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Doutorado em Ciências do Movimento Humano, (PPGCMH/ESEFID/UFRGS). veradiehl13@email.com
3 Doutorado em Ciências do Movimento Humano, (PPGCMH/ESEFID/UFRGS). lisgba@yahoo.com.br.
4 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano (PPGCMH/
ESEFID/UFRGS). gica.cassales@gmail.com
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programas e políticas educacionais e sociais, desde sua “[...] formulação inicial até
a sua implementação no contexto da prática e seus efeitos” (p. 48). Para Mainardes
(2006), o “ciclo de políticas” proposto por Ball se repete continuamente, sendo
constituído por cinco contextos: contexto de influência, contexto da produção de
texto, contexto da prática, contexto dos resultados/efeitos e contexto de estratégia
política.
A abordagem do ciclo de políticas contribui como um referencial analítico que
ajuda a entender os aspectos que envolvem o atual cenário no qual estão inseridas
as Políticas Públicas de Educação no Brasil.
Sendo assim, essa abordagem possibilita compreender e visualizar o processo
polêmico e de disputa na elaboração e aprovação do Plano Nacional de Educação
(PNE). Esse processo se torna visível nas relações entre ações de participação
da sociedade civil, a partir da realização da Conferência Nacional da Educação e
Governo Federal, disputando a incorporação de suas propostas ao PNE–2011/2020.
Os recursos para garantir mais investimento para a educação e destinação das
verbas públicas exclusivamente nas instituições públicas de ensino, foram campos
de disputa.
O mesmo processo polêmico e de disputa ocorreu na cidade de Porto Alegre.
Apesar dos pronunciamentos e manifestações de grupos religiosos, movimentos
sociais e entidades educacionais, a diretriz com alusão à igualdade de gênero foi
excluída da versão original do Plano Municipal de Educação (PME)5 apresentada
para apreciação da Câmara Municipal.
3 METODOLOGIA
As informações foram obtidas através das observações sistemáticas do cotidiano
escolar registradas no diário de campo, questionário, com questões abertas, análise
de documentos e entrevistas semi-estruturadas realizada com oito docentes de EF
de duas escolas da RME/POA.
4 POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO: A PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DE EF
Para dar visibilidade às ideias dos docentes de EF a respeito das PPE na RME/
POA, optamos em destacar alguns aspectos para análise e discussão.
No diálogo durante as entrevistas solicitei que os docentes comentassem
sobre o PNE e PME de Porto Alegre, que todas as escolas da RME/POA, durante
o mês de março de 2015, discutiram e encaminharam suas propostas para serem
debatidas no Congresso Municipal de Educação (CME) realizado nos dias 27–28/03
e 24–25/04 de 2015.
Os relatos dos docentes revelam pouco entusiasmo em dialogar criticamente
sobre as PPE. Essa indiferença em relação às PPE pode ser percebida em alguns
relatos dos docentes que apresento a seguir.
Nos últimos tempos tenho me dedicado menos em discutir [...] as questões das
políticas públicas. Tu acaba fazendo algumas escolhas. Agora o que eu percebo assim,
5 O projeto do PME foi aprovado pela Câmara Municipal de Porto Alegre e sancionado pelo Prefeito
Municipal, transformando-o na Lei nº. 11.858, de 25 de junho de 2015.
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quando começa se discutir políticas públicas quando elas aparecem, [...] a própria
questão do PME, [...] eu participei da parte basicamente da escola, [...] até porque
eu tinha outras demandas, eu tive que fazer escolhas, eu considero fundamental a
questão das políticas públicas, porque é ali que se pensa também como que é a
educação vai ter certos desdobramentos. [...]. Então, não estar acompanhando, não
estar presente nisso, também te deixa refém daquilo que vai ser votado, que vai ser
aprovado (Prof. Cleber, entrevista realizada em 13/07/2015)6.
O relato ora transcrito apresenta um aspecto importante acerca das PPE e
o trabalho docente, na medida em que as demandas do cotidiano impulsionaram
a tomar a decisão de não participar e se envolver no processo de discussão do
coletivo docente.
A docente Luana tem percepção semelhante à de Cleber, revelando também
que se sente sobrecarregada com a intensificação do trabalho docente. Hargreaves
(1996) contribui para entender o contexto de trabalho do professorado quando
discute a intensificação do trabalho tem contribuído para que alguns docentes se
afastem de decisões de relevância para o cotidiano pedagógico no contexto escolar.
O relato abaixo é significativo nesse sentido:
Na verdade, assim, [...] tem muitas coisas que eu desconheço, às vezes, é por
falta de tempo, às vezes é por falta de interesse, porque a nossa prática consome a
gente (Profª Luana, entrevista realizada em 27/10/2015).
O relato ora transcrito indica que as condições objetivas vividas no cotidiano
pedagógico pela docente Luana e pelo docente Cleber têm influenciado o
afastamento dos debates relacionados às PPE. A falta de tempo, consequência
da intensificação do trabalho docente, tem levado os professores, de acordo com
Molina Neto e Molina (2013), “ao individualismo” (p. 234).
Nessa direção o relado da docente Samyra revela que seu trabalho docente
no cotidiano pedagógico da escola se constitui no isolamento. Retomo a ideia de
Hargreaves (1996) de que a intensificação do trabalho docente pode gerar um
isolamento dos docentes.
Eu vivo no meu mundo [...]. Eu vou ser bem sincera, nem sei se eu quero
me envolver mais com elas [Política Educacional]. [...] Eu vivo numa ilha. [...]
Cada professor chega na escola, [...] e fica no seu mundo e, ninguém cobra
ninguém (Profª. Samyra, entrevista realizada em 24/06/2015).

Esse isolamento pedagógico revelado no relato acima indica que a docente
busca, intencionalmente, nas experiências individuais uma saída para superar as
contradições e enfrentar os desafios do seu trabalho no cotidiano escolar.
A docente Ellen destaca o envolvimento do coletivo docente da escola nas
discussões do Projeto de Lei do PME, criticando a forma como foram aproveitadas
as propostas encaminhadas pelos docentes nas plenárias do CME.
Eu fiquei meio frustrada com esse trabalho, eu acho que quase toda a
rede, porque nós trabalhamos [...] dois sábados, foram oito horas que nós
trabalhamos [...] dentro da escola. Saíram os delegados que foram para lá
[CME] nos representar e defender as emendas. [...] Na verdade foi o que eles
6 O nome dos colaboradores é fictício.
RESUMO EXPANDIDO | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2955

queriam e, o que eu vejo em educação que a maioria das coisas são feitas
assim, não só lá, como por parte, as vezes, da nossa mantenedora, [...] que faz
a reunião para que seja no final definida aquilo que quer [...]. Não foi levado
em consideração tantos manifestos, tantas coisas que se pregou e que se
pediu (Profª Ellen, entrevista realizada em 19/11/2015).

Pude observar no Pré-Congresso e no CME que,
Houve a tentativa de contemplar as contribuições encaminhadas pelo coletivo
docente da escola, que por um equívoco não foi incluído no texto-base para
a análise da comunidade educacional do município, porém, a comissão
que coordenava o processo de discussão, fundamentado pelas normas do
Congresso, não permitiu a apreciação das propostas da referida escola (Diário
de Campo nº 26, 28/03/2015).

No relato a docente Ellen tece críticas contundentes a respeito da Coordenação
da Comissão Municipal Institucional da SMED/POA desconsiderar as experiências
daqueles que fazem o cotidiano pedagógico das escolas, ou seja, os docentes.
O relato da docente evidencia, ainda, que prevaleceu o interesse dos gestores
da SMED/POA na elaboração do PME. Diante dessa circunstância é necessário
considerar que a elaboração das Políticas Públicas são espaços de tensões, conflitos
e lutas, pois, os grupos que estão no momento da construção dos textos buscam
legitimar as suas ideias, interesses e ideologias. Nesse aspecto, Mainardes (2006),
contribuiu ao esclarecer que,
Os textos são produtos de múltiplas influências e agendas e sua formulação
envolve intenções e negociação dentro do Estado e dentro do processo de
formulação da política. Nesse processo, apenas algumas influências e agendas
são reconhecidas como legítimas e apenas algumas vozes são ouvidas (p. 53).

É possível perceber, nesse sentido, que a influência dos docentes na construção
do PME foi limitada, pois sua participação nessa Política Pública de Educação está
mais presente durante a implementação da proposta no “contexto da prática”
(BALL, 2001; MAINARDES, 2006), ou seja, no momento que o trabalho docente se
materializa no cotidiano pedagógico das escolas.
5 CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
É possível perceber que os docentes de EF convergem quando a temática é PPE.
Os depoimentos indicam que os docentes não se sentem envolvidos e demonstram
desinteresse quando o assunto está relacionado às PPE. Pensamos que a forma
como o processo de elaboração das PPE foi conduzido, desprezando as experiências
e a participação efetiva do professorado, pode ter influenciado o desinteresse e/ou
silêncio dos docentes colaboradores da pesquisa. Esse desinteresse e esse silêncio,
a nosso ver, não revelam necessariamente omissão ou ausência de criticidade dos
docentes, mas, uma posição diante das condições materiais e objetivas as quais
está submetido o professorado de EF.
Acreditamos que o maior desafio de um Projeto Educacional é sua concretização,
considerando que a participação, aceitação e o apoio efetivo dos docentes é parte
fundamental para implantação das mudanças educacionais.
Para finalizar essa análise, caberia, como síntese, destacar que as experiências
vivenciadas no trabalho docente e no cotidiano pedagógico das escolas podem ser
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pensadas enquanto manifestações concretas de uma Política Pública de Educação
que é interpretada e recriada pelo professorado de EF no contexto escolar.
LA POLÍTICA PÚBLICA EM EDUCACIÓN: LA MIRADA DE LOS PROFESORES LA
EDUCACIÓN FÍSICA
RESUMEN: Este texto es una parte de una investigación que tuvo como objetivo comprender cómo
la política pública en educación interfiere en el trabajo docente en la Educación Física Escolar. Es
una etnografía educativa en dos escuelas públicas de Porto Alegre. El estudio muestra que lo trabajo
docente en lo cotidiano pedagógica de las escuelas puede ser pensado como una manifestación
concreta de una política pública en educación que se interpreta y recreado por los profesores de
Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Política educacional; trabajo docente; Educación Física.

THE PUBLIC POLICY OF EDUCATION: THE LOOK OF THE TEACHERS OF
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT: The present text is a cut of a research that aims to understand how the Public Policies
in Education interfere in the teaching work of the Physical School Education. This is an educational
ethnography in two public schools in the city of Porto Alegre. The study shows that teaching work
in the pedagogical daily life of schools can be thought of as a concrete manifestation of a Public
Education Policy that is interpreted and recreated by the Physical Education teacher.
KEYWORDS: Educational Policy; Teaching work; Physical Education.
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O “FAZER CIÊNCIA” EM POLÍTICA PÚBLICA DE
ESPORTE E LAZER NO BRASIL: UMA ANÁLISE DOS
AUTORES E INSTITUIÇÕES1
Jeferson Roberto Rojo2
Marcelo Moraes e Silva3
Fernando Marinho Mezzadri4
RESUMO
O presente estudo objetivou mapear a produção publicada em periódicos brasileiros durante o
período de 2013 a 2016 sobre as Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Os resultados mostraram
um número de 85 artigos, distribuídos em 14 periódicos. A título de conclusão o estudo aponta que
a produção sobre a temática teve tanto um salto quantitativo quanto qualitativo, considerando os
meios de avaliação brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: Produção do Conhecimento; Políticas Públicas; Esporte; Lazer.

INTRODUÇÃO
As pesquisas sobre as Políticas Públicas do Esporte e do Lazer conforme
apontam Rojo et al. (2016) estão em evidência no cenário brasileiro. Os autores
salientam que tais investigações vêm se consolidando por diversos fatores, entre
eles destacam-se os seguintes aspectos: a) consolidação no Colégio Brasileiro de
Ciências do Esporte (CBCE) do Grupo de Trabalho Temático (GTT) 12 – Políticas
Públicas; b) criação do Ministério do Esporte; c) escolha do país como sede para os
megaeventos esportivos.
Pesquisas que versam sobre a produção do conhecimento sobre Políticas
Públicas de Esporte e Lazer no Brasil já foram desenvolvidas por outros autores,
como por exemplo, os trabalhos de Monteiro, Mourão e Votre (2012) e Amaral,
Ribeiro e Silva (2014). No primeiro foi analisada a produção cientifica sobre a
temática realizada entre os anos de 2001 a 2010. Já o segundo, se propôs a analisar
a produção acadêmica, entre os anos de 2009 a 2013, concentrada em cinco
periódicos brasileiros.
Por sua vez o presente artigo pretende ampliar as análises realizadas
anteriormente, centrando-se mais no entendimento de quem são os autores e
instituições envolvidos no “fazer ciência” em Políticas Públicas de Esporte e Lazer no
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da CAPES.
2 Universidade Federal do Paraná (UFPR), jeferson.rojo@hotmail.com
3 Universidade Federal do Paraná (UFPR), moraes_marc@yahoo.com.br
4 Universidade Federal do Paraná (UFPR), fmezzadri@uol.com.br
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Brasil. Nesse sentido, o estudo busca responder a seguinte problemática de pesquisa:
quem são os autores e instituições que vêm publicando artigos em periódicos
brasileiros sobre Políticas Públicas de Esporte e Lazer, no período compreendido
entre os anos de 2013 a 2016?
METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como exploratório e descritivo. As buscas
foram feitas nas seguintes bases de dados: Lilacs, Medline, Scielo e Portal de
Periódicos da Capes. Além dos artigos encontrados nas bases citadas, foram
realizadas buscas diretamente nas plataformas de 10 revistas da área da Educação
Física5.
As buscas foram feitas com a utilização dos seguintes descritores: “Política
Pública Esporte”, “Sport Policy”, “Política Pública Lazer” e “Leisure Policy”. Já nas
buscas realizadas nas plataformas das revistas foi utilizado somente o descritor
“Políticas Públicas”. Selecionaram-se para compor o escopo da pesquisa apenas
artigos em periódicos brasileiros disponíveis online, publicados no período entre os
anos de 2013 a 2016.
Após a coleta, os dados foram inseridos em uma planilha eletrônica na
qual foram identificadas as seguintes informações: 1) ano de publicação; 2) área
de conhecimento; 3) periódico; 4) Qualis; 5) autores; e 6) instituições. Os dados
relativos à instituição de vínculo dos autores foram extraídos dos próprios artigos.
Por sua vez as informações dos pesquisadores com maior número de publicação
foram retiradas do Currículo Lattes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ano com o maior número de publicações foi o de 2014, totalizando 31
artigos. O ano com o menor número de artigos foi o de 2016, com 9 produtos. A
menor quantidade de manuscritos no ano de 2016 pode ser explicada pelo fato de
que a catalogação foi realizada no mês de maio, tendo assim, um pouco mais de um
semestre para que novas publicações sobre o tema sejam realizadas e anexadas nas
bases de dados e nas plataformas das revistas.
O número de 85 artigos mostra o avanço quantitativo da produção acadêmica
sobre a temática. Ao comparar tais dados com os levantados por Monteiro, Mourão
e Votre (2012), que encontraram 83 publicações no período de 10 anos (2001-2010),
bem como com o estudo de Amaral, Ribeiro e Silva (2014), que apresentaram um
resultado de 22 manuscritos distribuídos entre 2009 e 2013, nota-se um considerável
crescimento.
Após fazer a análise quantitativa parte-se para um diagnóstico a partir do
critério qualitativo estabelecido pela Capes:

5 Foram consultadas as plataformas dos seguintes periódicos brasileiros: Conexões, Licere,
Motriviência, Movimento, Pensar a Prática, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista de
Educação Física/UEM, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, Revista Brasileira de Ciência
e Movimento e Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte.
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Gráfico 1: Distribuição da produção por estrato do Qualis/Capes.

Os artigos em estrato B2 foram o que apresentaram um maior número,
totalizando 52, seguido de 16 textos B1. Publicados na categoria A2 foram encontrados
9 manuscritos. Os demais estratos somam 8 textos, publicados nos níveis B3, B4 e B5.
Com exceção do estrato A1, todos os outros se mostraram presentes. Ao comparar
os dados da presente pesquisa com os levantados por Starepravo (2013), podese também notar um avanço qualitativo. No estudo apresentado pelo autor não
constava nenhum manuscrito publicado em revistas classificadas em estratos “A”.
No panorama exposto 90,59% dos artigos estão vinculados em revistas com estrato
iguais ou superiores a B2. Tal salto qualitativo pode ser justificado pela ampliação dos
estudos sobre a temática, amadurecimento acadêmico dos intelectuais envolvidos
nestas pesquisas, ao mesmo tempo, em que também ocorreu uma melhora nas
classificações dos estratos das revistas que publicam sobre o tema6.
Entre as instituições com maior incidência de cooperação na produção do
conhecimento aparecem com 7 manuscritos a parceria entre a UEM e UFPR. Outra
vínculo existente ocorre entre pesquisadores da UFES e UNICAMP, com 4 artigos.
As demais produções em conjunto entre instituições não seguem a mesma relação
estreitada como a observada nos dois casos.
Esse indicativo evidencia que existe um modelo operante no fazer ciência na
temática que se configura numa produção em redes de colaboração. Diante deste
quadro surge a proposta de investigar como essa rede de parceria se estabelece.
Para o primeiro momento desse esforço, apresentam-se os pesquisadores que mais
publicaram sobre a temática:

6 Tal diferença entre a presente pesquisa e a de Starepravo (2013), pode ser observada, por exemplo,
no ocorrido com a Revista Movimento, que após o ano de 2010 saltou de B1 para A2 e da Revista
Motrivivência, que em 2016 subiu de B4 para B2.
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Tabela 1: Autores com mais artigos publicados.
Autores

Nº de artigos

Fernando Augusto Starepravo (UEM)

11

Fernando Marinho Mezzadri (UFPR)

7

Marcelo Moraes e Silva (UFPR)

6

Wanderley Marchi Júnior (UFPR)

6

Fernando Mascarenhas (UnB)

5

Pedro Fernando Avalone Athayde (UnB)

5

Dirceu Santos Silva (UNICAMP)

5

Katiuscia Mello Figuerôa (UFPR)

4

Gisele Maria Schwartz (UNESP)

4

Edmilson Santos dos Santos (UFVSF)

4

Giselle Helena Tavares (UFU)

4

Hélder Ferreira Isayama (UFMG)

4

Conforme indicado na Tabela 1 alguns pesquisadores se destacam na produção
do conhecimento. Nesse momento opta-se por apresentar a produção dos autores
com mais de 5 artigos.
O primeiro é o Prof. Dr. Fernando Augusto Starepravo, com 11 artigos. Atualmente
o pesquisador é docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em
Educação Física da UEM. Toda sua formação acadêmica – graduação, mestrado e
doutorado - foi realizada no Departamento de Educação Física da UFPR. Seus textos
foram publicados nas seguintes revistas: Licere (2), Movimento (2), Pensar a Prática
(3), RBCE (2), RBEFE (1) e Revista da Educação Física/UEM (1). Os periódicos em
que o pesquisador publicou seus textos demonstram que seus méritos não podem
ser pensados simplesmente pelo viés quantitativo, mas também pelo qualitativo,
visto que todos os manuscritos foram inseridos em periódicos com estratos iguais e/
ou superiores a B2.
A seguir aparece o Prof. Dr. Fernando Marinho Mezzadri, docente do Departamento
e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFPR. Sua produção conta
com 7 textos que foram publicados na Licere (1), Motrivivência (2), Pensar a Prática
(2), RBEFE (1) e Revista da Educação Física/UEM (1). O docente também tem seus
artigos distribuídos em periódicos diversos, sendo eles classificados entre os estratos
B1 (2) e B2 (5).
Com 6 artigos publicados cada, aparecem outros dois pesquisadores ligados ao
Departamento e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFPR: Prof.
Dr. Marcelo Moraes e Silva e Prof. Dr. Wanderley Marchi Júnior. O primeiro pesquisador
teve seus textos publicados nas seguintes revistas: Licere (1), Motrivivência (2),
Pensar a Prática (2) e Revista da Educação Física/UEM (1). O segundo teve seus
artigos vinculados na Movimento (1), Pensar a Prática (2), RBCE (2) e RBEFE (1).
A questão qualitativa também se mostrou presente, visto que os artigos dos dois
pesquisadores foram vinculados em periódicos com classificação mínima de B2.
Outros três pesquisadores somaram 5 publicações: Prof. Dr. Fernando
Mascarenhas, Prof. Dr. Pedro Fernando Avalone Athayde e Prof. Dr. Dirceu Santos
Silva. Os dois primeiros são docentes da graduação e pós-graduação em Educação
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Física da UnB e publicaram seus artigos nos seguintes periódicos: Licere (2),
Motrivivência (1), Pensar a Prática (1) e RBCE (1). O Prof. Dr. Dirceu Santos Silva,
vinculou seus manuscritos na Conexões (1), Licere (1), Motrivivência (1), RBCE (1)
e RBEFE (1). Como visto os três autores mantêm o mesmo padrão qualitativo dos
outros pesquisadores, pois publicam seus textos em periódicos com classificação
mínima de B2. A exceção é um único artigo B4 publicado por Dirceu Santos Silva na
revista Conexões.
Os autores com maior produção apresentados são vinculados a importantes
universidades brasileiras:
Tabela 2: Número de artigos publicados pelas instituições – Sistematizado pelos autores.
Instituições

Nº de artigos

UFPR

19

UEM

14

UnB

10

UNICAMP

8

UFMG

5

UNESP

4

UFSC

4

UFES

4

USP

4

UFRJ

4

A UFPR aparece em primeiro lugar com 19, seguida da UEM com 14 e UnB
com 10. Destaque também para a UNICAMP e UFMG com respectivamente 8 e 5
artigos. Com 4 publicações aparecem a UNESP, UFSC, UFES, USP e UFRJ. Entre as
universidades com maior produção figuram duas instituições paranaenses a UEM e
UFPR. As demais universidades estão localizadas no Centro-Oeste (UnB), Sudeste
(UNICAMP, UFMG, UNESP, UFES, USP e UFRJ) e Sul (UFSC).
Ao olhar as instituições nota-se que os Programas de Pós-Graduação afetam
o modo de se “fazer ciência” na temática de Políticas Públicas de Esporte e Lazer
no Brasil, pois como foi apontado por Pereira da Silva, Gonçalves-Silva e Moreira
(2014), existe na área de Educação Física uma forte contribuição dos programas
na produção do conhecimento. Este assertiva também se mostra presente nas
pesquisas relativas à temática. Afinal quase todas as instituições que figuram entre
as mais produtivas possuem mestrado e doutorado na área 21. A exceção é a UFMG,
aonde o Programa de Pós-Graduação é Interdisciplinar e possui com o foco a
temática do Lazer. Ao analisar a relação dos pesquisadores mais produtivos nota-se
que os que lideram o ranking de maior produtividade são em sua maioria docentes
de Programas de Pós-Graduação em Educação Física e/ou são egressos recentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou mapear quem são os autores e instituições envolvidos
na produção do conhecimento em Políticas Públicas de Esporte e Lazer no Brasil. O
RESUMO EXPANDIDO | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

2962

estudo catalogou um número de 85 artigos publicados em 14 diferentes periódicos.
A revista com maior publicação sobre a temática foi a Licere, classificada em B2.
Tal número evidencia que a produção sobre a temática se encontra principalmente
vinculada em classificações medianas do sistema de avaliação da Capes.
No que se refere aos centros de produção a UFPR aparece como a instituição
com o maior número de manuscritos publicados, seguida da UEM. As universidades
das regiões Sul e Sudeste, são as que possuem o maior número de instituições. A
exceção é a presença da UnB. A supremacia do Sul e do Sudeste é de certa forma
previsível visto que os Programas em Educação Física estão concentrados em sua
maioria nestas regiões.
Pode-se concluir que o presente estudo pode apresentar uma contribuição para
a comunidade acadêmica, apontando o “modus operandi” relativo a produção do
conhecimento sobre Política Pública de Esporte e Lazer. Afinal evidenciam quem
são os autores e quais relações os mesmos estabelecem para “fazer ciência” sobre a
temática.
THE “MAKE SCIENCE” IN PUBLIC POLICY OF SPORTS AND LEISURE IN BRAZIL:
AN ANALYSIS OF AUTHORS AND INSTITUTIONS
ABSTRACT: The objective of the present study is to map the production of knowledge about Sports
and Leisure Public Policies, published in Brazilian periodicals, from 2013 to 2016. The survey pointed
out that the production totaled 85 articles, distributed in 14 scientific journals. As a conclusion, it is
pointed out that the production on the subject has had a quantitative and qualitative leap, considering
the means of evaluation in Brazil.
KEYWORDS: Knowledge Production; Public policy; Sport; Recreation.

“HACER CIENCIA” EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DEPORTE Y OCIO EN
BRASIL: UN ANÁLISIS DE AUTORES E INSTITUICIONES
RESUMEN: El objetivo de este estudio es el mapeo de la producción de conocimiento sobre Políticas
Públicas de Deporte y Ocio, publicado en las revistas brasileñas, entre los años 2013 y 2016. La encuesta
mostró que la producción fue de 85 artículos, distribuidos en 14 revistas científicas. En conclusión, se
muestra que la producción sobre el tema dio un salto tanto cuantitativo como cualitativo, teniendo
en cuenta los medios de evaluación de Brasil, en comparación con períodos anteriores.
PALABRAS CLAVES: Producción de conocimiento; Políticas públicas; Deporte; Ocio.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER
PARA OS POVOS INDÍGENAS: CONSIDERAÇÕES
METODOLÓGICAS
Beleni Salete Grando1
Jonathan Stroher2
Arthur José Medeiros de Almeida3
RESUMO
Pautados na pesquisa-ação, desenvolvemos dois projetos a fim de propor políticas públicas de esporte
e lazer aos povos indígenas. As ações relevantes foram: I FOPPELIN e a constituição da CNPELI.
Essas deram consistência a uma metodologia específica que respeita a diversidade de demandas e
reconhecimento das práticas corporais tradicionais no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: política; esporte; indígenas.

INTRODUÇÃO
Apresentamos os resultados de dois projetos de pesquisa-ação voltados à
criação de uma política de esporte e lazer específica para atender as demandas dos
povos indígenas do Brasil, realizados numa parceria da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) com a Secretaria de Esporte e Lazer para Inclusão Social (SNELIS) do
Ministério do Esporte (ME).
A pesquisa desenvolveu-se em dois projetos que se materializaram em
documentos propositores resultados do I Fórum de Políticas Públicas de Esporte e
Lazer para os Povos Indígenas (FOPPELIN), realizado em abril de 2015, em CuiabáMT, e da reunião nacional para a constituição da Comissão Nacional de Políticas de
Esporte e Lazer Indígena (CNPELI), realizada em Brasília, em agosto de 2016.
Com isso, de forma sintética apontamos as estratégias metodológicas de
organização das demandas e proposições indígenas a partir do fórum nacional e
seus desdobramentos para a constituição da Comissão Nacional, com vistas à
representatividade aos povos indígenas na elaboração de políticas públicas específicas.
METODOLOGIA
A proposição pautada na pesquisa-ação objetivou criar uma política pública
específica para atender a diversidade das demandas de esporte e lazer dos mais
1 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), beleni.grando@gmail.com
2 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), jonathan.stroher@gmail.com
3 Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), arthur_edf@hotmail.com
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de 300 grupos étnicos que se reconhecem e diferenciam como os povos indígenas
do Brasil, e se materializou em dois projetos desenvolvidos com representantes
indígenas que fomentaram no processo, o que atualmente se expressam na
realização de jogos e fóruns estaduais amplamente ampliados em participação e
representatividade étnica e cultural.
O projeto do “FOPPELIN” voltou-se à criação de uma política específica para
atender aos povos indígenas; o projeto da “CNPELI” objetivou contribuir para
constituição e institucionalização desta Comissão Nacional com representação
indígena a fim de propor e acompanhar as ações voltadas à Política de Esporte
e Lazer Indígena, além de ter viabilizado a participação de representantes dos
povos indígenas nas atividades durante Olimpíadas Rio 2016, como estratégia de
dar visibilidade as diversas práticas corporais tradicionais e específicas dos povos
do Brasil. A CNPELI foi expressa como ação necessária para a criação da política,
no documento final aprovado em assembleia do FOPPELIN debateu e propôs as
políticas para o ME.
As duas etapas de pesquisa-ação voltadas à criação de política específica,
destacadas pelos projetos são: uma ação de pesquisa para trazer à tona as formas
de pensar e propor políticas públicas nas diferentes perspectivas indígenas; uma
ação, desencadeada da primeira, de extensão, para garantir a articulação e presença
dos protagonistas que sistematizaram os documentos indicadores das políticas.
FOPPELIN: CAMINHOS PARA A POLÍTICA E A CONSTITUIÇÃO DA CNPELI
A concepção de políticas públicas de esporte e lazer para os povos indígenas
do Brasil devem partir dos princípios de reconhecimento, respeito, promoção e
valorização de seus modos de ser, de viver, de pensar, de fazer e de se relacionar
com a natureza e com o mundo, pois, de acordo com Luciano (2016, p. 102)
Políticas públicas para os povos indígenas apresentam uma característica
comum, que é a de ser sempre invasivas ou interventivas. Sempre produzem mudanças
e impactos, sejam eles positivos ou negativos, fortalecendo e enriquecendo,
enfraquecendo e desestruturando as culturas, os conhecimentos e os modos de
vida das pessoas e coletividades indígenas envolvidas.
Como a Constituição Federal de 1988 assegura aos indígenas, esses devem ser
reconhecidos a partir de seus distintos modos de vida e para tal, as políticas públicas
pertinentes às suas distintas realidades socioculturais não os devem incluí-los de forma
enquadrada ou encapsulada nas formas já consolidadas da sociedade hegemônica.
Desse modo, para que ocorra o reconhecimento respeitoso dos modos de vida dos
povos indígenas na elaboração de políticas especificas, é importante ressaltar que
a sociedade dominante conheça as culturas, as ontologias, as epistemologias do
modo de ser indígena, principalmente os agentes do Estado. Ao considerar esses
elementos, as políticas públicas serão menos danosas e colonialistas, garantindo
com maior segurança e propriedade que as causas indígenas sejam atendidas e
que promovam a afirmação das identidades, das culturas e dos conhecimentos
indígenas (LUCIANO, 2016).
Com essa compreensão, nosso grupo de pesquisa com o ME e lideranças
indígenas representantes das 27 Unidades Federativas do Brasil efetivaram
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a realização do I Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os Povos
Indígenas – FOPPELIN, a fim de construir coletivamente uma agenda que orientasse
ações políticas com base na inclusão e universalização dos direitos sociais.
Naquela oportunidade foram abordadas perspectivas para fomentar políticas
públicas de esporte e lazer aos indígenas do Brasil, levando em consideração as
políticas existentes, assim como debater temas relativos que permeiam a realização/
manutenção das práticas corporais indígenas tais como, saúde, educação,
desenvolvimento sustentável, cultura e garantia de território. Este debate teve
como protagonismo 219 representações indígenas de 139 etnias do Brasil, além de
48 representantes institucionais de diversas estados que participaram na mediação
e organização das proposições feitas pelos indígenas presentes no evento, sendo,
então, apresentada e aprovada em plenária.
Ao compreender essa dinâmica coletiva no pensar, elaborar e implementar
políticas públicas para os povos indígenas, deve-se sempre evitar processos e
critérios de seletividade, com vistas a programas e ações com que funcionem em
escalas horizontalizadas, capilarizadas e distributivas, com o intuito de atender o
maior número possível de determinados grupos de pessoas, sempre considerando as
especificidades configuradas pelas redes de relações sociais, políticas e econômicas
(LUCIANO, 2016).
Para assegurar as práticas indígenas de esporte e lazer que identificam cada
povo, torna-se necessário compreender tais práticas pela ótica de quem as vivencia,
entendendo seu sentido lúdico, de celebração, de reverências, pelas conexões
cósmicas. Estas são vivências fundamentais que fortalecem as identidades, garantem
direitos e, sobretudo, fortalecem e espiritualizam os planos pessoais e coletivos da
vida. Isso implica em vivenciar a cultura e a espiritualidade inserida no esporte e
lazer indígena que estão intrinsicamente relacionadas à dimensão do pertencimento
cultural, étnico, territorial, cosmológico.
Levando em consideração tais aspectos na elaboração de políticas públicas
para os povos indígenas é que, posterior à sistematização e aprovação das propostas
no I FOPPELIN, a constituição da Comissão Nacional de Políticas de Esporte e Lazer
Indígena se materializou como um ato político que teve como objetivo mobilizar os
representantes indígenas a partir das referências dos movimentos sociais indígenas
e da participação de lideranças em nível nacional, para discutir e institucionalizar
uma rede indígena junto ao Ministério do Esporte. Este trabalho traz, então, alguns
desdobramentos a posteriori a constituição da CNPELI em estados brasileiros –
Bahia e Amazonas - em que o próprio movimento indígena se organiza para pensar
as especificidades do esporte e lazer os seus povos.
CNPELI: AÇÕES DECORRENTES
Das metas estipuladas do projeto, foi organizada uma reunião de debate da
proposta para a constituição da CNPELI, realizada em Brasília nos dias 15 e 16 de
agosto de 2016, nas dependências do ME, coordenada pela Coordenação Geral de
Políticas Esportivas Indígenas - CGPEIN, do Departamento de Desenvolvimento
e Acompanhamento de Políticas e Programas Intersetoriais/SNELIS. O resultado
desta reunião viabilizou a articulação e debate entre as lideranças indígenas que
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estiveram à frente das ações voltadas às políticas de esporte e lazer encaminhadas
pelo ME nos últimos anos em que se concebeu a possibilidade de uma coordenação
nacional de esporte e lazer específica para os povos indígenas, e a elaboração do
documento orientador para a proposição da CNPELI. Esta ação visou à discussão
de questões relativas ao esporte e práticas corporais indígenas e sua gestão, com
a finalidade de democratizar informações e acesso aos programas específicos para
atender suas demandas específicas.
Na reunião e discussão do texto orientador da Minuta de decreto constitutivo
da CNPELI, estiveram presentes representantes indígenas de todas as regiões e de 16
estados federativos, assim como representantes de cinco organizações indígenas4.
Além da participação indígena e das equipes da UFMT e SNELIS, na reunião
realizada em dois dias no ME com 40 participantes, participaram representantes de
outros oito órgãos governamentais responsáveis pelas políticas de atendimento aos
povos indígenas e da Secretaria de Governo da Presidência da República. A minuta
final define temas relativos à função, composição e acompanhamento das ações/
proposições da CNPELI.
Deste projeto ainda se deram: a apresentação cultural do Povo Kuikuro/XinguMT, na Casa Brasil5, com o objetivo de dar visibilidade aos projetos do ME com ações
de reconhecimento das práticas corporais tradicionais brasileiras; a realização, do
Ato simbólico de institucionalização da CNPELI durante as Olimpíadas Rio 2016, na
Arena de Esporte e Lazer do ME, em Copacabana. Participaram com apresentações
“esportivas tradicionais”: o Povo Kurâ-Bakairi-MT; Povo Gavião Kyikatêjê-PA e o
Povo Pataxó Hãhãhãe-BA. Estiveram ainda presentes, representantes Paresi-MT e
Guarani-RJ.
Nesse projeto ampliou-se a rede de representantes do debate da CNPELI, que
socializaram experiências e demandas específicas que foram atendidas em 2017, a
exemplo dos Jogos Indígenas Pataxó/BA e dos Jogos Indígenas do Alto Solimões/
AM, com práticas corporais “esportivas indígenas”, fóruns e oficinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposição de pesquisa-ação no FOPPELIN teve como proposição o
diagnóstico das práticas corporais indígenas ao mesmo tempo em que suas demandas
específicas e experiências com eventos voltados ao lazer e ao esporte (indígena ou
não), e na sistematização de debates que propuseram orientações para as políticas
que deveria ser criadas no âmbito do estado brasileiro, sob a responsabilidade do
Ministério do Esporte.
No projeto da CNPELI, partiu-se da proposição do FOPPELIN e com ele
se mobilizou os representantes para com eles retomar e avaliar o Fórum e o
documento final, que referenciou a construção do documento de minuta para a
4 Entre essas organizações, destacam-se as que atingem maiores articulações regionais e nacionais:
a APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que agrega a maioria das organizações indígenas
do país, a APOINME – Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do NE, MG e ES; e a COIAB
– Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.
5 Casa Brasil foi um espaço aberto ao público participante das Olimpíadas do Rio 2016, no Píer Mauá,
no Rio de Janeiro, onde a SNELIS/ME apresentou seus projetos e programas e com o projeto CNPELI
as práticas corporais indígenas e a política de esporte e lazer para os povos indígenas no Brasil.
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constituição da comissão nacional. Os dois dias de trabalho coletivo, avaliativo e
propositivo, aprofundou as articulações das lideranças indígenas e fortaleceu as
estratégias para encaminhar projetos que resultariam em espaços de mobilização
e organização a partir de “jogos indígenas”. Os projetos como pesquisa-ação,
fomentaram o protagonismo indígena que passa a demandar políticas específicas.
Assim, é fundamental considerar o diálogo, participação e protagonismo indígena
na elaboração de políticas públicas “deles” para “eles”, reduzindo os impactos
produzidos pelas políticas públicas.
PUBLIC POLICIES OF SPORTS AND LEISURE FOR INDIGENOUS PEOPLES:
METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS
ABSTRACT: Based on action research, we developed two projects in order to propose public sports
and leisure policies to indigenous peoples. The relevant actions were: I FOPPELIN and the constitution
of CNPELI. These have given consistency to a specific methodology that respects the diversity of
demands and recognition of traditional corporal practices in Brazil.
KEYWORDS: politics; sports; indigenous;

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LOS PUEBLOS
INDÍGENAS: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
RESUMEN: Guiados por la investigación-acción, se han desarrollado dos proyectos con el fin de
proponer políticas públicas para el deporte y el ocio a los pueblos indígenas. Las acciones relevantes
han sido: I FOPPELIN y la constitución de CNPELI. Estos han dado consistencia a una metodología
específica que respete la diversidad de demandas y el reconocimiento de las prácticas corporales
tradicionales en Brasil.
PALABRAS CLAVES: política; deporte; indígenas;
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO
Néri Emílio Soares Júnior1
RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de analisar a proposta de Educação Física das Orientações
Curriculares Nacionais para o ensino médio. Foi realizada análise de documentos relacionados ao
processo de reforma do ensino médio. As políticas curriculares em questão se constitui como parte
da reforma do ensino médio no Brasil e apresentam continuidades e rupturas com esta política
curricular. Foi identificado que as orientações apresentam um conteúdo híbrido em relação às
concepções teóricas e a proposta de Educação Física.
PALAVRAS-CHAVE: Educação física; políticas curriculares; ensino médio.

1 INTRODUÇÃO
Em 1990, teve início no Brasil um novo movimento de reforma curricular dos
diferentes níveis e modalidades de ensino da educação brasileira (CANDAU, 1999).
O ensino médio também foi alvo da reforma, com mudanças em sua finalidade e em
sua organização. Instrumentos normativos como as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o ensino médio (DCNem) e os Parâmetros Curriculares do ensino médio (PCNem)
estabeleceram alterações para este nível de ensino (LOPES, 2008, MOREIRA, 2013).
Nesse contexto, foram publicadas, em 2006, as Orientações Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (OCNem) que foram constituídas a partir da necessidade de
efetivar, na realidade escolar brasileira, a reforma do ensino médio que não logrou
êxito com os anteriores instrumentos normativos (BRASIL, 2006).
Isso posto, o objetivo do trabalho é analisar a proposta de educação física
contida nas OCNem. Foi realizada análise documental (PIMENTEL, 2001) destas
orientações e de documentos que possuem relação com essa política curricular, tais
como os PCNem e as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN + Ensino Médio) (BRASIL, 2002). Foram analisadas as
seguintes categorias, a saber: elaboração das OCNem, concepção de escola, de
ensino médio, de educação física e de currículo e a organização curricular.
2 RESULTADOS E ANÁLISES
A elaboração das OCNem teve início em 2004 por meio de uma ação do
Departamento de Política do Ensino Médio na Secretaria de Educação Básica.
O processo de reflexão para elaboração do documento teve a participação de
1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), neri.junior@ifg.edu.br
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representantes de Universidades, de Secretarias Estaduais de Educação, de
pesquisadores, de professores e estudantes da rede pública de ensino. A demanda
era pela retomada da discussão dos PCNem, com o desígnio de aprofundar a
compreensão desse documento e oferecer alternativas didático-pedagógicas para
a organização do trabalho pedagógico, a fim de atender às necessidades e às
expectativas das escolas e dos professores na estruturação do currículo para o ensino
médio (BRASIL, 2006). Dessa forma, as OCNem têm o objetivo de “[...] apresentar
um conjunto de reflexões que alimente a prática pedagógica dos professores do
Ensino Médio” (BRASIL, 2006, p.08).
Para as OCNem, a escola não é uma instituição neutra, homogênea e universal,
e sim, uma instituição sociocultural, que possui um projeto cultural, que contém
saberes, conhecimentos e valores. Como a escola não consegue ensinar toda cultura,
ela realiza uma seleção de parte da cultura para ser ensinada e esta seleção não
acontece de forma neutra ou aleatória, ela objetiva formar determinado tipo de ser
humano (GIMENO SACRISTÁN, 2000).
As OCNem também consideram que o ensino médio deve garantir ao estudante
a preparação para a educação superior, para a inserção no mundo do trabalho e para
o exercício da cidadania, perspectiva relacionada com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n.9394/96, que destaca as finalidades atribuídas ao ensino
médio como a formação para a cidadania e a preparação para o mundo de trabalho
e o desenvolvimento de competências para continuar sua formação futura. Também
se espera que o ensino médio deva estar em consonância com as características
sociais, culturais e cognitivas dos estudantes (adolescentes, jovens e adultos.
As OCNem defendem a centralidade do processo educativo no sujeito e a
educação voltada para o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. Esse
aspecto parece ser fundamental nessa política curricular, o que difere dos PCNem
e das DCNem, que apresentavam o foco nas competências e, principalmente, na
integração curricular (LOPES, 2008). Assim, as OCNem compreendem o estudante
do ensino médio como o sujeito do processo educativo. Desse modo, o conceito de
currículo também toma como foco os estudantes: “O currículo é a expressão dinâmica
do conceito que a escola e o sistema de ensino têm sobre o desenvolvimento dos
seus alunos e que se propõe a realizar com e para eles (BRASIL, 2006, p.09).Podese, portanto, perceber a influência de princípios do pensamento do escolanovismo,
que possui como um de seus pilares estabelecer o estudante como centro das
atividades escolares. Essa perspectiva teve como uma de suas bases as propostas
teóricas de Dewey (2002), que defende que as disciplinas sejam organizadas com
base nos estudantes. No entanto, também percebe-se princípios incorporados
pelas perspectivas críticas da educação, tal como estabelecer os professores como
sujeitos do processo educativo. Nota-se, portanto, o processo denominado por
Lopes (2008) como hibridismo de concepções teóricas, ou seja, associação de
matrizes teóricas distintas com um deslizamento dos sentidos e significados dos
objetos tratados, um “fenômeno” também identificado nas análises dos PCNem.
A organização curricular proposta é por áreas do conhecimento, assim como
PCNem e os PCNem+, a saber: a) Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; b)
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e; c) Ciências Humanas e suas
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Tecnologias. Também são propostas aproximações dos componentes curriculares
e articulação a partir da interdisciplinaridade, da contextualização e da tecnologia.
No que se refere à interdisciplinaridade, as orientações procuram compreendêla a partir da totalidade, respeitando as especificidades epistemológicas e tomando
como ponto de partida a vida social dos estudantes (LODI, 2004, p.11). Essa
perspectiva se aproxima das propostas educacionais de inspiração marxista, pois a
totalidade é uma de suas principais categorias e é muito utilizada como defesa da
superação da fragmentação do conhecimento (HÚNGARO, 2014). Sobre a proposta
de integração curricular as OCNem destoam dos PCNempois esses parâmetros
concebem a interdisciplinaridade como possibilidade de relacionar ou construir
pontes entre as disciplinas (GARCIA, 2001; LOPES, 2008). Para Lopes (2008), esta
forma de propor a interdisciplinaridade se apresenta em uma perspectiva restrita
de currículo.
A contextualização é uma categoria que aparece articulada com a
interdisciplinaridade e tecnologia como um componente do ensino médio, mas sem
nenhuma discussão específica. Ocorre uma retomada das orientações dos PCNem
e das DCNem, que tem a contextualização como um dos princípios curriculares. O
argumento, nesses documentos, segundo Lopes (2008), sobre o que é educação
contextualizada, remete mais uma vez ao pensamento de John Dewey. A questão
acerca da perspectiva contextualizada é que “[...] a vida tende a assumir uma
dimensão especialmente produtiva do ponto de vista econômico, em detrimento
de sua dimensão cultural mais ampla” (LOPES, 2008, p.142).
Na área das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, estão contemplados a
Língua Portuguesa, as Línguas Estrangeiras, com o foco no Espanhol e Inglês, a
Literatura, a Arte e a Educação Física. No entanto, não são indicadas as razões
da escolha destes componentes curriculares para fazer parte desta área. Ademais,
a disposição dessas disciplinas no texto parece reproduzir a hierarquização dos
componentes curriculares, sendo que as matérias consideradas mais importantes, no
contexto social e educacional, são as primeiras a seres apresentadas no documento,
deixando para a Educação Física, por exemplo, a última posição no documento.
As OCNem defendem a educação física como componente curricular que deve
apresentar no mesmo patamar dos demais componentes curriculares. Propõe a
prática corporal, manifesta nos jogos, esporte, lutas, como conhecimento tratado por
este componente curricular. O ensino destas práticas se justifica por ser produzidos
historicamente pela humanidade. (BRASIL, 2006, p.224). Esta perspectiva apresenta
aproximações com a pedagogia histórico-critica (SAVIANI,2008) que defende que
a educação escolar deva ensinar o conhecimento produzido historicamente pela
humanidade.
O objetivo é que os estudantes, a partir das vivências, possam adquirir autonomia
na vivência, criação, elaboração e organização dessas práticas e bem como adquirir
uma postura crítica quando estiverem em uma posição de expectador. Assim, procurase que os estudantes desenvolvam uma “[...] participação política mais efetiva no
que se refere à organização dos espaços e recursos públicos de prática de esporte,
ginástica, dança, luta, jogos populares, entre outros” (p. 225). Entretanto, o que se
espera é que os estudantes apenas vivenciem diferentes práticas corporais, o que
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mais uma vez apresenta aproximações da proposta de John Dewey, que possui sua
base na experiência. Esta expectativa parece se apresentar como uma contradição
em relação a concepção de educação física como componente curricular, defendido
no próprio documento, que aponta para o ensino sistematizado de um determinado
conhecimento científico, e não apenas a vivência.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As OCNem apresentam um movimento de continuidade e mudança com as
políticas curriculares desenvolvidas anteriormente. A continuidade está relacionada,
pelo menos, com as propostas de integração curricular, contextualização e o
enfoque na tecnologia, com a formatação da área da linguagem e das disciplinas
que a compõem. Já o movimento de mudança foi tímido com a incorporação
de princípios da concepção crítica de educação em diferentes momentos do
documento. Entretanto, considera-se que essa ação, da forma como foi realizada,
pode não ajudar os professores em sua prática. O problema é que a forma está
posta em um hibridismo de concepções teóricas distintas.
EDUCACÍON FÍSICA EN LAS DIRECTRIZES DEL PLAN DE ESTUDIOS
NACIONALES PARA EL EDUCACION MEDIA
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo examinar la propuesta de Educación Física de las
Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Media. Análisis de documentos se relaciona
con el proceso de reforma de la escuela secundaria. La política curricular en cuestión constituye
como parte de la reforma de la educación secundaria en Brasil y muestran continuidades y se rompe
con esta política curricular. Se identificó que el DCNem tiene un contenido híbrido en relación con los
conceptos teóricos y propuesta de Educación Física.
PALABRAS CLAVE: Educación Física; políticas del plan de estudios; educación media.

PHISCAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION IN NATIONAL CURRICULAR
GUIDELINES FOR HIGH SCHOOL
ABSTRACT: The present study has the objective of analyzing the proposal of Physical Education of
the National Curricular Guidelines for High School. Analysis of documents related to the process of
reform of secondary education was carried out. The curricular policy in question is part of the reform
of secondary education in Brazil and presents continuities and ruptures with this curricular policy. It
was identified that the Guidelines present a hybrid content in relation to the theoretical conceptions
and the one of Physical Education.
KEYWORDS: Phisical Education; Curricular Policies; High School.
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TERCEIRA VERSÃO DA BNCC: RETROCESSO
POLÍTICO E PEDAGÓGICO1
Marcos Garcia Neira2
RESUMO
O artigo realiza um estudo comparativo entre a segunda e terceira versões da BNCC, mediante o
confronto com a teorização curricular. Constata e discute as distorções conceituais do documento
atual, denunciando o recrudescimento da racionalidade técnica, o empobrecimento da crítica e a
retirada de direitos fundamentais à construção de uma sociedade menos desigual.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; currículo;política.

INTRODUÇÃO
A elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC)3 cumpre uma
exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica e no Plano Nacional de Educação.A
segunda versão da BNCC, doravante BNCC-II, que veio a público em abril de 2016,
foi produzida por uma equipe de 135 profissionais, entre professores da Educação
Básica e do Ensino Superior, representantes de todas as unidades da federação,
após estudo e compilação dos documentos estaduais e realização de seminários
em que foram apresentadas experiências internacionais similares.Contou com mais
de 12 milhões de contribuições, leitura crítica de especialistas e inúmeros debates
pelo país afora.(NEIRA; SOUZA JÚNIOR, 2016)
Surpreendida pelo golpe político-jurídico de maio do mesmo ano, a população
brasileira tem assistido à retirara de seus direitos e o franco caminhar para um
regime antidemocrático estimulado por setores conservadores e empresariais, bem
representados nas políticas educacionais em curso4. No bojo dessas ações, em abril
de 2017, foi divulgada a terceira versão da BNCC, doravante BNCC-III. “Mais enxuta!”,
como alardearam seus artífices na grande mídia, mas com sérias consequências
para o futuro da sociedade.
No intuito de identificar e discutir as modificações implementadas, o presente
artigo realiza um estudo comparativo dos documentos referentes à Educação Física
no Ensino Fundamental5, mediante o confronto com a teorização curricular.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro do CNPq.
2 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), MGNEIRA@USP.BR
3 Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/Acesso em 21/04/2017.
4 Basta verificar a recente sanção da Lei nº 13.415/2017 que reforma o Ensino Médio.
5 A opção decorre da ausência do Ensino Médio na terceira versão da BNCC.
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BNCC-II XBNCC-III
No seu texto introdutório, a BNCC-II recupera os princípios éticos, políticos
e estéticos que permitiram a afirmação de sete direitos à aprendizagem e ao
desenvolvimento para todas as crianças e jovens.Em linhas gerais, explicitam a
preocupação com a diversidade, as questões de gênero, etnia, classe e experiências
variadas, bem como afirmam o compromisso da escola com a formação dos sujeitos
para a construção de uma sociedade menos desigual, o que passa simultaneamente
pela adoção de uma postura inclusiva e reconhecedora das diferenças.
Fazendo mera alusão aos princípios éticos, políticos e estéticos, sem descrevêlos, a BNCC-III, em lugar dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
determina que os conteúdos curriculares estejam a serviço do desenvolvimento de
competências.
[...] os resultados das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar
como sendo a possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que
requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento
mobilizado, operado e aplicado em situação se dá o nome de competência.
(BRASIL, 2017, p. 15)

Para justificar essa opção, esclarece que a elaboração de currículos
referenciados em competências é uma tendência verificada em grande parte das
reformas implantadas desde o final do século passado, sendo o enfoque adotado
pelas avaliações internacionais, o que revela um alinhamento à lógica do mercado
(LOPES; MACEDO, 2011).
Voltando à BNCC-II, o documento explicita os objetivos gerais por área e
segmento da Educação Básica e, na continuidade, cada componente curricular
pormenoriza seus elementos de convergência e especificidade. Já a BNCC-III, recorre
a elementos gráficos para explicar que cada área de conhecimento estabelece
competências específicas articuladas às gerais. Recuperando a taxonomização
dos conteúdos proposta por Coll (1997), também são definidas competências por
componente, cujo desenvolvimento é alcançado mediante a aprendizagem de
“habilidades essenciais” relacionadas aos objetos de conhecimento, fragmentados
em conceitos, atitudes e procedimentos.
O documento oficial retoma a preocupação com os comportamentos
anunciada por Tyler (1974), expressando-a naquilo que Perrenoud (1999) definiria
como características gerais da ação humana: saber-fazer, saber-ser, saber-aprender,
cooperar ou até viver. Tal como aparecem nessa política curricular, as competências
respondem a uma demanda por trabalhadores polivalentes em um mercado em
constante transição.
O esquema disponível na página 27 não deixa dúvidas do enfoque cognitivista e
instrumental que influencia a BNCC-III.A redação de uma habilidade compreende: verbo
que explicita o processo cognitivo envolvido + objeto de conhecimento mobilizado +
modificador que explicita o contexto ou maior especificação da habilidade.
Enquanto a BNCC-II, atendendo à reivindicação dos leitores críticos6 se
preocupou em expor os fundamentos da Educação Física, a BNCC-III suprimiu uma
6 Os relatórios analíticos encontram-se disponíveis em http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/
relatorios-analiticos. Acesso em 21/04/2017.
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parcela considerável das explicações, tornando o texto desconexo e frágil. Além disso,
inverteu, reescreveu e desconfigurou o raciocínio inicial, prejudicando a compreensão.
A BNCC-II descrevia oito metas a serem alcançadas pelo componente no
Ensino Fundamental e mais oito no Ensino Médio. Delas decorriam os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento (OAD), cuja formulação
[...]para cada uma das práticas corporais, em cada um dos ciclos,articula,
de forma indissociável e simultânea, oito dimensões de conhecimento
que permitem a tematização dessas práticas como saberes escolares:
Experimentação, Uso e apropriação, Fruição, Reflexão sobre a ação,
Construção de valores, Análise, Compreensão e Protagonismo comunitário
(BRASIL, 2016, p. 109, grifos nossos).

Em que pese uma certa aproximação com as preocupações taxonômicas dos
anos 1970 (BLOOM, 1972), inspiradas mais uma vez pela racionalidade tyleriana,
reconhecemos que a manutenção da articulação – dimensão do conhecimento
OAD– pode estimular a elaboração de propostas pedagógicas que tematizem as
inúmeras nuances das práticas corporais, justificando, portanto, o detalhamento
dos OAD.
Apesar de manter as dimensões do conhecimento, a BNCC-III não adotou o
mesmo cuidado de articulá-las a cada uma das práticas corporais em todos os ciclos.
Sem elucidar os critérios utilizados para o “corte”, o resultado foi o desequilíbrio na
abordagem pedagógica das práticas corporais. A drástica redução dos antigos 156
OAD para 69 “habilidades” trouxe efeitos perversos se recordarmos a necessidade
de adoção da justiça curricular, quando o que se pretende é a construção de uma
sociedade menos desigual (MOREIRA; CANDAU, 2003).
Tomemos como exemplo a unidade temática Dança. No 1º ciclo, os 7 OAD
inicialmente previstos foram convertidos em 2 habilidades, sendo que a BNCC-II
buscou uma distribuição isonômica dos OAD em todas as práticas corporais ao
longo dos ciclos. A BNCC-III desequilibrou a presença das práticas corporais nesse
mesmo ciclo ao propor 4 habilidades para Brincadeiras e Jogos, 4 para Ginástica, 2
para Esporte e 2 para Dança. Se analisarmos a Dança no conjunto dos anos inicias,
a distorção é ainda maior, pois os 15 OAD previstos na BNCC-II transmutaram-se
em 6 habilidades na BNCC-III. Eis a materialização das tais “habilidades essenciais”
referidas no documento. Para piorar, a tentativa de “comprimir” vários OAD em uma
só habilidade produziu excrescências do tipo: “(EF35EF09) Experimentar, recriar e
fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana e indígena,
valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em
suas culturas de origem.” (p. 187). Se retomarmos a fórmula acima, veremos que
os “objetos de conhecimento mobilizados” nessa habilidade são todas as danças
populares acrescidas daquelas de matriz africana e indígena. Algo simplesmente
impossível de abarcar.
Para piorar, a amputação se deu principalmente nos antigos OAD que
favoreciam o reconhecimento das diferenças. A versão atual fez desaparecer, entre
muitos outros, os seguintes OAD:
Compreender e valorizar os diferentes sentidos e significados das brincadeiras
e jogos populares do contexto comunitário e regional, da cultura indígena e
da afro-brasileira (BRASIL, 2016, p. 248)
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Participar das ginásticas, reconhecendo e respeitando diferenças de várias
ordens, com ênfase naquelas relacionadas à aparência e/ou ao desempenho
corporal. (BRASIL, 2016, p. 252)
Contribuir no enfrentamento de situações de injustiça e preconceito,
geradas e/ou presentes no contexto da prática esportiva, com ênfase nas
problemáticas de gênero e na produção de alternativas democráticas para
sua superação. (BRASIL, 2016, p. 392)
Enfrentar, com autonomia, situações de injustiça e preconceito geradas e/
ou presentes no contexto da prática esportiva e produzir alternativas para
sua superação, com especial atenção nas questões étnico-raciais e indígenas.
(BRASIL, 2016, p. 398)
Reconhecer a variedade de exercícios físicos como uma possibilidade de
valorização das diferenças de hábitos e modos de vida, com especial atenção
às problemáticas relacionadas ao nível socioeconômico. (BRASIL, 2016, p.
570)
Inferir e questionar a relação entre condições de vida e o envolvimento de
grupos sociais específicos com as práticas corporais. (BRASIL, 2016, p. 571)
Compreender criticamente as marcas sociais, a emergência e as transformações
históricas dos sentidos, significados e interesses constitutivos das danças
tematizadas, bem como as possibilidades de recriá-las. (BRASIL, 2016, p. 576)

Além disso, se submetermos as atuais “habilidades” ao crivo da fórmula já
mencionada, constataremos que na imensa maioria dos casos, a redação original
foi preservada, desconfigurando o próprio posicionamento oficial e ampliando a
confusão conceitual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos documentos realizada denota um franco retrocesso da BNCC-III
quando comparada à BNCC-II. Além do que, salta aos olhos a incompatibilidade
entre o que anuncia e o que efetivamente propõe. Outra fragilidade constatada é o
esvaziamento do potencial crítico e democratizante para dar lugar a uma formação
instrumental alinhada aos ditames do mercado.
Sabe-se que no âmbito das políticas educacionais, a feitura acelerada, por um
pequeno grupo, sem qualquer debate e discussão, costuma gerar maus frutos. Ora,
se por um lado é possível responsabilizar a pressa, por outro, o fortalecimento da
racionalidade que inspira a taxionomia identificada, somado à retirada dos OAD que
problematizavam a ocorrência social das práticas corporais, leva-nos a concluir que
se trata de mais uma investida dos setores privatistas sobre o currículo.
É evidente que as consequências serão nefastas para todos aqueles que se
virem obrigados a apropriar-se do documento atual. O que nos deixa aliviados é
que,mantida a tradição, o risco é baixo, pois, segundo Mainardes (2006), no contexto
da prática, felizmente o professor resiste, rejeita, dissimula e reescreve ao seu modo
propostas oficiais.
THIRD VERSION OF THE BNCC: POLITICAL AND PEDAGOGICAL BACKSPACE
ABSTRACT: The article performs a comparative study between the second and third versions of the
BNCC, through the confrontation with curricular theorization. It notes and discusses the conceptual
distortions of the current document, denouncing the resurgence of technical rationality, the
impoverishment of criticism and the withdrawal of fundamental rights to the construction of a less
unequal.
KEYWORDS: Physical Eduation; curriculum; policy.
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TERCERA VERSIÓN DE LA BNCC: RETROCESO POLÍTIO Y PEDAGÓGICO
RESUMEN: El artículo presenta un estudio comparativo entre las versiones segunda y tercera de
la BNCC, en confronto con el curso teórico. Identifica y discute las distorsiones conceptuales del
documento actual, denunciando el resurgimiento de la racionalidad técnica, el empobrecimiento
de la crítica y la eliminación de los derechos fundamentales para construcción una sociedad menos
desigual.
PALABRAS CLAVES: Educación Física; curriculum; política
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EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE NOS PLANOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO1
Juracy da Silva Guimarães2
Florence Rodrigues Valadares3
RESUMO
O presente texto é resultado de pesquisa realizada entre 2014 e 2016 e teve como objetivo a
identificação da educação física nos Planos Municipais de Educação. Adotou-se como metodologia
a revisão bibliográfica da legislação orientadora dos referidos planos assim como doze Grupos
de Discussão em 2 cidades pólo em Goiás. Evidenciaram-se relações entre diretrizes nacionais e
municipais além de variadas concepções de Educação Física e Esporte nos documentos produzidos.
PALAVRAS CHAVE: Política – Educação Física - Esportes

INTRODUÇÃO
Em atenção ao preceituado no artigo 214 na atual Constituição Federal
(BRASIL, 1988) o governo federal publicou o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei
13.005/2014 – com validade para os dez anos subsequentes, no qual estabelecia um
ano para que estados, municípios e o Distrito Federal construíssem seus respectivos
Planos. Diante disso a Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE) do
Ministério da Educação foi encarregada de assessorar o trabalho realizado pelas
comissões elaboradoras nos municípios brasileiros. No caso específico de Goiás –
246 municípios – o trabalho durante a construção dos Planos Municipais de Educação
(PMEs) foi desenvolvido por 10 técnicos que se responsabilizaram por 25 municípios
cada. A partir do trabalho realizado como técnico é que se realizou o presente estudo
com vistas à identificação do “lugar” da Educação Física e Esportes nos PMEs.
ASPECTOS METODOLOGICOS
Adotou-se para a coleta de dados a revisão bibliográfica do PNE, dos PMEs além
do material disponibilizado pela SASE aos avaliadores técnicos em treinamentos
realizados no segundo semestre de 2014. Foram consultadas também a Constituição
Federal (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –
Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) por se constituírem antecessoras legais do PNE e PMEs.
Utilizou-se, também, a técnica de Grupos de Discussão (GD), conforme Krueger
(1991), para a abordagem do tema da Educação Física e dos Esportes nos encontros
1 Este texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza.
2 Prof. Dr. FEFD/UFG, juracy-guimaraes@hotmail.com
3 Profa. Dra. SME/Goiânia, florencegyn2014@gmail.com
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realizados nas cidades polos que estavam sob nossa responsabilidade; de março de
2015 a junho de 2016; num total de 12 encontros com duração de 8 horas cada um
nas cidades de Pires do Rio e Ceres, ambas no estado de Goiás.
Estabeleceu-se como elementos identificadores da área as menções ao ensino
da Educação Física, Esportes e às atividades esportivas em todos os documentos e
bem como do relato dos presentes aos encontros realizados.
A pesquisa foi autorizada pela Coordenação Estadual em Goiás, que comunicou
às Secretarias Municipais de Educação os objetivos da pesquisa bem como lhes
enviou um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) que foi assinado por
todos os participantes dos encontros. Garantiu-se o anonimato e a não divulgação
de qualquer tipo de imagem, relato ou depoimento que não estivessem relacionados
diretamente com a pesquisa.
RESULTADOS
Do ponto de vista da coleta de dados nos GD observou-se que em todos houve
a presença de pelo menos um profissional da área da Educação Física – totalizando
29 em 25 municípios – sem que os mesmos se identificassem como representantes
da área e sim como representantes de suas Unidades Escolares e/ou municípios.
Ainda como resultado da etapa citada acima observou-se que nenhum dos
municípios presentes constituiu comissão específica para a elaboração de metas e
estratégias relacionadas com o ensino da Educação Física ou Esportes durante a
fase de elaboração dos PMEs e mesmo depois de suas respectivas aprovações até
a data limite do dia 24 de junho de 2015.
No que diz respeito à legislação que antecedeu a criação do PNE observou-se
a estreita articulação entre a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a LDB (BRASIL,
1996); ou seja, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 214 que:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração
e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para
assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do produto interno bruto.

Por sua vez, a LDB (BRASIL, 1996) prevê em seu artigo 9 que:
A União incumbir-se-á de:
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios;
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema
federal de ensino e o dos Territórios;
III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função
redistributiva e supletiva;
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IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;

Também na Lei 13.005/2014 que estabelece o PNE é possível perceber a
relação direta com os dispositivos legais citados anteriormente já na indicação das
diretrizes básicas que apontam:
Art. 2o São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

Também se observou a reprodução ipsis litteris das diretrizes do PNE na
redação dos PMEs que foram construídos sob nossa supervisão.
No caso específico dos PMEs citados acima anterior foi constatada a citação do
termo Educação Física escolar apenas enquanto componente curricular obrigatório
da educação básica (§3º do artigo 26 da LDB), enquanto que os termos Esporte
e atividades esportivas foram citados diversas vezes para designar conteúdos da
Educação Física escolar, para designar atividades a serem utilizadas para diminuição
da evasão escolar e também enquanto atividades a serem desenvolvidas como
atividades complementares à formação escolar; tanto no mesmo horário das demais
disciplinas como em contra turno4.
DISCUSSÃO
Os estudos sobre políticas públicas indicam o emparelhamento ou a relação
de determinismo dos dispositivos de alcance nacional para com os de alcance
estadual e municipal que se evidencia, também, no caso da Constituição Federal
(BRASIL, 1988), a LDB (BRASIL, 1996) e o PNE (BRASIL, 2014) em relação aos PMEs.
Entretanto, há que se observar que o PNE ao mesmo tempo em que determina a
criação dos PMEs com as mesmas vinte metas do PNE indica que os municípios
poderão adequar as estratégias para o atingimento das metas de acordo com as
possibilidades e particularidades locais. Além da possibilidade de flexibilização
das estratégias o PNE também indica o regime de colaboração entre a União, os
estados e os municípios para o alcance das metas propostas; o que nos parece
um significativo avanço em relação às demais políticas públicas sancionadas em
âmbito nacional. Até porque temos uma diversidade social, cultural e econômica
nos mais de 5.500 municípios brasileiros que é impossível de se circunscrever a
único dispositivo legal.
4 No estado de Goiás, à exemplo de outros estados do país, existe desde 2001 (GOIÁS,2001) um
programa de atividades extra curriculares que – essencialmente – destina carga horária ao professor
de educação física para que o mesmo organize e realize treinamento desportivo especializado de
equipes representativas das Unidades Escolares em eventos esportivos escolares.
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Com relação ao “lugar” da Educação Física/Esporte no contexto dos PMEs
também se observou uma relação de submissão ao PNE e, consequentemente,
a quase inexistência do termo Educação Física além da prevalência dos termos
Esporte/atividades esportivas.
No caso da inexistência do termo Educação Física, destacamos duas
possibilidades de compreensão. A primeira se refere à compreensão da Educação
Física enquanto componente curricular da educação básica e, portanto, desnecessária
sua citação de forma específica. A segunda, por outro lado, se refere à compreensão
que foi dada para a mesma falta de citação da Educação Física no ensino superior na
última edição da LDB; ou seja, o a indicação de que a Educação Física passava a ser
componente curricular da educação básica na referida lei fez com que se entendesse
que a mesma deixava de ser obrigatória no ensino superior. Entendimento que,
em nossa avaliação, contribuiu para a diminuição da oferta da mesma no ensino
superior e reduziu-a a programas de práticas esportivas desenvolvidos em poucas
universidades públicas na atualidade.
Sobre a prevalência dos termos Esporte/atividades esportivas também
identificamos duas possibilidades de compreensão. A primeira delas nos remete à
compreensão da Educação Física enquanto locus privilegiado do ensino do Esporte
e das práticas esportivas e dessa maneira poderíamos entender que a área estaria
contemplada nos PMEs. Por outro lado, podemos compreender que a citação dos
termos pode representar uma compreensão ou concepção da área de Educação
Física hegemônica até a década de 1980 e que vem sendo questionada desde então.
CONCLUSÕES
Diante da revisão bibliográfica realizada nos documentos oficiais e na legislação
que os sustenta podemos concluir que a construção coletiva e a forma compartilhada
de responsabilidades indicadas desde o nível federal, para o nível estadual e
municipal representa um grande avanço na aproximação entre os citados níveis de
organização da educação em nosso país; dito de outra forma, a construção de uma
política pública a partir da base da educação brasileira possibilitará, seguramente,
maiores acertos e avanços.
Por fim e resgatando o objetivo inicial do presente estudo é possível inferir que
a Educação Física não se evidencia de forma particularizada nos PMEs e sim, tão
somente, enquanto componente curricular da educação básica o que nos coloca em
estado de alerta em função do ocorrido com a Educação Física no ensino superior
e sua “desobrigatoriedade” que a levou às beiras da extinção no referido nível de
ensino.
Com relação às duas possibilidades de compreensão da relação entre Educação
Física e Esportes/práticas esportivas evidenciada nos documentos examinados
entendemo-la como parte de um processo de mudança de concepção de Educação
Física escolar que desloca o Esporte do lugar hegemônico entre os conteúdos e o
coloca, apenas, como um dos elementos da cultura corporal ou cultura corporal de
movimento; assim como já indicavam autores como: Coletivo de Autores (1992),
Kunz (1994); Bracht (1997); Oliveira (1999) e se estende até os dias atuais.
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN MUNICIPAL EDUCATION PLANS
ABSTRACT: The present text is the result of research conducted between 2014 and 2016 and had as
objective the identification of physical education in Municipal Education Plans. The bibliographical
revision of the guideline legislation of these plans was adopted as methodology, as well as twelve
Discussion Groups in two cities in Goiás. Relationships between national and municipal guidelines and
various conceptions of Physical Education and Sport in the produced documents were evidenced.
KEYWORDS: Politics - Physical Education - Sports

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE EN LOS PLANES MUNICIPALES DE EDUCACIÓN
RESUMÉN: El presente texto resulta de investigación realizada entre 2014 y 2016 y tuve como objetivo
la identificación de la educación física en los Planes Municipales de Educación. Se adoptó como
metodología la revisión bibliográfica del marco legal de los nombrados planes así como doce Grupos
de Discusión en 2 ciudades sedes en Goiás. Se pusieron en destaque relaciones entre directrices
nacionales y municipales además de variadas concepciones de Educación Física y Deportes en los
documentos producidos.
PALABRAS-CLAVE: Política – Educación Física - Deportes
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PÔSTER

OS LUGARES DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E DE LAZER1
THE PLACES OF COMMUNITY ORGANIZATIONS IN SPORTS
AND LEISURE PUBLICPOLICIES
LOS LUGARES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
EN EL POLÍTICAS PÚBLICASDE DEPORTE Y RECREACIÓN
Luis Felipe Silveira2
Arthur Trojahn3
Thiago Milan4
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; esporte e lazer; participação comunitária.

1 INTRODUÇÃO
O lugar da participação nas políticas públicas de esporte e de lazer vem sendo
discutido em diferentes trabalhosnas últimas décadas. Encontramos, na literatura,
alguns estudos que contribuíram no sentido de ampliarmos a compreensão acerca
das noções de participação nas políticas públicas de esporte e de lazer e como estas
são constituídas a partir das óticas dos cidadãos (STIGGER, 1992; MOLINA, 2004;
AMARAL, 2005; FORELL; STIGGER, 2016). Entretanto, identifica-se uma lacuna a
ser investigada: olhar, a partir das óticas dos professores/gestores das políticas
públicas de esporte e de lazer, como eles percebem a participação da comunidade
no cotidiano da gestão destas políticas.
Porto Alegre conta com certa tradição no que tange à participação da
comunidade na gestão de parques e praças (FORELL; STIGGER, 2016). Esta
participação se dá por meio de agentes coletivos, podendo ser denominados de
associações comunitárias, ligas de futebol, sociedades esportivas, etc. (SILVEIRA e
STIGGER, 2007; MYSKYW, 2012; FORELL; STIGGER, 2016). Vamos nos referir a estes
agentes coletivos como Organizações Comunitárias.
Assim, a pergunta norteadora desta investigação é: quais são os lugares das
organizações comunitárias nas políticas de esporte e de lazer em Porto Alegre pelo
1 Este trabalho conta com o financiamento do Ministério do Esporte (Rede CEDES).
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), luisfelipe.silveira@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), astrojahn@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), thiago.milan@ufrgs.br
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ponto de vista dos professores da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e
Lazer (SME)?
2 METODOLOGIA
Esta investigação constituiu ma das ações da Rede CEDES-RS. A partir da
temática apresentada, serão realizadas entrevistas com professores e gestores de
diferentes unidades recreativas da SME. O estudo também contará com observações
participantes, visto que o pesquisador principal também é professor da SME.
3 DESCRIÇÕES E INTERPRETAÇÕES
A relação entre os professores/gestores e as organizações comunitárias,
em muitas das situações observadas, ocorrem por meio de questões gerenciais
do cotidiano, se configurando como um investimento nas unidades recreativas.
Como alguns exemplos temos: conserto de equipamentos como caixas de som, ou
conserto de vidros de janelas, aquisição de ar-condicionado, melhoria nos locais de
intervenção, etc.
A escolha de quais investimentos devem ser executados partem das
‘negociações cotidianas’ dos agentes envolvidos. Nesse sentido, as políticas públicas
ganham contornos que são, em certa medida, dependentes do ‘protagonismo dos
professores/gestores’.
Além disso, verifica-se que há limites na configuração das Organizações
Comunitárias como agentes de participação das comunidades nas políticas públicas
de esporte e de lazer.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A categoria ‘função da Organização Comunitária’ será construída a partir
dos pontos de vista dos professores entrevistados. Assim, pretendemos analisar
como as Organizações Comunitárias auxiliam o trabalho cotidiano dos gestores/
professores, como essas organizações contribuem para a participação da população
na elaboração e execução das políticas públicas de esporte e de lazer e como
são as negociações e disputas entre os gestores/professores e as Organizações
Comunitárias.
REFERÊNCIAS
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QUESTÕES QUE PROVOCARAM INVESTIGAÇÕES
SOBRE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER
Mauro Castro Ignácio1
Marcos Paulo Stigger2
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas, participação popular, esporte e lazer

INTRODUÇÃO
A participação popular nas políticas públicas (PP) é um tema crescente nas
mídias, redes sociais e rodas de conversas. No campo dos estudos das PP de Esporte
e de Lazer (EeL) também é possível notar tais discussões. Na perspectiva de uma
gestão pública societal, como salienta Paula (2005), nas últimas décadas se observa
a busca de um novo modelo de gestão participativa, com a ascensão de alianças
populares, exigindo mudanças no entendimento sobre a noção de esfera pública.
Isso também está na pauta nas PP de EeL. Através deste trabalho procuramos
desenvolver um levantamento das pesquisas que se dedicaram a compreender
as PP brasileiras numa perspectiva societal. Nosso objetivo foi analisar questões
que provocaram as investigações, com base nos argumentos que sustentaram a
introdução (contextualização, problematização e justificativas) dos estudos.
METODOLOGIA
Foram realizados levantamentos nas bases de dados MedLine, LILACS, SciElo,
no buscador Google Acadêmico, e nos periódicos Ciência & Movimento, Jornal de
Educação Física (UEM), Licere, Motrivivência, Motriz, Movimento, Pensar a Prática,
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Brasileira de Educação Física
e Esporte e Revista Brasileira de Estudos do Lazer. Usamos as palavras chave:
participação popular, políticas públicas, lazer, esportes. Dentre 32 artigos préselecionados, 14 foram escolhidos. A análise se baseou no conteúdo dos argumentos
descritos na introdução dos trabalhos. Os conteúdos foram inicialmente codificados
com base nos seus significados (unidades de significados); na sequência, do conjunto
de unidades codificadas, emergiram categorias interpretativas.
1 Licenciado em ed.física – UFRGS, mauroesef@gmail.com
2 Professor Associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, stigger.mp@gmail.
com
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RESULTADOS E ANÁLISES
Tabela 1 – Categorias emergentes e frequência das unidades de significados
Categorias interpretativas

Frequência

Democratização e superação de modos de governo autoritários

29

Experiências participativasfrente aos problemas e às diferenças sociais

22

Esporte e lazer como direitos sociais e a produção de conhecimento das políticas

21

Fonte: elaboração dos autores

A primeira diz sobre a busca de outras referências de governo marcadas pelas
mudanças na década de 1980, tendo em vista uma outra sociedade, consciente da
participação pública, em defesa/conquista dos seus direitos. Retrata a comunidade
como lócus da política, requerendo o engajamento organizado da sociedade,
fortalecimento das arenas públicas de debates, descentralização, municipalização e
controle social, em contraponto a história de governos autoritários, centralizadores
e tecnocráticos, assim como ao coronelismo e às ações clientelistas e populistas.
Tal contraposição se materializa na democratização como apropriação dos bens
culturais pela população, quando as mudanças sociais são legitimadas pela ampla e
constante participação, trazendo novos atores e outras racionalidades (populares).
Também têm grande relevância as experiências das ou nas PP de gestão
participativa de diferentes municípios (Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Brotas). As introduções mostram articulações com movimentos sociais, processos
de ampliação dos coletivos e das instâncias comunitárias de decisões, esforços de
remoção de barreiras para que sujeitos historicamente marginalizados, desprovidos
dos sistemas de proteção social tenham lugar, haja vista o enfrentamento de
violências e desigualdades sociais (renda, educação, alimentação, práticas corporais,
etc.). No enredo fica claro que as desigualdades se relacionam com a desintegração
do Estado de Bem-Estar social, com o avanço do neoliberalismo e consequente
mercadorização dos bens sociais.
Por fim, a terceira questão se refere ao reconhecimento constitucional de
que lazer e esporte são direitos sociais. Disso decorre a importância de modos de
governo que garantam o acesso universal e a participação cultural, o que dialoga
com a produção de conhecimentos e a formação dos agentes-professores que
atuam nessas áreas, para que possam participar, cotidianamente, das construções
políticas, com os coletivos sociais e nas práticas de Estado. Os argumentos sublinham
a carência e a incipiência das reflexões, a necessidade de superar a fragmentação
da produção, de entender as especificidades das PP de EeL, o que envolve aprender
com as experiências, diagnósticos e reflexões existentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procuramos mostrar que a produção brasileira de conhecimentos sobre a
participação popular nas PP de EeL engloba três grandes categorias de questões
norteadoras: democratização e superação de modos de governo autoritários;
experiências participativas frente aos problemas e às diferenças sociais; esporte e
lazer como direitos sociais e a produção de conhecimento das políticas.
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AS EXPERIENCIAS SOCIAIS EM ESPORTE E LAZER
DAS JUVENTUDES: POR UMA NECESSÁRIA REVISÃO
(DE LITERATURA)NA REDE CEDES1
Ednaldo Pereira Filho2
Claiton Rodrigo Nunes3
Khrysalis Pires de Castro4
RESUMO
O estudo objetiva problematizar a identificação e descrição das principais publicações científicas
sobre as experiências sociais em esporte e lazer das juventudes,no contexto da REDE CEDES. É uma
revisão sistemática de literatura das bases de dados das Revistas RBCE, SCIELO, Anais do XVIII e
XIX CONBRACE, e do Repositório Vitor Marinho. Os resultados apontaram que a abordagem sobre
juventudes raramente aparece como objeto central de investigação nas políticas públicas de esporte
e lazer.
PALAVRAS-CHAVE:Esporte e Lazer; Juventudes; Rede Cedes.

1 INTRODUÇÃO
A implementação dos Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas
de Esporte e de Lazer da Rede Cedesé uma realidade sui generisno paradoxal quadro
político brasileiro de desmanches das políticas públicas e do Estado, portanto pode
e deve ser considerada um dispositivo – em disputa - de emancipação e democracia.
São, atualmente, 91 pesquisas desenvolvidas por 27 Centros,em todo o Brasil, onde
um de seus objetivos estratégicos é de mobilizar ações que promovam a integração
de grupos de pesquisa das Instituições de Ensino Superior, no sentido de qualificar
o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer.
É importante ressaltar que esta articulação de ações tende a contribuir para a
democratização da produção do conhecimento neste campo das Políticas Públicas de
Esporte e Lazer, a partir do momento que favorece na diminuição das desigualdades
entre as regiões brasileiras no que tange às oportunidades acadêmico-científicas.
Segundo informações de fontes primárias do Ministério do Esporte, estas pesquisas
estão distribuídas da seguinte maneira, entre as regiões: Nordeste (33), Norte (21),
Sudeste (18), Centro-oeste (11) e, por fim, a região Sul (8). Estes indicadores da
realidade se diferenciam, substancialmente, de outros parâmetros que conhecemos
de desenvolvimento social e humano, portanto a Rede Cedes já produz elementos
de emancipação social que precisa ser melhor investigado e compreendido.
1 O trabalho não contou com apoio financeiro para sua realização.
2 UNISINOS, ednaldo@unisinos.br
3 UNISINOS, claiton-rodrdigo@hotmail.com
4 UNISINOS, Khrys_lady@hotmail.com
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Este nosso trabalho, pontualmente, inserido na realidade da linha de pesquisa
IV, tem como objetivo problematizar a identificação e descrição das principais
publicações científicas sobre as experiências sociais em esporte e lazer das
juventudes, no contexto da Rede Cedes.
2 METODOLOGIA
A nossa proposta de pesquisa, num destes Centros de Esporte da Rede Cedes,
reconhece a necessidade de mapearmos as caminhadas já existentes de outros
pesquisadores a fim de articularmos – na medida do possível e dos propósitos
investigativos – aspectos epistemológicos, metodológicos e, principalmente, as
interpretações dos resultados.
Adotamos preocupações semelhantes às pesquisas de Canan et al (2015), de
Starepravo (2013), de Húngaro et al (2009), de Amaral e Pereira (2009) e de Linhales
e Pereira Filho (1999) que ressaltam a necessidade de entendermos a ampliação dos
estudos, neste chamado subcampo, das Políticas Públicas de Esporte e Lazer, e que
aqui fazemos no contexto da Rede Cedes e, mais especificamente, no universo da
linha de pesquisa “Povos e grupos com necessidades especificas”, onde a juventude
é o nosso objeto de estudo.
É uma pesquisa bibliográfica de revisão sistemática de literatura que utilizamos
como bases de dados as Revistas RBCE (Revista Brasileira de Ciências do Esporte)
e SCIELO (Scientific Electronic Library Online), bem como os Anais do XVIII
CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte) e XIX CONBRACE, e o
Repositório Vitor Marinho. E como critério de inclusão, as publicações dos últimos
cinco anos(2012 a 2017) que abordassem os descritores “experiência social” e
“esporte e juventude”.
3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A abordagem sobre juventudes é por demais porosa e objeto de estudo, há um
bom tempo, da sociologia da juventude e de diversas outras áreas de conhecimentos,
mas não aparece em nossas bases de consulta como objeto central de investigação
no contexto das políticas públicas de esporte e lazer. De vinte e três pesquisas
encontradas, podemos destacar, especificamente, oito (MESQUITA et al, 2014 e
2016; PEREIRA e LOPES, 2016; SANTOS et al, 2012; SANTOS e GONÇALVES, 2016;
CRUZ JUNIOR e CAPARROZ, 2014; PINTO e OLIVEIRA, 2017; FREITAS et al, 2015)
que abordam mais diretamente a temática das Juventudes –pertencente a linha 4
da Rede Cedes. E sobre elas passamos a discorrer nossas interpretações e análises.
O tema das Juventudes recebem inúmeros olhares e, portanto, pesquisado
em diversos prismas de interesses epistemológicos, que vão desde a compreensão
das formas de inserção e atuação de jovens em diferentes grupos e movimentos;a
elaboração de uma metassíntese das produções sobre Juventude; a análise dos
sentidos que a escola tem para jovens no último ano do Ensino Médio regular;
a identificação dos diferentes posicionamentos de jovens estudantes em relação
às expressões sobre valores sociais contemporâneos; a verificação dos efeitos
da experiência esportiva e do grupo etário nas fontes de satisfação e nos ativos
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de desenvolvimento de jovens futebolistas; a discussão dos aspectos inerentes à
condição juvenil, em contato com as experiências promovidas pela formação inicial
de professores em Educação Física; a descrição dos fatores sociodemográficos
associados à prática de futebol no lazer em escolares; e, por fim, a análise de
como o futebol, ofertado nas ações de uma política de segurança pública mais
ampla afetam os significados, interesses e expectativas de parcela dos jovens
participantes.
No aspecto metodológico das pesquisas identificamos diferentes desenhos
de investigações, onde aparecem - com predominâncias - os usos dos seguintes
instrumentos procedimentais: a) entrevistas semi-estruturadas; b) análises de
documentos (em bases eletrônicas e jornais); c) questionários. E outros menos
usuais, mais também presentes como os estudos etnográficos fazendo uso
das observações com os diários de campo e por fim os grupos focais, também
denominados de “conversas coletivas”.
Entre os resultados das pesquisas,Mesquita et al (2016) alertam que os jovens
sinalizam que a política representativa deve se reinventar caso queira garantir
uma maior adesão dos mesmos e que política não se limita à sua formalidade, aos
grupos e espaços constituintes do jogo político; ela se afirma também como uma
relação. Tal assertiva deve servir de alerta para os nossos desenhos metodológicos
de pesquisas nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer
Por sua vez, Pereira e Lopes (2016) desconstroem a ideia de “escola como
terra arrasada”, pois revelam que os jovens nutrem sentidos positivos e se motivam
em relação à escola, no entanto, reconhecem deficiências nela presentes sem, com
isso, desvalorizá-la. Os jovens consideram a escola um suporte para enfrentar alguns
embates e obstáculos e nela ainda depositam confiança, expectativas, sonhos e
esperanças com relação à execução de seus projetos de vida. Sendo assim, as
escolas não precisam ser descartadas como equipamentos estratégicos, também
de Esporte e Lazer.
Fazemos questão de destacar os resultados do Repositório Vitor Marinho que
é um Portal estratégico, pois reúne, preserva, organiza e disponibiliza a produção
científica decorrente das pesquisas apoiadas pela Rede CEDES. Apesar de terem
sido encontrados inúmeros trabalhos a partir dos descritores: Esporte e Juventude
(286); Experiência social (121) e Juventude (51), no entanto a maioria foi produzida
antes de 2012. O que nos leva a chamar atenção para a necessidade de se manter,
permanentemente, atualizada esta importante base de dados da Rede Cedes, que
teve, aparentemente, seu ápice de armazenamento o ano de 2010.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo alerta para o nosso desafio em dialogar – em rede –sobre as
produções científicas afetas à área das Políticas Públicas de Esporte e Lazer, mais
especificamente, sobre o compromisso de promovermos integrações entre os
grupos de pesquisas da Rede Cedes.
Algumas pesquisas já mencionaram isso em perspectivas de necessidades
epistemológicas e metodológicas, no entanto cabe também se ampliar para as
paragens das políticas públicas e melhor associar ciência e política. Aqui estamos,
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pontualmente, nos aproximando com a temática das juventudes que está presente
na linha 4 da Rede Cedes.
RESUMEN: El estudio tiene como objetivo discutir la identificación y descripción de las principales
publicaciones científicas en las experiencias sociales en los deportes y el tiempo libre de los jóvenes
en el contexto de la Rede Cedes. Es una revisión sistemática de las bases de la literatura bibliográficas
de revistas RBCE, SciELO, Actas de la CONBRACE XVIII y XIX y Repositorio VitorMarinho. Los
resultados mostraron que el acercamiento a los jóvenes rara vez aparece como el objeto principal de
la investigación en las políticas públicas de los deportes yel tiempo libre.
PALABRAS CLAVE: Deporte e tiempo libre; Jovenes; Rede Cedes.
ABSTRACT: The objective of this study is to identify and describe the main scientific publications on
the social experiences in sports and leisure of youth, in the context of CEDES REDE. It is a systematic
review of the literature of the databases of the RBCE, SCIELO, Annals of the XVIII and XIX CONBRACE,
and the VitorMarinho Repository. The results pointed out that the approach on youths rarely appears
as a central research object in the public policies of sports and leisure.
KEYWORDS: Sport andleisure; Youths; Rede Cedes.
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DIAGNÓSTICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ESPORTE E LAZER NAS GESTÕES 2009-2016 NO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA1
DIAGNOSIS OF PUBLIC POLICIES OF SPORTS AND LEISURE
IN MANAGEMENTS 2009-2016 IN THE MUNICIPALITY OF
SANTA MARIA
DIAGNÓSTICO DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL DEPORTE Y EL
OCIO GESTIONES 2009-2016 MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Vivianne Costa Koltermann2
Natália de Borba Nunes3
João Francisco Magno Ribas4
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; esporte e lazer; diagnóstico.

INTRODUÇÃO
Em relação às políticas públicas de esporte e lazer no Brasil, desde 1988 através
da criação da Constituição Federal, esta foi inclusa como um direito do cidadão e
dever do estado, tornando-se, assim, constitucional. Apesar disto, o processo no
qual foi implementado as políticas públicas apresentou alguns entraves no contexto
social do Brasil, que, conforme Gomes (2004)
[...] o que ocorre é que as demandas por políticas públicas de lazer, em geral,
estão sempre em último lugar, quando aparecem. Além disso, com a abertura
política, houve uma onda de denúncias contra o modelo de Estado. Os “novos”
políticos culparam os direcionamentos dados as ações do 19 Estado, durante
os períodos anteriores, pela sua falência e apresentaram como alternativa a
adoção do modelo neoliberal.(GOMES, 2004, p. 184)

O município de Santa Maria surge como um dos municípios da região central
que apresenta uma secretaria específica responsável pelo desenvolvimento de
políticas públicas de esporte e lazer desde 2002. De lá para cá foram 4 gestões
que propuseram e avaliaram as políticas públicas. O problema central deste estudo
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 UFSM, evivianne.koltermann@hotmail.com
3 UFSM, ribasjfm@hotmail.com
4 UFSM, nataliabnunes@gmail.com
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consiste em responder a seguinte questão: Quais as características das Políticas
Públicas de Esporte e Lazer nas gestões 2009-2016 no Município de Santa Maria,
RS, Brasil? Neste estudo, analisaremos as propostas, processo de implementação e
resultados das políticas de esporte e lazer no município de Santa Maria, no período
de 2009 – 2016.
Assim, a pesquisa tem como objetivo geral diagnosticar e analisar, com base na
literatura da área, as Políticas Públicas de Esporte e Lazer nas gestões 2009-2016
no Município de Santa Maria, RS, Brasil. E como objetivos específicos: Desenvolver
parâmetros conceituais de Políticas Públicas de esporte e lazer tendo em vista as
perspectivas críticas da área; Caracterizar e analisar a proposta de governo e a
execução das políticas públicas de Esporte e Lazer do município de Santa Maria,
no período 2009-2016; Analisar a forma de aplicação dos recursos financeiros
em cada gestão e sua relação com o plano de governo; Analisar as características
metodológicas e de conteúdos no desenvolvimento da política pública de esporte
e lazer.
Como procedimento da pesquisa, terá a caracterização e análise das Políticas
Públicas de Esporte e Lazer para o município de Santa Maria de 2009 a 2016, que
abarca duas gestões do Partido do Movimento Democrático do Brasil (2009-2016)
através de um questionário.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Como análise e discussão, até o presente momento, realizamos as entrevistas
piloto com dois indivíduos que participaram das gestões que abarcam nossa pesquisa,
um estagiário e uma professora de Educação Física que fizeram parte da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), da cidade de Santa Maria. Como resultados,
percebemos que a participação dos mesmos dentro da SMEL era apenas o vínculo
empregatício, pois não havia a discussão das Políticas Públicas de Esporte e Lazer
entre os gestores e seus estagiários e professores. Ou seja, não havia uma relação
conjunta de planejamento e de políticas. Outro ponto importante que podemos
relacionar é que não havia encontros de formação e/ou até mesmo reuniões para que
os professores e estagiários pudessem discutir sobre sua formação, seus métodos
de trabalho, sobre a Política Pública em si.
CONCLUSÕES
Com isso, conclui-se que a verificação do diagnóstico prévio das Políticas
Públicas de Esporte e Lazer nas gestões ainda há uma falha na relação entre gestores
e professores, em relação ao trabalho conjunto, visto que para obter-se uma Política
Pública de qualidade é preciso uma boa interação entre todos que trabalham nas
suas áreas, principalmente o esporte e lazer. Assim, devemos ter essa relação entre
o profissional da educação física e o gestor para que a política seja feita de forma
correta, pois, assim, evidenciamos todas as práticas e formas de implementação das
propostas, para, assim, concretizá-las como política pública.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NA
BAHIA: ANÁLISE A PARTIR DE UMA PESQUISA REDE
CEDES UNEB-BA
Magna da Silva Santos1
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Wilson de Lima Brito Filho3
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho mostra a primeira fase da pesquisa desenvolvida pela Universidade
do Estado da Bahia (UNEB) Campus II, referente ao projeto de pesquisa da Rede
CEDES, através do Centro de Desenvolvimento de Políticas Públicas de Esporte e
Lazer da Bahia (CDPPEL-BA). Com o objetivo de estabelecer um panorama acerca
das políticas públicas voltadas às práticas de lazer e de esporte nos municípios dos
Territórios de Identidade da Bahia.
Segundo a SEPLAN-BA o estado possui 27 Territórios de Identidade, constituídos
a partir da especificidade de cada região. A UNEB, que constitui-se no Centro uma
das Instituições responsáveis pela pesquisa, ficou responsável pelo levantamento
dos territórios da Bacia do Jacuípe (15), Litoral norte e agreste baiano (18), Portal do
sertão (19) e o Sisal (04), totalizando 76 (setenta e três municípios).
Nas políticas públicas de esporte e lazer nota-se uma associação entre ambos
os fenômenos, porém, deve-se considerar a singularidade de cada um em suas ações.
Ao percorrer a trajetória histórica, percebe-se que o lazer ocupou de forma
significativa às políticas públicas, [...] muito mais do que a expressão Esporte,
contudo em sua materialização, será possível encontrá-lo com frequência
atrelado à dimensão esportiva. (EWERTON, 2010, p. 36).

Portanto há que se cuidar acerca dos termos, definições e processo histórico
que alicerça cada fenômeno.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa matricial, com enfoque qualitativo educativo, onde
caracteriza-se o perfil dos municípios por cada Território de Identidade, através
1 Graduanda em Licenciatura em Educação Física pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
magna.mgn87@gmail.com
2 Graduanda em Licenciatura em Educação Física pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
alicepereira626@gmail.com
3 Prof. Me. Universidade do Estado da Bahia Alagoinhas (UNEB), wilsonlbfilho@gmail.com
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da coleta de dados. Levantamos dados sobre as políticas públicas (leis orgânicas),
programas/projetos, políticas de financiamento e órgão gestor do esporte e lazer.
As fontes foram os documentos eletrônicos oficiais dos municípios, entretanto a
falta de informações por parte de alguns municípios em seus e-Govs, fez necessário
uso de outras fontes de informações online, além disso, utilizamos o site do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para colher dados complementares,
sobre a caracterização da população e do espaço territorial.
3 ANÁLISE DA PESQUISA MATRICIAL
Verificamos que, as políticas públicas para o esporte e o lazer nos municípios
de pequeno porte acontecem de maneira fragilizada, pois os perfis socioculturais e
econômicos, não favorecem. Já nos municípios de médio porte geralmente encontrase políticas públicas que incentivam estas práticas, e uma maior quantidade de
informações sobre projetos entretanto, ações que poderiam ser abrangentes
acabam atingindo a públicos restritos.
Muitas informações não foram encontradas seja, pelo fato de e-Govs estarem
desatualizados ou por estarem contendo apenas informações básicas sobre o
município e estrutura administrativa, não atendendo inclusive a perspectiva da lei
de transparência pública.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falar da importância da prática do esporte e do lazer gratuito é cada vez mais
pertinente. Verificamos que, pensar e viabilizar ações neste sentido, além de ser
um processo burocrático, envolve os interesses dos gestores, recursos financeiros,
espaços apropriados, manutenção de equipamento bem como, profissionais
qualificados, ou seja, demanda uma certa logísticas para ser fomentada. Após a
conclusão desta primeira fase, a pesquisa entra agora em seu segundo momento,
o de formação dos gestores públicos caminhando para a implementação futura de
consórcios municipais no estado.
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AS PRÁTICAS CORPORAIS ENQUANTO POLÍTICA
CULTURAL NO TERRITÓRIO 181
CORPORATE PRACTICES AS A CULTURAL POLICY IN THE
TERRITORY 18
PRÁCTICAS CORPORALES COMO POLÍTICA CULTURAL EN
EL TERRITORIO 18
Neuber Leite Costa2
Andressa Ellen Oliveira Evangelista3
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais; Política Cultural; Território.

1 INTRODUÇÃO
A pesquisa intitulada As Práticas Corporais Enquanto Política Cultural no
Território 18 foi desenvolvida pelo Departamento de Educação da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), com o apoio do programa de Iniciação Científica. O
trabalho propõe o estudo das práticas corporais na perspectiva do desenvolvimento
das políticas culturais em algumas cidades do Território 18 – Agreste de Alagoinhas/
Litoral Norte.
Este trabalho é parte da pesquisa, desenvolvida por integrantes do Grupo
de Estudos em Educação Física, Esporte e Lazer (GEPEFEL), intitulada Políticas
Culturais no Território 18: nexos entre o esporte e lazer. Nosso problema foi: quais
as políticas culturais voltadas para a cultura corporal, desenvolvidas no território
18 – Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte que estão acessíveis na rede de internet?
Nossa intervenção teve como objetivo analisar as políticas culturais que vem
sendo desenvolvidas nestas localidades, voltadas às práticas corporais e que estão
democratizadas em sites oficiais da rede municipal.
2 METODOLOGIA
O trabalho se esforça para estabelecer uma aproximação com o pensamento
dialético. Nossa opção parte do entendimento que as políticas culturais emergem
através de políticas públicas a partir de demandas sociais. Estas se situam em uma
determinada sociedade.
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da FAPESB para sua realização.
2 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), costaneuber@gmail.com
3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB), andres.saellem@hotmail.com
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Mapeamos e analisamos as políticas culturais do Território 18, destacando
aquelas que incluíam em suas estratégias e opções políticas as práticas corporais em
suas ações. Finalmente desenvolvemos a pesquisa levantando dados nas páginas
da internet das prefeituras e redes sociais e estabelecemos contato com estas na
tentativa de levantar documentos oficiais de sete municípios da região estudada:
Inhambupe, Sátiro Dias, Olindina, Itapicuru, Crisópolis, Jandaíra e Rio Real.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
No período da pesquisa em Inhambupe existia uma secretaria de cultura
atrelada a Secretaria de Educação. Levantamos que foram realizados festival de
dança e seminário de capoeira, todavia organizado pela Secretaria de Esporte Lazer
e Turismo.
A cidade de Sátiro Dias dispõe de um Departamento de Cultura onde foi
possível notar a realização de eventos artísticos, festivais, exibição de filmes e fotos
e capoeira. O cenário cultural da cidade já esteve mais ativo. No ano de 2013, o
departamento de cultura implementou o projeto da Praça Cultural, estimulando a
realização de quadrilhas, brincadeiras típicas, como, pau de sebo e quebra pote.
O município de Olindina possui uma Secretaria de Cultura e Esporte de
organização governamental, mas assim como as outras cidades a política cultural não
estimulava a prática da cultura corporal. No site oficial da prefeitura identificamos
realização de eventos, passeios ciclísticos, ações para incentivo da leitura, capoeira
e tradições, como São João.
A cidade de Itapicuru não foi encontrada na rede disponibilização de qualquer
informação na área cultural. Crisópolis possui uma Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, onde o foco é a educação. Em Jandaíra, a pasta da cultura está atrelada
a educação. Detectamos que o município não dispõe de ações desta secretaria no
que diz respeito às políticas culturais relacionadas a cultura corporal.
O município de Rio Real dispõe de uma Secretaria Municipal de Educação onde
engloba a cultura, esporte e lazer, porém sem projetos ou ações na área da política
cultural voltada a cultura corporal.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos compreender então, que provavelmente existe uma grande lacuna
nos municípios do Território 18 no que se refere às práticas corporais e que não há
apoio suficiente para garantir essas políticas públicas no âmbito da cultura corporal.
Destacamos que a democratização da informação e o acesso a esta, faz parte
não somente da promoção como também da transparência. Precisamos cobrar das
gestões públicas que além de dialogar com a comunidade, divulguem as ações de
forma clara e transparente, sempre produzindo um retorno a sociedade das suas
demandas.
Sempre quando tratamos da temática política cultural, três tristes tradições
se sobressaem da prática social: ausências, autoritarismo e instabilidades. Estas já
foram apontadas por Rubim (2007) e pelo que constatamos, há uma ratificação
destas tradições nos municípios.
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BAHIA: POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER NOS
TERRITORIOS DE IDENTIDADE 01, 14 E 16 EM FOCO.
BAHIA: SPORTS POLITICS AND RECREACION: THE
TERRITORY IN IDENTITY 01, 14 E 16 IN FOCUS
BAHÍA: LA POLÍTICA DEPORTIVA E IDENTIDAD EN
TERRITORIOS DEPORTES 01, 14 Y 16 FOCUS
Lauro Gurgel de Oliveira Junior1
Joaquim Mauricio Cedraz Nery2
Alan Pimenta Schettini3
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública; Esporte; Lazer.

1 INTRODUÇÃO
Elegemos para este estudo a categoria Política Pública no campo do Esporte
e Lazer que para início dos nossos diálogos, não se apresenta com uma única
definição. Desta forma, destacamos na literatura algumas referências que nos dará
sustentação epistemológica ao longo desta trajetória investigativa. Iniciaremos
dialogando Lynn (1980, apud SOUZA, 2006, p. 24), como um conjunto de ações do
governo que irão produzir efeitos específicos. PETERS (1986, apud SOUZA, 2006,
p. 24) segue o mesmo: política pública é a soma das atividades dos governos, que
agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.
Dye (1984, apud SOUZA, 2006, p. 24) sintetiza a definição de política pública como
“o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.
Considerando estes diálogos com a literatura, podemos afirmar que as Política
Públicas se constituem em um conjunto de planos e metas decididas pelo poder
público municipal, estadual ou federal que se apresentam com objetivo definidos
em prol de interesses da sociedade e seus respectivos problemas.
Em 2015 foi implantada uma ação do Ministério do Esporte (ME), gerenciada pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte, da Secretaria Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social, a proposta de estruturação e funcionamento de
um (01) Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte
e Lazer, da Rede CEDES em cada unidade da federação com objetivo de produção e
1 Universidade Catolica do Salvador (UCSal), lgurgeljunior@hotmail.com
2 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), mauricionery@ig.com.br
3 Universidade Federal da Bahia (UFBA), alanschettini@hotmail.com
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socialização de conhecimentos. O projeto na Bahia é chancelado pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA), em parceria com outras Instituições.
A pesquisa matricial se localiza no âmbito das políticas públicas de esporte e
lazer, que leva em consideração o contexto do Estado da Bahia e seus 27 Territórios
de Identidade. Coube aos pesquisadores da Universidade Católica de Salvador
investigarem os municípios que compõem os Territórios: Irecê , Piemonte do
Paraguaçu e Piemonte da Diamantina .
2 METODOLOGIA
Para essa pesquisa, elegemos como método investigativo a etnografia crítica
para que pudesse dar conta da superação epistemológica para além das visões
parciais e estanque de ciência e do conhecimento cientifico.
Nesse primeiro momento, a pesquisa se deu através dos dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) uma vez que, em alguns municípios
aqui pesquisados, não havia página oficial na internet.
3 RESULTADOS
No Piemonte da Diamantina o município de Jacobina com 80 mil habitantes
nos seus 2.360km de área foi escolhido como sede, além de possuir Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer. No território Piemonte do Paraguaçu cuja sede é
Itaberaba fundado em 1877, possui o maior número de habitantes território, cerca
de 62 mil nos 2.344km de área. No território de Irecê, o município de Irecê foi dado
um destaque, considerando que o mesmo é o que contém o maior número de
habitantes, cerca de 70 mil, numa área de 319 km.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o mapeamento realizado na primeira etapa da pesquisa,
identificamos como dados primários municipais gerais o nome dos municípios que
compõem cada Território de Identidades, data de fundação, população estimada,
área e bandeira/brasão).Na etapa secundária será identificado os dados da Gestão
da política de esporte e lazer dos municípios.
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CONSÓRCIO EM ESPORTE E LAZER: DESAFIOS
ESTRATÉGICOS NOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE
DA BAHIA
Augusto Cesar Rios Leiro1
Ábia Lima de França2
Tauan Maia de Souza3
RESUMO
O estudo apresenta uma síntese da primeira etapa da pesquisa matricial “Território de Identidade
e Consórcios: Políticas Públicas de Esporte e Lazer na Bahia”. Elegemos como categorias teóricas
principais consórcio, política pública e esporte & lazer. A investigação, de natureza qualitativa, adotou
como procedimento metodológico a pesquisa documental. Nomeamos o diagnóstico, a formação
e a edificação como etapas estratégicas para a afirmação do consórcio como alternativa orgânica
setorial.
PALAVRAS-CHAVE: Consórcio; Política Pública; Esporte & Lazer.

INTRODUÇÃO
Trata-se de um estudo sobre consórcios baianos, no âmbito do esporte e
lazer e expressa parte da pesquisa matricial intitulada “Territórios de Identidade e
Consórcios: Políticas Públicas de Esporte e Lazer na Bahia”, em desenvolvimento no
grupo de pesquisa Mídia/Memória, Educação e Lazer (MEL/UFBA), em parceria com
outros Grupos de Pesquisa, vinculados ao Centro de Desenvolvimento de Pesquisas
em Políticas de Esporte e Lazer (CDPPEL) da Rede Cedes da Bahia.4
A pesquisa matricial adotada leva em consideração os argumentos de Demo
(1994, p. 65), quando afirma que se trata de um procedimento pelo qual “a
exigência da metodologia que parte do diálogo crítico e criativo com a realidade,
não de monólogo da consciência isolada [...]”, no sentido de compreender a rede de
articulação proposta, para além de uma realidade analítica.
O presente texto elege como categorias teóricas principais consórcio, política
pública e esporte & lazer. O estudo em foco é de natureza qualitativa e adota como
procedimento metodológico uma pesquisa documental. Em consonância com Gil, a
1 Doutor em Educação (UFBA), Docente da UFBA e UNEB. cesarleirocbce@gmail.com
2 Mestranda em Educação (UFBA), abialimadefranca@hotmail.com
3 Graduando em Educação Física (UFBA), tauanmaia2@hotmail.com
4 Dado o relevo e a abrangência dos desafios do CDPPEL da Bahia, um Estado que, segundo o
IBGE, tem uma população estimada, em 2014, de 15.126.371 habitantes, com área de 564.733.081 km
densidade demográfica de 24,82 habitantes/km e 417 municípios, um grande esforço institucional
faz-se necessário através dos consórcios, que podem contribuir para a formação de gestores e a
otimização das políticas públicas de esporte e lazer.
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pesquisa documental “vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da
pesquisa” (2002, p. 45).
CATEGORIAS TEÓRICAS DA PESQUISA
Nesta perspectiva, apresentamos os argumentos conceituais que afirmam os
consórcios como experiências de política pública. No âmbito do ordenamento legal,
importa sublinhar que os consórcios estão previstos no artigo 241 da Constituição
Federal Brasileira. É digno de nota que os consórcios públicos já são regulamentados
pela Lei n. 11.107/2005 e pela Emenda Constitucional n. 19/1998, que estabelece que
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão, por meio de
lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados,
com a finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos. Conforme o
Decreto 6.017/07, consórcio público é: pessoa jurídica formada exclusivamente por
entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações
de cooperação federativa, inclusive para a realização de objetivos de interesse
comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito
público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins
econômicos.
Para efeito deste trabalho, importa considerar o território como um palco
de realização do fazer humano e das suas possibilidades de articulação com os
consórcios. Consideramos os territórios como espaços dinâmicos que possuem
interação com objetos e relações, estabelecendo conexões locais, regionais e globais.
Conceber uma proposta que elege o território como par dialético da categoria
central consórcio implica em reconhecê-lo, para além da cotidianidade citadina.
Conforme argumenta nosso projeto matricial de pesquisa, o território é um conceito
de grande representatividade na geografia, sendo transversal e polissêmico e se
atualizando historicamente para melhor compreendermos a realidade, complexa
e dinâmica, em que estamos inseridos. Mas, além de descrever e caracterizar o
território, “o mais importante é que a identidade orienta e ordena as estratégias
de desenvolvimento ao definir e dar suporte ao caráter das forças motoras que
possibilitam avançar na conquista do bem-estar” (ECHEVERRI, 2009, p. 26).
O estudo de Brandão (2012) dá subsídio para reforçar as discussões de
território e as potencialidades de uma política pública nacional de desenvolvimento.
Este estudioso argumenta que, para apreender a dimensão territorial do processo
de desenvolvimento, é necessário entender a natureza e as disputas de blocos de
poder numa sociedade capitalista. Para tanto, importa atualizar o debate sobre
a organização do Estado e travar, com competência técnica, criatividade cultural
e leitura política da conjuntura, a batalha cidadã contra privilégios das elites
econômicas e a favor do alargamento dos direitos sociais.
Brandão ainda afirma que “as políticas públicas devem ser universalizadas de
cidadania e regionalizadas em suas ações, para aprenderem as heterogeneidades
nacionais, independentemente de serem industriais, agrícolas, de emprego etc.”
(2012, p. 205-206). Ainda nesse campo referente às políticas públicas, são pertinentes
os argumentos de Bonetti, quando afirma que:
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[...] é possível compreender como políticas públicas as ações que nascem do
contexto social, mas que passam pela esfera estatal como uma decisão de
intervenção pública numa realidade social, quer seja para fazer investimentos
ou para uma mera regulação administrativa. Entende-se por políticas públicas
o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelece no âmbito das
relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e
políticos, classes sociais e demais organizações da sociedade civil. (2007, p. 74)

Nessa perspectiva, a política pública específica de esporte e lazer atravessa
as demais políticas sociais e tem alargado seu campo temático, como assinala
Starepravo (2013, p. 13), pois se observa “um crescimento nos estudos na área de
políticas públicas no Brasil, com a multiplicação de teses e dissertações, linha de
pesquisa, disciplinas de políticas públicas, linhas especiais de financiamento [...]”.
Por fim, faz-se necessário reafirmar o esporte & lazer como um fenômeno
cultural de potente alcance popular e como direito de todos e de cada um.
Desse modo, importa refletir sobre o esporte e o lazer como categorias
teóricas, dando-lhes significado mais amplo e buscando a sua permanente
articulação com as políticas públicas.

O ordenamento legal (BRASIL, 1988) reconhece o esporte e o lazer como
dever constitucional do Estado e vem se materializando em iniciativas de
governos, associações científicas e diferentes comunidades intergeracionais. Assim,
concebemos, no estudo em curso, território e consórcio como um binômio capaz,
também, de qualificar as experiências de crianças, juventudes, adultos e idosos
interessados nas práticas corporais, nas atividades esportivas e de lazer. Tal busca
deve considerar os princípios da inclusão, da diversidade e sobretudo da formação,
envolvendo a tríade: cidadão, pesquisador e gestor.
A comunicação, portanto, discute consórcio/território como etapa fundante do
desafio estratégico de organizar os municípios de cada território de identidade da
Bahia, no âmbito do esporte e do lazer, e edificar desafios estratégicos implicados
à reafirmação das políticas públicas como dever de Estado e direito da cidadania.
DESAFIOS ESTRATÉGICO EM CURSO
Após a reflexão sobre consórcio e território, consideramos, ao final da primeira
etapa da pesquisa, três desafios estratégicos para a afirmação do consórcio
como alternativa orgânica setorial, capaz de otimizar as ações municipais, com
planejamento, ação e avaliação conjunta. Nesse sentido, a pesquisa matricial em
foco discute políticas públicas de esporte e lazer, tomando os 27 Territórios de
Identidade da Bahia como lócus de intervenção.
A pesquisa prevê visitas a todos os Territórios de Identidade, com a finalidade
de conhecer a realidade; levantar informações sobre a legislação vigente que trata
das políticas públicas de esporte e lazer; identificar programas e ações setoriais;
registrar fotograficamente os espaços públicos de esporte e lazer dos municípios
visitados, e instituir ou fortalecer os consórcios territoriais.
Assim, o primeiro desafio estratégico, aqui nominado diagnóstico, buscou
levantar informações em duas frentes: a primeira junto aos governos eletrônicos5
5 Maiores informações em: Leiro e Oliveira (2015), Governo eletrônico e política de esporte: Mercosul
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de cada município e, a segunda, em visita técnica presencial dos pesquisadores
do CDPPEL da REDE CEDES da Bahia, para suplementar as informações de cada
cidade.
O segundo desafio estratégico, intitulado formação, contou com duas etapas.
Inicialmente, o diálogo e a troca de experiências e o Curso de Formação, com os
gestores municipais, sobre políticas públicas e ordenamento legal em esporte e lazer.
A segunda etapa correspondeu à indicação de leituras temáticas, em periódicos
científicos específicos, livros e páginas eletrônicas vinculados aos temas da gestão
e das políticas públicas de esporte e lazer.
Por fim, o terceiro desafio estratégico diz respeito à edificação setorial do
consórcio, que poderá se constituir de modo exclusivo em esporte e lazer, ou como
parte de consórcios territoriais já consolidados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir a primeira etapa da pesquisa matricial, já é possível afirmar que a
receptividade nos municípios/territórios visitados demonstra a crescente relevância
social das políticas públicas de esporte e lazer, para as administrações municipais,
independente da coloração partidária. Outra evidência é o interesse dos governos
municipais em se apropriar de informações técnicas sobre políticas de esporte e lazer
e em desenvolver ações formativas, junto às universidades, com vistas à qualificação
dos gestores desta política setorial. Por fim, o reconhecimento de que as diferenças
políticas e as características citadinas não constituem impedimento para o diálogo
e o estabelecimento dos consórcios, em cada Território de Identidade, para afirmar
o direito de todos e de cada um ao esporte e ao lazer.
Tais etapas estão em curso e envolvem, com entusiasmo, os professores e os
estudantes pesquisadores, da pós-graduação e da graduação. A segunda etapa da
pesquisa redesenha caminhos e descortina novos horizontes. Para tanto, dialogar
com a comunidade acadêmica, é condição sine qua non para avançarmos, em
tempos de (in)certezas.
CONSORCIO EN DEPORTE Y OCIO: RETOS ESTRATEGICOS EN LA IDENTIDAD
DE BAHÍA TERRITORIOS
RESUMEN: El estudio proporciona una visión general de la primera etapa de la búsqueda de la matriz
“Territorio de Identidad y consorcios: Políticas Públicas Artículos Deportivos en Bahía.” Elegido como
principal consorcio categorías teóricas, políticas públicas y el deporte y el ocio. La investigación
cualitativa, adoptado como un enfoque metodológico para la investigación documental. Llamado
diagnóstico, formación y creación de pasos estratégicos como a la declaración del consorcio como
alternativa orgánica industria.
PALABRAS CLAVE: Consorcio; Políticas Públicas; Deportes y recreación.

CONSORTIUM IN SPORT AND LEISURE: STRATEGIC CHALLENGES IN THE
IDENTITY OF BAY TERRITORIES
ABSTRACT: The study presents a synthesis of the first stage of the matrix research “Territory of
Identity and Consortia: Public Policies of Sport and Leisure in Bahia”. We chose as main theoretical
na telinha.
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categories consortium, public policy and sport & leisure. The research, of a qualitative nature, adopted
documentary research as a methodological procedure. We name the diagnosis, training and building
as strategic steps for the assertion of the consortium as an organic sectoral alternative.
KEYWORDS: Consortium; Public policy; Sports & Leisure.
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POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER: UMA ANÁLISE
DOS SITES DAS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS DO
MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA1
Cristiano Sant’anna Bahia2
Marco Aurélio Avila3
Jádila de Jesus Graça4
Mariana Santos Singer5
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar o conteúdo sobre as políticas de esporte e lazer em
sites oficiais dos municípios do Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia. Foi realizado um
levantamento bibliográfico e a coleta de dados nos sites dos municípios. Os resultados indicam que
em 84,6% dos municípios não há ou não constam nos sites oficiais informações sobre um órgão
gestor de Esporte e/ou Lazer e são percebidas desigualdades no que se refere à representação
feminina na gestão dos municípios.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; atividades de lazer; política pública.

INTRODUÇÃO
Historicamente constata-se a precariedade de ações que sejam fruto de
políticas públicas de esporte e lazer nos municípios da Bahia (SAMPAIO; SILVA;
BAHIA, 2012) e se observa que os programas, projetos e ações são esporádicos,
não se caracterizando enquanto direitos sociais originados de desdobramentos de
políticas desses setores (MENDES; AZEVEDO, 2010).
Neste contexto, sugere-se que as Instituições de Ensino Superior (IES) devam
participar do processo de elaboração das políticas por meio de pesquisa que
proporcionem suporte aos gestores, justificando a realização deste estudo.
O objetivo geral do estudo é analisar o conteúdo disponível sobre as políticas
de esporte e lazer em sites oficiais nos municípios Médio Sudoeste da Bahia6.
Futuramente, na coleta de dados in loco, pretende-se aprofundar as investigações
1 Estudo realizado em parceria com a (UFBA) e outras (IES) do Estado da Bahia, no âmbito da Rede
CEDES - Ministério do Esporte.
2 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), csbahia1@gmail.com
3 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), mavila1000@gmail.com
4 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), jadilagraca@hotmail.com
5 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), marihsinger3101@gmail.com
6 Território composto por treze municípios: Caatiba, Firmino Alves, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga,
Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá, Santa Cruz da Vitória. Disponível
em http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17. Acesso em 05 de
agosto de 2016.
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sobre outras questões como: gênero, formação de gestores e conteúdos dos
programas, projetos e relatórios.
METODOLOGIA
Trata-se de estudo exploratório/descritivo, que tem como objetivo proporcionar
uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL,
2010). A abordagem metodológica utilizada foi predominantemente quantitativa
(APPOLINÁRIO, 2006). A pesquisa se caracteriza como indireta, pois inicialmente
foi realizada pesquisa bibliográfica (LAKATOS E MARCONI, 2008) para posterior
coleta e análise dos dados disponíveis online em sites oficiais das prefeituras.
Na pesquisa bibliográfica foram adotados os seguintes procedimentos:
Definição das palavras-chave para a busca de estudos no Portal de Periódicos
CAPES e na Base de dados Scielo.
A partir do cruzamento das palavras-chave lazer, esporte e política realizouse a busca de artigos nas bases de dados citadas e a leitura exploratória e
seletiva, baseada nos títulos e resumos, visando determinar o material que
de fato tem importância. Essa atividade foi realizada entre 3 de maio e 21
de junho de 2016, sendo selecionados 9 artigos. O mesmo procedimento
foi realizado a partir do cruzamento das palavras-chave governo eletrônico,
inclusão digital e Internet, sendo selecionados 5 artigos.
Posteriormente foi realizada a leitura analítica e interpretativa dos estudos
(NASCIMENTO & TEIXEIRA, 2012). Essa atividade está em andamento e ocorre
com auxílio do Grupo de Pesquisa em Esporte, Lazer e Turismo: política e
planejamento.

Para a realização da análise do conteúdo disponível online nos sites oficiais
dos municípios foi adotada a leitura técnica. Essa etapa se concretizou a partir da
busca, arquivamento e registro dos dados de sites das prefeituras e das Câmaras de
Vereadores. Essa coleta ocorreu em duas etapas:
• Pré-análise – visita a alguns sites para familiarizar a equipe com o tipo
de material a ser coletado e padronização dos mecanismos de coleta e
armazenamento.
• Coleta – caracterizada pela identificação, armazenamento e organização dos
dados em planilhas do Excel. No caso dos programas, projetos, relatórios, Lei
Orgânica e outros documentos, foram criadas subpastas no Microsoft Office
Word.
Os dados foram codificados e classificados e estão apresentados em tabelas,
utilizando-se os artifícios da estatística descritiva como frequência e percentuais.
Para interpretar as informações coletadas foi utilizada a análise do conteúdo em
três fases: (a) pré-análise – a fase de organização dos dados; (b) exploração do
material – codificação, enumeração e classificação dos dados; (c) tratamento dos
dados, inferência e interpretação (BARDIN, 2009).
RESULTADOS
Inicialmente, constatou-se que os treze municípios desse Território possuem
sites oficiais e que não há uniformidade no que se refere à nomenclatura dos órgãos
administrativos de esporte e do lazer. (TABELA 1).
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Tabela 1 – Órgão Gestor em que estão alocados Lazer e Esporte nos municípios
Pastas

Frequência

(%)

Secretaria de educação, cultura e esporte

1

7,7%

Secretaria de esporte

1

7,7%

Não encontrados

11

84,6%

Total

13

100%

Fonte: Dados de pesquisa online, 2017.

Em 84,6% dos municípios não há ou não constam nos sites oficiais informações
sobre um órgão gestor de Esporte e/ou Lazer. Esse dado é preocupante, pois em
estudos realizados em outros territórios de identidade da Bahia7 essa lacuna é
menor, por ex. na Costa do Descobrimento é 25% e no Litoral Sul, 46,1%.
Os temas lazer e esporte apresentam uma evidente relação com diversos
setores, como: saúde, cultura, trabalho, educação, turismo, entre outros. Porém,
apesar das lacunas históricas relacionadas às políticas públicas para esses setores,
recentemente observam-se avanços, especialmente a partir da realização das
Conferências Nacionais do Esporte, em que o lazer foi efetivamente integrado ao
Ministério do Esporte. A configuração de programas e de ações governamentais, bem
como a criação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, reforça a integração entre os
setores. A partir desse posicionamento nacional, considera-se que a nomenclatura
mais adequada em nível municipal seria Secretaria de Esporte e de Lazer.
No que se refere ao sexo dos gestores foi constatado nos dois sites em que
foi possível encontrar o nome que um é do sexo masculino e outro do feminino.
Ressalta-se que a identificação foi realizada pelo nome e que em onze municípios
não havia menção ao gestor ou a pasta relacionada com Esporte e Lazer8.
Neste sentido, Sabino e Lima esclarecem que:
embora as mulheres sejam mais da metade da população nacional, sua
representatividade nos quadros dos Poderes Públicos está muito aquém dos
50%. De fato, conforme dados da Inter-Parlamentary Union (IPU), publicados
em setembro de 2012, de um total de 190 países, o Brasil ocupa a posição 119
quando se analisa o percentual nacional de cadeiras no parlamento ocupadas
por mulheres. Segundo o documento, apenas 8,6% das vagas na Câmara dos
Deputados foram ocupadas por mulheres nas eleições de 2010 (SABINO;
LIMA, 2015, p. 3).

A Lei Orgânica do Município foi encontrada em 23,1% dos sites e não estava
disponível em 76,9% das páginas. Sabendo que essa Lei contém a base legal que
norteia a vida dos cidadãos e, de modo local, corresponde à Constituição da
República, consideramos importante que esse instrumento esteja à disposição de
todos. Assim, o compartilhamento da referida Lei nos sites ofereceria aos munícipes
um atendimento mais democrático, conferindo maior transparência na gestão.
Outra questão importante, que será aprofundada nos desdobramentos do
estudo, é que foram encontradas 14 menções (58,33%) ao termo “Esporte” ou
7 Artigos publicados no 28° ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer em novembro de
2016. Porém, ainda não foram publicados os Anais.
8 Sabe-se que verificação do sexo a partir do nome pode incorrer em erro, porém trata-se de análise
inicial, que será conformada posteriormente com a coleta de dados in loco.
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“Desporto” e 10 menções (41,67%) ao termo “Lazer” na Lei Orgânica dos Municípios
em que esse documento estava disponível, conforme exposto na Tabela 2.
Tabela 2 - Menções de Esporte e Lazer – na Lei Orgânica
Frequência

(%)

Esporte / Desporto

14

58,33

Lazer

10

41,67

Total

24

100,00

Fonte: Dados de pesquisa online, 2017.

Outra questão importante que reflete essa falta de transparência e comunicação
com o cidadão refere-se à indisponibilidade de conteúdo sobre os temas lazer e
esporte, pois em 84,6% dos sites dos municípios não foram encontradas informações
sobre programas e projetos desses setores, conforme exposto na Tabela 3.
Tabela 3 - Programas e projetos de esporte e lazer
Frequência

(%)

Encontrados

2

15,4%

Não encontrados

11

84,6%

Total

13

100%

Fonte: Dados de pesquisa online, 2017.

Considerando os desejos da população e os direitos sociais de acesso ao
esporte e ao lazer garantidos pela constituição (BRASIL, 1998), não há motivos para
não disponibilizar essas informações nos sites aos municípios.
CONCLUSÃO
Com base nos resultados, é razoável afirmar a necessidade de repensar o
desenvolvimento das Políticas Públicas no âmbito de Esporte e Lazer nos municípios
do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia.
De tal modo, destaca-se a necessidade de considerar efetivamente o cidadão
como parte integrante do processo das decisões políticas, adotando mecanismos
que visem tornar a gestão mais democrática e transparente, proporcionando
inovações e reconhecimentos das vantagens oriundas do uso de Tecnologia da
Informação e Comunicação para ampliar as interações com os munícipes.
Por outro lado, um dado importante para ser investigado na pesquisa in loco
reside no fato de que em 84,6% dos municípios não há ou não consta no site
oficial das prefeituras informações sobre um órgão gestor de Esporte e/ou Lazer.
Supostamente, isso reflete um descaso em relação a esses relevantes setores (no
caso do lazer, mais do que relevante é um direito social) demarcados na Constituição
Brasileira e na declaração dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas
(ONU).
Enfim, ressaltamos que neste artigo foram destacados alguns elementos do
estudo, visando iniciar algumas reflexões acerca das políticas públicas sobre Esporte
e Lazer no Médio Sudoeste. A partir dos desdobramentos do estudo, espera-se que
as reflexões e propostas sejam aproveitadas e incorporadas ao processo de gestão e
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planejamento dos municípios da área analisada e, desta forma, venham a contribuir
para a adoção de um modelo de desenvolvimento das políticas de esporte e lazer
mais qualificado, democrático e participativo.
SPORTS AND LEISURE POLICIES: AN ANALYSIS OF THE SITES OF THE
MUNICIPALITIES OF THE SOUTHWEST MIDDLE OF BAHIA
ABSTRACT: The objective is to analyze the content about sports and leisure policies in official
websites of the municipalities of the Territory of Southwest Middle of Bahia. A bibliographic survey
and the collection of data on the websites of the municipalities were carried out. The results indicate
that in 84.6% of the municipalities there are no or official information on a sport and / or leisure
management body and that inequalities are perceived with regard to female representation in the
management of municipalities.
KEYWORDS: Sport; leisure activities; public policy.

POLÍTICAS DE DEPORTE Y OCIO: UNA EVALUACIÓN DE LOS SITIOS DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL MÉDIO SUDOESTE DE BAHIA.
RESUMEN: El objetivo es analizar el contenido de las políticas deportivas y de ocio en los sitios
de web oficiales de los municipios del Territorio de Identidad Médio Sudoeste de Bahia. Se llevó
a cabo una revisión de la literatura y de recogida de datos en los sitios web de los municipios. Los
resultados indicaron que en 84,6% de los municipios no existe o no figura en la información en los
sitios web oficiales respeto un órgano de gobierno del deporte y/o de ocio, y que las desigualdades
son percibidas en lo que se refiere a la representación de las mujeres en la gestión de los municipios.
PALABRAS CLAVE: Deporte; Actividades Recreativas; política pública.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS
DOS PESQUISADORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE GOIÁS

1

THE SCIENTIFIC ACTIVITIES CHARACTERISTICS OF
RESEARCHERS IN PUBLIC POLICIES OF SPORTS AND
LEISURE IN THE GOIÁS STATE
CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS
INVESTIGADORES CIENTÍFICOS EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL DEPORTE Y EL OCIO EN GOIÁS
Michelle Silva Flausino2
Wilson Lino3
Tiago Onofre4
Gabriella Matos5
PALAVRAS-CHAVE: Atividade Científica; Políticas Públicas; Esporte e Lazer.

INTRODUÇÃO
Objetivou-se identificar as atividades científicas dos pesquisadores em políticas
públicas de esporte e lazer do Estado de Goiás.
METODOLOGIA
Estudo bibliométrico materializado pelo “recenseamento das atividades
científicas” (SILVA; HAYASHI, 2011). Na plataforma e-Mec6 identificou-se os cursos
de Educação Física e na sequência os docentes. Na Plataforma Lattes identificouse as atividades científicas destes, no período de 2006 a 2016. Para a catalogação
e organização dos dados, visando arquivamento nominal e caracterização das
atividades, utilizou-se planilhas do Microsoft Excel.
1 O presente trabalho foi financiado pela Rede Cedes/ME.
2 Ms, Universidade Federal de Goiás, michelle.flausino@gmail.com
3 Dr, Universidade Federal de Goiás, wilson.lino.sousa@gmail.com
4 Ms, Universidade Estadual de Goiás, tiagoonofre007@gmail.com
5 Estudante, Universidade Estadual de Goiás, gabippm@outlook.com
6 http://emec.mec.gov.br
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DISCUSSÕES E RESULTADOS
Identificou-se 28 IES com 420 docentes, dos quais 31 possuem relação direta
com o tema do estudo e 90% estão vinculados a Universidade Federal de Goiás – 15;
Universidade Estadual de Goiás – 7; e Universidade de Brasília – 6.
Sobre a formação inicial: Educação Física – 30; Sociologia e Direito - 1. Última
titulação: 8 pós-doutores, 11 doutores, 7 mestres, 4 especialistas e 1 graduada.
Áreas da última titulação: Ciências da Saúde – 6; Educação Física – 4; Educação –
5; Ciências Sociais Aplicadas – 2; Ciências Humanas – 2; Filosofia – 1; Didática – 1;
Ciências Exatas e da Terra – 1; 8 não informaram e 1 graduação.
Instituições da última titulação: UnB – 5; Unicamp – 4; UFG – 3; PUC Goiás – 1;
USP – 1; FGV – 1; UERJ – 1, UCB – 1; UFMG – 1; INEFC – 1; UFSC– 1; UM – 1; UFES – 1;
Ufscar – 1; Unimep – 2; Univ. of Maryland University College – 1; FCDEF – 1; Fac. São
Luís – 1; Centro Univ. Moura Lacerda – 1; 2 não informaram.
Atividades científicas: Participação em Eventos Científicos – 213; Organização
de Eventos Científicos – 36; Artigos Publicados – 51; Livros Publicados, Organizados
ou Edições – 11; Capítulos de Livros – 46; Trabalhos Completos Publicados em Anais
de Congressos – 40; Resumos Publicados em Anais de Congressos – 20; Projetos
de Pesquisa Concluídos e em Desenvolvimento – 77; Vínculos a Grupos de Pesquisa
– 21.
Os dados indicaram vinculação às instituições públicas e formação inicial em
Educação Física, majoritariamente. Há uma relação numérica equilibrada entre pósdoutores, doutores e mestres, e as áreas predominantes de formação a Ciências
da Saúde, Educação e Educação Física, e as instituições, principalmente, a UnB, a
Unicamp e a UFG.
A atividade científica predominante é a participação em eventos científicos, por
meio de publicação e/ou organização. A publicação de artigos cresceu no período,
chegando a 1,6 artigos por docente. Capítulos de livros e vínculo aos grupos de
pesquisa, com desenvolvimento de projetos, também foram identificados.
Identificou-se, ainda, que 19 dos 31 docentes são vinculados à Rede Cedes –
Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer, do Ministério do
Esporte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os eventos se configuram como um meio muito valorizado na divulgação
científica neste subcampo da Educação Física, seguido pela publicação de artigos
e capítulos de livros. Esse fenômeno também se manifesta em outras áreas do
conhecimento, tais como as Engenharias, as Tecnologias, as Ciências Humanas e as
Ciências Sociais. (ARBOIT; BUFREM, 2011, p. 208). Eles possibilitam o contato entre
os pesquisadores da mesma área de conhecimento, estimula o compartilhamento
de conhecimento e a criação de novas parcerias ou grupos. Sua dinâmica, distinta
dos outros meios de comunicação científica, coloca-se como fundamental ao
fortalecimento do subcampo Políticas Públicas.
Os dados permitem inferir que 61% dos pesquisadores em políticas públicas
de esporte e lazer do Estado de Goiás possuem vínculo com a Rede Cedes/ME, o
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que denota a importância dessa ação programática do Ministério do Esporte no
desenvolvimento desse subcampo da Educação Física.
REFERÊNCIAS
ARBOT, A. E.; BUFREM, L. S. Produção de trabalhos científicos em eventos nacionais da
área de ciência da informação. TransInformação, Campinas, 23(3), set./dez., 2011, p. 207217.
SILVA R.C; HAYASHI, M.C.P. I. Neobibliometria no contexto do Neodocumentalismo. In:
CRIPPA, G. MOSTAFA, S.P. (Org). Ciência da Informação e Documentação. Campinas,
Alínea, 2011, p. 70-82.
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FORMAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DO ESPORTE
E LAZER QUE ATUAM EM MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO PARANÁ1
Andressa Peloi Bernabé2
Fernanda Gimenez Milani3
Fernando Augusto Starepravo4
PALAVRAS-CHAVE: Formação; agentes públicos do esporte e do lazer; políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO
A formação dos agentes públicos5 é um tema de discussão presente desde
o surgimento do Ministério do Esporte, nas discussões da Rede Cedes, e nos
documentos oficiais das Conferências Nacionais do Esporte. Dentre os pontos
retratados como fundamentais para o desenvolvimento do esporte e lazer em
nosso país afirma-se a necessidade de investimento em processos de formação dos
agentes públicos. Mediante a relevância dessa temática, sinalizada pela literatura e
constatada também como foco de análise oriundo do universo empírico da realidade
da gestão pública do esporte e lazer, a partir da visita a 79 municípios do estado do
Paraná, objetivamos analisar a formação dos agentes públicos do esporte e lazer
que atuam nos municípios paranaenses.
2 METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. Os dados
referentes a formação dos agentes públicos são oriundos do banco de dados da
Pesquisa “Análise dos agentes públicos do Sistema Nacional de Esporte” obtidos por
meio de entrevistas e questionários aplicados a agentes atuantes em 79 municípios
do Paraná. Após as coletas, os dados foram categorizados. Especificamente em
relação a categoria formação, os dados foram analisados e discutidos em uma
Dissertação de Mestrado, culminando na apresentação do presente resumo.
1 Resumo de uma Dissertação de Mestrado vinculada a Pesquisa “Análise dos agentes públicos do
Sistema Nacional de Esporte” financiada pelo ME/CNPq.
2 Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Centro Universitário Ingá (UNINGÁ), andressa.bernabe@
hotmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernandagmilani@gmail.com
4 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
5 Agentes púbicos do esporte e lazer, são aqui considerados como aqueles que atuam nos órgãos
públicos responsáveis pela oferta do esporte e do lazer no âmbito municipal, sendo eles professores,
estagiários, profissionais técnicos e gestores.
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
À luz do referencial teórico6 e da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011),
verificamos que a maioria dos agentes públicos são homens, que a média de idade
dos gestores é maior que a média de idade dos agentes técnicos e que Educação
Física e Administração são os cursos de graduação mais recorrentes. A maioria dos
agentes já participou de cursos e os meios de qualificação mais frequentes são
meios passivos de formação, como palestras e cursos. Os conhecimentos, saberes
e experiências que os agentes julgam necessários à função que desempenham
são aqueles advindos da Educação Física e da Gestão Pública. Portanto, de
modo geral, analisamos que os agentes buscam meios formais de formação, mas
também verificamos a presença de outros meios como experiência diária, troca de
experiência com outros agentes e formação continuada. Constatamos também que,
nos municípios analisados, não há políticas de formação dos agentes públicos do
esporte e lazer e, por esse motivo, a formação acaba refém do caráter personalista.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação dos agentes públicos do esporte e lazer, que atuam no contexto
municipal, pode ter reflexo direto na qualidade das ações de esporte e lazer ofertadas
pelos agentes públicos (MEZZADRI et al., 2006; ARAÚJO et al., 2007). Assim, a
partir dos resultados encontrados, apontamos a necessidade da institucionalização
de políticas de formação, levando em consideração as características e as condições
estruturais da gestão e como estas interferem nos principais meios e competências
necessários à formação dos agentes públicos de modo a refletir na qualificação da
gestão pública municipal do esporte e lazer.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO S. M.; MOTA, M. A. A.C.; SILVA, M. M. S.; CARVALHO, M. S. P. Gestores e agentes
sociais de esporte e lazer na Baixada Maranhense: um estudo dos recursos humanos para
o Sistema Nacional de Esporte e Lazer. In: XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS
DO ESPORTE [E] II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE / Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte. Anais Porto Alegre: CBCE, 2007.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São
Paulo: Edições 70, 2011.
MEZZADRI, F. M.; STAREPRAVO, F. A.; BASSO, D.; GUIMARÃES, L.; REIS, R. P. Políticas
públicas para o esporte e o lazer nas cidades do estado do Paraná. In: MEZZADRI,
F. M.; CAVICHIOLLI, F. R.; SOUZA, D. L. de. (Orgs.) Esporte e Lazer: subsídios
para o desenvolvimento e gestão de políticas públicas. Jundiaí, SP: Fontoura,
2006. Disponível em: http://www.esporte.gov.br/arquivos/sndel/esporteLazer/
subsidiosGestaoPoliticasPublicas.pdf, acesso em 09/04/2015.

6 A Dissertação de Mestrado que deu origem ao presente resumo orientou-se pelos preceitos da
Teoria dos Campos de Pierre Bourdieu.
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AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E
LAZER NO ÂMBITO MUNICIPAL
Pedro Henrique Iglesiaz Menegaldo1
Felipe Canan2
Fernando Augusto Starepravo3
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Avaliação; Esporte e Lazer.

INTRODUÇÃO
Os estudos de políticas públicas no Brasil apresentam uma inegável expansão
e institucionalização, com pesquisas, disciplinas e programas de pós-graduação
específicos na área (ARRETCHE, 2003). Entretanto, a subárea de avaliação de
políticas públicas, tanto na prática quanto na pesquisa, ainda é incipiente em nosso
país (FARIA, 2005).
No âmbito da educação física e dos esportes, Santos (2014) ressalta que o
tema de avaliação em políticas públicas apresenta fragilidades, em razão de não
compor a agenda de pesquisa na área, reforçando que de 39 artigos consultados em
seis periódicos nacionais indexadores de políticas públicas, apenas dois trabalhos
abordam a temática de avaliação, evidenciando o distanciamento no debate na área.
Faria (2003) aponta que este instrumento de gestão não vem sendo incorporado
ou raramente utilizado nas três esferas do governo, e, apesar de importante não
se tornou indispensável no processo de gestão. Neste aspecto, emergem nossas
inquietações acerca de como se constitui o processo de avaliação de políticas
públicas de esporte e lazer no âmbito municipal.
Assim, este é um estudo em andamento, em nível de mestrado, do Programa
de Pós-Graduação Associado em Educação Física – UEM/UEL. Trata-se de uma
pesquisa descritiva e exploratória, tem como participantes os agentes públicos
(técnicos, coordenadores, secretário) da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
de Maringá, PR. Os dados serão coletados por meio de questionários individuais,
entrevistas semiestruturadas (técnica de grupo focal com os coordenadores) e
pesquisa documental. Os dados são analisados pelo método de análise de conteúdo.
No entanto, este trabalho apresenta dados de um estudo piloto para o
desenvolvimento da pesquisa maior, no qual foram aplicados questionários com
os técnicos (n= 05), formados em Educação Física, que trabalham em um Centro
Esportivo da Secretaria de Esporte e Lazer de Maringá, PR. Assim, o objetivo desta
1 Universidade Estadual de Maringá (UEM), pedromenegaldo@hotmail.com
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), felipe.canan@gmail.com
3 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
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pesquisa foi identificar o entendimento dos agentes sobre a avaliação de políticas
públicas de esporte e lazer, e, os elementos que consideram importantes para avaliar
as ações.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados mostram diferentes entendimentos sobre a avaliação de políticas
públicas, porém não é possível identificar relação com o processo sistemático,
com coleta e análise de informações sobre o conteúdo, a estrutura, o processo,
os resultados e os impactos das ações (QUEIROZ, 2012). Em geral, são restritos a
questão da exequibilidade das ações, ora confundidos com o processo de gestão
participativa e ainda mais preocupantes são os agentes que relataram não ter a
mínima noção do que viria a ser avaliação de políticas.
Apesar de restritos, alguns pontos apresentados por alguns agentes se
aproximam (ainda que de forma distanciada) de um processo de gestão, que
fornece informações e subsídios para a tomada de decisões dos agentes, no
redirecionamento, ajustes e reformulação dos programas governamentais, além da
prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle (QUEIROZ, 2012).
Para avaliação e monitoramento das ações são necessários que sejam
estabelecidos os indicadores que permitem “medir” a efetividade da intervenção
das políticas (QUEIROZ, 2012). Deste modo, entre os elementos que os agentes
consideram importantes para a possível construção de indicadores, destacamse: o diagnóstico e resolução de problemas; infraestrutura e recursos materiais;
capacitação dos recursos humanos; suporte técnico para a avaliação; divulgação
das ações. Tais elementos são importantes para a execução das políticas, porém
ainda são insuficientes para avaliar a efetividade dos propósitos das ações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados mostram que os agentes possuem um conhecimento restrito sobre
o mecanismo de avaliação de políticas públicas, possivelmente não incorporado na
execução das ações. Deste modo, com o estudo espera-se adquirir um conjunto
de informações que subsidiem programas de capacitação para os agentes e para a
construção de um sistema de avaliação e monitoramento de políticas públicas de
esporte e lazer no âmbito municipal.
REFERÊNCIAS
ARRETCHE, M.. Dossiê agenda de pesquisas em políticas públicas. Revista Brasileira de
Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, fev. 2003.
FARIA, C. A. P. A política da avaliação de políticas públicas. Revista Brasileira de Ciências
Sociais, São Paulo, n. 59, v. 20, p. 97 – 109, out. 2005.
FARIA, C. A. P. Idéias, conhecimento e políticas públicas: Um inventário sucinto das
principais vertentes analíticas recentes. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo,
v. 18, n. 51, p. 21-30, fev. 2003.
QUEIROZ, R. B. Formação e gestão de políticas públicas. Curitiba: Intersaberes, 2012.
SANTOS, E. S. Para pensar a avaliação de políticas públicas de esporte e lazer. Revista
Licere, Belo Horizonte, v.17, n.3, p. 252- 274, set. 2014.
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O FIM DAS FRONTEIRAS E A ABERTURA DO
ABISMO: UM ESTUDO SOBRE O CASO BOSMAN E
SUA INFLUÊNCIA SOBRE A LEI PELÉ
THE END OF FRONTIERS AND THE OPENING OF THE ABYSS:
A STUDY OF THE BOSMAN CASE AND IT’S INFLUENCE ON
THE PELE LAW
EL FÍN DE LAS FRONTERAS Y LA APERTURA DEL ABISMO: UN
ESTUDIO SOBRE EL CASO BOSMAN Y SU INFLUENCIA EN LA LEY
PELÉ
Simone Gonçalves de Paiva1
PALAVRAS-CHAVE: Legislação, Futebol, globalização

INTRODUÇÃO
Dentro do novo sistema de negócio esportivo, o futebol se transformou em
uma atividade que não se concentra mais somente na mera competição esportiva,
simplesmente por isso não ser mais a única coisa que importa na disputa. Nesse
sentido, a legislação ganhou um papel essencial para compor todo esse sistema.
Ela deixou de lidar apenas com a organização da prática esportiva como fim em si,
e se tornou responsável por todo um sistema que se edifica em torno do esporte,
envolvendo questões financeiras e trabalhistas, por exemplo. O Caso Bosman foi
responsável por modificar significativamente o futebol europeu. A partir dele, a
transferência de jogadores entre clubes de países da UE se tornou um mercado
alucinante em constante transição. Esse caso foi uma grande influência para a Lei
Pelé. Lei criada com o objetivo de dar mais transparência e profissionalismo ao
esporte nacional. O Fim da Lei do Passe, (ou seja, o fim do vinculo entre atleta e
clube) e a obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresa, eram o seu
carro chefe. Tanto o Caso Bosman quanto a Lei Pelé vieram para tentar melhorar
algo. No entanto, como em muitas leis e/ou regras, existem nelas brechas e pontos
negativos.
Portanto neste trabalho, analisamos como o Caso Bosman modificou de forma
positiva e/ou negativa, a prática do futebol e o desempenho econômico dos clubes.
Ademais, dentro dessa análise, observamos como ele influenciou a Lei Pelé, e como
1 Mestranda, UNICAMP, Simone.gpaiva@yahoo.com.br
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estes se contrapõem e se assemelham, principalmente pensando na globalização
do esporte e nas necessidades do futebol.
METODOLOGIA
Em termos metodológicos, foi feito uma pesquisa documental, onde foram
analisadas a Legislação esportiva brasileira e o Tratado de Roma, abordando
principalmente a Lei Pelé e o Caso Bosman, respectivamente.
DISCUSSÃO
Tanto os proponentes da Lei Pelé como do Caso Bosman, acreditavam que o fim
do passe favoreceria tanto os clubes grandes quanto os pequenos. Hoje se observa
que isso foi só mais um passo para o abismo que se abria. Com a abertura das
fronteiras europeias, as equipes se tornaram internacionais, o número de nacionais
do país em questão caiu e com o passe livre, não foi necessário muito tempo para
que os brasileiros se tornassem os mais populares na Europa (SCHMIDT, 2007). Mc
Ardle (2000) foi enfático em afirmar que nos próximos vinte anos muitos clubes
menores correm o risco de sumir. E eles não estavam enganados. No Brasil, se viu
o esse efeito, agravado por uma administração amadora e clubes dependentes de
financiamento estatal, que levaram vários clubes tradicionais do país a quebrarem.
Isso também de observou na Europa. Com o produto futebol se tornando mais
rentável, a maior injeção de dinheiro pela TV, patrocínios, acionistas e entrada
de capital estrangeiro, o abismo entre clubes grandes e pequenos cresceu e a
competitividade se tornou previsível. Com a capacidade financeira ficando cada
dia mais evidente, os clubes ricos comprando os melhores jogadores e pagando
salários fora do padrão, os menores foram desaparecendo ou virando coadjuvantes.
A competitividade dentro das ligas ficou restrita somente aos top clubs, tanto no
Brasil quanto na Europa.
CONCLUSÃO
A ideia de possibilitar que o jogador de futebol tivesse a mesma liberdade de
um trabalhador comum é justa. No entanto, não se pensou que, ao alterar tal medida,
haveria tantas mudanças e que isso, teve efeito altamente negativo nos clubes de
menor expressão ou de menor poder aquisitivo, pois o sistema de negócio do futebol
nada mais é que um modelo neoliberal de administração e gerenciamento. Hoje se
vê apenas a hegemonia, o futebol se perdeu em um sistema louco que só inflaciona
a cada dia e que apesar de buscar saídas como o fair play financeiro, se perde no
poder e hierarquia dos gigantes. Na Europa, o dinheiro sobra e se desperdiça, no
Brasil, falta e desaparece. A legislação parece que se tornará cada dia mais presente
dentro do futebol, principalmente para tentar controlar o sistema que está em
constante transformação e que corre o risco muito mais de implodir que evoluir.
REFERÊNCIAS
MCARDLE, D. “They’re playing R. Song”. Football and EU law after Bosman”. 2000
Disponivel em: http://library.la84.org/SportsLibrary/FootballStudies/2000/FS0302f.pdf.
Acesso em 23 de Dezembro de 2016.
SCHMIDT, Daniel. The effects of the Bosman-case on the professional football leagues
with special regard to the top-five leagues. University of Twente, Holanda, 2007. 96 p.
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O PATROCÍNIO MÁSTER E ESPORTIVO DOS CLUBES
DE FUTEBOL DA EUROPA
Luana Dantas1
Wagner Barbosa Matias2
PALAVRAS-CHAVE: Futebol espetáculo; Clubes; Patrocínio Máster.

INTRODUÇÃO
O futebol é um fenômeno esportivo mundial que desde os anos 1970 se
consolida como um lócus privilegiado de acumulação de capital. As frações da
burguesia com a reestruturação do modo de produção capitalista a partir daquela
década intensificou a busca por novos territórios e setores que pudessem atender a
necessidade do capital de gerar mais lucro (MÉSZÁROS, 2011).
A “indústria” do futebol movimenta cerca de R$500 bilhões por ano3.
Entretanto, ela não desenvolve de forma homogênea, ainda que seja combinada, ela
é desigual. Nesse sentido, a centralidade da produção mercantil do futebol está num
conjunto de países da Europa, destacam: Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália4.
A internacionalização dos jogos dos clubes com as transmissões por meio
da televisão atraem para as equipes patrocínios de empresas que procuram
expandir os seus negócios5. Desse modo, este estudo procura identificar quais são
os setores da economia que patrocinam os clubes da primeira divisão das ligas
inglesa, espanhola, alemã e italiana na temporada 2016/2017, bem como quais são
as principais fornecedoras de material esportivo que domina este mercado. Para
tanto foi realizada uma pesquisa documental, de caráter qualitativo e quantitativo.
O PATROCÍNIO MÁSTER E ESPORTIVO DOS CLUBES EUROPEUS
O setor que mais está presente como patrocinador principal ou máster dos
clubes são as casas de apostas (22,2%), seguida das empresas de produção de
automóveis, acessórios e pneus (13,2%), de companhias aéreas (8,8%) e bancos
(8,8%). As ligas com mais empresas nacionais patrocinando as equipes são: italiana
1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, wagner.matias@outlook.com
2 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, wagner.matias@outlook.com
3 Informação disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/brasil-movimenta-apenas-2-domercado-da-bola-13026765. Acesso em: 16/06/2016.
4 Informação disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/os-25-campeonatos-defutebol-mais-valiosos-do-mundo#11. Acesso em: 04/03/2017.
5 Registra-se que o futebol é também um setor de lavagem de dinheiro. Informação disponível
em:http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,clubes-sao-usados-para-lavagem-de-dinheiro-dotrafico-de-drogas-imp-,1614064. Acesso em: 15/06/2016.
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e a alemã; Já o contrário é a liga inglesa, com apenas 30% dos patrocinadores
locais. O maior patrocínio é o da Chevrolet com o Manchester United de US$ 80
milhões por ano6.
No que se refere ao fornecimento de material esportivo a disputa é entre a
Adidas e Nike. O domínio é da primeira com 17 clubes (21%), seguida pela Nike
com 15 equipes (19%). Na sequência estão a Joma com 8 clubes (10,2%) e a Puma
com 5 times (6,4%). Ao todo a Adidas e Nike fornecem 40% de todo o material,
principalmente para os maiores clubes7. Registra-se que o maior contrato é da
Adidas com o Real Madrid (US$ 158 milhões por temporada)8.
Observa-se que nas parcerias com os clubes há uma presença de grandes
empresas de diferentes nacionalidades, muitos de setores com pouca ou nenhuma
relação direta com o futebol, porém atuam nesse esporte como uma forma de fazer
o seu capital girar e ampliar os lucros (PRONI, 2000).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que tange ao patrocínio máster destaca-se a presença das casas de apostas.
Elas não estão presentes apenas na liga alemã por uma proibição legal. O patrocínio
desse segmento é constantemente alvo de críticas e de investigações sobre a
combinação de resultados9.
No campo do fornecimento de material esportivo o domínio é da Adidas e Nike.
A “guerra” entre essas marcas movimenta milhões em todo o mundo e estabelece
com os grandes clubes uma relação entre duas empresas, sendo que uma precisa
da outra para ampliar a visibilidade e consumo de seus produtos.
REFERÊNCIAS
LUZ, D. C. Da. et al. Do amadorismo ao futebol-espetáculo:Uma reflexão acerca dos clubes
de futebol brasileiros.The jornal of the Latin American Socio-cultural Studies of Sport,
Curitiba, v. 5, n.1, p.34-45, 2015.
MÉSZÁROS, I. Para Além do Capital. São Paulo: Boitempo, 2011.
PRONI, M. W. A metamorfose do futebol. São Paulo: UNICAMP, 2000.

6 Informação disponível em: https://esportes.terra.com.br/lance/saiba-quanto-os-clubes-dapremier-league-ganham-com-patrocinio,cade3d65804318542e1236d2bff780e8q8z461at.html.
Acesso em: 04/03/2017.
7 Informação disponível em: http://www.showdecamisas.com.br/2016/11/ranking-das-camisas-maisvaliosas-da.html. Acesso em: 04/03/2017.
8
Informação
disponível
em:http://www.forbes.com.br/listas/2016/05/10-clubes-com-maispatrocinio-no-futebol-mundial/. Acesso em: 04/03/2017.
9 Informação disponível em:www.globoesporte.com/futebol/noticia/2016/07/apostas-movimentamr-48-trilhoes-em-2015-e-mafia-financia-fraudes.html. Acesso em: 04/03/2017.
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PATROCÍNIO ESPORTIVO DAS EMPRESAS ESTATAIS:
O PROTAGONISMO DO FUTEBOL E DAS ENTIDADES
DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPORTE.
Fernando Mascarenhas1
Claudia Catarino Pereira2
Fernando Henrique Silva Carneiro3
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Estado; Empresas Estatais; Patrocínio.

1 INTRODUÇÃO
Compreendemos por empresa estatal aquelas entidades jurídicas dotadas de
direito privado, onde a maioria do capital votante pertence à União, dialogando com
a lógica do mercado e com o interesse governamental (BRASIL, 2016). Ao analisar o
financiamento das políticas públicas de esporte no Brasil, observamos o importante
papel desempenhado pelas empresas estatais, sendo essencial analisar as tomadas
de decisões e as ações desenvolvidas por estas empresas para compreensão do
cenário esportivo brasileiro. Por serem incipientes as pesquisas sobre essa temática,
faz-se importante e necessário aprofundar esta discussão (MASCARENHAS, 2016).
O presente estudo tem por objetivo analisar o montante e o direcionamento do
patrocínio esportivo das 5 empresas estatais que mais gastaram com o esporte no
período de 2004 a 20154.
2 METODOLOGIA
Na presente pesquisa exploratória, de cunho qualitativo e quantitativo,
recorremos aoSistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (E-SIC) para
coleta de dados. Para análise dos dados, utilizamos os indicadores de montante e
direcionamento dos gastos. Os valores foram deflacionados pelo Índice Geral de
Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) a preços de 2015.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
A partir da lista de 159 empresas estatais5, detectamos que 246 realizaram o
1 Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília, fernando.masca@outlook.com
2 Universidade de Brasília, claudiacatarino_@hotmail.com
3 Universidade de Brasília, fernandohenriquesc@gmail.com
4 Período determinado pelos Planos Plurianuais (PPA’s) dos governos do presidente Lula e do
primeiro governo da presidenta Dilma.
5 Lista informada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: http://www.
planejamento.gov.br/assuntos/empresas-estatais/empresas-estatais-federais.
6 Caixa Econômica Federal, Petrobras, Petrobras Distribuidora, Liquigás, Transpetro, Gás Brasiliano,
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patrocínio esportivo em mais de R$ 3 bilhões nos 12 anos analisados. Ao analisareste
montante, chegamos ao ranking das 5 empresas que mais gastaram com o esporte:a
Caixa Econômica Federal (CEF) lideracom R$ 1.273 milhões (37% do gasto de todas
as estatais), seguida pela Petrobras7 com R$ 996 milhões (29%), pelos Correios
com R$ 668 milhões (20%), pela Eletrobrás com R$ 244 milhões (7%) epelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com R$ 66 milhões
(2%). Este grupo representa 95% do montante de patrocínio de todas as empresas
estatais.
Averiguando o direcionamento do gasto, observamos a centralidade do
patrocínio ao futebol. As empresas pesquisadas gastaram mais de R$ 690 milhões
com o patrocínio a equipes e campeonatos de futebol, o que representou 21% do
total de patrocínio.
No gasto com entidades de administração do esporte (Comitê Olímpico
Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Organizador dos Jogos Pan2007, confederações de esportes olímpicos, dentre outros), as empresas estatais
patrocinaram17 confederações8e 3 grandes eventos esportivos9em mais de R$ 1.934
milhões (59% de todo o patrocínio das estatais pesquisadas).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O patrocínio ao futebol e às entidades de administração do esporte
corresponderam a 80% de todo o patrocínio das 5 empresas pesquisadas.
Analisamos que as ações de patrocínio realizadas priorizaram o esporte de alto
rendimento e a realização de grandes eventos esportivos, o que nos possibilita
visualizara importância da determinação estatal para realização daquelas ações no
campo esportivo e a interferência da função econômica do Estado como pano de
fundo do patrocínio esportivo realizados pelas empresas estatais.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto nº 8.845, de 27 de dezembro de 2016. Brasília, 2016. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8945.htm. Acesso
em: 17 mar. 2017.
MASCARENHAS, F. O orçamento do esporte: aspectos da atuação estatal de FHC a Dilma.
Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte. São Paulo, v.30, n.4, p.963-980, out/dez, 2016.

Correios, Eletrobras, Eletrosul, Infraero, Chesf, BNDES, CMB, Banco do Brasil, BB Tec. E Serv., Furnas,
Basa, Eletronorte, Emgepron, Eletronuclar, Ame, Cdp, Codesp, Telebras.
7 Para objetivos neste estudo, reunimos os gastos de patrocínio da Petrobras e de suas subsidiárias,
formando um grupo composto pelas seguintes estatais: Petrobras, Petrobras Distribuidora, Liquigás,
Transpetro e Gás Brasiliano.
8 Confederações: Boxe, Taekwondo, Esgrima, Levantamento de Peso, Judô, Remo, Handebol,
Ginástica, Atletismo, Desporto Aquático, Basquetebol, Lutas Associadas, Ciclismo, Canoagem,
Hipismo, Tênis e Futebol de Salão.
9 Jogos Pan-Americanos 2007, Jogos Mundiais Militares 2011 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016.
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ANÁLISE DO PROGRAMA BOLSA ATLETA
UNIVERSITÁRIA UNB (2011-2015)
Ana Kelly de Morais Silva Belato1
RESUMO
Trata-se de uma pesquisa social exploratória para análise do Programa Bolsa Atleta Universitária da
Universidade de Brasília (PBA-UnB). Orientados pelo modelo analítico de políticas sociais (BOSCHETTI,
2009), adotamos os procedimentos de levantamento documental e pesquisa bibliográfica.Os dados
iniciais demonstram que PBA-UnB possui abrangência restrita, mas com potencial de ampliação.
Ademais, observa-se que essa política estimulou o desenvolvimento do esporte universitário na UnB.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas Esportivas; Esporte Universitário; Bolsa Atleta.

1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo realizar a análise inicial da abrangência e
financiamento do Programa Bolsa Atleta Universitária da Universidade de Brasília
(PBA-UnB), desenvolvido pela Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA), vinculada
ao Decanato de Assuntos Comunitários (DAC).
Como balizador deste estudo, adota-se como pressuposto o entendimento de
que é dever do Estado fomentar o esporte como direito e aspecto importante para
a construção da cidadania e desenvolvimento humano. No ordenamento jurídico
nacional, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) é o marco regulador na garantia
dos direitos de cidadania no país, mais especificamente o Artigo 217 determina
que “É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como
direito de cada um”. A responsabilidade estatal em destaque na redação demanda
do Estado a promoção de ações (diretas ou indiretas2) que venham a garantir a
consubstanciação deste direito.
Dentro do conjunto de elementos necessários à materialização do direito
ao esporte, destacamos o papel estatal de organização de políticas públicas,
principalmente capazes de assegurar o desenvolvimento integral dos indivíduos,
conferindo legitimidade aos cidadãos para exercerem “plenamente”3 sua cidadania.
Ao nos referir às políticas públicas, destaca-se a interpretação de Pereira (2008)
sobre o caráter público dessas ações, que as amplia para além das fronteiras estatal.
1 Universidade de Brasília (UnB), anakellymsbelato@gmail.com
2 Entendemos por ações indiretas aquelas em que o Estado não é o executor direto, restringindo-se
às funções de financiamento e/ou fiscalização. A título de exemplo, podemos citar algumas parcerias
celebradas com o Terceiro Setor.
3 As aspas nesse caso justificam-se, pois – em nosso entendimento - o exercício pleno de uma
cidadania exige uma outra sociabilidade, na qual a riqueza material e imaterial socialmente produzida
seja equanimemente compartilhada pelo conjunto da humanidade.
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Em outras palavras, a ação pública estende-se para a sociedade, cuja presença
potencializa sua representatividade, poder de decisão e condições de exercer o
controle sobre a sua própria reprodução e sobre os atos de decisão do governo.
Destarte, para Pereira (2008), o que define a política pública é seu caráter universal/
público e não por ser estatal (Estado) ou coletiva (de grupos particulares da
sociedade) e muito menos individual.
2 METODOLOGIA
Face ao exposto nos objetivos, adotou-se um delineamento metodológico
norteado pela preocupação de identificar a essência do fenômeno investigado,
neste caso, as políticas públicas para o esporte universitário. No entanto, essa
análise de um objeto específico, não se realiza apartada de aspectos mais gerais
relacionados a sua constituição, tais como: o papel do Estado e suas inter-relações
com a sociedade civil.
De forma mais particular, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa social
exploratória, de caráter qualitativo-quantitativo, dedicando-se ao desvelamento
dos processos inerentes a um determinado aspecto da realidade social (MINAYO,
2007). O objeto da realidade a ser analisado é a política de esporte universitário
brasileira, mais especificamente o Programa Bolsa Atleta Universitária (PBA-UnB).
Na dimensão técnico-instrumental, optamos pelos procedimentos metodológicos
de pesquisa documental e revisão bibliográfica (SÁ SILVA; ALMEIDA; GUINDANI,
2009). A revisão bibliográfica realizou-se a partir do contato com referencial teórico
de disciplinas dos programas de pós-graduação em Educação Física e Política Social,
ambos da UnB. Os temas presentes nessas leituras foram: a) políticas públicas; b)
políticas esportivas; c) análise e avaliação de políticas sociais; e, d) financiamento.
Em relação à pesquisa documental, em função da natureza e conteúdo
dos documentos coletados, podemos caracterizá-los como fontes primárias
(ou seja, documentos sem prévio tratamento analítico), quais sejam: a) Estatuto
da Universidade de Brasília - UnB4; b) Relatórios de Gestão UnB (2011 a 2015)5;
c) Relatórios de Gestão UnB/DAC/DEA (não disponíveis online); d) Editais do
Programa Bolsa Atleta (não disponíveis online).
Para análise e discussão dos dados seguimos o método de análise e avaliação
de políticas sociais, proposto por Boschetti (2009), composto por três aspectos:
(i) Configuração e abrangência dos direitos6; (ii) Configuração do Financiamento e
Gasto7 (forma de organização); e, (iii) Gestão e Controle social8. A autora da proposta
analítica enfatiza a necessidade que os aspectos e indicadores sejam considerados
4 Disponível em: www.unb.br/transparencia_unb/unb/estatuto_da_unb.
5 Disponível: http://www.dpo.unb.br/documentos.php.
6 Esse aspecto tem como objetivo delinear um quadro dos direitos e/ou benefícios de uma política
e/ou programa social, destacando suas características essenciais (BOSCHETTI, 2009).
7 O estudo do financiamento auxilia na compreensão da estrutura orçamentária e impactos na
natureza e alcance dos direitos de uma determinada política (BOSCHETTI, 2009).
8 O terceiro aspecto de análise busca demonstrar como está estruturada a organização e gestão
da política e/ou programa avaliado, parametrizado pelos princípios contemporâneos de gestão
federada, democrática e participativa, estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (BOSCHETTI,
2009).
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(e até mesmo revistos) a partir das especificidades de cada objeto de pesquisa.
No caso deste estudo, utilizaremos a Gestão do PBA-UnB (forma de organização),
critérios de acesso e permanência, fontes de financiamento e gastos, demonstrativo
do quantitativo de bolsas anual, modalidades esportivas contempladas, no período
de 2011 a 20159.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
A DEA foi criada pelo Ato da Reitoria nº 269/94, em 02/03/1994, com a
competência de organizar programas e projetos comunitários com vista à execução
de uma política artístico-cultural e esportiva no âmbito da UnB. O Serviço de Esporte
e Lazer (SEL), subordinado à DEA, tem por objetivo estimular o desenvolvimento
esportivo na UnB. Este setor é o responsável pelo PBA-UnB, incentivo criado em
outubro de 2011, destinado a propiciar aos estudantes/atletas, selecionados por
edital, o recebimento de uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 pelo período
de 12 meses, como forma de estímulo à participação nos treinamentos desportivos
com vistas a representar a UnB em competições.
Compreendemos que, para os objetivos desta pesquisa, é importante localizar
o esporte universitário dentro da legislação esportiva nacional. Nesse sentido,
tendo como referência teórica as três dimensões esportivas preconizadas por
Tubino (2001)10, consideramos que o esporte universitário insere-se no desporto
educacional, categoria presente no artigo 3º da Lei Pelé (9.615/1998). Mais
recentemente, considerando as alterações do Decreto nº 7.984/201311 à Lei Pelé,
podemos situar o esporte universitário dentro da “subcategoria” esporte escolar.
Ou seja, trata-se da experiência esportiva que pode ser praticada em competições,
eventos, programas de formação, treinamento, complementação educacional,
integração cívica e cidadã, desde que organizados pela Confederação Brasileira de
Desporto Universitário (CBDU)12.
Os autores Silva, Machado & Dias (2014), retomando Coelho (1984), descrevem
o esporte universitário como um esporte de formação, cuja função principal é social,
visando o bem-estar do estudante universitário. Diante dessa concepção, entendem
ser impossível negar a contribuição do esporte acadêmico para aproximação do ser
humano de seu relacionamento, do incentivo ao coleguismo e, também, do incentivo
à formação de novas lideranças. Por ora, considerando o escopo deste artigo, não
cabe fazer uma problematização dessa conceituação, destaca-se tão-somente seu
alto grau de idealismo e mistificação.
A despeito das problematizações teórico-filosóficas, o reconhecimento do
9 O período inicial estudado justifica-se por ser a gênese do programa e o período final pelo último
relatório disponível.
10 As três dimensões do esporte são, conforme Tubino (2001): esporte-educação, esporte-participação
e esporte-performance. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/1858543/livro--dimensoes-sociais-do-esporte
11 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7984.htm.
Regulamenta a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto.
12 Instituição regulamentada pelo Decreto-Lei nº 3.617/1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del3617.htm. Estabelece as bases de organização dos desportos
universitários.
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esporte universitário demanda a estruturação e fomento de uma política para o
setor. Todavia, a presença do poder público no âmbito do esporte universitário não
ocorre sem que se façam presente interesses contraditórios, que geram disputas
em seu interior. De forma análoga, Behring e Boschetti (2006) destacam que as
políticas sociais não são apenas espaços de confrontação de tomadas de decisão,
mas constituem elementos de um processo complexo e contraditório de regulação
política e econômica das relações sociais.
Ao explorar a produção científica das políticas públicas de esporte e lazer no
Brasil, encontramos um significativo aumento de estudiosos e grupos de pesquisa
que vêm se dedicando ao tema (AMARAL, 2014). Ao mesmo tempo, é importante
ressaltar as pesquisas existentes sobre o Programa Bolsa Atleta em âmbito Nacional13
(GUIMARÃES, 2009; CORRÊA, 2014), porém inexistem estudos sobre o PBA-UnB.
Para contribuir com o preenchimento desta lacuna, propomos a realização de análise
inicial do programa sem a pretensão de esgotar as possibilidades de investigação.
Dentre as informações do programa, destacamos inicialmente as
condicionalidades de acesso e permanência14, que reforçam a primazia na realização
de eventos ligados ao esporte espetáculo, tais como: os Jogos Universitários
Brasileiros - JUBs. Além disso, registra-se a necessidade de que o beneficiado
esteja federado e apresente performance esportiva de destaque nacional. Tais
critérios reproduzem comportamento análogo às características da política pública
de esporte em âmbito nacional. Athayde (2011) corrobora com esse argumento
quando destaca, que em virtude da hegemonia conquistada pelo “esporte de alto
rendimento” esse vem sendo – ao longo da história brasileira – o padrão balizador
das políticas públicas para o setor, acarretando em políticas baseadas na focalização
e setorialidade, tendo como escopo interesses antagônicos a uma perspectiva
inclusiva e de combate às desigualdades.
No tocante às fontes orçamentárias do PBA-UnB, em destaque no próximo
tópico, cabe informar que elas derivam do Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI/FUB15, Programa de apoio à Reestruturação das Universidades Federais –
REUNI/FUB16 e recurso orçamentário FUB/DAC/DEA17.
13 Lei nº10.891/2004, que institui o Bolsa-Atleta. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L10.891compilado.htm.
14 a) Estar regularmente matriculado em curso presencial de graduação ou pós-graduação na UnB
em qualquer dos Campi; b) Ter entre 17 e 24 anos incompletos prioritariamente; c) Estar em plena
atividade esportiva, comprovada na Carta de Recomendação do Técnico; d) Apresentar Rendimento
Acadêmico ; e) Apresentar comportamento ético e íntegro e não ter sido alvo de advertência por
comportamento antiético; f) Por se tratar de uma bolsa para o estudante-atleta, esta não poderá ser
acumulada a outras bolsas ou estágios e trabalho remunerado com carteira assinada e/ou contrato; g)
Estar preferencialmente vinculado às equipes representativas ou Clubes Desportivos Universitários
da UnB ou a Federação Esportiva da modalidade; h) Estar cadastrado no Programa de Apoio às
Pessoas com Necessidades Especiais - PPNE, no caso de estudante atleta com deficiência; i) Efetuar
a inscrição no prazo estabelecido por este Edital e apresentar a documentação exigida para ingresso
no PBA–UnB ; j) As modalidades atendidas pelo PBA-UnB serão, prioritariamente, as ofertadas nos
eventos esportivos oficiais organizados pela Federação de cada modalidade esportiva, CBDU e UnB.
15 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Disponível em: http://www.dpo.unb.br/pdi.php.
16 Plano de apoio a Reestruturação das Universidades Federais – REUNI. Disponível em: http://
novoportal.unb.br/administracao/decanatos/deg/expansao.php.
17 Fontes de Recursos Fundação Universidade de Brasília – FUB. Disponível em: http://www.dpo.
unb.br/documentos/Cartilha_de_Execucao_da_Despesa.pdf.
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Conforme dados analisados nos relatórios de Gestão da DEA/DAC/UnB,
apresentamos os resultados a seguir:

Gráfico 01- Comparação entre Custos anuais e Quantidade de bolsistas PBA-UnB – 2011 a 2015
(Valores deflacionados pelo IGP-DI18).
Fonte: Relatórios de Gestão UnB/DAC/DEA. Elaborado pela autora.

O montante pago aos 94 bolsistas no ano de 2011 foi de R$ 139.508,78, referente
aos meses de outubro a dezembro, quando o valor da bolsa concedida era de R$
360,00. A partir de junho de 2012, o valor unitário foi reajustado para R$ 400,00,
sem que houvesse contingenciamento de créditos orçamentários e despesas
financeiras naquele ano. Entretanto, é importante destacar que o valor repassado
pela fonte orçamentária do REUNI19 para pagamento de 188 bolsistas no ano de
2012 contemplou apenas 3,7% da demanda institucional.
No ano de 2013, das 188 bolsas inicialmente foram utilizadas 100 (devido aos
critérios de acesso/permanência) e o ano encerrou com apenas 94 beneficiários.
Em dezembro daquele ano, registra-se a realização de reunião de grupo de trabalho
para repensar uma nova estratégia político-institucional de financiamento a fim
de garantir o orçamento do PBA-UnB. Os efeitos dessa ação são observados no
ano seguinte, momento em que ocorreu um considerável aumento no quantitativo
de bolsas, sendo contempladas 199 das 200 oferecidas, esse crescimento está
relacionado ao recurso orçamentário disponibilizado pela FUB/DAC/DEA20.
A partir do ano de 2015, foram ofertadas 250 bolsas, aumento concedido e
amparado na aprovação do Edital PBA-UnB 2015, que reforçou o orçamento da fonte
FUB/DAC/DEA para a rubrica PBA-UnB/DEA, recurso específico para cumprimento
dos custos do programa. Esse investimento nos estudantes/atletas fez emergir
possíveis resultados esportivos, como a conquista pela UnB do terceiro lugar entre
as Universidades Brasileiras e o primeiro lugar entre as Instituições Federais no
Ranking Nacional da CBDU21.
18 O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) foi instituído em 1944 com a finalidade
de medir o comportamento de preços em geral da economia brasileira. Trata-se de uma média
aritmética, ponderada dosseguintes índices: Índice de Preços no Atacado - IPA, Índice de Preços ao
Consumidor - IPC e Índice Nacional da Construção Civil – INCC.
19 Este Programa foi encerrado em 2014. Disponível em: http://informa.unb.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=496:dea-lanca-edital-de-bolsa-atleta-universitaria&catid=139&Itemid=102
20 No dia 12 de junho de 2014 foi votada pauta com o Edital do PBA-UnB no Conselho de Administração
– CAD/UnB, que aprovou, por aclamação, a resolução que garantiu o financiamento específico para
o programa e ainda foi solicitado a inclusão de item para participação de atletas com deficiência na
resolução deste.
21 Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU. Disponível em: http://www.dpo.unb.
br/documentos/Relatorio_Autoavaliao_2015.pdf.
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Tabela 01- PBA-UnB - Comparativo Anual de Bolsistas por Modalidades
Modalidades
Atletismo
Basquete
Boxe
Canoagem
Ciclismo
Futebol
Futsal
Ginástica Rítmica
Handebol
Jiu-Jítsu
Judô
Karatê
Kendô
Natação
Remo
Rugby
Taekwondo
Tênis
Tênis de Mesa
Triatlo
Voleibol
Xadrez

Total
Nº de Modalidades
Total de Atletas/Ano

2012
FEM
MASC
2
2
8
11
0
0
1
2
1
0
0
25
13
15
0
0
14
14
0
7
3
4
2
4
0
0
6
7
0
2
0
0
5
1
3
2
1
2
0
2
12
12
2
3

73
18
188

115

2013
FEM
MASC
1
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
9
7
5
0
0
12
7
0
6
2
1
1
2
0
0
3
3
0
2
0
0
2
0
3
0
0
0
0
2
7
5
2
2

40
18
94

54

2014
FEM
MASC
2
3
8
13
2
0
3
4
0
1
15
0
11
15
3
0
15
10
1
6
2
2
3
5
1
0
3
6
1
2
7
11
4
1
2
4
0
4
0
0
8
6
2
8

94
21
194

100

2015
Total de Bolsas
FEM
MASC
1
4
15
11
12
72
7
4
1
2
3
15
0
1
4
0
20
69
9
17
92
6
0
9
13
8
93
2
5
27
22
6
2
3
4
24
1
0
2
4
7
39
2
0
9
12
12
42
16
3
0
4
3
21
0
4
11
0
0
4
17
14
81
3
5
27

96
22
225

129

701
79
701

Fonte: Relatórios de Gestão UnB/DAC/DEA. Elaboração da autora.

Os dados da Tabela 01 confirmam uma relação direta e lógica entre as
modalidades com maior número de jogadores e maior quantitativo de bolsistas,
uma vez que o benefício é individual. O atendimento total do Programa no
período estudado foi de 701 bolsas cerca de 35% do total de 1.997 alunos/atletas
representantes das equipes esportivas universitárias da UnB, ratificando o acesso
restrito do programa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção de analisar o PBA-UnB tem como objetivo oferecer subsídios a
estruturação da política de esporte universitário local, bem como contribuir com
pesquisas posteriores sobre a temática. O aumento no número de bolsas e do
valor unitário do benefício tornaram o PBA-UnB uma ação expressiva dentro do
orçamento da DEA/DAC/UnB, saltando de R$ 1,6 milhão para R$ 2,4 milhões no ano
de 201522. Isoladamente, essa informação demonstra um potencial de ampliação
do programa. Ao mesmo tempo, observou-se que essa política tem auxiliado a
participação de estudantes/atletas em competições de nível universitário.Se por um
lado, a continuidade no recebimento da bolsa (anual) evidencia uma perspectiva de
garantia aos bolsistas de acesso à vivência da prática esportiva. Por outro lado, a
restrição a determinadasmodalidades e o índice de atendimento de 35% demonstram
que o PBA-UnB possui uma abrangência restrita e focalizada.
ANÁLISIS DEL PROGRAMA BOLSA ATLETA UNIVERSITÁRIA UNB (2011-2015).
RESUMEN: Esta es una investigación social exploratoria para análisis del Programa Bolsa Atleta
Universitaria de la Universidad de Brasilia - PBA-UnB. Embazado por el modelo analítico de políticas
sociales (BOSCHETTI, 2009), adoptamos los procedimientos de levantamiento documental y
22 Valores atualizados pelo Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), para comparação
entre valores de anos diferentes, idem nota de rodapé nº20.
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pesquisa bibliográfica. Los dados iniciales demuestran que el PBA-UnB posee alcance restricto,
pero con potencial de ampliación. Además esa política estímulo el desenvolvimiento del deporte
universitario en la UnB.
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas Deportivas; Deporte Universitario; Bolsa Atleta.

ANALYSIS OF THE UNIVERSITY ATHLETE SCHOLARSHIP PROGRAM - UNB
(2011-2015).
ABSTRACT: This is an exploratory social research for the analysis of the University Athletic Scholarship
Program of the University of Brasília - PBA-UnB. Guided by the analytical model of social policies
(BOSCHETTI, 2009), we adopted the procedures of documentary survey and bibliographic research.
The initial data demonstrate that PBA-UnB has restricted scope, but with potential of amplification.In
addition, it is observed that policy stimulated the development of university sports in UnB.
KEYWORDS: Public Sports Policies; University Sports; Athlete Scholarship.
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A POLÍTICA DE ESPORTE DE UMA UNIVERSIDADE
PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL.
Laura Cecília Leite de Souza1
Junior Vagner Pereira da Silva2
PALAVRAS-CHAVE: Universidade; Esporte; Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO
O esporte é um dos direitos sociais assegurado na Constituição Brasileira
afirmado no artigo 217, sendo as escolas e as universidades responsáveis pela iniciação
na prática esportiva de 48% da população brasileira, indicando o papel importante
que esses contextos exercem na oferta de práticas esportivas. (MINISTÉRIO DO
ESPORTE, 2013).
Para materialização dos direitos sociais, dentre eles, o esporte, se faz necessário
que políticas públicas de esporte sejam fomentadas no âmbito universitário, seja
por intermédio de ações elaboradas e implantadas pela própria Universidade ou
captação de recursos externos via editais, democratizando o acesso da população
ao esporte.
Diante ao exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar a política de esporte
de uma Universidade Pública de Mato Grosso do Sul. Especificamente, busca
identificar os projetos de incentivo à prática esportiva e analisar as dimensões dos
esporte fomentados.
METODOLOGIA
Essa pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa, longitudinal retrospectiva
desenvolvida nos últimos 4 anos (2013-2016). No que tange aos objetivos e a
técnica de investigação, configura-se como descritiva/exploratória e documental,
vez que foram feitas análises de documentos para obtenção dos resultados. Os
documentos analisados foram os relatórios e os editais dos projetos desenvolvidos
pela Coordenadoria de Desporto de uma Universidade Pública de Mato Grosso do
Sul. O tratamento dos dados ocorreu por intermédio da análise de conteúdo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nos 4 anos analisados foi observada a existência de apenas um programa
de incentivo ao esporte, desenvolvido pela Coordenadoria de Desporto/PREAE,
1 UFMS, lcecilials95@gmail.com
2 Dr. UFMS, jr_lazer@yahoo.com.br
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nomeado de “Programa de Desenvolvimento da Cultura e do Desporto”. O estado
tem a responsabilidade de fomentar políticas públicas, sendo ele o produtor de
excelência das mesmas (SOUZA,2006). Logo a existência de um programa esportivo
na instituição é visto de forma positiva, vez que colabora para a efetivação do esporte
como direito social da população, conforme previsto na Constituição Brasileira.
Embora haja um empenho da coordenadoria em desenvolver atividades
esportivas, observou-se a inexistência de programas federais que buscam auxiliar
no fomento e democratização do acesso do esporte no âmbito universitário, como
o Segundo Tempo Universitário e PROEXT.
A respeito das atividades ofertadas pelo programa existente, observouse que foram disponibilizadas 15 modalidades, sendo 11 individuais e 4 coletivas.
As quatro modalidades coletivas (basquete, futsal, handebol e vôlei) concebidas
como tradicionais, reproduzindo algo que já ocorre nas escolas, vez que conforme
identifica Silva e Sampaio (2012) os mesmos são os conteúdos que predominam ao
longo da Educação Básica, corroborando com que haja uma monocultura esportiva.
É importante que novas possiblidades e, modalidades emergentes, dentre elas,
futebol americano, rugby, vôlei de areia, futebol de campo, futevôlei, também
ganhem espaço em programas de esportes nas universidades, favorecendo um
maior rol de opções à comunidade.
Das modalidades esportivas individuais, observa-se a predominância das
artes marciais (Aikidô, Jiu- Jitsu, Judô, Kung-fu e Taekwondo), fator importante,
pois desse modo os alunos têm maiores possibilidades de adequação as vivências
corporais que melhor satisfaçam seus anseios. Outro ponto positivo é a presença
dos esportes com raquetes (tênis de mesa e tênis de quadra) no rol de atividades
ofertadas, superando algumas barreiras, visto que, historicamente, esses esportes
têm uma imagem elitizada veiculada pelas mídias televisivas em decorrência da
necessidade de espaços e matérias apropriados, que por vezes não se encontram a
disposição da maioria da população brasileira.
No que diz respeito as dimensões de esporte que eram trabalhadas as
modalidades, 8 delas tinham caracteristicas do esporte de participação, 5 eram
voltadas ao rendimento e apenas 1 abrangia o esporte educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apenas 1 projeto foi realizado durante os últimos 4 anos, não havendo parcerias
no desenvolvimento da política de esporte da Universidade. Mesmo com a limitação
das modalidades tradicionais, o programa encontrado avança no sentindo de
possibilitar modalidades das artes marciais e dos esportes com raquetes.
REFERÊNCIAS
SOUZA, Celina. Políticas Públicas: Uma Revisão da Literatura. Sociologias (UFRGS), Porto
Alegre, v. 8, n.16, p. 20-45, 2006.
MINISTÉRIO DO ESPORTE. 2013. A prática de esporte no Brasil. Disponível em: http://
www.esporte.gov.br/diesporte/2.html. Acesso em: 15 julho 2016.
SILVA, J.V.P.; SAMPAIO T.M.V. Os conteúdos das aulas de educação física do ensino
fundamental: o que mostram os estudos? R. bras. Ci. eMov 2012;20(2):106-118.
RESUMO SIMPLES | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3037

AVALIAÇÃO DO PLANO BRASIL MEDALHAS 20161
Dirceu Santos Silva2
RESUMO
O objetivo é avaliar os resultados do Plano Brasil Medalhas 2016, bem como analisar o plano como uma
ação política dentro da agenda política do Ministério do Esporte. Trata-se de uma pesquisa descritivaanalítica, com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada a partir dos documentos oficiais
do Ministério do Esporte e a inferição aconteceu por meio da análise de conteúdo. Os resultados
alcançados permitem afirmar que o Plano Brasil Medalhas 2016 não foi eficaz, já que não alcançou seu
objetivo proposto, se comparar com os resultados alcançados. O Plano Brasil Medalhas 2016 também
não foi eficiente, por aumentar o volume de recursos públicos para o esporte de alto rendimento e
não atingir os resultados significativos no quadro de medalhas. No que diz respeito a efetividade
social, o Plano Brasil Medalhas 2016 não impactou na consolidação do Sistema Nacional de Esporte,
uma vez que subsumi os objetivos inicias do Ministério do Esporte, de garantia do esporte e do
lazer como direitos. Os resultados da pesquisa são de grande relevância para o campo das políticas
públicas de esporte e lazer, uma vez que só pode se chegar na excelência de uma ação política a
partir da avaliação. Os dados servem de alerta para o Ministério do Esporte, já que existe o Plano
Decenal de Esporte e Lazer em processo, com o objetivo de colocar o Brasil entre os melhores países
do quadro de medalha dos Jogos Olímpicos de 2020, que será realizado no Japão.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Esportes; Avaliação

INTRODUÇÃO
O Plano Brasil Medalhas 2016 foi lançado em 2012 pela ex-presidente Dilma
Rousseff e pelo ex-ministro do esporte Aldo Rebelo. O objetivo central do Plano
foi colocar o Brasil entre os 10 melhores países nos Jogos Olímpicos de 2016 e
entre os cinco melhores países nos Jogos Paraolímpicos de 2016. O Ministério do
Esporte investiu em modalidades que tradicionalmente o Brasil já teve medalhas e
em modalidades não tradicionais em que o País nunca recebeu medalhas (BRASIL,
2012).
O Plano Brasil Medalhas 2016 se configurou como uma antecipação do Plano
Decenal de Esporte e Lazer, lançado na III Conferência Nacional do Esporte em 2010.
O objetivo central do Plano Decenal de Esporte e Lazer é colocar o Brasil entre os
10 melhores países no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de 2020, que será
realizado no Japão. O Plano Brasil Medalhas 2016 surge como uma tentativa do
governo de antecipar o objetivo de se tornar uma potência Olímpica (BRASIL, 2010;
BRASIL, 2012).
Uma avaliação dos resultados do Plano Brasil Medalhas 2016 é de grande
relevância para compreender o fracasso ou o sucesso do objetivo de uma política
pública. Assim, duas reflexões centrais guiaram a pesquisa: Quais foram as principais
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), dirceu.silva@ufms.br
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ações e razões que levaram a criação do Plano Brasil Medalhas 2016? Quais são as
principiais razões que levaram a escolha Plano Brasil Medalhas 2016?
O objetivo é avaliar os resultados do Plano Brasil Medalhas 2016, bem como
analisar o plano como uma ação política dentro da agenda política do Ministério do
Esporte.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada a partir do método descritivo-interpretativo, com ênfase
apenas na abordagem qualitativa das ações do Ministério do Esporte, relacionadas
ao Plano Brasil Medalhas 2016. A técnica de análise qualitiva possibilitou uma leitura
institucional acerca da gestão da ação política (RICHARDSON et al., 1999).
A coleta de dados foi realizada a partir de um levantamento de documentos
oficias, legislação e normas que regem o Plano Brasil Medalhas 2016. A técnica
utilizada para tabulação e interpretação dos dados foi à análise de conteúdo, que
permitiu o recorte dos textos de acordo com os conteúdos mais signi” cativos, para
a posterior categorização. As fases da análise de conteúdo foram organizadas em
três polos cronológicos: a pré-análise, que teve como objetivo tornar operacionais e
sistematizar as ideias iniciais, ler e escolher a documentação; a exploração do material,
que correspondeu à fase de aprofundamento na leitura e análise; e o tratamento dos
resultados, a categorização, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2009).
A partir dos dados e da literatura científica três categorías de análises foram
selecionadas: avaliação de eficácia; avaliação de eficiência e avaliação de efetividade
social. Essas categorías guiaram a presente pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O modelo de avaliação adotado no artigo é o mais utilizado na literatura
científica das políticas públicas, e distingue os princípios de eficiência, de eficácia e
de efetividade social (ARRETCHE, 2001).
A avaliação por meio da eficácia está relacionada a comparação entre os
instrumentos e os objetivos iniciais explícitos de uma política pública e os seus
resultados finais alcançados (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; ARRETCHE, 2001;
BELLONI et al., 2007).
A avaliação da eficiência busca analisar a menor relação custo e benefício para
alcançar os objetivos de uma ação política, com ênfase na otimização dos recursos
utilizados. Assim, a eficiência é relação entre o esforço empregado na implementação
de uma dada política e os resultados alcançados (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986;
ARRETCHE, 2001; BELLONI et al., 2007).
A avaliação da efetividade social, por sua vez, corresponde a análise da relação
entre a implementação de uma política pública e seus impactos. A partir dos
impactos pode ser afirmado se a política pública foi um sucesso ou fracasso em
termos de uma efetiva transformação das condições sociais prévias das populações
(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; ARRETCHE, 2001; BELLONI et al., 2007).
Os resultados da pesquisa indicam que o Plano Brasil Medalhas 2016 não foi
eficaz, uma vez que os resultados planejados não foram alcançados. A meta central
RESUMO EXPANDIDO | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3039

era colocar o Brasil entre os 10 melhores países no quadro de medalhas dos Jogos
Olímpicos e entre os cinco melhores países nos Jogos Paraolímpicos. No entanto, o
Brasil ficou na 13º no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e 8º no quadro de
medalhas dos Jogos Paralímpicos.
A análise dos dados do Plano Brasil Medalhas 2016 indica que não foi eficiente,
no que diz respeito aos objetivos do plano. No entanto, se compararmos o número
de medalhas, pode-se afirmar que o Brasil teve a sua melhor participação na história
dos Jogos Olímpicos, conforme Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 Participação do Brasil nos Jogos Olímpicos
Jogos Olímpicos

Número de atletas

Ouro

Prata

Bronze

Total de
Medalhas

Colocação Final

1988 Seul

171

1

2

3

6

24

1992 Barcelona

197

2

1

0

3

25

1996 Atlanta

225

3

3

9

15

25

2000 Sydney

205

0

6

6

12

53

2004 Atenas

247

5

2

3

10

16

2008 Pequim

277

3

4

9

16

23

2012 Londres

259

3

5

9

17

22

2016 Rio

465

7

6

6

19

13

Fonte: COB e COI

Apesar da melhor colocação em Jogos Olímpicos o objetivo do Plano Brasil
Medalhas 2016 não foi atingindo. No entanto, existe o Plano Decenal de Esporte
e Lazer, que foi iniciado em 2010 e vai ser finalizado em 2020, com os mesmos
objetivos de colar o Brasil entre os 10 melhores no quadro de medalhas dos Jogos
Olímpicos. A eficiência envolve o montante de recursos financiado e os resultados
alcançados. Assim, nos Jogos Olímpicos de 2020 poderá ser verificado a eficiência
de um ciclo olímpico para outro, o que envolverá o número de recursos públicos
investidos e os resultados alcançados.
O montante investido pelo Ministério do Esporte envolveu entre 2013 e 2016 R$
1,5 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão foi financiado pelo Plano Brasil Medalhas 2016.
Do montante de recursos, R$ 690 milhões foi direcionado ao apoio dos atletas e R$
310 milhões foi destinado a construção de Centros de Treinamento (BRASIL, 2012)
O apoio ao atleta envolveu o Bolsa Pódio, que foi organizado a partir de 4
grupos: o 1º grupo são os atletas clasificados entre o 1º e o 3º do ranking olímpico
ou paraolímpico e ganhará uma bolsa de 15 mil/mês; o 2º grupo são os atletas
clasificados entre o 4º e o 8º e ganhará uma bolsa de 11 mil/mês; o 3º grupo são
os atletas clasificados entre o 9º e o 16º e ganhará uma bolsa de 8 mil/mês; e o 4º
grupo são os atletas clasificados entre o 17º e o 20º e ganhará uma bolsa de 5 mil/
mês (BRASIL, 2013)
Além das bolsas para os atletas, foram criadas outras modalidades como: a Bolsa
Técnico (R$ 10 mil/mês); a Bolsa Equipe Multidisciplinar (R$ 5 mil por profissional/
mês); a Bolsa de Equipamento e material esportivo (R$ 20 mil por Atleta); e a Bolsa
de Apoio a treinamento no Brasil e no exterior e participação em competições
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(custo com diárias e passagens). O apoio à construção, reforma e operação de 22
Centros de Treinamentos (21 olímpicos e 1 paraolímpico), bem como aquisição de
equipamentos esportivos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2013)
Se for analisar o Plano dentro dos objetivos iniciais do Ministério do Esporte
de criação de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer, pode-se afirmar que a ação
política não teve efetividade social. A criação de um Sistema Nacional de Esporte e
Lazer teve como base na garantia do esporte como direito individual e o lazer como
direito social. O Plano Brasil Medalhas 2016 não se adequa a garantia do direito
ao esporte e ao lazer. Trata-se de uma política com ênfase na dimensão do alto
rendimento, que fomenta apenas os atletas que chegaram ao topo.
Além disso, os impactos não foram significativos na melhoria da posição do
Brasil no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Os dados
comprovam que o Plano Brasil Medalhas 2016 foi um fracasso para o Ministério do
Esporte. No entanto, pode ter impactos futuros a partir da construção de Centros
de treinamento.
CONSIDERAÇÕES
O nível de excelência de uma ação política só poderá ser alcançado a partir
da avaliação, uma vez que o ciclo político deve ser pensado para repensar o
próximo. Assim, as avaliações do Plano Medalhas Brasil 2016 permitem afirmar que
o planejamento não foi eficaz, eficiente e não teve efetividade social. O Plano não
contribuiu para um aumento significativo de medalhas, teve dispêndio de recursos
públicos e não impactou na consolidação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer,
objetivo central do Ministério do Esporte
As considerações da pesquisa são de grande relevância para o campo das
políticas públicas de esporte e lazer, uma vez que o Ministério do Esporte tem um
Plano Decenal de Esporte e Lazer em processo, com o objetivo de colocar o Brasil
entre os melhores países do quadro de medalha dos Jogos Olímpicos de 2020, que
será realizado no Japão.
EVALUATION OF THE 2016 BRAZIL MEDALS PLAN
ABSTRACT: The objective is to evaluate the results of the Brazil 2016 Plan, as well as to analyse the plan
as a political action within the political agenda of the Ministry of Sports. It was a descriptive-analytical
research with a qualitative approach. The data collection was done from the official documents of the
Ministry of Sports and the inference was made through content analysis. The results obtained allow
us to affirm that the Brazil 2016 Plan was not effective, since it did not reach its proposed objective, if
compared with the results achieved. With regard to social effectiveness, the Brazil 2016 Plan did not
impact on the consolidation of the National Sports System, since it subsumed the initial objectives
of the Ministry of Sport, guaranteeing sports and leisure as rights. The results of the research are of
great relevance for the field of public policies of sport and leisure, since it is only possible to arrive
at the excellence of a political action from the evaluation. The data serve as an alert for the Ministry
of Sport, since there is a Ten Year Sport and Leisure Plan in process, with the goal of placing Brazil
among the best countries in the Olympic Games of the Olympic Games of 2020, to be held in Japan.
KEYWORDS: Public Policies; Sports; Evaluation

EVALUACIÓN DEL PLAN MEDALLAS BRASIL 2016
RESUMEN: El objetivo es evaluar los resultados de el Plan medallas Brasil 2016, así como analizar el
plan como una acción política dentro de la agenda política del Ministerio de Deportes. Se trata de
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un estudio descriptivo-analítico con un enfoque cualitativo. La recolección de datos se llevó a cabo a
partir de los documentos oficiales del Ministerio de Deportes y inferição pasó a través de análisis de
contenido. Los resultados obtenidos permiten afirmar que Plan medallas Brasil 2016 no fue efectivo,
ya que no alcanzó su objetivo previsto, para comparar con los resultados. El Plan medallas Brasil
2016 tampoco fue eficiente al aumentar el volumen de los recursos públicos para el deporte de alto
rendimiento y no lograr resultados significativos en el cuadro de medallas. Con respecto a la eficacia
social, Plan medallas Brasil 2016 no tuvo un impacto en la consolidación del Sistema Nacional de
Deportes, ya subsumir los objetivos iniciales del Ministerio de Deportes, el deporte y el ocio como
garantía de los derechos. Los resultados de la investigación son de gran relevancia para el ámbito de
la política pública para el deporte y el ocio, ya que sólo se puede conseguir en la excelencia de una
acción política basada en la evaluación. Los datos sirven como una advertencia para el Ministerio de
Deportes, ya que existe Plan de diez años para el deporte y el ócio en proceso, con el fin de colocar
a Brasil entre el medallero parte superior de los países de los Juegos Olímpicos de 2020 que se
realizará en Japón .
PALABRAS CLAVE: Políticas Públicas; deportes; evaluación.
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O DESALINHAMENTO DO CENTRO ESPORTIVO
DE ALTO RENDIMENTO DE CAMPINAS FRENTE À
REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016
Bruno Modesto Silvestre1
Fernando da Silva Pereira2
Olívia Cristina Ferreira Ribeiro3
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Esporte; Megaeventos.

1 INTRODUÇÃO
A construção e implementação do Centro de Esportes de Alto Rendimento de
Campinas (CEAR) foi fruto de uma parceria, firmada em 2006, entre o Ministério do
Esporte (ME) e a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC). O plano inicial do CEAR
previa a estruturação para o treinamento de atletismo, saltos ornamentais, tênis,
taekwondo e badminton e buscava consolidar um local de treinamento para atletas
destas modalidades4.
Em relação ao financiamento para o esporte de alto rendimento, entre outros
programas, o “Plano Brasil Medalhas 2016” (PBM), lançado em setembro de 2012,
anunciou um aporte de R$ 1 bilhão aos esportes Olímpicos e Paralímpicos. Deste
montante, R$ 452, 2 milhões foram destinados à construções, reformas e obtenção
de estruturas em centros de treinamentos (BRASIL, 2014).
Assim, este trabalho teve por objetivo investigar a implementação e
operacionalização do CEAR frente ao Plano Brasil Medalhas 2016.
2 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que buscou construir o arcabouço
teórico e o levantamento de informações por meio da triangulação de dados, em
três perspectivas de análise: (I) elementos produzidos pelo meio; (II) processos
e produtos centrados nos sujeitos ou organizações; (III) processos e produtos
originados pela estrutura socioeconômica e cultural (FLICK, 2009).
Em relação aos documentos produzidos pelo meio realizamos análises
documentais de legislações, relatórios, programas e publicações jornalísticas
relacionados ao objeto de pesquisa. Para buscar as informações necessárias aos
1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), modesto.b@gmail.com
2 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fspereira244@gmail.com
3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), olivia@fef.unicamp.br
4 Dados obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas.
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processos e produtos centrados nos sujeitos ou organizações, foram feitas quatro
entrevistas semiestruturadas com secretários e ex-secretários municipais das
Secretarias de Esporte e Lazer e de Turismo. A preocupação com os processos
e produtos originados da estrutura socioeconômica permeou todas as etapas da
pesquisa, inclusive as visitas ao CEAR.
Efetuamos as análises e discussões oriundas do debate bibliográfico, das
entrevistas e da análise documental por meio dos elementos empíricos propostos
por Boschetti (2009), com atenção para a “configuração dos financiamentos e
gastos”.
3 O DESALINHAMENTO DO CEAR EM RELAÇÃO AO PLANO BRASIL MEDALHAS
Observamos que dentre as 21 modalidades olímpicas contemplados pelo PBM,
três constam no projeto inicial do CEAR (atletismo, tênis e taekwondo). Todavia,
dentre as obras e as reformas anunciadas no plano em questão, não há menção ao
CEAR.
Passados mais de dez anos do anúncio deste centro, foi possível constatar que
apenas a pista de atletismo está em operação. As quadras de tênis estão inativas, a
plataforma de saltos apresenta problemas técnicos e o ginásio, onde ocorreriam os
treinos de taekwondo e badminton, ainda não foi construído. Ademais, a vila para os
atletas que contaria com 120 casas não está concluída e foi parcialmente demolida.
Não há legislação específica para o funcionamento do CEAR, as menções ao
centro no diário oficial de Campinas dizem respeito ao valor para possíveis locações
das estruturas já existentes. Da mesma forma, não há menção ao convênio realizado
entre ME e PMC, sendo que a própria existência do CEAR em documentos nacionais
pode ser averiguada apenas no relatório do Tribunal de Contas da União (TCU, 2011).
A estrutura para a prática atletismo é utilizada, via convênio com a PMC, pelo
“Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima” com contrapartida da manutenção da pista e
a realização de vivências do atletismo com alunos de escolas municipais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de um projeto para o funcionamento do CEAR e a “descontinuidade de
ações governamentais”, conforme apontado no Relatório do TCU (2011, p.72), em
relação às estruturas esportivas, relegou este centro à margem do PBM. Ademais, a
não conclusão das obras e a concessão do espaço para fins privados coloca sobre
o CEAR a incerteza da efetivação de seus objetivos inicias.
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ANÁLISE DO VOLEIBOL PARAENSE: PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES
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Rayanne Mesquisa Estumano7
PALAVRAS-CHAVE: Voleibol paraense; Políticas públicas.

1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa objetiva identificar e compreender as dificuldades que
explicam o pouco progresso do voleibol no Pará buscando também elucidar o papel
do estado no desenvolvimento do esporte por meio da implantação de políticas
públicas. Uma vez que o voleibol paraense se estruturou de forma oficial a partir
da federação em 1973 e atualmente continua ausente em competições de nível
nacional. Ademais, busca contribuir na repercussão da temática, ainda tão pouco
abordada em trabalhos científicos.
2 METODOLOGIA
O estudo é uma pesquisa exploratória de campo com caráter qualitativo.
Para a coleta de dados foi cometido e aplicado, nos primeiros meses de 2017, um
questionário contendo treze perguntas, sistematizadas em três tópicos: Organização
do voleibol; incentivo ao voleibol paraense; dificuldades do voleibol paraense. Foi
encaminhado para o vice-presidente da Federação de Voleibol Paraense (FVP) e
para técnicos de times de voleibol da região metropolitana de Belém. A análise
se deu a partir da leitura de cada questionário respondido buscando encontrar
semelhanças e diferenças das respostas e opiniões dos sujeitos participantes. O
aporte teórico foi escolhido buscando teóricos que discutam o voleibol nacional e a
importância de políticas públicas para o desenvolvimento do esporte.
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade do Estado do Pará (UEPA), lauannarodrigue@gmail.com
3 Universidade do Estado do Pará (UEPA), velosofernandar@hotmail.com
4 Universidade do Estado do Pará (UEPA), pjordana.pj@gmail.com
5 Universidade do Estado do Pará (UEPA), felipe.miranda12@hotmail.com
6 Universidade do Estado do Pará (UEPA), agatalacerdadc@live.com
7 Universidade do Estado do Pará (UEPA), rayestumano@hotmail.com
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3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
O voleibol nacional, no período da década de 80, passou por grandes alterações
nas suas estruturas da profissionalização, como consequência da liberação para
empresas patrocinarem clubes ou entidades desportivas. Nesse período, os atletas
começam a permanecer no Brasil, pois surgiram as primeiras Associações Desportivas
Classistas que ofereciam melhores condições financeiras e estruturais, o que resultou
na maior participação em competições, o voleibol assim passa do amadorismo para
o profissionalismo e sofre um significativo crescimento (WANDERLEY 2001, p. 120).
No entanto é importante entender que nesse contexto o “nacional” não se refere
a totalidade do Brasil, mas se restringe principalmente no sul e sudeste do país,
regiões estas que abrigam os maiores complexos esportivos e onde são formados
os mais qualificados atletas de voleibol brasileiros.
Atualmente voleibol paraense, se apresenta de forma mal difundida, em todo
o estado, pois existem poucas equipes disputando campeonatos promovidos
pela federação, pelo governo do estado ou prefeituras. O resultado da análise do
questionário aplicado para a pesquisa demostra que a FVP é fundamental para
a organização do voleibol no Pará, no entanto, os clubes/times possuem pouca
informação acerca de como a mesma funciona, e também enfrentam uma grande
burocracia para se filiarem. Quanto ao incentivo, este é insuficiente em comparação
as necessidades do esporte. Ademais, os meios de comunicação, principalmente
as redes sociais, são utilizados para divulgação do voleibol, no entanto ainda
pouco explorados em todas as suas possibilidades. Acerca das dificuldades, foram
apontados como fatores a falta de incentivo, divulgação, e principalmente a falta de
investimento.
A questão é: quem deve ser o responsável por incentivar e investir no voleibol
paraense? Na constituição brasileira consta no Art. 217 que é dever do Estado
fomentar práticas desportivas formais e não-formais. Nesse sentido, é necessário
a implantação de políticas públicas, que são conjunto de ações realizadas pelo
Estado, visando ao bem coletivo (SOUZA, 2006, p. 37) e a solução de problemas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o voleibol no Pará está desestruturado e pouco evolutivo devido
a falta de incentivos adequados. O que ratifica a necessidade de implementação
de políticas pulicas. Ademais, a pesquisa, mostra a necessidade de estudos mais
profundos acerca da temática que é pouco abordada em trabalhos científicos.
REFERÊNCIAS
SOUZA, C. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, n. 16, p.
20-45, jul/dez, 2006.
WANDERLEY, M. J. “Sacando” o Voleibol: do amadorismo à espetacularização da
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GESTÃO DO ESPORTE E LAZER E AS PERSPECTIVAS
RELACIONADAS À ESTRUTURA BUROCRÁTICA DAS
INSTITUIÇÕES1
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INTRODUÇÃO
A estrutura administrativa dos departamentos/secretarias municipais de esporte
e lazer apresenta importante atribuição na articulação do processo de organização
e participação popular nas discussões das políticas públicas deste setor, como na
gestão e efetivação das diversas ações oferecidas à comunidade (SAWITZKI, 2012).
Deste modo, o objetivo deste estudo foi caracterizar a estrutura burocrática
das secretarias/departamentos de esporte e lazer dos municípios da microrregião
de Ivaiporã, PR, associando as dificuldades de gestão.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa-descritiva e de campo, os participantes
foram os gestores públicos de esporte e lazer de 09 municípios da microrregião de
Ivaiporã, PR: Cândido de Abreu, Grandes Rios, Ivaiporã, Lunardelli, Manoel Ribas,
Nova Tebas, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí. Para a coleta
de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas na
íntegra, e analisadas de acordo com o método de análise de conteúdo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com relação à estrutura burocrática das instituições provedoras de políticas
públicas de esporte e lazer, são secretarias apenas os municípios de Cândido de
Abreu e Manoel Ribas, os demais são departamentos, sendo que Nova Tebas e São
Pedro do Ivaí estão subordinados a outra secretaria (Educação e Cultura).
Em relação ao quadro de funcionários, Candido de Abreu, Ivaiporã, Lunardelli,
Manoel Ribas e São Pedro do Ivaí possuem maior complexidade burocrática,
1 Este trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Maringá (UEM), pedromenegaldo@hotmail.com
3 Ms.Universidade Estadual de Maringá (UEM), andreiabasei@yahoo.com.br
4 Dr. Universidade Estadual de Maringá (UEM), bendrath@gmail.com
5 Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernandagmilani@gmail.com
6 Dr. Universidade Estadual de Maringá (UEM), fernando.starepravo@hotmail.com
RESUMO SIMPLES | GTT 12 - POLÍTICAS PÚBLICAS
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3047

composta por secretários/chefes de departamento, profissionais administrativos,
professores/técnicos e funcionários de manutenção da infraestrutura. Os demais
municípios carecem de equipe para trabalhar em seus departamentos, tendo
apenas um ou outro funcionário de outros setores públicos para desenvolver as
ações. Menezes (2009) aponta que para o desenvolvimento das políticas públicas
de esporte e lazer é necessário que haja uma quantidade adequada de profissionais
em resposta às demandas das ações municipais, e, qualificada no que diz respeito à
especificidade de formação e capacitação profissional.
Quanto à participação popular nas fases que compreendem o ciclo administrativo
das políticas públicas, inexiste um mecanismo estruturado, tampouco Conselhos
Municipais de Esporte e Lazer, limitando-se a conversas informais e reuniões em
períodos que antecedem eventos esportivos, evidenciando um modelo tradicional
de gestão.
Em relação ao orçamento, apenas 4 gestores souberam informar os valores
repassados, sendo estes: Candido de Abreu (R$ 300.000,00); Ivaiporã (R$
1.000.080,00); Manoel Ribas (R$ 1.000.000,00); Rosário do Ivaí (R$ 25.000,00).
Os demais gestores informaram que não possuem orçamento fixo em seus
departamentos, estando dependentes da liberação de recurso por parte da
prefeitura ou da secretaria em que estão subordinados. Desta forma, verifica-se a
ausência de execução orçamentária mínima para as políticas públicas de esporte e
lazer (ATHAYDE, MASCARENHAS, SALVADOR, 2015).
Os elementos da estrutura administrativa apresentam implicações diretas na
gestão pública, de maneira a gerar adversidades no gerenciamento das ações. As
dificuldades apresentadas pelos gestores estão relacionadas: a falta de recursos
humanos, insuficiência de profissionais para a demanda das ações; carência de
recursos financeiros, os valores destinados não atendem a demanda das ações e
impossibilitam a projeção de ampliação das estruturas físicas; baixa adesão aos
projetos, a comunidade não participa das ações fornecidas pela instituição, fato
este que pode estar associado à imposição da oferta e ausência de participação
popular para diagnosticar as demandas das políticas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os elementos da estrutura administrativa são componentes que por ora podem
se demostrar favoráveis para o bom desenvolvimento das políticas públicas de
esporte e lazer, ou, também associados às dificuldades na gestão das ações, na qual
os gestores estão submetidos a um conjunto de fatores, os quais não conseguem
retraduzir, tornando reduzidas as possibilidades de ampliação das ações e busca
de força frente às disputas e tensões políticas, assim como na legitimação deste
segmento face à gestão pública municipal.
REFERÊNCIAS
ATHAYDE, P.; MASCARENHAS, F.; SALVADOR, E. Primeiras aproximações de uma análise do
financiamento da política nacional de esporte e lazer no Governo Lula. Revista Brasileira de
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E-MARKETING EXPERIENCIAL E A GESTÃO
DE INFORMAÇÕES ONLINE SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER1
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Nara Heloísa Rodrigues3
Gisele M. Schwartz4
RESUMO
Este estudo qualitativo objetivou propor a estratégia de interface do e-marketing experiencial no
aprimoramento da gestão e difusão de informações veiculadas nos sites de Políticas Públicas de
esporte e lazer. Com apoio de revisão bibliográfica, é apresentada a proposta de matriz tipológica
envolvendo os módulos referenciais do e-marketing experiencial, para subsidiar a gestão e
disseminação de informações online.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Lazer; E-marketing.

1 INTRODUÇÃO
A evolução dos sistemas de governança no setor público, possibilitou a criação de
canais responsáveis por produzirem mais transparência na disseminação dos serviços
realizados por meio virtual. Já se fazem notar estudos e iniciativas importantes, para
ampliar a efetividade da difusão de informações online, relacionadas aos programas
e ações em Políticas Públicas de esporte e lazer (ALZAHRANI et al., 2017).
Entre essas iniciativas, podem ser citados os sites governamentais e o Governo
Eletrônico (e-gov). Os avanços permitidos pelas interfaces e pelo formato destas
ferramentas, buscam se aproximar do fornecimento eficiente de informações sobre
Políticas Públicas, fomentando a democratização e a cidadania (MARTINS et al., 2016).
A apreensão destas informações pela população é importante, não apenas para
satisfazer curiosidades, mas, para incrementar o pensamento crítico, a confiança
no governo e deflagrar a qualidade nos estilos de vida (WILLIAMS et al., 2017).
O estímulo para adoção de hábitos proativos e saudáveis, incluindo a prática de
esportes e atividades do contexto do lazer, é parte das premissas das Políticas
Públicas de esporte e lazer. Uma das maneiras de difundir seus programas e ações
está centrada nos recursos do ambiente virtual.
1 Este estudo contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES)
2 LEL- Laboratório de Estudos do Lazer. Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI-UFU), gi_
htavares@yahoo.com.br
3 LEL- Laboratório de Estudos do Lazer (DEF/IB/UNESP- Rio Claro), narahelo@hotmail.com
4 LEL- Laboratório de Estudos do Lazer (DEF/IB/UNESP- Rio Claro), schwartz171@yahoo.com.br
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Entretanto, para que os sistemas utilizados na divulgação dessas ações
governamentais operem de forma a cumprir com eficácia esse papel, é necessário
investimento em um processo comprometido e interfaceado interdisciplinarmente.
Para tanto, devem-se ter, de um lado, as ações de gestão da informação propiciadas
de forma adequada pelo governo, e de outro, a participação efetiva do cidadão nos
processos de cocriação das iniciativas a serem divulgadas (MENDONÇA; ZULIANI,
2017).
Porém, nem sempre isto ocorre no contexto das Políticas Públicas, haja vista os
diversos entraves existentes, tanto na gestão, como na divulgação das informações,
merecendo atenção (SCHWARTZ et al., 2010). Quando o cidadão é devidamente
estimulado a ter acesso, conhecer e participar da construção dos conteúdos das
informações, sua credibilidade aumenta, podendo impactar, inclusive, em alterações
de estilos e hábitos adotados. Este aspecto é decisivo para a ampliação do
envolvimento com a prática regular de atividades físicas, esportivas e do contexto
do lazer, considerando a premência de ações que minimizem as pandemias de
sedentarismo e obesidade que assolam as sociedades.
A qualidade dos recursos utilizados, a inclusão digital e a possibilidade de
interação do cidadão com os meios de divulgação adotados pelo governo, para
Secchi (2009), só são possíveis, quando um cidadão se vê como coautor do modelo
de governança. Portanto, investir na análise, adequação, atualização, gestão e
difusão de informações dispostas nos sites relacionados com programas e ações
em Políticas Públicas de esporte e lazer, representa um desafio, para desencadear
a adoção de hábitos proativos e saudáveis. Com base nessa perspectiva, este
estudo objetivou propor a estratégia de interface do e-marketing experiencial no
aprimoramento da gestão e difusão de informações veiculadas nos sites de Políticas
Públicas de esporte e lazer.
2 METODOLOGIA
O estudo qualitativo foi desenvolvido com base em revisão bibliográfica e
proposta de sugestão de matriz tipológica referente aos módulos do e-marketing
experiencial, para o contexto dos sites de divulgação de programas e ações
em Políticas Públicas de esporte e lazer. Esse estudo evoca reflexões acerca da
complexidade que envolve a gestão de informações no campo das Políticas Públicas
de esporte e lazer, oferecendo estratégias coadjuvantes, de forma sistêmica, para
aprimorar as relações entre a gestão pública e os atores sociais.
Para a pesquisa bibliográfica, foram utilizados os termos e-marketing experiencial
e e-marketing, consultando-se a produção nas bases do Portal Periódicos Capes.
A elaboração do roteiro dos módulos sugeridos em forma de matriz tipológica,
configura uma iniciativa para estimular a efetividade da difusão da configuração de
ações em Políticas Públicas, com vistas ao desenvolvimento cidadão.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos resultados da pesquisa bibliográfica, foi possível perceber uma
especial atenção dos estudos ao e-marketing experiencial no campo de estudos do
marketing. (MICELI; SALVADOR, 2017; RYAN, 2016; SHARMA, 2017). O e-marketing
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experiencial pode promover uma intensa relação com diversos aspectos da vida
humana, sobretudo, por favorecer a sincronicidade e abranger as subjetividades.
Um dos requisitos para se penetrar com sucesso no ambiente online, deve ser o
de compreender as demandas do usuário, para melhorar sua interação, propiciando
experiências, inclusive, propostas por eles. O principal mote das atuais ferramentas
digitais centra-se na perspectiva de difundir conteúdos, associada à promoção de
qualidade na experiência de interação com usuários (NEWMAN et al., 2017; BRODIE,
2017).
Para que o enfoque dos sites sobre programas e ações em Políticas Públicas
de esporte e lazer cumpra adequadamente o objetivo de fomentar mudanças
comportamentais positivas, os gestores devem se valer desse arcabouço teórico
sobre a eficiência do e-marketing experiencial. É necessário favorecer maneiras
para se atingir a atenção do usuário (SHARMA, 2017) e promover a confiança, para
motivá-lo à adoção de hábitos saudáveis.
O usuário deve ser levado em consideração de forma exemplar, por meio de
interação direta com a informação. Para o e-marketing experiencial, o conceito de
experiência se volta para uma perspectiva pessoal e subjetiva, a qual deve afetar a
consciência, por intermédio de diversos critérios ligados à estética, a significados
simbólicos e a respostas hedônicas (LIU, 2017), promovendo respostas nos âmbitos
cognitivo, afetivo, emocional, social.
Estas estratégias devem se pautar na evocação positiva do protagonismo social.
Entretanto, são necessárias mudanças estruturais e organizacionais, para que os
objetivos do e-marketing possam ser alcançados (SALAMAH, 2017). Sendo assim,
apresenta-se a proposta de uma matriz tipológica para adoção das estratégias do
e-marketing experiencial, no âmbito da elaboração dos sites que disponibilizam
informações sobre Políticas Públicas de esporte e lazer.
PROPOSTA DA MATRIZ TIPOLÓGICA ENVOLVENDO O E-MARKETING
EXPERIENCIAL
Com adaptação das propostas de Sheu, Su e Chu (2009) e de Schmitt
(2000), segue a sugestão matriz tipológica envolvendo segmentação da interface
do e-marketing experiencial para melhoria dos sites, baseada em cinco módulos
referenciais experienciais, a saber:
• Módulo experiencial da sensação – visa atingir os sentidos individuais, o
prazer sensorial e a estimulação agradável, para motivar a avaliação positiva
do usuário e envolvê-lo no desejo de futuro envolvimento com o site
• Módulo experiencial afetivo – visa estimular o sentimento do usuário em
relação a determinada informação, promovendo o estabelecimento de
vínculo entre as informações e o usuário
• Módulo experiencial do pensar – visa ativar o pensamento inovador e de
sucesso do usuário, projetando suas necessidades, desejos e interesses
• Módulo experiencial do agir – visa promover a aproximação com a informação,
de modo a instigar a decisão para acção, utilizando recursos como imagens
e vídeos
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• Módulo experiencial relacional e de cocriação– visa atingir o usuário, com
base na estimulação das relações diretas entre as pessoas e as informações
Esta matriz tipológica, ao ser atrelada à construção das plataformas online,
pode imprimir dinamismo, interatividade e cocriação, tanto entre usuários, como
desses com as informações. Assim, essa proposta leva em consideração diversos
factores, para além da arquitetura e da usabilidade técnica do site, considerando os
elementos cruciais que caracterizam a experiência, sobretudo, aqueles que evocam
os aspectos subjetivos e afetivo-emocionais dos usuários.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que esta proposta de matriz tipológica seja efetivada, é necessário que
essas estratégias voltadas ao e-marketing experiencial levem em consideração a
interdependência e o interrelacionamento entre todos os envolvidos, para tornar
positiva a experiência do usuário. Decorrente desses preceitos, pode-se atender
às preferências e se aproximar da satisfação efetiva dos usuários, com sites sobre
Programas e ações sobre esporte e lazer.
Avaliar os sites pelo modo da usabilidade é importante, para se definirem
os aspectos técnicos que agregam valor à vivência. Porém, valorizar a experiência
subjetiva do usuário é crucial, sendo necessário, buscar essa interface baseada nas
estratégias sensoriais, envolvendo sentimentos, emoções, valorização da experiência
vivida e possibilidade de cocriação, para permitir que o usuário seja protagonista no
delineamento da experiência criativa partilhada no site, promovendo o sentir, pensar,
se emocionar, agir e se relacionar.
Conforme alertam Mendonça e Zuliani (2017), apenas disponibilizar informações,
não garante a eficiência de recepção das mesmas. Portanto, as ações nesse sentido
devem atender aos requisitos de qualidade da transmissão da informação por meio
digital. As experiências positivas advindas da possibilidade de interação e cocriação
em sites sobre programas e ações governamentais sobre esporte e lazer, podem
deflagrar uma intenção positiva de envolvimento com as mensagens sobre a
importância de comportamentos favoráveis à adoção de novos hábitos.
Evoca-se a urgência de novos projetos e Políticas de esporte e lazer, que
abarquem as possibilidades de mudanças da realidade. Portanto, é fundamental
que as informações veiculadas ressaltem o comprometimento com a legitimação
do direito ao esporte e ao lazer, promovendo a atenção que esses fenômenos
socioculturais merecem.
E-MARKETING EXPERIENCIAL Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEPORTE Y OCIO
RESUMEN: Este estudio qualitativo objetiva proponer la estrategia de interface de e-marketing
experiencial en la mejora de la gestión y difusión de la información publicada en los sitios de Política
Pública de deportes y ocio. Con el apoyo de revisión de la literatura, se presenta la matriz tipológico
embasada en los módulos referenciales del e-marketing experiencial.
PALABRAS CLAVE: Deportes; Ócio; e-marketing.

EXPERIENCIAL E-MARKETING AND ONLINE INFORMATION MANAGEMENT IN
SPORTS AND LEISURE PUBLIC POLICY
ABSTRACT: This qualitative study aimed to propose the strategy of experiential e-marketing as
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interface to improvement, management and diffusion of information published in Sports and Leisure
Public Policy´s sites. Based on literature review, the proposed typological matrix involving the
referential modules of experiential e-marketing is presented.
KEYWORDS: Sport; Leisure; e-marketing.
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CONHECENDO O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
HEALTH AT SCHOOL PROGRAM
PROGRAMA DE SALUD EN LA ESCUELA
Elisângela de Araujo Rotelli1
Tatielle Goulart Carvalho2
PALAVRAS-CHAVE: Programa Saúde na Escola; Educação; Saúde.

INTRODUÇÃO
Os elementos apresentados nesse resumo estão articulados com uma pesquisa
sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), onde sua ideia central é apontado por
Brasil (2009) resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério
da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos
da rede pública (p.10), já que o espaço escolar pode e está sendo uma porta de
entrada aos tratamentos na melhoria da qualidade de vida dos estudantes, e é uma
forma de atender as necessidades dos alunos no âmbito escolar. Suas ações devem
estar atentas na prevenção de doenças e promoção da saúde de crianças, jovens e
adolescentes, estudantes da rede pública brasileira, por meio de avaliação clínica
e psicossocial, promoção da alimentação saudável, promoção da atividade física,
educação para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso do álcool, tabaco e
outras drogas (CASTRO, 2011, p. 102).
OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo averiguar como o PSE vem ou está sendo
implementado nas escolas municipais de Jataí-GO; averiguar quais os profissionais
estão atuando neste programa e de que forma. Compreender o que é o PSE e
como ele se articula com as políticas/programas do Sistema de Saúde Brasileiro e
identificar a participação da Educação Física na operacionalização dessa política.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo está sendo utilizada pesquisa bibliográfica e
documental. São considerados documentos não apenas os escritos utilizados para
esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a
1 Universidade Federal de Goiás (UFG), rotelli.ufg@gmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), tatiellegcarvalho@gmail.com
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investigação de determinado fato, assim sendo, para os fins dessa pesquisa, diversos
documentos de fontes primárias e/ou secundárias, e os que estão contidos em bases
de domínio público do SUS, como exemplo: BVS e SCielo. Após a coleta de dados,
será realizado uma categorização dos mesmos, analisados com base em referencial
teórico relacionado a essa temática. No decorrer da pesquisa para que surgisse
resultados relacionados as práticas que o PSE tem na cidade de Jataí-GO, fez-se
necessário uma adaptação, partindo de entrevistas em campo com os profissionais
responsáveis e vinculados por essa política pública do Sistema Único de Saúde.
ANÁLISE / DISCUSSÃO
A pesquisa está em andamento, em fase de coleta dos dados. Atualmente em
Jataí-GO, o PSE atende dezenove escolas, destas, dezoito são Municipais e uma
Estadual. O programa utiliza os profissionais que compõem o Núcleo de Apoio a
Saúde da Família (NASF), onde se faz presente, ações de nove profissionais de áreas
distintas, contendo duas nutricionistas, dois fonoaudiólogos, um educador físico,
um psicólogo, dois fisioterapeutas e um médico. Cada profissional é acionado de
acordo com a necessidade que o ambiente escolar solicitar. Para isso são realizadas
reuniões mensais com discussões sobre os temas das ações solicitadas que devem
se enquadrar ao cronograma escolar.
O vínculo da Educação Física na Atenção Básica em Jataí-GO, vem de apenas
um profissional formado na área, onde suas ações são realizadas nas instituições
escolares quando solicitadas. Um exemplo das ações que são realizadas nas escolas
são as brincadeiras lúdicas trabalhadas nas escolas, ou palestras com temáticas da
área e promovendo atividades esportivas e culturais.
CONCLUSÕES
Conforme os dados coletados até o momento, é evidente a forma como o PSE
e os profissionais vinculados ao NASF vem trabalhando no ambiente escolar. Todos
buscam por meio da área em que estão envolvidos trabalhar e intervir de alguma
forma buscando resultados positivos para a comunidade escolar, e a Educação Física
em específico, por partir das atividades propostas pelo Programa Saúde na Escola
a torna um ambiente privilegiado para abordagem de várias temáticas, sendo uma
deles a articulação da educação com a saúde. Como por exemplo as atividades
propostas pelos nutricionistas e o pelo professor de educação física quanto a
alimentação e as práticas escolares das dezenove escolas da cidade de Jataí-GO.
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ESTATUTO DA CIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS DE
LAZER: CAMPINAS/SP
Sílvia Cristina Franco Amaral1
RESUMO
O objetivo foi de analisar o estatuto das cidades e alguns de seus impactos em relação às políticas
públicas de lazer na cidade de Campinas. Metodologicamente foi realizada uma análise do conteúdo
do estatuto e o estudo de dois casos em empreendimentos imobiliários e a contrapartida para o setor
público. O Estatuto da Cidade, legislação aprovada para balizar a urbanização das cidades brasileiras
tem pautado diferentes planos diretores em Campinas. Os últimos anos tem sido de avanço do
capital privado sobre o interesse público. Dois casos são explorados em relação as políticas públicas
de lazer: a construção do maior shopping da região à época e a criação de condomínios fechados e
seus impactos nas áreas circunscritas ao seu entorno.
PALAVRAS CHAVE: estatuto das cidades; políticas públicas;lazer.

O objetivo foi analisar o estatuto das cidades e alguns de seus impactos em
relação às políticas públicas de lazer na cidade de Campinas. Realizou-se análise
do conteúdo do Estatuto da Cidade, legislação aprovada pelo governo brasileiro
para balizar a urbanização das cidades. Discuto virtudes e limites desta legislação
olhando-a sob a ótica das políticas públicas de lazer. Depois identifico impactos da
aprovação de alguns empreendimentos imobiliários, autorizados pelo plano diretor
da cidade de Campinas para as políticas públicas de lazer, verificando avanços e
limites.
Nesta parte do texto exploro alguns aspectos do Estatuto da Cidade (Lei 10.257,
de 10 de julho de 2001), entendendo-o como política pública de Estado instituída
para dar organicidade ao urbanismo brasileiro, respeitando os acordos mundiais em
prol de um desenvolvimento sustentável.
Além disso, Maricato (2010) nos informa que a política urbana, decorrente
do processo deflagrado pelo Estatuto “deve ser desenvolvida pelos municípios,
conforme atribuição da Constituição Federal, cabendo aos estados legislarem sobre
a criação e regulamentação de regiões metropolitanas e à União, a instituição das
normas gerais para o desenvolvimento urbano” (s.p.)
O artigo 2º do estatuto discorre sobre como deve ser elaborada tal política
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais:
I. garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
1 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), scfa@fef.unicamp.br
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transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes
e futuras gerações;
II. gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano;

O principal instrumento para concretizar as mudanças propostas pelo estatuto
é o plano diretor. Este deve ser garantido por uma lei municipal que deve ser revista
pelo menos a cada dez anos e deve expressar a constituição de um pacto social,
econômico e territorial para o desenvolvimento urbano dos municípios brasileiros.
A concepção de Plano Diretor presente no estatuto (em seu artigo 40) pressupõe
enfrentamentos dos principais problemas existentes nas cidades brasileiras,
sobretudo para dirimir as desigualdades sociais.
Certamente o estatuto representou um enorme avanço para a política urbana
brasileira e para garantia dos direitos sociais constantes na Constituição Federal
de 1988, contudo há grandes desafios a serem vencidos para que haja um ganho
real nos termos que o estatuto prevê. O primeiro deles, que se constitui como uma
grande incongruência quando se pensa em sustentabilidade e em espaços urbanos
para atender políticas públicas de lazer, é que os municípios que devem ter plano
diretor são aqueles com uma população maior que 20 mil habitantes ou que tenham
interesse turístico, como descrito no artigo 41.
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados
no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do
plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.
§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser
elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano
diretor ou nele inserido.

Ora, num País cuja estimativa, segundo o IBGE, é de que as populações
residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho
de 2016, seja de 206,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,80%
entre 2015 e 2016, um pouco menor do que a calculada entre 2014 e 2015 (0,83%),
seja distribuída da seguinte forma:
Em 2016, pouco mais da metade da população brasileira (56,4% ou 116,1
milhões de habitantes) vive em apenas 5,5% dos municípios (309), que são
aqueles com mais de 100 mil habitantes.Os municípios com mais de 500 mil
habitantes (41) concentram 29,9% da população do país (61,6 milhões de
habitantes). Por outro lado, a maior parte dos municípios brasileiros (68,4%)
possuem até 20 mil habitantes e representam apenas 15,8% da população do
país (32,3 milhões de habitantes).

Isto significa que a grande maioria dos municípios não tem obrigação de
se adequar ao estatuto das cidades e aprovar plano diretor, ou seja, irão crescer
provavelmente sem qualquer debate sobre os usos do território. O fato é que tal
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situação levará há usos inadequados tanto em termos de sustentabilidade, quanto
de garantia de políticas sociais mais equânimes.
Alguns pontos do Estatuto tocam frontalmente em questões relativas às
políticas públicas de lazer ou que poderiam incentivar a criação de espaços públicos
para o esporte e lazer. No artigo 2 há referencia a isto
VI. ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
... f. a deterioração das áreas urbanizadas;
g. a poluição e a degradação ambiental;
XII. proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;

A partir desta análise do conteúdo do estatuto da Cidade estudamos alguns
aspectos da implementação do plano diretor em vigência da cidade de Campinas,
especialmente aqui destacarei dois casos icônicos em relação as políticas públicas
de lazer do município.
Analisando o município de Campinas, especialmente após a aprovação do
estatuto das cidades, é possível notar a autorização de vários empreendimentos
imobiliários privados. Estudamos dois deles, explorando as virtudes e limites em
relação às políticas públicas de lazer.
Nos últimos dez anos houve a aprovação de grandes empreendimentos
imobiliários na cidade tais como condomínios fechados em diversas áreas que
são/eram de preservação ambiental, grandes shopping centers em áreas com
grandes espaços verdes. Estas aprovações se fazem mediante acordos em que os
empreendimentos devem criar espaços públicos e áreas de replantio de árvores e
parques de uso coletivo como contrapartida destas autorizações. Neste sentido,
destacamos aqui dois pontos para pensarmos: primeiro que em Campinas muitos
destes empreendimentos foram autorizados em áreas verdes que possuíam
reservas florestais nativas, com árvores seculares e, segundo, após as ditas áreas de
contrapartidas serem criadas há um “jogo de empurra”, cujo vácuo é a degradação
das áreas em termos de preservação e segurança, o que inviabiliza seus usos. Este
jogo ocorre entre empreendimento e poder público.
O primeiro caso que exploro aqui é a construção de um dos maiores shoppings
da região. Para sua construção foi derrubada uma mata nativa, cujas árvores seculares
eram tão grandes que foi preciso muita dinamitação, durante meses, duas vezes
por dia, havia explosão para conseguir derrubar as árvores. O empreendimento
“criou” em seu entorno um parque que deve/deveria atender aos requisitos antes
mencionados, mas que constantemente está em estado de abandono. Trago algumas
imagens para ilustrar o que relato:
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Imagem 1: Mapa do entorno do empreendimento

Como é possível notar ao redor do shopping há uma área destinada a criação de
um parque, que em tese deveria ser usado para fins públicos. Além de muitas vezes
a área estar pouco preservada, é possível observar que há pouco uso, motivado
provavelmente pela precária segurança oferecida aos seus usuários, bem como a
pouca atratividade existente nele mesmo. Além disso, tal empreendimento ocasionou
a gentrificação no entorno, trazendo vários empreendimentos de alto custo, gerando
a expulsão de antigos moradores ou a precarização de suas residências, o que
com o tempo os levou a um movimento de retirar-se para zonas mais periféricas e
baratas. Segundo Smith (1996) há duas lógicas do entendimento da gentrificação:
uma que o coloca na ordem do individual e da produção do espaço pela lógica da
vontade individual de estar ou não em tal lugar. E a segunda, da qual o autor se
afilia, de pensar que a produção do espaço urbano é feita pelos agentes do Estado
e imobiliários com investimento/desinvestimento e grande movimentos do capital.
Primeiro se gera uma degradação do espaço urbano em questão, no qual nem Estado,
nem iniciativa privada, buscam solucionar problemas emergentes naquelas áreas,
levando-as a uma desvalorização. Depois, se oferece projetos de grande impacto,
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que demandam a remoção da população. Posteriormente, os espaços que serviram
a projetos de impacto são elevados a um alto valor de exploração imobiliária. Neste
caso é desta segunda lógica que aqui nos referimos.
Outra imagem icônica é encontrada nas entradas do shopping construído. Há
raízes das árvores que foram retiradas para dar lugar ao empreendimento como
esta na imagem abaixo:

Imagem 2: raiz de árvores retiradas para construção do shopping Center em Campinas.

O outro empreendimento analisado no estudo esta relacionado a educação
para cidadania, ou seja, a formação do cidadão afim de entender que os usos dos
espaços públicos são primordiais para manutenção de uma vida coletiva e para
preservação do meio ambiente. Neste sentido, não é só a classe social mais baixa
que transgride normas de boa convivência e de entender o espaço público como
seu, como coletivo.
Quando analisamos áreas de condomínios fechados na cidade de Campinas
via de regra é possível perceber a degradação de área no entorno dos condomínios.
Parece prevalecer que o público é de ninguém. Abaixo algumas imagens tomadas
recentemente na área em questão:
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Imagens 3,4 e 5 – reserva ambiental e de preservação – contrapartida de empreendimentos
fechados.

Além disso, a maior propaganda de tais empreendimentos é justamente a
possibilidade de acessar áreas de lazer completas e usufruí-las. Mas fica a pergunta:
como educar para e pelo lazer pessoas que não tem educação para cidadania? Primeiro
ponto, é que a educação para o lazer e pelo lazer, se encaradas como prioridade
poderiam colaborar e muito na mudança gradual deste tipo de mentalidade.
Por fim, as políticas públicas de lazer são um desafio que a meu ver condizem à
soma de todos os desafios anteriores. Ou seja, resultaria da inversão de prioridades,
na qual o poder público poderia investir em áreas degradadas com políticas sociais
e com a construção de espaços coletivos e condições de vida decentes. Também de
pensar um currículo educacional quer eduque para vida e não só para o trabalho.
CITY STATUTE AND LEISURE PUBLIC POLICIES: THE CAMPINAS CASE
ABSTRACT: The aim was to analyse the city statute and the some impacts in the leisure public policies
in Campinas city. The metodology were content analysis and the observation in two cases in relation
to imobiliary sector and the counterpart of public sector because the urban territory uses. The city
statute, brazilian law aproved by braziliangovernament to mark the urbanization of brazilian cities,
was used by Campinas urban diretor plan. The past few years has been the advance of private capital
over the public interest. Two cases are explored in relation to public leisure policies: the construction
of the largest mall in the region at the time and the creation of closed condominiums and their
impacts in the areas circumscribed to their surroundings.
KEYWORDS: city statute; public policies; leisure
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ESTATUTO DE LAS CIUDADES Y LAS POLITICAS PUBLICAS DE OCIO:
ENTIENDENDO EL CASO DE CAMPINAS
RESUMEN: El objetivo fue analizar el estatuto de lãs ciudades y algunos de sus efectos em relación
con las políticas públicas de ócio en la ciudad de Campinas. Metodológicamente se llevó a cabo
um análisis del contenido y el estudio de dos casos enel sector inmobiliario y La donaci on de areas
publicas del territorio urbano al sector público. El Estatuto de La Ciudad, La legislación aprobada por
el gobierno brasileño para marcar La urbanización de lãs ciudades brasileñas han orientado diferentes
planes maestros de La ciudad de Campinas. Enlos últimos años ha estado el capital privado delante
y prorizado del interés público. Dos casos se analizan en relación com las políticas públicas de ocio:
La construcción Del mayor centro comercial del País y La creación de comunidades cerradas y su
impacto em las áreas circunscritas a su entorno.
PALABRAS CLAVE: Estatuto de lãs ciudades; políticas públicas; ocio.
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O CEDES PARÁ: INTERLOCUÇÕES NO FOMENTO
E NA DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER1
Stefanie da Conceição Franco2
Zaira Valeska Dantas da Fonseca3
Marta Genú Soares4
PALAVRAS-CHAVE: Gestão Cultural; Produção de Conhecimento; Práticas Corporais.

1 INTRODUÇÃO
O Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em Políticas Públicas de Esporte e
Lazer/CEDES-PARÁ faz parte do conjunto de Centros em Rede das Instituições de
Ensino Superior e tem como objetivo promover interlocuções em suas pesquisas na
produção e divulgação dos conhecimentos. Tendo como finalidade a compreensão
da sua atuação e o estágio de desenvolvimento das Políticas Públicas de Esporte e
Lazer no Estado do Pará.
2 A REDE CEDES E O CEDES-PARÁ
O CEDES é uma ação programática do Ministério do Esporte, gerenciada
pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte da Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e inclusão Social. (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2013). As
ações programáticas consistem nas implantações de Centros de Desenvolvimento
de Esporte Recreativo e de lazer a partir de 2003. Antes integrada ao Programa
Lazer da Cidade (PELC), tendo sua criação em 2007 e se desvinculando do PELC
em 2011 e firmando uma parceria com o CNPq em 2013.
O CEDES-PA aglutina três Projetos Especiais: “Observatório do Esporte e
do Lazer de diferentes grupos sociais e étnicos do Estadodo Pará”, “Memórias e
Diagnóstico do Esporte em Belém do Pará”, “Pesquisa, Formação e Assessoramento
de Políticas Públicas de Esporte e Lazer”. Cada um delimitando suas metas e
objetivos afim de buscar uma resposta para suas inquietações, porém esses projetos
especiais não caminham desassociados, todos irão interligar suas pesquisas, para
atingir o propósito da Rede CEDES de operar por meio de interlocução com grupos
de pesquisas vinculados às instituições de Ensino Superior, públicas e privadas sem
fins lucrativos (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015).
1 Este estudocontou com financiamento do Ministério do Esporte.
2 Universidade do Estado do Pará UEPA, stefanie.franco.sf@gmail.com
3 zairavaleska@hotmail.com
4 Universidade do Estado do Pará UEPA, martagenu@gmail.com
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Intitulado por Pesquisa, Formação e Assessoramento de Políticas Públicas
de Esporte e Lazer, o Projeto Especial III fomenta desenvolver ações de pesquisa,
formação e assessoramento almejando atingir o público alvo de gestores,
pesquisadores, professores, lideranças comunitárias, militantes e animadores
culturais que estejam envolvidos no contexto das Políticas Públicas de Esporte e
Lazer seja no âmbito Governamental e Não-Governamental.
A pesquisa realizou o seu processo metodológico em duas grandes etapas: a
primeira delas consiste na realização do mapeamento desses sujeitos com a técnica
de snowball (bola de neve), segundo Bernad (2005 apud VINUTO, 2014)esta técnica
é um método de amostragem de rede útil para se estudar populações difíceis de
serem acessadas ou estudadas (Hard-to-findor hard-to-study populations)ou que
não há precisão sobre sua quantidade. No segundo momento diagnosticou para
traçar o perfil socioeconômico, acadêmico e profissional dos agentes culturais
por meio de um questionário. Esses dados possibilitam a segunda fase da ação
do CEDES-PApara realizar o assessoramento com a apropriação do conhecimento
sobre o campo da gestão de programas de Esporte e Lazer e construção de
projetos com assessoramento técnico e pedagógico na área para gestores atuantes
no Estado do Pará.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Promover pesquisas em rede e de fundamental importância para a propagação
e difusão do conhecimento, focalizando a socialização da produção acadêmica
aos sujeitos expondo as experiências, os resultados e as dificuldades encontradas,
fundamentando atuação desses profissionais. Para compreender o Esporte e o
Lazer como fenômenos da cultural.
Diagnosticar o perfil dos agentes culturais permitiu a visualização em dois
grupos: os que estão vinculados a organizações governamentais ou não e os de
iniciativa isolada que contam com a comunidade. Esse resultado sinaliza que são
necessárias ações efetivas por parte de pesquisadores e estudiosos da área que
detêm dados e parâmetros conceituais, com a interpretação das ações desenvolvidas
pelos diferentes setores e sujeitos culturais que estão vinculados a organizações ou
não. O CEDES-PA enaltece a relevância social para as discussões dos pressupostos
necessários ao avanço do Esporte e Lazer como direitos sociais.
REFERÊNCIAS
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GTT 13 TREINAMENTO
ESPORTIVO
Ementa: Estudos das diferentes manifestações das Ciências do Esporte e Educação Física
centradas no foco do desempenho e tendo como base diferentes campos de investigação
que permitem a análise do treinamento esportivo e do fenômeno do desempenho:
pedagogia, psicologia, fisiologia, biomecânica, entre outras.
Coordenador: Alessandro Moura Zagatto (UNESP)
Coordenadora Adjunta: Gabriela Fischer (UFRGS)
Comitê Científico: Fabio Yuzo Nakamura (UEL), Leonardo Alexandre Peyré Tartaruga
(UFRGS), Marcelo Coertjens (UFRGS), Marcus Peikriszwili Tartaruga (UNICENTRO),
Natalia Andrea Gomeñuka (UFRGS), Rodrigo Gomes da Rosa (UFRGS).

COMUNICAÇÃO
ORAL

ANÁLISE DO ATAQUE NO VOLEIBOL MASCULINO:
UMA ABORDAGEM A PARTIR DA TEORIA DA
COMPLEXIDADE

1

Augusto Cézar Rodrigues Rocha2
Ademar Azevedo Soares Junior3
Gustavo De Conti Teixeira Costa4
RESUMO
A proposta deste estudo foi analisar o fenômeno do jogo de voleibol, sob o enfoque da teoria da
complexidade. A amostra foi composta por 19545 ações ofensivas da Superliga Masculina Brasileira
2014-2015. A partir da análise dos subsistemas de jogo, percebeu-se que o desempenho dependente
de múltiplos fatores e que o modelo proposto explicou a tendência da organização ofensiva, sendo
que o maior controle da bola na recepção oportunizou condições ideais das demais para o ataque.
PALAVRAS-CHAVE: Voleibol; Ataque; Complexidade.

1 INTRODUÇÃO
A análise dos subcomponentes mostra-se relacionada com a complexidade
da ação, sendo que alguns problemas, tais como enumerar todas as permutações
numa situação, são muito difíceis de resolver em casos não triviais (MORRIN, 1992;
MANSON, 2001). Neste âmbito a teoria da complexidade atende aos propósitos
da análise do comportamento tático nos esportes, já que a análise dos fatores
situacionais, suas restrições ambientais e número de opções de decisão permitem
a tomada de decisão atempada aos cenários esportivos (RAAB, 2003). Além disso,
esta teoria postula a compreensão dos ambientes em mudança por meio de relações
não lineares, uma vez que o comportamento complexo emerge das interações
locais ao longo do tempo (MANSON, 2001). Assim, há apreciação holística dos
sistemas interconectados, tal como a teoria geral dos sistemas (BERTALANFFY,
1968), não sendo possível entender o fenômeno sem a prévia compreensão dos
seus subcomponentes (MANSON, 2001).
O comportamento tático, tal como um sistema complexo, resulta de padrões
emergentes de ações que podem ser considerados separadamente, uma vez que
exibem uma independência parcial (GRÉHAIGNE; BOUTHIER; DAVID, 1997) e estes
subsistemas resultam na alteração e auto-organização do sistema complexo, ou seja,
o jogo (LAPORTA et al., 2015). Neste âmbito, às pesquisas em voleibol buscaram
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Goiás (UEG), augustto_cezar@hotmail.com
3 Universidade Estadual de Goiás (UEG), arquiteturjr@gmail.com
4 Universidade Federal de Goiás (UFG), conti02@hotmail.com
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a compreensão do jogo em função do resultado final da partida (ASTERIOS et al.,
2009), da posição da equipe no final da competição (MARCELINO; MESQUITA;
SAMPAIO, 2011) e o tipo de jogo praticado de acordo com o set disputado (DRIKOS;
VAGENAS, 2011), mostrando que níveis elevados de desempenho no saque
(ASTERIOS et al., 2009), ataque (PEÑA et al., 2013) e bloqueio (MARCELINO et al.,
2008) podem prever o sucesso na partida. Entretanto, as pesquisas não mostraram
quanto o modelo preditivo pode influenciar no efeito da variável dependente,
nomeadamente no efeito do ataque, assim como a relação dos subsistemas que o
compõem o jogo. Neste âmbito, o objetivo desta pesquisa foi investigar a associação
entre os fundamentos do jogo voleibol com o efeito do ataque por meio de um
modelo preditivo.
2 METODOLOGIA
AMOSTRA
A amostra do presente estudo foi composta por 94% dos jogos realizados na
Superliga Masculina Brasileira 2014-2015, sendo observadas 19545 ações ofensivas
em que houve a construção do ataque após a realização da recepção. Não se
considerou as ações ofensivas após a realização da defesa.
VARIÁVEIS
• Efeito da Recepção: Para avaliar o efeito da recepção, utilizou-se o instrumento
proposto por Eom e Schutz (1992)
• Tempo de ataque: para análise do tempo de ataque utilizou-se o instrumento
proposto por Afonso et al. (2010).
• Tipo de ataque: Para analisar o tipo de ataque utilizou-se uma o instrumento
proposto por Costa et al. (2011)
• Efeito do ataque: Para analisar o efeito do ataque utilizou-se o instrumento
proposto por Marcelino, Mesquita e Sampaio (2011).
PROCEDIMENTO DE RECOLHA DE DADOS
Todos os jogos foram gravados a partir da perspectiva de topo, ou seja,
cerca de 7-9 metros atrás da linha de fundo da quadra e a câmera foi posicionada
aproximadamente a três metros acima do nível do solo para melhor visualização
das cenas de vídeo. Os observadores foram estatísticos de voleibol com experiência
mínima de 5 anos nesta função específica e possuíam graduação em Educação Física,
a fim de assegurar a coerência dos critérios e qualidade na codificação de dados.
PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
Para a análise dos dados recorreu-se à regressão logística multinomial, por
meio da análise da relação das variáveis independentes com a variável dependente
uma a uma. As variáveis que mostraram correlação compuseram o modelo ajustado
que verificou o poder preditivo de cada uma das variáveis independentes com a
variável dependente. Após a criação deste modelo ajustado utilizou-se a regressão
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linear múltipla para verificar o poder preditor de cada modelo ajustado sobre a
variável dependente. No tratamento dos dados o valor de significância estipulado
foi de 5% (p ≤ 0,05) e fez-se uso do software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) versão 20.0 para Windows.
Para o cálculo da confiabilidade, 20% das ações foram reanalisadas,
ultrapassando o valor de referência de 10% (TABACHNICK; FIDELL, 2013). Os valores
de Kappa de Cohen variaram de 0,90 a 1,00 para a confiabilidade inter-obervador,
e entre 0,94 e 1,00 para a confiabilidade intra-observador. Neste sentido, os valores
da confiabilidade encontram-se acima do valor de referência que é de 0,75 (FLEISS,
2003).
3 RESULTADOS
O modelo de regressão multinomial relativo ao efeito do ataque mostrou
associação (x2=1437,0, p<0,0001). A recepção A (OR:1,28), o 1º tempo de ataque
(OR:1,38) e os ataques potentes (OR: 2,73) permitiram que ocorresse mais vezes
o ponto de ataque. Além disso, observou-se que o 1º e 2º tempo de ataque e os
ataques potentes propiciaram que ocorresse menos vezes a defesa do ataque
(OR:0,81 e OR:0,44, respectivamente). Por fim, a recepção A e o 2º tempo de ataque
oportunizaram que ocorresse menos o bloqueio do ataque (OR:0,82 e OR:0,80,
respectivamente), enquanto o ataque potente na diagonal (OR:1,40) permitiu que
ocorresse o bloqueio 1,4 vezes mais do que o ataque colocado.
Tendo em vista que o objetivo do presente trabalho foi analisar a associação
entre os fundamentos do jogo voleibol com o efeito do ataque, a análise destes
subsistemas se pautou na compreensão da relação entre as unidades do jogo, que
por si só, apresentaram inúmeras variações imprevisíveis e que deram lógica à
dinâmica do jogo, especificamente ao efeito do ataque. Ao analisar um subsistema
do jogo mais complexo composto pelos procedimentos que predizem o efeito do
ataque, observou-se que o ponto de ataque tem mais chances de ocorrer após a
recepção de qualidade elevada (recepção A), o ataque de 1º tempo e a realização
dos ataques potentes. Percebeu-se também que a defesa do ataque tem chances
reduzidas de ocorrer após os ataques de 1º tempo e após os ataques potentes. Além
disso, verificou-se que o bloqueio do ataque tem chances reduzidas de ocorrer após
a recepção de elevada qualidade (recepção A) e o 2º tempo de ataque, enquanto tem
mais chances de ocorrer após o ataque potente na diagonal e paralela realizado pelos
jogadores das extremidades. Estes resultados estão de acordo com as pesquisas
na área que demonstram a necessidade da realização do jogo mais rápido e de
ataques potentes para a conquista do ponto (CASTRO; SOUZA; MESQUITA, 2011).
A análise do efeito do ataque mostrou também que o bloqueio do ataque ocorre
mais com os atacantes de extremidade, permitindo sugerir que, devido o tempo
de ataque mais lento nas extremidades, existe a maior propensão ao aumento do
número de bloqueadores, bem como a estruturação do sistema defensivo. Esta
tendência corrobora com as pesquisas da área que apontam o ataque como o
melhor indicador de sucesso no jogo, embora este esteja diretamente relacionado
com as estratégias do levantador (AFONSO et al., 2012) e a disposição e tipo de
bloqueio (PATSIAOURAS et al., 2010; MARCELINO; MESQUITA; SAMPAIO,2011).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos subsistemas de jogo, podemos perceber que a
análise do desempenho se mostra dependente de múltiplos fatores e que o
modelo proposto nesta pesquisa explicou a tendência da organização do sistema
ofensivo. Desta forma, a estruturação ofensiva buscou o maior controle da bola na
recepção, para que os subsistemas subsequentes apresentem condições ideais de
organização. Assim, percebeu-se a utilização de ataques mais rápidos e ataques
potentes, oportunizando a criação de estruturas complexas e auto organizáveis que
aumentaram a imprevisibilidade das ações ofensivas na busca pelo sucesso.
ANÁLISIS DE LA ATAQUE SOBRE EL VOLEIBOL MASCULINO: UNA
APROXIMACIÓN DE LA TEORÍA DE COMPLEX
RESUMEN: El propósito de este estudio fue analizar el juego de voleibol del fenómeno, desde el
punto de vista de la teoría de la complejidad. La muestra consistió en 19 545 acciones ofensivas de
la Superliga Masculina de Brasil 2014-2015. A partir del análisis de los subsistemas de juego, se dio
cuenta de que el rendimiento depende de múltiples factores y que el modelo propuesto explica la
tendencia de la organización ofensiva, y un mayor control de la pelota en la recepción proporcionado
una oportunidad condiciones ideales el otro para el ataque.
PALABRAS CLAVE: Voleibol; Ataque; Complejidad.

MALE VOLLEYBALL ATTACK ANALYSIS: AN APPROACH TO THE COMPLEXITY
THEORY
ABSTRACT: The purpose of this study was to analyze the phenomenon of volleyball, under the focus
of complexity theory. The sample consisted of 19545 offensive actions of the Brazilian Superliga
Masculina 2014-2015. From the analysis of the game subsystems, it was noticed that the performance
dependent of multiple factors and that the proposed model explained the tendency of the offensive
organization, being that the greater control of the ball at the reception gave the ideal conditions of
the others for the attack..
KEYWORDS: Volleyball; Attack; Complexity.
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AVALIAÇÃO EM CICLISTA PELO METODO
ESPORTÔMICA.1
Daniel Mancini de Oliveira2
Adriana Bassini Cameron3
Luiz Cláudio Cameron4
Aníbal Monteiro de Magalhães Neto5
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar ciclista pelo método esportômica utilizando sistema Point of Care
(i-STAT). O teste foi dividido em quatro estágios até exaustão voluntária. Os resultados mostraram
alteração na calemia, nos metabolismos da glicose, hematológicos e na função renal. Seguido de uma
redução do HCO3-. Conclusão: O estudo mostrou a praticidade e eficácia do i-STAT em realizar análises
pela esportômica imitando os desafios enfrentados durante o treinamento esportivo e competição.
PALAVRAS-CHAVE: Bioquímica; I-STAT; Ciclismo.

INTRODUÇÃO
O modelo Esportômica utiliza protocolos de exercícios intensos, que ajuda
a entender as respostas metabólicas no estresse físico. Monitorar os metabólitos
sanguíneos durante o exercício físico ajuda identificar as transições oriundas das
vias aeróbica e anaeróbia. Assim, permite avaliar quantitativamente a adaptação
do treinamento e suas intensidades (WASSERMAN et al., 1973; FAUDE et al., 2009;
BINDER et al., 2008; BASSINI & CAMERON, 2014).
Nesse sentido análises laboratoriais clássicas ajudam compreender as
modificações induzidas no exercício físico enfrentado durante o treinamento e
competição, ou seja, uma abordagem que traz situações reais (RESENDE et al., 2011).
Para alcançarmos estes desafios impostos por cada modelo único de protocolo o
uso de novas tecnologias faz necessário acompanhar o desenvolvimento do modelo
esportômica.
Tecnologias como os testes de Point of Care foram desenvolvidos para
proporcionar melhorias no atendimento a pacientes disponibilizando resultados de
forma rápida para diagnóstico e o tratamento no menor tempo possível (ABBOTT,
1 O presente trabalho contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado
de Mato Grosso (FAPEMAT) para sua realização deste trabalho.
2 Universidade Federal de Mato Grosso- Campus Universitário do Araguaia (UFMT-CUA), d4n1elbg@
hotmail.com
3 Comitê Olímpico Brasileiro (COB), abassini@me.com
4 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), cameron@unirio.br
5 Universidade Federal de Mato Grosso- Campus Universitário do Araguaia (UFMT-CUA), ammneto@
ufmt.br
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2013, p. 714). Os analisadores de Point of Care são equipamento que podem ser
aplicados às ciências do esporte. O objetivo deste trabalho foi utilizar o sistema
Point of Care no modelo esportômica em ciclista até exaustão voluntária.
METODOLOGIA
AMOSTRA
A amostra foi composta por atleta máster de ciclismo profissional com as
seguintes características antropométricas do homem (idade 48 anos, peso 74,5 e
estatura 1,83 metros). O atleta teve uma explicação prévia sobre os procedimentos do
estudo, assim como o termo de consentimento livre e esclarecido para a participação
no experimento. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com
Seres Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso, MT, Brasil, conforme as
normativas do CONEP. O treinamento aconteceu no período da manhã, na qual a
temperatura ambiente foi de media de 22,5ºC, medida por um aplicativo de celular
(Termo Saúde encalço) e a umidade relativa do ar permaneceu, em média, a 66%,
segundo a estação meteorológica da cidade.
PROCEDIMENTOS
O indivíduo foi instruído para chegar ao laboratório 30 minutos antes do inicio
do teste. O teste contínuo de cargas crescentes. (O teste foi realizado em bicicleta
própria, nas dimensões de cada atleta), equipada com pedais de encaixe, permitindo
a utilização da sapatilha. O sujeito foi submetido a um teste em bicicleta própria
adaptada em rolo de ciclismo. De característica intermitente, com duração de 70
minutos assim seguindo o protocolo de “Conconi” Carga Crescente da FC adaptado
para o ciclismo.
PROTOCOLO DE CARGA CRESCENTE ADAPTADO DE CONCONI
O protocolo de adaptado de Martins & Lima (2007, p. 93). Basear-se na seguinte
maneira: dez minutos de aquecimento (acima de 60 RPM), após o aquecimento, foi
iniciado o teste com carga inicial de 60% FC sendo aumentados a cada 20 minutos
de teste acrescia 10% da Frequência Cardíaca até atingir 90% da FC. A intensidade
dos estímulos foi autosselecionada para que mantivessem a velocidade constante e
controlada. A frequência cardíaca máxima foi estipulada de acordo com Whaley et
al. (1992, p. 1173) pelas seguintes fórmulas HOMENS = FC MAX = 214 – 0.8 x idade.
MENSURAÇÃO DA FC
A Frequência Cardíaca foi obtida através de um monitor cardíaco “Polar modelo
S810”. Assim o propósito foi determinar o percentual da frequência cardíaca para
definir as zonas de treinamento.
COLETA DE SANGUE
As coletas foram feitas de modo capilar usando os dedos anelares e indicadores
de mão indicada pelo ciclista. Foi utilizada lanceta Medisafe solo agulha 28g, 0,36mm
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para perfurar o dedo, após este procedimento foi retirado 95u/L de sangue em
quatro momentos do teste, antes do exercício T1, T2, T3 e T4 ao final do vigésimo
minuto de 90% intensidade. Foram avaliados os seguintes analíticos: Na+, K+, Cl, iCa,
TCO2, glicose, creatinina, Hematócrito, Hemácias.
POINT OF CARE I-STAT
Trata-se de um analisador I-STAT gasta media de 4 minutos para apresentar
resultados analisa em media de 30 analíticos, o I-STAT, tem como funcionamento
cada cartucho tem uma combinação única de biossensores para uma ampla gama
de ensaios específicos: Monitora automaticamente mais de 150 fatores, garantindo
resultados consistentes e de alta qualidade. Os cartuchos de uso único do Sistema
I-STAT são projetados para reduzir os problemas que os sistemas de usos múltiplos
enfrentam com amostras de baixa qualidade e/ou coaguladas.
RESULTADOS
Os resultados avaliados no teste de exaustão voluntária conforme tabela 1.
Tabela 1 – Dados bioquímicos avaliados durante do protocolo de exaustão voluntária.
Na+ (mmol/L)
K+ (mmol/L)
Cl- (mmol/L)
iCa+2 (mmol/L)
TCO2 (mmol/L)
Gli (mmol/L)
BUN (mmol/L)
Crea (mmol/L)
Hct %PCV
Hb (mmol/L)

T1
141
4,4
106
1,33
20
4,9
23
65
47
9,9

T2
139
4,7
106
1,28
19
5,5
23
61
44
9,3

T3
143
5,6
110
1,28
20
5,4
24
64
43
9,1

Legenda – T1, T2, T3 e T4 foram os tempos das análises realizadas.

T4
141
5,1
110
1,3
18
5,7
24
78
45
9,5

Os resultados dos eletrólitos, Na+, Cl-, iCa+2 não sofreram alterações no decorrer
do teste. O mesmo não aconteceu com o íon K+, suas concentrações alteradas em
torno de 16% durante todo o protocolo.
A gasometria mensurada através do TCO2 teve oscilações em torno de 5%
no inicio do teste, potencializando sua redução por volta de 10% quando o atleta
finalizou o teste de exaustão.
A função renal sofreu alteração inversamente proporcional aos metabólitos
avaliados no teste. Enquanto o Nitrogênio Uréico Sanguíneo (BUN) alterou em torno
dos 4% no decorrer do teste. Já a creatinina, teve decréscimo de 7% na primeira
metade do teste. A partir de T3 até a exaustão voluntária houve aumento de 20%
neste metabólito.
O metabolismo da glicose foi amplamente utilizado durante todo o teste. O que
também foi observado no metabolismo hematológico. Ambos os metabolismos,
sofreram alterações em todos os tempos avaliados no protocolo de estudo.
DISCUSSÃO
Descrevemos na vanguarda resultados do sistema tampão (Na+, K+, Cl-, iCa+2,
TCO2, glicose, creatinina, hematócrito e hemácias) com a aparelhos Point of Care
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(i-STAT) pelo método esportômica em ciclista submetido até exaustão voluntária.
Nossos resultados mostraram que BUN teve variação de 4%, enquanto a creatinina
aumentou 20% no final do protocolo. Este evento foi causado pela desidratação
aguda e fadiga induzida pelo teste (GREENBAUM, 2004 p,xx).
Por razão peculiar, os (Na+, K+, Cl-, iCa+2) não tiveram modificações. Diferente
da calemia nos tempos finais. O desequilíbrio ácido-base no organismo ocasionou
acidose metabólica pelo pouco suprimento de oxigênio (O2) intramitocondrial
induzido pelo aumento da intensidade (BENNETT-GUERRERO et al., 2007, p. 17063;
CALDERON, 2005, p. 397). Aumentos na intensidade estão interligados com os
aumentos das concentrações piruvato-lactato-piruvato, oriundos do metabolismo
glicolítico (SEYMOUR et al., 2011, p. 169). Constatamos isto, com aumento em torno
de 16% da glicose durante o teste que é um precursor direto na via energética em
nosso atleta.
A acidose metabólica induzida pelo protocolo utilizado neste estudo relacionase o equilíbrio ácido-base do organismo que por sua vez, afeta as [H+] interferindo
no sistema tampão (CALDERON, 2005, p. 397; SCHWADERER, SCHWARTZ, 2004,
p. 350; BREWER,1990, p 429; POOLE, WARD, WHIPP,1990, p. 421). Este desequilíbrio
no sistema tampão atenuou uma redução da atividade metabólica dos glóbulos
vermelhos em 5%. Que teve ação direta do quadro de alcalose respiratória pela
oscilação das concentrações do HCO3-, Dê acordo com nosso estudo, os resultados
oriundos do analisador portátel i-STAT. Estudos estabeleceram a confiabilidade
e reprodutibilidade do sistema portátel i-STAT que utiliza de amostras derivadas
principalmente de pacientes durante condições fisiologicamente normais
(STEINFELDER-VISSCHER et al., 2008, p. 57; BINGHAM, KENDALL, CLANCY, 1999,
p. 66).
Este estudo preliminar teve algumas limitações, por não haver dados com demais
atletas que possam suportar os achados aqui observados e para determinar uma
medida padrão. Outra limitação são os valores de referências com atletas que são
inexistentes. Além disso, este estudo forneceu dados diretos sobre o desempenho
das coletas realizadas no dedo seria potencialmente mais benéfico. A direção futura
do estudo através da utilização i-STAT bem como determinar a exatidão, custo,
praticidade e utilidade do sistema Point of Care.
Estes resultados implicam que ao escolher um analisador que possa comparar os
resultados no campo de treinamento ou seja dentro do ambiente que o atleta esteja
inserido, deve ser dada consideração ao desporto com que o i-STAT será utilizado,
bem como aos diferentes métodos implementados para determinar os limiares de
lactato e zonas de treino. Para o ciclismo, as zonas de treinamento utilizadas neste
estudo piloto não foram afetadas pela intensidade medida pela frequência cardíaca.
CONCLUSÃO
Para finalizar, os resultados sugerem que o i-STAT pode ser uma forma confiável
para prescrever as intensidades na prescrição das zonas de treinamentos.
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MÉTODO DE EVALUACIÓN ESPORTÔMICA POR EL CICLISTA
RESUMEN: Objetivo de este estudio fue evaluar el método piloto esportômica usando el punto de
Care System (i-STAT). La prueba se divide en cuatro etapas hasta el agotamiento. Los resultados
mostraron cambios en calemia en el metabolismo de la glucosa, la sangre y la función renal. Seguido
de reducción del HCO3-. Conclusión: El estudio demostró la viabilidad y la eficacia de la i-STAT
para realizar análisis por esportômica imitando a los problemas que surgen durante entrenamiento
deportivo y competición.
PALABRAS CLAVE: Bioquímica; I-STAT; Ciclismo.

EVALUATION IN A CYCLIST BY SPORTOMIC METHOD
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the cyclist using the Point of Care system
(i-STAT). The test was divided into four stages until voluntary exhaustion. The results showed alterations
in calemia, glucose metabolism, hematologic and renal function. Followed by a reduction of HCO3. Conclusion: The study showed the practicality and efficacy of i-STAT in carrying out analyzes by
sportomics models imitating the challenges faced during the sports training and competition.
KEYWORDS: Biochemistry; I-STAT; Cycling

REFERÊNCIAS
ABBOTT, Point of Care Inc. Lactate/Lac cartridge and test information sheet, Abbott
item: 714184. 2013
BASSINI, A; CAMERON LC. Sportomics: building a new concept in metabolic studies and
exercise science. Biochem Biophys Res Commun, v.21, n.4, p.708-16, 2014.
BENNETT-GUERRERO, E. et al. Evolution of adverse changes in stored RBCs. PNAS, v.104,
n.43, p.17063-17068. 2007.
BINDER, R. et al. Methodological approach to the first and second lactate threshold
in incremental cardiopulmonary exercise testing. European Journal of Cardiovascular
Prevention and Rehabilitation, v.15, n.6, p.726-734, 2008.
BINGHAM, D; KENDALL, J; CLANCY, M. The portable laboratory: an evaluation of the
accuracy and reproducibility of i-STAT. Ann Clin Biochem, v.36, n.1, p.66–71. 1999.
BREWER E. Disorders of Acid-Base Balance. In: ARNOLD WC. (eds). Pediatr Clin North
Am. 2ed. New York. Elsevier:1990. p 429-47.
CALDERÓN, FJ. et al. Análisis físico-químico del estado ácido-base durante el ejercicio.
Archivos de medicina del deporte, v.22, n.109, p.397-405. 2005.
FAUDE, O; KINDERMANN, W; MEYER, T. Lactate threshold concepts: How valid are they?
Sports Medicine, v.39, n.6, p.469-490, 2009.
GREENBAUM, LA. Pathophysiology of body fluid therapy. In: BEHRMAN RE. (org). nelson
Text book of Pediatrcs. 17.ed. Philadelphia. ed. Philadelphia: WB Saunders Company,
2004. p.191-252.
MARTINS, JAN; LIMA, JRP. Frequência cardíaca e percepção do esforço em bicicleta
aquática. HURevista, v.34, n.2, p.93-97. 2008.
POOLE, DC; WARD, SA; WHIPP, BJ. The effects of training on the metabolic and
respiratory profile of high-intensity cycle ergometer exercise. Eur J Appl Physiol, v.59, n.6,
p. 421–429. 1990.
RESENDE, NM. et al. Metabolic changes during a field experiment in a world-class
windsurfing athlete: a trial with multivariate analyses. OMICS, v.15, n.10, p.695-704, 2011.
SCHWADERER, AL; SCHWARTZ, GJ. Back to basics: Acidosis and alkalosis. Pediatr Rev,
RESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3076

v.25, n.10, p.350-7. 2004.
SEYMOUR, C. et al. Temperature and time stability of whole blood lactate: Implications for
feasibility of pre-hospital measurement. BMC Research Notes, v.30, n.4, p.169-173. 2011.
STEINFELDER-VISSCHER, J. et al. Evaluation of the i-STAT point-of-care analyzer in
critically ill adult patients. J Extra Corpor Technol, v.40, n.1, p.57-60. 2008.
WASSERMAN, K. et al. Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during
exercises. Journal of Applied Physiology, v.35, n.2, p.236-243, 1973.
WHALEY, MH. et al. Predictors of overand underachievement of age-predicted maximal
heart rate. Med Sci Sports Exerc, v.24, n.10, p.1173-9. 1992.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3077

CARACTERIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO NA POSIÇÃO
INVERTIDA DE ATLETAS BRASILEIROS DE SALTOS
ORNAMENTAIS1
Ana Laura S. Martins2
Guilherme H. R. Lopes3
Ana Cristina de David4
RESUMO
O controle postural na posição invertida tem grande importância nos atletas de saltos ornamentais
pois deve ser assumida em alta velocidade e grande precisão na entrada dos saltos. Foi avaliado em
plataforma de força o equilíbrio de 26 atletas nessa posição. Somente69,3% conseguiram executar a
tarefa na base fechada, situação mais próximo do movimento de entrada e 15% não permaneceram na
posição. As médias de velocidade e área 95% do COP não diferiram entre atletas com base fechada
ou aberta.
PALAVRAS-CHAVE: parada de mãos; saltos ornamentais; equilíbrio.

1 INTRODUÇÃO
A posição invertida (ou parada de mãos) é uma postura muito utilizada por
diversos esportes e práticas corporais que exigem acrobacias e maior domínio
corporal. De acordo com Kerwin e Trewartha (2000) a posição invertida é mais
instável em relação à estática de pé devido a fatores como falta de prática, base de
apoio menor e pouca habilidade de se produzir torque com o punho em comparação
ao tornozelo, que na posição ereta está sempre se adaptando aos ajustes posturais.
Blenkinsop et al. (2016) também afirma que essa instabilidade possui relação com
um centro de massa mais elevado e menor força nas articulações de base.
Gautieret al. (2009) afirma que a experiência em atividades gímnicas gera
modificações no comportamento da coordenação postural. Para ginastas, a parada
de mãos é muito utilizada, seja na forma de movimento obrigatório de equilíbrio ou na
evolução de outros movimentos estáticos e dinâmicos. A repetição constante dessa
tarefa em treinamentos proporciona as experiências motoras que desencadeiam o
aumento do ajuste postural nessa posição, possibilitando a execução com máxima
perfeição (MOCHIZUK, AMADIO, 2003).
Dentre as modalidades que se utilizam da posição invertida, os saltos
ornamentais têm grande destaque, pois seus atletas utilizam essa posição não
1 O presente texto não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade de Brasília (UnB), analauras.martins@hotmail.com
3 Universidade de Brasília (UnB), guilhermelopes@hotmail.com
4 Universidade de Brasília (UnB), acdavid@unb.br
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apenas na saída da plataforma em alguns saltos, mas principalmente na entrada de
todos os saltos. Quando essa posição é utilizada na saída da plataforma, o atleta
deve permanecer em completo equilíbrio vertical demonstrando estabilidade e
controle para não sofrer perda de pontos. No entanto, na fase de entrada, a posição
invertida é ainda mais utilizada, pois em todas as tentativas o atleta finaliza seu
salto entrando com as mãos na água e neste momento deve estar com os braços
completamente estendidos acima da cabeça mantendo o alinhamento corporal e as
mãos unidas (CBDA, 2017).
Diferentemente de outras modalidades, nos saltos ornamentais a posição
invertida do movimento de entrada ocorre após uma sequência de giros e piruetas,
em que o atleta vem ganhando velocidade e, dessa maneira, exige-se uma maior
demanda do ajuste postural e da manutenção do equilíbrio para uma entrada
completamente vertical. Além da dificuldade da velocidade aumentada e dos
diversos movimentos, o atleta deve assumir a posição invertida no ar, ou seja, sem
o contato das mãos no solo.
Apesar da importância de um excelente controle postural na posição invertida
nos saltos ornamentais, ainda são poucos estudos que tem avaliado o equilíbrio
desses atletas. O objetivo desse trabalho consiste em avaliar o equilíbrio estático na
posição invertida em atletas de saltos ornamentais e verificar o comportamento dos
parâmetros espaço-temporais do equilíbrio, buscando relacionar com a execução
da posição de entrada.
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado na Faculdade de Educação Física da Universidade de
Brasília com os atletas de saltos ornamentais participantes da seletiva para a seleção
brasileira da modalidade no início de janeiro/2017.
A partir da solicitação dos treinadores e coordenadores da modalidade, os
atletas de saltos ornamentais participaram de uma bateria de avaliações durante dois
dias. Tais avaliações tiveram a finalidade de realizar um levantamento das principais
capacidades físicas dos saltadores. A avaliação de equilíbrio na posição invertida foi
selecionada com objetivo de verificar o controle postural na posição de finalização
dos saltos. Os testes tiveram autorização e consentimento dos treinadores, pais
e/ou responsáveis e dos próprios atletas e não ofereceram risco ou prejuízo aos
atletas.
Foi avaliado o equilíbrio na posição invertida utilizando-se a plataforma de
força Accu Sway Plus (Advanced Mechanical Technologies, Inc). A frequência de
amostragem utilizada foi de 50 Hz e o tempo de aquisição para cada coleta foi de
5 segundos, nos quais o atleta deveria permanecer estático na posição invertida,
sendo solicitado que mantivesse a base de apoio das mãos fechada.
Todos os atletas receberam a orientação da tarefa e tiveram a oportunidade
de se familiarizar, executando 1 ou 2 paradas de mão na plataforma de força. No
momento do teste cada atleta era auxiliado por duas pessoas a chegar na posição
invertida e, assim que tivesse seu equilíbrio estabilizado, era iniciada a aquisição.
Os atletas tiveram 5 chances para realizar 3 tentativas válidas e quando não era
possível manter o equilíbrio com a base de apoio fechada (mãos próximas uma da
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outra), a partir da 3ª tentativa era solicitado que ele executasse a tarefa com a base
de apoio aberta (mãos afastadas).
Foi solicitado,também, a um dos treinadores que pontuasse a execução de
entrada de cada atleta baseado nos treinos de entrada dos mesmos. A pontuação
foi feita de forma adaptada ao código de pontuação da modalidade e as notas
variavam de 0 a 5, sendo 0 a nota mínima e 5 a nota máxima, referente a uma
postura de entrada excelente.
Foi utilizado o programa SPSS v.20 para comparar as diferenças de médias
entre os grupos de atletas que executaram a tarefa com base fechada e base aberta,
sendo considerado como diferença estatisticamente significativa o valor de p<0,05.
3 RESULTADOS
Foram avaliados 26 atletas brasileiros de saltos ornamentais com idade entre 12
e 25 anos e tempo de treino na modalidade superior a três anos, de níveis regional,
nacional, internacional e olímpico, sendo 14 do sexo feminino e 12 do sexo masculino.
Os atletas de saltos ornamentais são divididos em 4 categorias de acordo com a
idade: C (12-13 anos), B (14-15 anos), A (16-18 anos) e Adulto (acima de 18 anos). Além
disso, os atletas a partir da categoria A especializam-se nas provas de plataforma
ou trampolim, sendo que nas categorias anteriores todos devem saltar em ambas
as provas. A Tabela 1 apresenta as características dos atletas de saltos ornamentais
brasileiros avaliados.
Tabela1 - Caracterização dos atletas de saltos ornamentais por categoria, nível competitivo e
especialização em provas, de acordo com a base de apoio em que realizaram o teste.
Base de Apoio

Categoria

Nível dos Atletas

Provas

Adulto

A

B

C

Reg

Nac

Int

Olim

Ambas

Tramp

Plat

Aberta

4

1

2

1

1

2

2

3

4

3

1

Fechada

5

4

4

1

0

5

6

3

9

1

4

NC
1
0
1
2
1
2
1
0
4
1
0
Legenda: NC – não completaram o teste; Reg – regional; Nac – nacional; Int – internacional; Olim – olímpico;
Tramp – trampolim; Plat – plataforma.

Os atletas avaliados deveriam permanecer na posição invertida utilizando
uma base de apoio das mãos fechada, reproduzindo uma situação mais próxima
da entrada dos saltos. No entanto, somente 14 atletas (69,3%) conseguiram realizar
a tarefa com essa base de apoio. Dentre os 12 atletas restantes, 8 completaram a
tarefa utilizando uma base de apoio aberta e 4 deles não conseguiram permanecer
na parada de mãos pelo tempo necessário para coleta dos dados.
Nessa caracterização, esperava-se que o nível e a categoria poderiam diferenciar
os grupos. De acordo com a Tabela 1, observa-se que, aparentemente, o grupo com
base fechada apresenta uma maior distribuição na categoria A, bem como mais
atletas de nível nacional e internacional que os demais grupos. Ressalta-se que
alguns atletas de nível olímpico somente conseguiram executar a parada de mãos na
base aberta, o que não seria esperado, dada a importância dessa habilidade para a
modalidade. Quanto à especialidade das provas, os atletas da plataforma mostraram
mais facilidade no controle postural na posição invertida, o que é esperado pelo
treinamento para realização dos saltos com saída nessa posição.
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Para realizar a análise do equilíbrio na plataforma de força e caracterizar os
atletas de saltos ornamentais, foram selecionados os parâmetros de velocidade
média do centro de pressão (Copvel) e 95% da área de deslocamento do centro de
pressão (Area95), considerados por Assessman, Caron e Crémieux (2003, p. 84)
como variáveis satisfatórias para avaliar o equilíbrio de atletas de ginástica artística.
De acordo com esses autores, a Area95 pode ser um indicador de desempenho
(quanto menor a área, melhor a performance) e o Copvel uma boa medida de
controle postural pois refere-se às variações de força muscular durante a tarefa. Os
valores médios (± desvio-padrão) das variáveis area95 e Copvel são apresentadas
na tabela 2, divididos entre os atletas que executaram o teste na base de apoio
aberta e fechada.
Tabela2–Variáveis espaço-temporais do equilíbrio na posição invertida nos atletas e notas de
entrada por grupo (base aberta x base fechada).
N

Area95 (cm2)

Copvel (cm/s)

Nota de Entrada (0-5)

Base Aberta

8

19,21 (± 14,57)

8,84 (± 1,55)

3,06 (± 0,77)

Base Fechada

14

15,54 (± 12,10)

8,43 (± 2,04)

3,75 (± 0,91)

Considerando que a base aberta é uma posição menos desafiadora, esperavase que os atletas que somente conseguiram realizar a tarefa nessa base de apoio
poderiam obter melhor desempenho e controle postural. No entanto, não foi
observado tal comportamento e, sem diferença significativa (p>0,05), os grupos
mostraram-se iguais para as variáveis espaço-temporais (Gráfico 1), bem como para
a nota de entrada.

Gráfico 1–Comparação entre os atletas de base fechada e base aberta nas variáveis área 95% (cm2)
e velocidade média (cm/s) do COP

Todos os atletas de saltos ornamentais avaliados apresentavam tempo
superior a três anos de treino específico da modalidade, alguns com mais de 10
anos e participação em Jogos Olímpicos, mas ainda assim demonstraram uma certa
dificuldade em realizar a tarefa. Possivelmente um tempo maior de familiarização
com a tarefa na plataforma de força poderia promover melhores resultados. Outra
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limitação do estudo é que foi proposta a avaliação de uma habilidade que, apesar
de ser fundamental na modalidade, não foi medida da forma como ela é realizada no
esporte, ou seja, logo após uma sequência de giros e sem o apoio das mãos. Contudo,
há uma dificuldade em fazer uma verificação do controle postural nessa situação
e acredita-se que a avaliação realizada pode fornecer excelentes parâmetros para
verificar a condição do atleta e sugerir modificações no seu treinamento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentou resultados que caracterizam o equilíbrio na posição dos
atletas brasileiros de saltos ornamentais, demonstrando a importância do controle
postural nessa posição para realizar a finalização do salto, com a entrada na posição
vertical e uma boa nota. Dada a escassez da literatura, ainda restam dúvidas sobre
as formas de avaliação e tratamento dos dados coletados na plataforma de força na
posição invertida e a relação da parada de mãos no solo com a entrada na água na
posição invertida, o que demonstra a importância desse trabalho.
CARACTERIZACIÓN DE EL EQUILIBRIO EN LA POSICIÓN INVERTIDA DE LOS
ATLETAS BRASILEÑOS EN EL SALTO DEL TRAMPOLIN
RESUMEN: El control postural em posición invertida, es muy importante em el salto de trampolín
para los atletas hay que tener a alta velocidad y gran precisión em la entrada de los saltos. Se evaluó
El equilíbrio en plataforma de fuerza de 26 atletas em esaposición. Sóloel 69,3% eran capaces de
realizar latarea em la base cerrada, más próxima al movimiento em la fecha y el 15% no se quedo em
suposición. La velocidad media y la superficie 95%de El COP no difirieron entre los atletas con base
cerrada o abierta.
PALABRAS CLAVE: posición invertida, equilibrio. Salto del trampolin

CHARACTERIZATION OF BALANCE IN THE INVERTED STANCE IN BRAZILIAN
ATHLETES OF DIVING
ABSTRACT: Postural control in the inverted position is of great importance in diving athletes because
it must be assumed at high speed and with great precision in the entrance of the jumps. The balance
of 26 athletes in this position was evaluated in force platform. Only 69.3% were able to perform the
task in the closed base, the closest situation to the entry movement and 15% did not remain in the
position. The mean velocity and area 95% of the COP did not differ between closed or open base
athletes.
KEYWORDS: inverted stance, balance, diving
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MODELO DE PARTICIPAÇÃO COMPETITIVA:
ORIENTAÇÕES ÀS LIGAS E FEDERAÇÕES
ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO POSITIVO
EM COMPETIÇÃO DE JOVENS1
Lucas Leonardo2
Tathyane Krahenbühl3
Alcides José Scaglia4
RESUMO
Esta pesquisa propõe a transformação das competições de jovens de ligas e federações através
do modelo de participação competitiva, organizada em diferentes níveis competitivos, na busca da
democratização do acesso à competição por compreendê-lo como um ambiente de aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: competição esportiva; esportes para jovens; democratização

INTRODUÇÃO
A percepção que o indivíduo tem das experiências competitivas podem
influenciar tanto para desenvolvimento positivo, como para o desenvolvimento
negativo, sendo o formato competitivo adotado é um fator que pode influenciar
esta percepção(FRASER-THOMAS; CÔTÉ, 2009; CHOI, JOHNSON; KIM, 2014).
Na tentativa de equalização, as competições de jovens adotam categorias
de 24 meses, mas desconsideram as influências dos diferentes ritmos de
maturação(MIRWALD et al., 2002; SHERAR et al., 2007), os efeitos da idade
relativa(MUSCH & GRODIN, 2001) e o tempo de experiência de prática esportiva
autônoma ou deliberada (WIERSMA, 2005; CÔTÉ; FRASER-THOMAS, 2008) como
fatores que podem interferir favoravelmente à permanência apenas dos jovens
percebidos como mais aptos na prática esportiva(VAEYENS, PHILIPPAERTS;
MALINA, 2005; DELORME; BOICHÉ; RASPAUD, 2010;SCHORER, WATTIE; BAKER,
2013).
Estes fatores mostram quão complexo é lidar com a competição de
jovens(WIERSMA, 2005), porém, negá-la significa negligenciar um elemento
constitutivo do esporte, pois é na competição, cuja natureza primária está associada
ao jogo, que subsiste a essência do esporte (CRANE & TEMPLE, 2015).
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), lucasleo@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), tathy04n@gmail.com
4 Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),alcides.scaglia@fca.unicamp.br
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Torna-se fundamental, então, transformar a competição de jovens para atingir
seu potencial positivo, de modo a justificá-lo como um ambiente de aprendizagem
que cultive valores para o desenvolvimento social, moral e ético, atingindo
habilidades para a vida (DREWE, 1998, 2009; CÔTÉ, LIDOR; HACKFORT; BALBINO
et al., 2013), sendo a engenharia competitiva um possível caminho para que metas
de engajamento positivo sejam alcançadas (BURTON; GILLHAM; HAMMERMEISTER,
2011). Neste sentido, Wiersma (2005) sugere quatro diferentes níveis competitivos
que podem coexistir para jovens de mesma idade.
No primeiro nível há ausência da competição formal, viagens, tabelas e
classificações. Ocorrem modificações nos equipamentos e nas instalações devido
aos baixos níveis de habilidade. As crianças deverão jogar tempos iguais e o principal
objetivo é a excitação para o esporte.
No segundo nível há ainda baixos níveis de competitividade, porém já com
formato de liga, com placares e tabelas e enfatiza-se ainda o desenvolvimento de
competências. O evento acontecerá em local único com garantidas de paridade
competitiva.
No terceiro nível destina-se os atletas de maiores habilidades e espera-se maior
compromisso durante uma temporada mais longa com viagens e seleção de atletas
para os jogos.
No quarto nível aumenta-se o compromisso em competições anuais mais
onerosas pela busca de realizações no esporte. Há restrição a outros esportes e
atividades extracurriculares e aumenta-se a exigência nos treinamentos e espera-se
grande experiência anterior com a prática esportiva.
As competições de jovens em ligas e federações baseiam-se no nível quatro,
porém, dada toda a complexidade exposta, torna-se necessário entender as
diferentes necessidades e possibilidades do jovem, mediante a compreensão que
este modelo não é suficiente para a democratização da competição enquanto
ambiente de aprendizagem.
OBJETIVO
Este estudo propõe um modelo de participação competitiva orientador a ligas
e federações no sentido de superar o conceito de competição como um fim para
a sua compreensão como parte do processo de ensino, vivência e aprendizagem
esportiva (GALATTI et al., 2014).
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo propositivo apoiado no quadro conceitual formado pelo
modelo de participação esportiva (CÔTÉ; BAKER; ABERNETHY, 2007), os nos níveis
competitivos (WIERSMA, 2005)e estudos que discutem a abordagem competitiva
na juventude para a elaboração do modelo de participação competitiva ajustado às
demandas e necessidades do jovem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do quadro conceitual, durante os anos de experimentação (seis a 11 anos)
a prática competitiva deve priorizar competições de níveis um e dois. Quanto mais
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próximo dos anos de especialização (12 aos 15 anos) e investimento (16 e 17 anos),
será maior a importância de competições dos níveis três e quatro sem, no entanto,
abandonar a contribuição do modelo de participação esportiva que propõem os
anos de participação como um espaço de prática esportiva destinada ao público
que não se dirige ao caminho da performance, pelo menos momentaneamente.
O modelo de participação competitiva deve oportunizar competições também
aos anos de participação e garantir que no período de forte influência de fatores
como o desenvolvimento biológico, a idade relativa e o tempo de prática esportiva,
a competição também seja direcionada àqueles que momentaneamente são
percebidos como menos aptos ou que não demonstrem interesse de ampliar sua
dedicação à prática esportiva, equilibrando as oportunidades de aprendizagem.
Para os anos de participação, deve-se adotar competições de níveis um, dois e,
até mesmo três, por se prever a transição de atletas entre os anos de especialização e
de participação ao longo das temporadas competitivas devido à gradual atenuação
das diferenças físicas e de experiência esportiva (figura 1).
Com estes pressupostos, ligas e federações podem transformar suas
competições ampliando a possibilidade de democratização da competição para
atletas em pleno desenvolvimento físico e de aprendizagem e como sugestão,
algumas orientações são oferecidas.

Figura 1. Proposta do Modelo de Participação Competitiva baseado em Côté, Baker &Abernethy
(2007) e Wiersma(2005)
Fonte: Autoria própria
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As temporadas devem ser mais curtas, principalmente para jovens entre os
anos de experimentação e de especialização, momento marcado por grandes
transformações. Cótê e Hancock (2016) indicam que competições curtas, com
no máximo seis meses, podem se tornar mais interessantes, por valorizarem a
cada nova temporada iniciada o momento em que o atleta se encontra em seu
desenvolvimento.
Segundo Schorer, Wattie e Baker (2013), devem elaboradas competições de ano
ímpar (sub-9, sub-11 e etc.) e de ano par (sub-10, sub-12 e etc.), pois a mudança da
categoria competitiva para 12 meses pode garantir a atletas que seriam subutilizados
pelos efeitos da idade relativa ou status de maturação tardia a oportunidade de
competir em sua idade especifica.
Visando otimização do calendário, pode-se garantir num mesmo jogo entre
duas equipes disputa de partidas em mais de um nível (WIERSMA, 2005). Num
mesmo jogo da categoria, pode-se aumentar os períodos de jogo de dois para três.
No primeiro período compete-se em nível um e dois, no segundo em nível três e no
último período em nível quatro. Assim, pode-se oferecer níveis de exigência mais
ajustados, fazendo de cada período uma competição independente.
Deve-se diminuir burocracias para diminuir custos que e elitizam o acesso à
competição. Logo, entre o período de experimentação e de especialização, abolir
a confecção de carteirinhas, reduzir a quantidade de árbitros e utilizar atletas dos
anos de investimento para este fim pode garantir menores custos e a possibilidade
de participação de mais projetos esportivos.
CONCLUSÃO
Este estudo, oferece subsídios a ligas e federações para a construção de um
modelo competitivo baseado na oferta de diferentes níveis competitivos em função
dos interesses e percepções de rendimento dos jovens buscando alternativas contra
o viés da maturação precoce, do efeito da idade relativa e da experiência na prática
esportiva e competitiva como determinantes para se competir. Para isso, utilizouse como quadro conceitual o modelo de participação esportiva (CÔTÉ, BAKER
&ABERNETHY, 2007) e os diferentes níveis competitivos (WIERSMA, 2005), para
apresentar disposições preliminares do modelo de participação competitiva.
MODELO DE PARTICIPACIÓN COMPETITIVA: DIRECTRICES PARA LAS
LIGAS Y FEDERACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESAROLLO POSITIVO EM
COMPETICIONES JUVENILES
RESUMEN: Esta investigación propone la transformación de las competiciones juveniles de las
ligas y federaciones a través del modelo de participación competitiva, organizados en diferentes
niveles competitivos, en la búsqueda de la democratización del acceso a la competencia mediante la
comprensión de esto como un ambiente de aprendizaje.
PALABRAS CLAVES: competición deportiva; deportes juveniles; democratización.

COMPETITIVE PARTICIPATION MODEL; GUIDELINES TO SPORTS LEAGUES AND
FEDERATIONS FOR POSITIVE DEVELOPMENT IN YOUTH SPORTS COMPETITION
abstract: This research proposes the transformation of the youth competitions of leagues and
federations through the model of competitive participation, organized in different competitive levels,
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in the search of the democratization of the access to the competition for understanding this as a
learning environment.
KEYWORDS: sports competition; youth sports; democratization
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RESPOSTA AGUDA NOS NÍVEIS DE ÓXIDO NÍTRICO
SALIVAR A PARTIR DO TREINAMENTO DE JIU JITSU
ESPORTIVO
Nestor Persio Alvim Agricola1
Lidia Andreu Guillo2
RESUMO
Este texto discute a produção de óxido nítrico (NO) salivar em treinamento de atletas de Jiu
Jitsu. O objetivo foi verificar as potencialidades da modalidade para produção de níveis ideais de
NO estimulado pelo esforço. O estudo contou com a participação de 14 voluntários, fornecendo
amostras de saliva. O nitrito salivar foi quantificado pelo método colorimétrico de Griess. Também
foram monitoradas as frequências cardíacas de treinamento a fim de se estabelecer a intensidade do
treinamento.
PALAVRAS-CHAVE: Óxido nítrico; Esforço físico; Saúde humana

INTRODUÇÃO
O óxido nítrico (NO) é uma molécula inorgânica, de baixo período de meia vida,
gasosa e que possui um elétron desemparelhado em sua última camada, tornando-a
iônica altamente reativa que se combina facilmente com o oxigênio e com alguns
metais de transição. É considerado tanto agente oxidante quanto redutor e sua
reação com o oxigênio gera nitritos e nitratos (CERQUEIRA & YOSHIDA, 2002). Em
condições normais de temperatura e pressão o NO é um gás, incolor com moderada
solubilidade em água, e que reage com alguns metais de transição, entre eles o
ferro.
O NO é o principal mediador citotóxico de células imunes no organismo,
sendo o precursor de nitritos e nitratos excretados pelos macrófagos em respostas
imunológicas específicas (SNYDERS & BREDT, 1992). O potencial citotóxico do NO
se revela oportuno na medida em que é produzido em quantidades significativas
durante a resposta imunológica e provoca danos oxidativos letais às células-alvo.
Além de atuar de forma direta na vasodilatação, ainda possui a propriedade de
inibição da agregação e da adesão plaquetária e leucocitária na parede dos vasos
(FLORA FILHO & ZILBERSTEIN, 2000).
Com a conclusão de que o NO é uma molécula extremamente importante
para diversas funções do organismo humano, a possibilidade de encontrar formas
de potencializar ou otimizar a entrega deste composto ao organismo passou a ser
1 Departamento de Educação Física, Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG),
nestoralvim@hotmail.com
2 Faculdade de Biologia, Universidade Federal de Goiás – Regional Goiania (UFG), lidia.guillo@gmail.com
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tema de pesquisas. A busca mais comum entre os precursores ou indutores de NO,
ligadas ao desempenho atlético, se firma na hipótese de que o óxido nítrico está
associado à melhora da perfusão sanguínea ao nível muscular, contribuindo para
maior aporte de nutrientes e de oxigênio, ao mesmo tempo em que atua como
sinalizador no sistema imune e na rede neuronal (PAULO, 2011).
Segundo estudo recente, o NO atua na ativação da biogênese mitocondrial do
músculo esquelético, melhorando a respiração do miócito. Interfere diretamente no
abastecimento de nutrientes e oxigênio do miócito através da regulação do fluxo
sanguíneo (DYAKOVA et al, 2015).
A saliva tem sido muito utilizada na quantificação do óxido nítrico principalmente
em estudos da cavidade oral. No campo da atividade física, a saliva é utilizada
na busca de se estabelecer um protocolo seguro e confiável para a testagem de
respostas fisiológicas do organismo ao esforço e à definição de parâmetros de
controle do exercício que sejam não invasivos (ZUARDI, 2012).
A salivação é regulada por estímulos nervosos, principalmente sinais
parassimpáticos. A estimulação simpática diminui a atividade glandular e o volume
salivar. Os sinais parassimpáticos que induzem a salivação atuam também na
vasodilatação da região glandular. Na saliva o NO é rapidamente reduzido a nitrito
pela ação da enzima nitrato redutase, presente na boca. O nitrito presente na saliva
pode vir também da corrente sanguínea juntamente com o componente aquoso
do sangue, expressando assim, na saliva, as variações que este metabólito teria na
corrente sanguínea (CLODFELTER et al, 2015).
Algumas pesquisas relatam que o exercício físico não produz variações
significativas nas concentrações de nitrito salivar (GONZÁLES et al, 2008),
(CLODFELTER et al, 2015). Por outro lado, outros estudos relatam variações
significativas na concentração de nitrito salivar a partir do exercício físico
(PANOSSIAN et al, 1999), (DIAZ, et al, 2013). Nestes são relatados aumento na
concentração de No salivar a partir do exercício, corroborando a hipótese de que
o exercício, ao potencializar a produção de NO circulante, expressa essa produção
também no nitrito salivar. Há também relato de efeito inverso, isto é, o aumento da
produção de NO circulante estimulada pelo exercício, acompanhado pela diminuição
na concentração do nitrito salivar (MORAES, 2014).
OBJETIVO
O objetivo deste estudo é discutir sobre a produção de óxido nítrico no organismo
humano estimulado pelo exercício físico, especificamente com o treinamento de
atletas de Jiu Jitsu, em suas particularidades de esforço e intensidade, e ainda
procurando testar a viabilidade da saliva como marcador seguro de quantificação
que possa expressar as variações do óxido nítrico circulante.
MÉTODO
Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG pelo
parecer 692.581. O estudo é do tipo longitudinal de mensuração e contou com a
participação de 14 voluntários, atletas da modalidade Jiu Jitsu brasileiro com pelo
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menos 2 anos de prática, competidores, com média de idade de 27 (±4,56) anos.
Os atletas foram acompanhados por 3 meses. Em cada mês de acompanhamento
foi selecionado um dia de coleta de material. Nesse dia os atletas coletaram saliva
não estimulada ao acordar, antes do treinamento e imediatamente depois do
treinamento. Nesse mesmo dia foi monitorada a frequência cardíaca de treinamento.
A dosagem de óxido nítrico foi por meio da reação de Griess. Os dados
obtidos foram submetidos à análise estatística. Os testes utilizados foram: teste
de normalidade Shapiro Wilk, teste de correlação de Pearson, teste de Análise de
Variância de uma entrada (ANOVA one way), com pós teste de Tukey.
RESULTADOS
Os valores encontrados de concentração de nitrito salivar foram obtidos da
média aritmética entre as amostras testadas em duplicatas. O erro experimental
aceitável foi da ordem de 15 % de variação entre as duplicatas.
A tabela 1 expressa a média do grupo de atletas participantes em cada coleta
realizada.
Tabela 1: médias de concentração de nitrito do grupo de atletas em M
Coletas

Manhã

Tarde

Noite

Média

Mês 1

29,24 ± 12,94

57,07 ± 13,0

38,93 ± 11,99

42,08 ± 7,35

Mês 2

30,57 ± 14,41

89,44 ± 18,57

80,54 ± 26,09

68,1 ± 12,45

Mês 3

30,03 ± 11,71

47,17 ± 14,51

41,78 ± 9,5

39,66 ± 7,16

Média

29,88 ± 7,46

63,39 ± 9,09*

52,09 ± 9,72

48,45 ± 8,76

*Diferença significativa em relação à manhã com p ˂ 0,05

Gráfico 1: Médias mensais de concentração de nitrito salivar em µM

Gráfico 2: Médias mensais de frequência cardíaca de treinamento
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Os gráficos 1 e 2 demonstram a relação do nitrito salivar com a intensidade do
treinamento do ponto de vista crônico. As médias mensais de nitritos apresentaram
correlação forte com os dados de frequência cardíaca. O teste de correlação de
Pearson ficou em 0,7409 com P-valor de 0,0379 mostrando que as variações de
nitrito salivar sofrem influência da intensidade do treinamento realizado.
A média de cada período (manhã, antes do treino, depois do treino) desenha
um gráfico específico que se repete mês a mês. Eram esperados valores mais baixos
para as coletas da manhã, devido à baixa atividade, elevação dos valores antes do
treino e elevação ainda maior depois do treino, como resposta ao treinamento.
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Como se observa no gráfico 3, a distribuição dos dados do ponto de vista agudo,
formam um padrão que varia pouco de mês a mês e que se resume a valores baixos
pela manhã, valores altos antes do treinamento, e uma queda nos valores logo após
o treinamento. Na comparação entre as médias de todas as coletas da manhã, todas
antes do treino e todas depois do treino, o teste ANOVA indicou p-valor de 0,0294.
O pós teste Tukey revelou diferença significativa somente entre manhã e tarde, com
p-valor de 0,0045 (gráfico 3). As outras comparações não foram significativas. As
três distribuições apresentaram normalidade pelo teste shapiro-wilk.

1.morn

2.bef.t.

3.aft.t.

periodo

Gráfico 3: Média geral das coletas manhã, tarde e noite
* Diferença significativa com p valor ˂ 0,05 ; teste ANOVA one Way com post hoc Tukey

CONCLUSÃO
O nitrito salivar é um composto que se mostra suscetível a uma série de
variáveis que podem interferir na sua concentração. Os dados do acompanhamento
mês a mês dos atletas de Jiu Jitsu sugerem que o nitrito salivar é influenciado pelo
treinamento físico e acompanha as variações de intensidade, conforme constatado
pelos gráficos 1 e 2.
O fato intrigante presente nos dados obtidos foi que do ponto de vista agudo,
contrariamente ao que se esperava, as concentrações de nitritos diminuíam após a
seção de treinamento. A literatura específica, quando aponta relação entre nitrito
salivar e esforço físico, tem demonstrado aumento nas concentrações de nitrito
como resposta aguda ao esforço (DIAZ, et al, 2013). No presente estudo verificouRESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
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se o efeito contrário: a diminuição do nitrito salivar como resposta aguda ao
treinamento.
As seções de treinamento de Jiu Jitsu sempre terminam com a luta propriamente
dita. Essas lutas são sempre acompanhadas de uma ansiedade natural, de um estado
de estresse, visto que são lutas reais que procuram preparar o atleta para situações
de conflito. Não há dúvida que neste momento ocorre larga estimulação simpática
com consideráveis descargas de adrenalina. A produção da saliva pelas glândulas
salivares é inibida, assim como a irrigação sanguínea dessas glândulas.
A ansiedade pela luta leva os atletas a uma forte descarga de estímulos
simpáticos, o que causou a inibição momentânea da atividade das glândulas salivares,
gerando queda nas concentrações de nitritos. O mesmo efeito foi confirmado em
estudantes em período preparatório para exames escolares (MINASIAN, 2007).
Na medida em que o treinamento promove shear stress suficiente para o
aumento na produção de NO, o nitrito salivar expressa esse aumento, contudo
sofre influência de outros fatores que podem mascarar essa expressão. O tipo
de exercício físico ou a modalidade esportiva é um desses fatores. Quando o
exercício é acompanhado por um estado de ansiedade e estresse, como nas lutas, a
quantificação da concentração de nitrito salivar é comprometida pela ação simpática
direta na glândula, e, nessa situação, o nitrito salivar não expressa o aumento agudo
da produção de NO circulante.
RESPUESTA AGUDO DE LOS NIVELES DE ÓXIDO NÍTRICO SALIVAR EN JIU
JITSU ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
RESUMEN: En este artículo se discute la producción de óxido nítrico (NO) en la saliva atletas de
entrenamiento de Jiu Jitsu. El objetivo fue verificar el potencial del deporte para producir niveles
óptimos de NO estimulada por el esfurzo. El estudio contó con la participación de 14 voluntarios,
proporcionando muestras de saliva. El nitrito salivar se cuantificó por el método colorimétrico de
Griess. También se controlaron las frecuencias cardíacas de formación con el fin de establecer la
intensidad del entrenamiento.
PALABRAS CLAVE: El óxido nítrico; esfuerzo físico; la salud humana

ACUTE RESPONSE IN SALIVAR NITRIC OXIDE LEVELS FROM JIU JITSU’S
SPORTIVE TRAINING
ABSTRACT: This paper discusses the production of saliva nitric oxide (NO) in training of Jiu Jitsu
athletes. The objective was to verify the potentialities of the modality for the production of ideal
levels of NO stimulated by the effort. The study was attended by 14 volunteers, providing saliva
samples. Salivary nitrite was quantified by the Griess colorimetric method. The heart rate of training
was also monitored to establish the intensity of the training.
KEYWORDS: Nitric oxide; Physical effort; Human health
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SOBRE AQUELES QUE FICAM PELO CAMINHO: A
CONDUTA DE DIRIGENTES E COMISSÃO TÉCNICA
EM RELAÇÃO AOS ATLETAS DAS CATEGORIAS DE
BASE DO FUTEBOL QUE NÃO SÃO PROMOVIDOS À
EQUIPE PROFISSIONAL1
Rafael Moreno Castellani2
Ianni Regia Scarcelli3
RESUMO
Este estudo possui como objetivo problematizar a conduta de dirigentes e comissão técnica de equipes
profissionais do futebol em relação aos atletas que não obtém êxito no processo de profissionalização.
Partimos de uma revisão bibliográfica, observações e entrevistas com 12 integrantes de comissão
técnica e 6 dirigentes de três clubes do futebol brasileiro. O “descarte” e dispensa dos atletas se dá
de modo naturalizado e não atende aos modelos de formação que preconizam como ideal.
PALAVRAS-CHAVE: Futebol, Categoria de base, Psicologia Social.

1 INTRODUÇÃO
Diversos estudos confirmam unanimemente as grandes expectativas que jovens
brasileiros depositam no futebol como um meio de ascensão social/econômica
e caminho para a fama. Sobretudo para aqueles oriundos de classes populares e
médias, o futebol torna-se uma aposta para que se obtenha uma reviravolta no
destino econômico do atleta e da sua família. Entretanto, somente uma pequena
parcela dos jovens que passam pelo processo de formação/produção do jogador
de futebol nas categorias de base obtém sucesso e torna-se atleta profissional (e
em menor proporção ainda, bem-sucedido), e a grande maioria frustra-se diante da
impossibilidade de concretizar suas expectativas e tem, sobretudo pela curta e frágil
escolarização, dificuldades em encontrar novos caminhos profissionais. Segundo
Toledo (2000), em média, menos de 1% dos jogadores de futebol que passam pelas
“peneiras” (testes para seleção de atletas) nos clubes para se integraram às equipes
das categorias de base são aproveitados.
Diariamente, milhares de crianças e jovens brasileiros alimentam o sonho de um
dia tornarem-se jogadores profissionais de futebol, mas se fazer parte de uma equipe
de base nos clubes já é uma tarefa árdua, na qual poucos triunfam, profissionalizar1 Esta pesquisa contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES)
2 Universidade de São Paulo (IP/USP), rafael.moreno@usp.br
3 Universidade de São Paulo (IP/USP), iannirs@usp.br
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se e integrar, de fato, uma equipe profissional é tarefa ainda mais difícil. O número de
vagas existentes no futebol profissional é limitado e, para conquistá-las, dependerá
da conjugação de uma série de fatores, tais quais a “dedicação e disciplina, até
as possibilidades que o mercado apresenta em distintos momentos, além da
casualidade embutida em cada ação humana” (SOUZA et al., 2008, p. 99).
No entanto, ainda que não desconsideremos tais fatores, creditamos
hipoteticamente às condutas e estratégias inerentes ao processo de formação/
produção do jogador - sobretudo aquelas relacionadas à estrutura, recursos
humanos, tempo e paciência - significativa interferência neste transcurso.
Dessa forma, este estudo possui como objetivo averiguar e discutir a conduta
de dirigentes e integrantes das comissões técnicas de equipes profissionais do
futebol em relação aos jovens atletas que não obtém êxito no processo de formação
e promoção à equipe profissional.
2 METODOLOGIA
Seguindo as orientações de uma pesquisa qualitativa, este estudo partiu de uma
revisão bibliográfica e um estudo de campo envolvendo observações e entrevistas.
Tais procedimentos metodológicos foram orientados por referenciais teóricos da
Psicologia Social, especificamente sob o viés de uma leitura pichoniana (PICHONRIVIÈRE, 1982; 2000; 2005) e de José Bleger (1988).
Este trabalho é um recorte de uma tese de doutorado, cujo objetivo foi
compreender como se desenvolvem os processos grupais no futebol profissional.
Dessa forma, para a elaboração deste estudo aqui apresentado, selecionamos
somente as entrevistas nas quais o tema em questão foi problematizado. As
entrevistas, principal técnica de investigação científica em psicologia (BLEGER,
1980), realizadas sob referencial da técnica operativa inspirada por Pichon-Rivière,
foram abertas e organizadas a partir de uma questão que melhor traduzisse o
objetivo da pesquisa, capaz de representar a tarefa explícita do par aqui considerado
grupo e que foi elaborada no processo de observação das equipes.Sua realização
se deu individualmente com alguns dos sujeitos mais significativos no processo de
formação/constituição do grupo, ou seja, diretor, coordenador e superintendente
de futebol e membros da comissão técnica das categorias de base e da equipe
profissional que compunham o quadro de funcionários de um dos três clubes do
futebol profissional (séries A, B e C do Campeonato Brasileiro) investigados.
Foi construído e apresentado aos participantes um Termo de Consentimento
Livre Esclarecido, no qual se ratificou a garantia de conhecimento dos nossos
objetivos, o respeito ao anonimato, bem como o acesso às demais informações
referentes à pesquisa. Aos dirigentes dos clubes que manifestaram ciência e
concordância para realização do estudo, bem como à explicitação/divulgação
do nome da instituição em nossas publicações, foi apresentado um documento
contendo nossos objetivos e metodologia.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES...
Em nossas entrevistas foram explicitados como fatores que dificultam ou
impedem a profissionalização do atleta formado na categoria de base,a inicialização
RESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3096

em momento inapropriado, a falta de tempo que o jogador tem para se desenvolver
e adquirir condições de mostrar à comissão técnica e dirigentes que possui
capacidade, ou talento/dom, para se profissionalizar e integrar a equipe principal,
assim como a falta de paciência destes que são responsáveis por essa avaliação
e seleção. A ausência de ambos, tempo e paciência, acabam por interromper a
trajetória de muitos jovens, por vezes até mesmo aqueles que tiveram reconhecidas
as suas potencialidades e que sonham em seguir a carreira como jogador de futebol.
No decorrer de nossas entrevistas e observações pudemos constatar a existência
de modelos de formação do atleta que ratificam as proposições realizadas por
Damo (2007) no que se refere ao modelo endógeno, exógeno e híbrido.Pudemos
ter conhecimento de dois programas de avaliação e transição dos jogadores das
categorias de base, dos quais, somente um teve possibilidade de ser implementado.
Um dos objetivos traçados por esse programa é recolocar o clube como referência no
processo de revelação de atletas e, consequentemente, aumentar o aproveitamento
do jogador que se forma nas categorias de base na equipe profissional, algo muito
pouco realizado no futebol brasileiro, conforme dirigente entrevistado. A ideia é
fazer com que ao menos de três a seis jogadores consigam, por ano, chegar, se
manter e servir à equipe profissional. Para isso, é criada toda uma lógica/cálculo que
estabeleça quantos jogadores de primeiro, segundo e último ano de cada categoria
a constituirão. Com o controle desse processo, espera-se que as possibilidades de ter
atletas do sub20 sendo aproveitados no profissional aumentem significativamente.
No entanto, conforme defendido em entrevista, esse programa só tem validade e
eficácia se fizer parte de um projeto de transição apoiado e defendido por todos.
Se após o atleta atingir a idade máxima da última categoria antes de
profissionalizar-se e não atender às exigências e expectativas dos dirigentes e
comissão técnica, o clube realiza parcerias com alguns clubes de menor expressão/
grandeza e encaminha essas atletas. Neste modelo, se por um lado tenta-se
contribuir com o jogador para que ela não interrompa o sonho de se tornar um
jogador de futebol profissional, por outro assegura-se que, ao menos em partes, o
modelo exógeno de produção do atleta seja garantindo trazendo lucro, ainda que
pequeno, ao clube formador.
Um dos pontos levantados por esse dirigente, que gostaríamos de ressaltar,
se refere à frustração pela qual o atleta passa neste processo. Ainda que ela seja
minimizada com a reinserção em outro clube, todo atleta que passa anos nas
categorias de base de um clube, espera ter a oportunidade de defender a equipe
profissional deste que se tornou a sua “segunda casa”, ou seja, sonham em defender a
equipe profissional do clube que o formou. No entanto, ao ver essa possibilidade ruir,
este jovem sente-se frustrado, fracassado, desiludido, sentimentos que se atenuam
quando outra oportunidade lhe é dada e este vê seu sonho permanecer vivo.
Apesar de naturalizarem esse processo de “descarte”, expressão utilizada
em algumas ocasiões no decorrer de nossa pesquisa de campo e que denota a
compreensão do atleta como um objeto/mercadoria/coisa que não tem mais valor,
nossos entrevistados ressaltam que não atendem a um modelo que julgam como
ideal, qual seja, aquele que conta com a contribuição de psicólogo e assistente
social para ajudar o atleta dispensado a elaborar a situação de dispensa e lidar
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com as consequências de ordem social e psíquicas. Outros, ainda que tenham
uma conduta tida com a possível, atestam que conseguem dessa forma, somente,
diminuir a possibilidade de erros na seleção.
Há de se destacar também um entendimento, pouco verificado em nossa
pesquisa de campo, que passa pela necessidade de valorizar o atleta como um sujeito
de necessidades, estabelecendo com eles uma relação humana.Se já não é fácil lidar
com as expectativas, ansiedades e demais sentimentos emergentes no processo
de mudança das categorias de base para a equipe principal, esta dificuldade toma
proporções muito maiores quando este processo é interrompido e nem mesmo a
possibilidade de fazer parte deste grupo é presumida e visualizada.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É consenso entre todos os dirigentes e integrantes das comissões técnicas
entrevistadas que o processo de formação de atletas não é implementado de modo
ideal. Nesse percurso, por conta da falta de tempo que se dá aos atletas para seu
desenvolvimento, da impaciência para que atinjam a maturidade (física, técnica,
tática e psicológica) necessária para serem promovidos à equipe profissional e devido
as características próprias do futebol profissional, como a alta competitividade e
grande concorrência por uma vaga na equipe profissional, muitos jogadores ficam
pelo caminho e não obtém sucesso no processo de profissionalização.
Como consequência, muitos destes aspirantes à carreira de jogador profissional
de futebol são literalmente “descartados” e dispensados pelos clubes. Contudo,
este quadro toma proporções de maior desilusão e desgaste emocional, já que não
há uma preparação adequada para que os jovens aprendam a lidar e enfrentar essas
situações, bem como os sentimentos de impotência e frustração decorrentes delas.
Nesse sentido, dois modelos de formação que levem em consideração os atletas
não integrados à equipe profissional foram explicitados por nossos entrevistados.
Entendemos que os dois planos, sugeridos como ideais e ousados, devam fazer parte
de um mesmo procedimento. Ou seja, minimiza-se ao máximo as possibilidades de
erros e injustiças, contribui-se para que o jogador não aproveitado na equipe principal
do clube que o formou continue sua trajetória profissional em outra instituição e,
principalmente, ao longo de todo o processo de formação/produção deste atleta,
ele seja acompanhado/assessorado por profissionais, tais quais o assistente social e
o psicólogo esportivo, que o ajudarão a entender o funcionamento deste sistema de
formação/produção do jogador para que ele esteja melhor instrumentalizado nesta
trajetória até o grupo profissional, o auxiliando a adquirir estratégias/ferramentas
para lidar e elaborar os sentimentos decorrentes de uma possível, mais provável até,
dispensa e “descarte”.
TIRADOS POR EL CAMINO: LA CONDUCTA DE LOS DIRIGENTES Y DE LA
COMISIÓN TÉCNICA EN RELACIÓN A LOS ATLETAS DE FÚTBOL DE LAS
CATEGORÍAS DE BASE QUE NO SE PROMUEVEN AL PROFESSIONAL
RESUMEN: El objetivo de este estúdio es analizar La conducta de los dirigentes y de La comisión
técnica de los equipos profesionales de fútbol em relación a los atletas que tienen êxito em el proceso
de profesionalización. Partimos de uns revisión bibliográfica, observaciones y entrevistas com 12
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miembros de lacomisión técnica y 6 dirigentes de três clubes del fútbol brasileño. La “eliminación”
y dispensa de los atletas ocurre de manera natural y no cumple com los modelos defendidos como
ideales.
PALABRAS CLAVE: Fútbol; Categorías de base; Psicología Social.

UPON THOSE WHO WERE LEFT BEHIND: THE CONDUCT OF MANAGERS AND
OF TECHNICAL COMMITTEE TOWARDS THE ATHLETES OF THE SOCCER’S
BASELINE CATEGORIES WHO WERE NOT PROMOTED TO THE PROFESSIONAL
TEAM
ABSTRACT: The objective of this study is problematize the conduct of directors and technical
committee of professional soccer teams in relation to the athletes who are not successful in the
professionalization process. We reviewed the literature, conduced observations and interviews
with 12 members of the backroom staff and 6 directors of three Brazilian soccer clubs. The scorn
or dispensation of athletes happens in a regardless way and does not attend the training models
proposed as ‘ideal’.
KEYWORDS: Soccer; basis categories; Social psychology

REFERÊNCIAS
BLEGER, J. Temas de psicologia: Entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1980.
______. (1968). Psicanálise do Enquadramento Psicanalítico. In: BLEGER, J. Simbiose e
Ambiguidade. Rio, Francisco Alves, 1988.
DAMO, A. Do dom à profissão: A formação de atletas futebolistas no Brasil e na França.
São Paulo: hucitec/ANPOCS, 2007.
PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
______. Teoria do vínculo. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
SOUZA, C. et al. Difícil reconversão: Futebol, projeto e destino em meninos brasileiros.
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, n. 30, p. 85-111, jul/dez. 2008.
TOLEDO, L. H. Lógicas no futebol: Dimensões simbólicas de um esporte nacional. 2000.
Tese (doutorado em Antropologia) – Faculdade de filosofia, letras e ciências humanas da
Universidade de São Paulo (USP). São Paulo. 2000.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3099

TREINAMENTO DE ALTO RENDIMENTO EM
CATEGORIAS DE BASE NO FUTEBOL E A FORMAÇÃO
DE CAMPEÕES
Braulyo Abdala1
Alessandro de Oliveira Ferreira Junior2
Izadora Moreira da Silva3
Alexandre Palma4
RESUMO
O objetivo foi verificar se as vitórias obtidas por seleções nacionais de futebol, em Copas do Mundo,
nas categorias Sub-17 e Sub-20 se reproduzem na categoria adulta. Foram levantados dados de
atletas de futebol que participaram de Copas do Mundo nestas categorias, através do sítio da FIFA na
internet. Os resultados indicam que o fato de uma seleção nacional se tornar vencedora na categoria
Sub-17 ou Sub-20 não a credencia para os melhores resultados na categoria adulta.
PALAVRAS-CHAVE: futebol; categorias de base; especialização precoce.

INTRODUÇÃO
O desempenho esportivo de excelência, de acordo com Platonov (2002),
só poderá ser atingido se houver durante a infância e juventude uma preparação
adequada de base, que esteja condicionada a um planejamento sistemático de
ordenação das cargas e respeito às diferenças ligadas à faixa etária.
Neste sentido, seria preciso realizar um treinamento prolongado, isto é, um
processo de treinamento que estaria relacionado às bases de aprendizagem e
desenvolvimento motor lançadas na iniciação esportiva; passaria pela especialização
esportiva, através da seleção dos talentos; e, culminaria com o desempenho máximo
na idade adulta (PLATONOV, 2002). No entanto, seria preciso não intencionar
resultados precoces, uma vez que é possível que os jovens tenham desenvolvimento e
crescimento em desacordo com a evolução cronológica. Deste modo, o desempenho
esportivo em categorias de base poderia ser bastante influenciado pela idade
biológica e os vencedores serem levados a acreditar que são talentos esportivos e
os perdedores que não possuem tal talento.
Neste sentido, é relevante investigar os resultados prematuros nas categorias
de base. Desta forma, o objetivo do presente estudo é verificar se as vitórias obtidas
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, braulyougf@bol.com.br
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), alessandro.ofjunior@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), izadoramoreiraa@gmail.com
4 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), palma_alexandre@yahoo.com.br
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por seleções nacionais de futebol, em competições de nível mundial, nas categorias
Sub-17 e Sub-20 se reproduzem na categoria adulta.
MÉTODO
SUJEITOS
Participaram desta investigação todas as seleções nacionais que se tornaram
campeãs ou vice-campeãs do campeonato mundial da categoria Sub-17 e Sub-20,
bem como, seus respectivos atletas, desde as primeiras competições realizadas,
respectivamente, em 1985 e 1977.
O número de seleções Sub-17 (formadas por jogadores que no máximo fazem
17 anos de idade no ano da competição) pesquisadas foi de 28 e envolveu 14
competições. O total de jogadores investigados foi de 486. Foram investigadas,
ainda, 38 seleções nacionais dos 19 campeonatos mundiais da categoria Sub-20
(até 20 anos de idade) e seus respectivos 708 atletas.
COLETA DE DADOS
Os dados foram todos coletados no sítio oficial da FIFA na internet. Neste sítio,
encontram-se os resultados esportivos de todas as competições internacionais
promovidas pela FIFA e os dados de jogadores.
Em um primeiro momento, foi verificada a trajetória que uma determinada
seleção nacional, vencedora da competição Sub-17 e Sub-20 teve ao longo dos anos
subseqüentes. Assim, a seleção vencedora em 1985 (Sub-17), em função da idade,
estaria apta a disputar as Copas do Mundo de futebol entre os anos de 1990 e 1998.
O mesmo procedimento foi adotado para a categoria Sub-20.
No que se refere às análises por jogadores, procurou-se no mesmo sítio da
internet o nome dos atletas finalistas das competições Sub-17 e Sub-20, e sua
história esportiva.
ESTATÍSTICA
Para o tratamento estatístico dos dados categóricos foi utilizado o teste do
Qui-quadrado. Foi realizada ainda a frequência relativa de cada caso
RESULTADOS
A análise dos dados permitiu observar que o fato de uma seleção nacional
se tornar vencedora na categoria Sub-17 não a credencia, nem a seus jogadores,
para os melhores resultados na categoria mais expressiva do desporto (Quadros
1, 2, 3 e 4). Observou-se que de todos os finalistas dos torneios Sub-17 (n=72),
seis (8,3%) sagraram-se campeões em Copas do Mundo e dois (2,8%) foram vicecampeões. Entre os finalistas da Sub-20, 13 (12,7%) foram campeões e nove (8,8%)
vice-campeões. Não houve diferenças estatísticas entre os dados dos dois grupos.
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Ano de realização da
competição
Sub-17
1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Seleção nacional
campeã

Nigéria

União Soviética

Arábia Saudita

Gana

Nigéria

Gana

Brasil

Brasil

França

Brasil

Anos que estaria apta à
disputa da Copa do Mundo

Colocações nas Copas
do Mundo

1990

NC

1994

9o

1998

12o

1990

NC

1994

18 (como Rússia)

1998

NC

1994

11o

1998

28o

2002

31o

1994

NC

1998

NC

2002

NC

1998

12o

2002

26o

2006

NC

1998

NC

2002

NC

2006

13o

2002

Campeão

2006

5o

2010

6o

2002

Campeão

2006

5o

2010

6o

2006

28o

2010

Vice-campeão

2014

7o

2006

5o

2010

6o

2014

4o

2010

14o

2014

10o

2010

27o

2014

16o

o

2005

México

2007

Nigéria

2009

Suíça

2014

11o

2011

México

2014

10o

Quadro 1. Distribuição das seleções nacionais campeãs das categorias Sub-17 e seus resultados na
categoria Principal, desde 1985
Legenda: NC (Não classificou).

RESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3102

Ano de realização da
competição Sub-20

Seleção nacional campeã

Anos que estaria apta à disputa da
Copa do Mundo

Colocações nas Copas do
Mundo

1978

NC

1977

União Soviética

1982

9o

1986

10o

1982

11o

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Argentina

Alemanha

Brasil

Brasil

Iugoslávia

Portugal

Portugal

Brasil

Argentina

Argentina

Espanha

Argentina

Brasil

1986

Campeão

1990

Vice-campeão

1982

Vice-campeão

1986

Vice-campeão

1990

Campeão

1986

8o

1990

10o

1994

Campeão

1986

8o

1990

10o

1994

Campeão

1990

6o

1994

NC

1998

12o

1990

NC

1994

NC

1998

NC

1994

NC

1998

NC

2002

20o

1994

Campeão

1998

Vice-campeão

2002

Campeão

1998

8o

2002

22o

2006

7o

1998

8o

2002

22 o

2006

6o

2002

8o

2006

9o

2010

Campeão

2002

22o

2006

6o

2010

5o

2006

5o

2010

6o

2014

4o

2010

5o

2014

Vice-campeão

2010

7o

2014

25o

2007

Argentina

2009

Gana

2011

Brasil

2014

4o

2013

França

2014

7o

Quadro 2. Distribuição das seleções nacionais campeãs das categorias Sub-20 e seus resultados na
categoria principal, desde 1977
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Ano de realização da
competição Sub-17

Seleção nacional
vice-campeã

1985

Alemanha

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

Nigéria

Escócia

Espanha

Gana

Brasil

Gana

Austrália

Nigéria

Espanha

Anos que estaria apta à disputa
da Copa do Mundo

Colocações nas
Copas do Mundo

1990

Campeão

1994

5o

1998

7o

1990

NC

1994

9o

1998

12o

1994

NC

1998

29o

2002

NC

1994

8o

1998

17o

2002

5o

1998

NC

2002

NC

2006

13o

1998

Vice-campeão

2002

Campeão

2006

5o

2002

NC

2006

13o

2010

7o

2002

NC

2006

16o

2010

21o

2006

NC

2010

27o

2014

16o

2006

9o

2010

Campeão

2014

23o

2010

6o

2014

4o

2010

Campeão

2014

23o

2005

Brasil

2007

Espanha

2009

Nigéria

2014

16o

2011

Uruguai

2014

12o

Quadro 3. Distribuição das seleções nacionais vice-campeãs das categorias Sub-17 e seus
resultados na categoria Principal, desde 1985
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Ano de realização da
competição Sub-20

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Seleção nacional
campeã

Vice-

México

União Soviética

Qatar

Argentina

Espanha

Alemanha Oriental

Nigéria

Brasil

Gana

Brasil

Uruguai

Japão

Gana

Espanha

Nigéria

República Tcheca

Anos que estaria apta à disputa da Copa
do Mundo

Colocações nas Copas do
Mundo

1978

16o

1982

NC

1986

6o

1982

9o

1986

10o

1990

20o

1982

NC

1986

NC

1990

NC

1986

Campeão

1990

Vice-campeão

1994

15o

1986

8o

1990

13o

1994

8o

1990

Campeão

1994

8o

1998

7o

1990

NC

1994

10o

1998

13o

1994

Campeão

1998

Vice-campeão

2002

Campeão

1994

NC

1998

NC

2002

NC

1998

Vice-campeão

2002

Campeão

2006

5o

1998

NC

2002

26o

2006

NC

2002

11o

2006

29o

2010

9o

2002

NC

2006

13o

2010

7o

2006

10o

2010

Campeão

2014

23o

2006

NC

2010

27o

2014

16o

2010

NC

2014

NC

2010

6o

2014

4o

2009

Brasil

2011

Portugal

2014

18o

2013

Uruguai

2014

12o

Quadro 4. Distribuição das seleções nacionais vice-campeãs das categorias Sub-20 e seus
resultados na categoria principal, desde 1977
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Do total de 486 jogadores que disputaram as finais dos torneios Sub-17 de
futebol, somente 27 (5,6%) conseguiram participar de uma Copa do Mundo de
futebol. Além disto, apenas três (0,6%) sagraram-se campeão na Copa do Mundo.
Por outro lado, dos 708 atletas que participaram das finais dos torneios Sub-20, 107
(15,1%) alcançaram a competição máxima do esporte e somente 13 (1,8%) sagraramse campeões. Estas diferenças foram estatisticamente significativas (p<0,01).
DISCUSSÃO
O desempenho nas categorias envolvendo crianças e adolescentes pode ser
explicada através da precocidade física associada à vantagem relativa da idade
biológica (MALINA et al., 2004). O crescimento, desenvolvimento e a maturação
operam a partir de processos biológicos que, segundo Malina et al. (2004), têm seus
próprios ritmos temporais e não se baseiam em aspectos cronológicos. Assim, num
mesmo grupo etário é possível observar diferenças marcantes de estatura, peso,
desenvolvimento muscular, entre outros aspectos. Por exemplo, em uma categoria
Sub-17 do futebol é admissível que haja variação significativa na idade biológica, vez
que alguns indivíduos poderiam ter acelerado o crescimento e desenvolvimento,
enquanto outros teriam estes processos retardados. Indivíduos de maturação
avançada normalmente exibem maior vantagem nos níveis de força, velocidade e
resistência muscular do que os de maturação tardia (MALINA et al., 2004).
Malina et al. (2000) observaram que a idade biológica era um preditor
significativo para seleção de atletas. Os autores demonstram que a idade biológica
é sempre superior do que a idade cronológica nos atletas investigados. Malina et al.
(2000) ainda apresentam dados que indicam que no grupo etário de 11 e 12 anos, dos
63 jogadores estudados, 13 (20,6%) estavam atrasados em sua idade biológica, 37
(58,7%) na média, 13 (20,6%) prematuros e nenhum com o processo de maturação
completado. Entre os 43 jogadores de 15 e 16 anos, 1 (2,3%) estava atrasado, 14
(32,6%) na média, 21 (48,8%) prematuros e 7 (16,3%) maduros.
Malina et al. (2004) ressaltam que quanto mais próximo do início da vida adulta
menos diferenças na composição física e corporal os adolescentes guardarão entre
si. Desta forma, entre 17 e 18 anos de idade, indivíduos com maturação atrasada
tendem a ganhar quase oito vezes mais em estatura do que aqueles com maturação
avançada que experimentaram estirão de crescimento precocemente. Este aspecto
talvez explique porque, no presente estudo, os finalistas da categoria Sub-20 tenham
tido associação pouco maior com o desempenho na categoria adulta do que os
finalistas da categoria Sub-17.
Brito et al. (2004), em pesquisa realizada com atletas do sexo feminino de
diferentes especialidades do atletismo, observaram que os investimentos em
atletas de categorias de base, tal como estão sendo realizados, parecem estéreis,
vez que poucas atletas conseguiram prolongar sua carreira esportiva até o mais
alto rendimento mantendo-se, assiduamente, entre as cinco melhores do ranking
do atletismo português. O presente estudo, realizado com as equipes de futebol
internacional Sub-17 e Sub-20, parece apontar na mesma direção. Assim, é possível
acreditar que a história de vida ao longo das categorias de formação tem influência
limitada e duvidosa sobre o desempenho na vida adulta.
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Desta forma, o desenvolvimento do presente estudo permitiu concluir que
o desempenho elevado em categorias formadas por jovens atletas, no futebol
internacional, não tem sido um bom indicador de rendimento de alto nível entre os
adultos.
HIGH PERFORMANCE TRAINING IN SOCCER YOUTH TEAMS AND TRAINING TO
BECOME CHAMPIONS
ABSTRACT: Objective: to investigate whether the victories achieved by national soccer teams,
in World Cups, in the under-17 and under-20 are repeated in the adult category. The dates were
gathered, through the FIFA website. Results: the fact that a national team became the champion in
these categories did not lead the team to have better results in an adult category.
KEYWORDS: soccer; youth teams; early specialization.

ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN CATEGORÍAS DE BASE EN EL
FÚTBOL Y LA FORMACIÓN DE CAMPEONES
RESUMEN: Objetivo: verificar si las victorias obtenidas por selecciones nacionales de fútbol, en copas
del mundo, en Sub-17 y Sub-20 se reproducen en la categoría de adultos. Fueron recolectados datos
dos atletas, través de la página de la FIFA. Resultados: no es garantido que una selección nacional se
convierta en vencedora en la categoría de adultos.
PALAVRAS-CHAVE: fútbol; categorías de base; especialización precoz.

REFERÊNCIAS
BRITO, N.; FONSECA, A.M.; ROLIM, R. Os melhores atletas nos escalões de formação
serão igualmente os melhores atletas no escalão sénior? Análise centrada nos rankings
femininos das diferentes disciplinas do Atletismo ao longo das últimas duas décadas em
Portugal. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, Porto, v. 4, n.1, 17-28, jan. 2004.
MALINA, R.M.; PEÑA REYES, M.E.; EISENMANN, J.C.; HORTA, L.; RODRIGUES, J.; MILLER,
R. Height, mass and skeletal maturity of elite Portuguese soccer players aged 11-16 years.
Journal of Sports Sciences, London, v. 18, n. 9, 685-93, sep. 2000.
MALINA, R.M,; BOUCHARD, C.; BAR-OR, O. Growth, Maturation, and Physical Activity.
Champaign: Human Kinetics, 2004.
PLATONOV, V.N. Teoría General del Entrenamiento Deportivo Olímpico. Barcelona:
Paidotribo, 2002.

RESUMO EXPANDIDO | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3107

PÔSTER

A ANÁLISE DE LUIZ FELIPE SCOLARI APÓS BRASIL
1 X 7 ALEMANHA: DESCULPA DE PERDEDOR OU
PONTO FORA DA CURVA?
Paulo José Carneiro Perfeito1
Cezimar Correia Borges2
Anderson Rodrigo da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Análise do Jogo; Copa do Mundo.

INTRODUÇÃO
Algumas horas após a partida Brasil 1 x 7 Alemanha na Copa do Mundo de
Futebol FIFA 2014, uma conversa informal do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari
foi divulgada e nela o técnico considerava o resultado de 7 x 1 uma fatalidade, um
acontecimento fora dos padrões do futebol, afirmando, conforme descrevem Alves
e Cobos (2014): “nunca mais, nem daqui a mil anos, cara. Eles foram sete vezes
no primeiro tempo e fizeram cinco gols...”. Tal afirmação foi entendida como uma
desculpa para o desempenho pífio da equipe brasileira, o que aumentou, ainda mais,
a revolta da crítica esportiva e dos torcedores brasileiros.
Mas, afinal, o técnico Luiz Felipe Scolari tinha razão em sua afirmação? Os
eventos ocorridos no jogo podem ser considerados pontos fora da curva? Ou a
afirmação do técnico da equipe brasileira não passou de desculpa de perdedor?
Diante dessa problemática, o objetivo desse trabalho foi investigar se os eventos
determinantes da vitória da equipe alemã foram estatisticamente diferente dos
valores de referência observados em pesquisas de relevância mundial.
OBJETIVO
Analisar a Taxa de Conversão de Finalizações em Gol (TCFG) da equipe alemã
comparando-a com os valores de referência.
METODOLOGIA
A partida completa Brasil 1 x 7 Alemanha foi analisada e foram registradas 32
finalizações em gols de ambas as equipes.
A análise da partida foi subdividida em três períodos: (PA1) a partida completa
(de 0 a 90 minutos); (PA2) O primeiro tempo da partida (de 0 a 45 minutos); (PA3)
o período em que a seleção alemã marcou quatro gols em menos de sete minutos
(de 22º ao 29º minuto de jogo).
1 Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí (IFGoiano), paulo.perfeito@ifgoiano.edu.br
2 Universidade do Estado de Goiás – Campus Itumbiara (UEG), cezimarborges@yahoo.com.br
3 Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí (IFGoiano), anderson.silva@ifgoiano.edu.br
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Realizou-se a primeira análise do vídeo e após trinta dias realizou-se a segunda,
e não foi observada diferença entre os dados encontrados.
Para comparar os dados da Taxa de Conversão de Finalizações em Gol (TCFG)
da equipe alemã com os valores de referência, usou-se o teste estatístico binomial
e adotou-se o nível de significância de α ≤ 0.05. O programa estatístico utilizado foi
o “R” versão 3.3.1.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Considerando a variável analisada nesse estudo, Taxa de Conversão de
Finalização em Gol (TCFG), as pesquisas de Reep e Benjamin (1968) e Hughes e
Franks (2005) mostraram que aproximadamente 9 finalizações resultam em 1 gol
para sequência de passes curtos (≤ 4 passes certos) e 15 finalizações resultam em 1
gol para sequência de passes longos (≥ 5 passes certos).
Comparando os valores de referência da sequência de passes curtos (1 gol a
cada 9 finalizações) com os dados da partida analisada, observou-se que a Taxa
de Conversão de Finalização em Gol (TCFG) da equipe alemã foi estatisticamente
superior nos três períodos analisados. Observou-se que para o Período de Análise 1
(PA1), a equipe alemã fez 5 gols em 9 finalizações. Já para o PA2, os alemães fizeram
4 gols em 7 finalizações, enquanto que para o PA3 fizeram 3 gols em 3 finalizações.
Ao comparar os valores de referência da sequência de passes longos (1 gol
a cada 15 finalizações) com os dados da partida analisada, a Taxa de Conversão
de Finalização em Gol (TCFG) da equipe alemã foi estatisticamente superior no
período de análise 1, onde a equipe alemã fez 2 gols em 5 finalizações, e no PA3,
onde os alemães fizeram um gol em uma finalização.
Independentemente do tamanho da sequência de passes, seja de passes curtos
ou de passes longos, em cinco períodos analisados do estudo de um total de seis, a
equipe alemã apresentou TCFG superior aos valores de referências.
CONCLUSÃO
Conclui-se que, de fato, a Taxa de Conversão de Finalização em Gol da equipe
alemã foi um evento considerado ponto fora da curva quando comparada aos
valores de referência do futebol e, desse modo, foi determinante para o resultado
da partida. Assim, pode-se concluir que a afirmação do técnico Luiz Felipe Scolari
não se tratava de desculpa de perdedor, mas de uma análise lúcida dos elementos
críticos da goleada alemã.
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A METODOLOGIA DE ENSINO DO FUTEBOL E O
PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DA
INTELIGENCIA TÁTICA DA CRIANÇA.
THE FOOTBALL TEACHING METHODOLOGY AND THE
TEACHER’S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE CHILD’S
TACTICAL INTELLIGENCE.
LA ENSEÑANZA DE FÚTBOL METODOLOGÍA Y EL PAPEL
DEL MAESTRO EM EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
TÁTICA DEL NIÑO.
Lúcio Flávio da Silva1
PALAVRAS-CHAVE: Futebol, Inteligência tática, Metodologia de Ensino.

1 INTRODUÇÃO
O estudo desenvolvido neste trabalho ocorreu em três escolinhas de futebol
localizadas em Goiânia, cujo tema é a metodologia de ensino na Iniciação Esportiva.
Justifica-se no intuito de contribuir para a discussão acadêmica e conhecer a
realidade de ensino do futebol de campo na capital goiana, uma vez que estes
locais são preferencialmente ocupados por professores de Educação Física. O
objetivo é compreender qual o posicionamento dos professores sobre o seu papel
no desenvolvimento da inteligência tática da criança e o método de ensino utilizado
para tal. Temos por base teórica os autores da área da iniciação esportiva2, que
sugerem propostas diferentes dos métodos utilizados nestes espaços, no qual
predomina o modelo analítico-sintético, conforme evidenciado por Pinto e Santana
(2005), que demonstraram ser a metodologia tradicional3 predominante nos
espaços de ensino dos esportes.
1 UEG – UnU ESEFFEGO. lucioflavio19@gmail.com
2 GRECO, SILVA e SANTOS, 2009; GRECO e BENDA, 1998 e 2006; FREIRE, 2003; KRÖGER e ROTH,
1999; BUNKER e THORPE, 1982.
3 Denominamos “Tradicional” os métodos Parcial e Global, caracterizados pela apresentação de
tarefas fragmentadas em partes, de orientação Behaviorista, em que se aprende para jogar ou
apresentadas como um todo, influenciada pela Gestalt, onde se aprende jogando, respectivamente,
conforme explica Medeiros (2004, p. 80).
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2 METODOLOGIA
Este estudo é uma pesquisa de campo. Os dados coletados foram abordados
de forma quanti-qualitativa, sendo que o levantamento das metodologias utilizadas,
realizado através da observação não participativa das aulas, tiveram um tratamento
quantitativo, com o intuito de identificar a prevalência metodológica adotada – se
tradicional ou pertencente à nova gama de propostas desenvolvidas na transição
para o século XXI4 – na categoria de crianças entre nove e doze anos de idade,
ministradas por um único professor, por campo pesquisado. Enquanto que a
percepção a respeito do papel dos professores na formação da inteligência tática
de crianças inseridas no contexto, obtida por meio de uma entrevista com perguntas
pré-estabelecidas, foi abordada de forma qualitativa. Foram selecionados três
clubes que mantém escolinhas de futebol na capital: Goiás Esporte Clube, Vila Nova
Futebol Clube e Clube de Regatas Flamengo. A análise dos dados foi realizada por
meio da técnica da triangulação na coleta de dados (TRIVIÑOS, 1987, p.140). Por
fim, realizamos uma discussão entre os dados obtidos na entrevista, o referencial
teórico e as informações resultantes das observações das aulas.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Quanto ao método de ensino, o P15e o P35, ministram as aulas com ênfase no
aprimoramento técnico das crianças, utilizando o método parcial. Sobre seu papel
no desenvolvimento da inteligência tática, os professores não apresentam coerência
entre o que disseram na entrevista e o que executam nas aulas, ao comparar os
dados obtidos na observação não participante. As atividades desenvolvidas
tendem a não proporcionar o desenvolvimento tático das crianças, levando-as a
certo nível de especialização, desconsideram a bagagem cultural e não se aproveita
as possibilidades que surgem durante os treinamentos para se atuar na zona de
desenvolvimento proximal (ZDP) das crianças e fazer com que se desenvolvam
durante o processo de ensino-aprendizagem.
O P25 destaca a importância do professor quando afirma que seu papel deve ser
o de aperfeiçoar os gestos técnicos das crianças, considerando a bagagem motora
que a mesma já possui. Quanto ao método, não apontamos que sua metodologia
seja mais adequada que os outros, mas foi o único que apresentou coerência em
relação à sua compreensão sobre o ensino do futebol e o método o qual se apóia.
Suas aulas estiveram centradas no método situacional e sua atuação se fez presente
por meio do diálogo com os alunos, levando-os a refletir sobre sua prática durante
o jogo, dando sentido à aprendizagem, conforme preconizam os novos métodos de
ensino.
4 CONCLUSÕES
Não pretendemos desqualificar as metodologias tradicionais em relação às
novas metodologias de ensino dos esportes coletivos, mas sim, proporcionar um
4 SADI, 2010; GRECO, SILVA e SANTOS, 2009; GRECO e BENDA, 1998 e 2006; FREIRE, 2003;
KRÖGER e ROTH, 1999; BUNKER e THORPE, 1982.
5 P1 – Professor 1, atua na escolinha do Vila Nova Futebol Clube; P2 – Professor 2, atua na escolinha
do Goiás Esporte Clube; P3 – Professor 3, atua na escolinha do Clube de Regatas Flamengo.
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momento de reflexão aos profissionais envolvidos direta ou indiretamente com a
Iniciação Esportiva. Nosso estudo percebeu no universo investigado, que os métodos
tradicionais exercem preponderância no campo da iniciação esportiva. Levando em
conta a atual conjuntura do futebol, somente este método é insuficiente para o ensino
no iniciação esportiva, já que apresenta alguns pontos limitantes. Tais métodos
podem ser utilizados no momento em que se deseja aperfeiçoar determinadas
habilidades técnicas, mas não como única forma de ensino dos esportes coletivos.
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A RELAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO DAS CIDADES DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O NASCIMENTO DE
JOGADORES DA SELEÇÃO BRASILEIRA MASCULINA
DE FUTEBOL
Izadora Moreira da Silva1
José Fernandes Filho2
Luis Antônio Verdini de Carvalho3
PALAVRAS-CHAVES: Futebol; Seleção Brasileira; Local de Nascimento.

INTRODUÇÃO
Grande parte dos jovens atletas, que iniciam a profissionalização do futebol,
parece ser recrutada das camadas populares e médias (PAOLI, 2008). De acordo
com Vancini et al (2013), o ambiente pode influenciar na motivação da prática
esportiva por diversos fatores.
Identificar o local de nascimento dos atletas poderá, porventura, oportunizar a
detecção de talentos para o futebol, através dos centros esportivos das determinadas
regiões com possível potencial na oferta de jovens talentos.
Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi identificar se há relação entre
a quantidade de habitantes e a ocorrência de jogadores nascidos nas cidades do
Estado do Rio de Janeiro, cujo participaram da Seleção Brasileira de Futebol, da
categoria principal masculina, com atuação em Copas do Mundo da Fédération
Internationale de Football Association, entre 1930 e 2014.
MÉTODOS
O presente estudo não recebeu patrocínio ou ajuda de custo para elaboração,
devido ao mesmo ter sido realizado com fontes de domínio público na internet.
Em razão a este fato, o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), após recebimento do protocolo número
49847115.5.0000.5257, afirmou não haver necessidade de tal autorização. Todos os
dados foram mantidos em anonimato para a proteção dos indivíduos avaliados.
Os dados sobre a cidade e unidade federativa de todos os jogadores que
defenderam a principal equipe brasileira de futebol, em Copas do Mundo, nas suas
15 edições, foram avaliados no site oGol, e os dados populacionais de cada cidade
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), izadoramoreiraa@gmail.com
2 Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ), centrodeexcelencia@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), verdini@eefd.ufrj.br
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foram consultados no censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística. Dividiu-se o total de atletas pelo total de habitantes das cidades nas
quais esses jogadores nasceram.
RESULTADOS
Os jogadores nascidos no estado do Rio de Janeiro totalizaram 96 indivíduos,
sendo 64 nascidos na cidade do Rio de Janeiro, 11 em Niterói, 5 em Campos dos
Goytacazes, 2 em Volta Redonda, e apenas 1 na cidade de Cabo Fio, Conceição
de Macabu, Duque de Caxias, Macaé, Nova Iguaçu, Paracambi, Magé, Petrópolis,
Porciúncula, Quatis, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, São João de Meriti e
Silva Jardim.
Em relação à população das cidades, verificou-se: Rio de Janeiro (6.320.446
pessoas), Niterói (487.562 pessoas), Campos dos Goytacazes (463.731 pessoas),
Volta Redonda (257.803 pessoas), Cabo Fio (186.227 pessoas), Conceição de Macabu
(21.211 pessoas), Duque de Caxias (855.048 pessoas), Macaé (206.728 pessoas), Nova
Iguaçu (796.257 pessoas), Paracambi (47.124 pessoas), Magé (227.322 pessoas),
Petrópolis (295.917 pessoas), Porciúncula (17.760 pessoas), Quatis (12.793 pessoas),
Santo Antônio de Pádua (40.589 pessoas), São Gonçalo (999.728 pessoas), São
João de Meriti (458.673 pessoas) e Silva Jardim (21.349 pessoas).
Foi possível observar, na relação população/jogadores, que nas cidades com
mais de 500.000 habitantes houve um participante, em Copas do Mundo, para
cada 137.720, enquanto nas cidades com menos de 500.000 habitantes houve um
participante para cada 98.697 habitantes. Ao avaliar o percentual, 67 jogadores
nasceram em cidades com mais de 500 mil habitantes (69,8%) e 29 jogadores em
cidades com menos de 500 mil habitantes (30,2%).
Neste estudo 67 jogadores foram de cidade com mais de 500 mil habitantes,
totalizando 9.227.247 pessoas entre as cidades. Entretanto, para que a mesma
quantidade de jogadores fosse encontrada nas cidades com menos de 500 mil
habitantes seriam necessárias 6.612.759 pessoas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há na literatura uma quantidade escassa sobre os estudos relacionados às
regiões em que surgem jovens talentos no futebol, por isso, recomenda-se que mais
investigações sejam realizadas nesta área.
No presente estudo foi possível observar que o local de nascimento parece ter
uma relação com a profissionalização dos jogadores, sendo as cidades com menos
de 500 mil habitantes mais propícias a esses aparecimentos.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA FORMA DE
REALIZAÇÃO DO TESTE DE 3000 METROS SOBRE
O LIMIAR ANAERÓBIO EM CORREDORES DE RUA
RECREACIONAIS
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE METHOD OF
PERFORMING THE 3000 METER TEST ON THE ANAEROBIC
THRESHOLD IN RECREATIONAL STREET CORRIDORS
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE FORMA DE PRUEBA
PERFORMANCE 3000 METROS SOBRE EL UMBRAL
ANAERÓBICO EN CALLE CORREDORES RECREATIVOS
Beatris Lourdes Alves Huhn1
Paulo Galvão de Faria2
Renato Aparecido de Souza3
Wonder Higino4
Fabiano Fernandes da Silva5
PALAVRAS-CHAVE:Limiar Anaeróbio;Desempenho;Corrida.

1 INTRODUÇÃO
Para um bom desempenho em provas de corrida de rua, o controle de variáveis
fisiológicas é de extrema importância. Nesse sentido, mensurar o limiar anaeróbio
(Lan) se torna indispensável para o controle dessas variáveis durante a prescrição
do treinamento desses atletas. O Lan pode ser facilmente identificado através de
um teste indireto de campo de 3000 metros.
O teste de 3000 metros tem como objetivo percorrer essa distância no menor
tempo possível. Silva et. al., (2005) sugeriram uma proporção de distância-tempo
para mensurar eassim identificar o Lan de forma indireta, no qual não precisa de
1 (GEP-CS) - IFSULDEMINAS - Muzambinho, MG - beatrisalves6@gmail.com
2 (GEP-CS) - IFSULDEMINAS - Muzambinho, MG - pgalvaofaria@yahoo.com.br
3 (GEP-CS) - IFSULDEMINAS - Muzambinho, MG -tatosouza2004@yahoo.com.br
4 (GEP-CS) - IFSULDEMINAS - Muzambinho, MG - wonderhigino@gmail.com
5 (GEP-CS) - IFSULDEMINAS - Muzambinho, MG -professor.fabiano@yahoo.com.br
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equipamentoe instrumentos técnicos específicos de alto custo.Dessa forma, criando
assim um treinamento individualizado.
O objetivo do presente estudo foi analisar a influência da forma de realização
do teste indireto de 3000m sobre o resultado final da determinação do Lan em
corredores de rua recreacionais.
2 METODOLOGIA
Participaram da amostra 31 indivíduos, sendo 20 do sexo masculino (29 ± 5,4
anos, 87,4 ± 16,6 kg, e 179,1 ± 6,7 cm e 17,5 ± 8,21 % gordura) e 11 do sexo feminino
(28,9 ± 8,4 anos, 61,3 ± 9,8 kg, e 162,9 ± 5,4 cm e 28,8 ± 7,6 % gordura), participantes
do Projeto de Atletismo e Iniciação Desportiva do IFSULDEMINAS. Estes realizaram
o teste indireto de 3000m de duas maneiras: teste individual (TI) e teste em grupo
(TG) de acordo com limiar anaeróbio. Para o TG, os voluntários foram agrupados em
trios conforme o Lan estabelecido no TI. Os testes foram realizados em uma pista
de atletismo de 400m com um intervalo mínimo de 24 hs entre os mesmos.
Para as análises, foram utilizadas as médias do pace (tempo do quilômetro
percorrido em minutos) e o tempo total em ambos os testes. Foi utilizado o teste de
Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados. Considerando que todos os
dados foram normais, aplicou-se o teste t de Student para amostras pareadas através
do programa BioEstat 5.0 com intuito de analisar o desempenho dos voluntários
durante as situações do TI e TG. Foi considerado um nível de significância de p<0,05.
3 DESCRIÇÕES, RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
Para os valores médios de pace foram obtidos: TI 5,30 ± 0,94 minutos e TG 5,17
± 0,87 minutos; e para o tempo total do teste: TI 15,98 ± 2,84 minutos e TG 15,56 ±
2,61 minutos. Para ambas as variáveis foram encontradas diferenças significativas,
com p=0,02 para o pace e p=0,007 para o tempo total. Aparentemente, o TG pode
estimular o voluntário a realizar o teste de 3000m numa intensidade maior.
Carmo et al. (2012) destacam que o corredor pode adotar uma estratégia de
corrida durante uma prova para finalizá-la no menor tempo possível. No referido
estudo, percebe-se que quando o voluntário realizou o TI, talvez o mesmo não tinha
nenhum tipo de referência de padrão de velocidade a ser seguido, o que poderia ter
acarretado uma diminuição significativa da velocidade.
Outro fator a ser considerado para o melhor rendimento do TG poderia ser a
motivação intrínseca. Segundo Ryan e Deci (2000), quando o atleta está motivado,
o mesmo age preferencialmente pelo desafio que a situação proporciona. Dessa
forma, realizar o teste de 3000m acompanhado de voluntários que possuem
capacidades físicas semelhantes, pode remeter a situação de competitividade
semelhante à uma prova oficial, o que levaria a um aumento do desempenho até
mesmo de forma inconsciente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, nossos resultados permitem inferir que o teste de 3000 m
realizado em grupo apresentou valores significativos melhores do que o mesmo
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teste realizado de forma individual. Uma possível explicação, é o fato de que a
forma de realização do TG pode se assemelhar ao estímulo competitivo de uma
prova oficial.
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ANÁLISE DA POSTURA LOMBAR NO EXERCÍCIO DE
LEVANTAMENTO TERRA COM CARGA MÁXIMA1
LUMBAR POSTURE ANALYSIS DURING DEADLIFT EXERCISE
WITH MAXIMUM LOAD
ANÁLISIS DE LA POSTURA LUMBAR DURANTE EL EJERCICIO
DE DEADLIFT CON CARGA MÁXIMA
Mário Hebling Campos2
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Carlos Alexandre Vieira5
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Gustavo de Conti Teixeira Costa7
PALAVRAS-CHAVE: treinamento de força; biomecânica; coluna vertebral.

1 INTRODUÇÃO
Durante o exercício levantamento terra - LT a musculatura posterior da coluna
vertebral produz intensos torques extensores nas articulações lombares para se
contrapor ao torque flexor gerado pelo peso da parte superior do corpo e do peso
a ser elevado (SCHOENFELD, 2010). Quanto maior é a massa do objeto elevado e
quanto mais horizontal é a orientação do tronco, maior carga é experimentada pela
região lombar inferior no exercício (HARTMANN; WIRTH; KLUSEMANN, 2013). Nesse
tipo de exercício é recomendado não flexionar a região lombar para diminuir o risco
de lesões (ADAMS; HUTTON, 1985). Visando a prescrição eficiente e segura do LT,
é fundamental conhecer as consequências de variar a carga externa do exercício
para a inclinação do tronco e para a postura vertebral, uma vez que essas variáveis
parecem estar relacionadas em tarefas de levantamento de carga (LIST et al., 2013).
1 O presente trabalho (não) contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Laboratório de Avaliação do Movimento Humano (LAMOVH) / Faculdade de Educação Física e
Dança (FEFD) / Universidade Federal de Goiás (UFG), mariohcampos@gmail.com
3 LAMOVH / FEFD / UFG, yullenhevert@gmail.com
4 LAMOVH / FEFD / UFG, netoseffrin@gmail.com
5 LAMOVH / FEFD / UFG, vieira11@gmail.com
6 LAMOVH / FEFD / UFG, paulogentil@hotmail.com
7 LAMOVH / FEFD / UFG, conti02@hotmail.com
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Este trabalho teve o objetivo de analisar o comportamento da curvatura lombar e a
inclinação do tronco no exercício levantamento terra realizado com carga máxima
e submáxima.
2 METODOLOGIA
Participaram deste estudo, 8 homens e 3 mulheres (26,7 ± 8,8 anos; 1,75 ± 0,09
m, 74,5 ± 10,7 kg [Média ± Desvio Padrão]), com no mínimo 2 anos de prática de
treinamento de força, com experiência no exercício levantamento terra, sem relato
de lesão ortopédica no último ano. Todos tiveram o ângulo lombar sagital e a
inclinação do tronco mensurados com cinemetria (CAMPOS et al., 2016) no instante
final do LT realizado em duas condições: teste de uma repetição máxima (1RM); e a
primeira repetição de uma serie de LT com 70% da carga de 1RM. O ângulo lombar
médio apresentado na marcha (5km/h) foi considerado a postura neutra e subtraída
da postura de exercício.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados apresentaram distribuição normal (Shapiro-Wilk) e variâncias
homogêneas (teste F). O teste T pareado (p<0,05) indicou que o tronco se
apresentou mais inclinado anteriormente (t = 3,4751; p = 0,0060; Cohen d = 0,95
[grande efeito]) no teste de 1RM (75,5 ± 7,2°) do que na execução do LT com 70%
de 1RM (66,3 ± 11,6°). A região lombar ficou mais flexionada em relação à postura
neutra (t = 2,4714; p = 0,0330; d = 0,55 [médio efeito]) no teste de 1RM (21,7 ± 9,2°)
do que na carga de 70% (17,3 ± 7,5°).
Já poderia ser esperada maior carga na região lombar com aumento da carga
externa do exercício, confirmada pela maior inclinação do tronco em 1RM. Contudo,
a flexão lombar aumentada indica tabém uma deterioração da tecnica de execussão,
já que essa condição pode levar a uma distribuição de tensões assimétricas no
disco intervertebral lombar e dificulta a ação da musculatura lombar para redução
das forças de cisalhamento nesta região (MCGILL; HUGHSON; PARKS, 2000),
aumentando o risco de herniação (ADAMS; HUTTON, 1985).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram identificados indícios de sobrecarga mecânica na região lombar e uma
deterioração da técnica de execução do exercício levantamento terra com carga
máxima.
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ANÁLISE NOTACIONAL DO CONTRA-ATAQUE DE
FOREHAND DE MESATENISTAS OLÍMPICOS
NOTATIONAL ANALYSIS OF THE FOREHAND
COUNTERATTACK OF OLYMPIC TABLE TENNIS PLAYERS
ANÁLISIS DE NOTACIÓN DEL CONTRA ATAQUE DE LA
FOREHAND DE LOS JUGADORES DE TENIS DE MESA
OLÍMPICO
Daniel Peterossi Rodrigues Santos1
Roberto Negri Barbosa2
Luiz Henrique Palucci Vieira3
Matheus Machado Gomes4
PALAVRAS-CHAVE: tênis de mesa; alto rendimento; análise de jogo.

1 INTRODUÇÃO
O contra ataque de forehand é um dos movimentos mais utilizado em jogos
de alto rendimento (MALAGOLI LANZONI; DI MICHELE; MERNI, 2014, p.309-317).
Diversos fatores podem influenciar o local escolhido para contra-atacar, um deles
é o intervalo de tempo disponível para identificar o estímulo (direção, velocidade e
efeito da bola) e selecionar a resposta motora. Se o tempo disponível for muito curto
o atleta pode não dispor de tempo suficiente para escolher a melhor região da mesa
para contra atacar. Outros fatores que podem influenciar no local de contra-ataque
são o posicionamento dos jogadores (contra-atacante e adversário), a situação do
jogo (ex. ganhando, perdendo, última bola do jogo) e a preferência do jogador
(local que possui mais confiança para contra-atacar). Embora existam diversos
fatores que influenciem na região escolhida para contra-atacar, será que existe uma
tendência ou um local predominante que mesatenistas de alto nível contra-atacam?
Buscando responder a esta questão, o objetivo do presente estudo é analisar as
regiões de contra-ataque mais utilizadas por mesatenistas de alto nível.
1 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP- USP), danielpeterossi@usp.br
2 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP- USP), robertonegri@usp.br
3 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), luizpalucci@gmail.com
4 Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP- USP), mmgomes@usp.br
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2 METODOLOGIA
Foram analisados os vídeos dos 4 mesatenistas (homens; 26,7 ± 3,4 anos de
idade; destros) que disputaram a medalha de bronze e de ouro nos Jogos Olímpicos
de 2012. Esses vídeos foram baixados do canal youtube Olympic Channel no
endereço (https://www.youtube.com/watch?v=0WzUzrSdHso) e foram registrados
na frequência 50 Hz. A partir disso, por meio do programa KINOVEA 0.8.15 os vídeos
foram analisados através da ferramenta “grade de perspectiva” que foi utilizada
para pontuar o local exato onde a partir do movimento de contra ataque overdrive
a bola era colocada.
Para o mapeamento dos locais de contra ataque a mesa oficial (2,74 x 1,52 m)
foi divida em 64 partes iguais, 32 de um lado da rede e 32 do outro sendo cada
metade constituída de 16 partes do lado direito e 16 partes do lado esquerdo. Cada
parte media 0,34 x 0,19 cm e foram numeradas de 1 a 16 do lado direito e do lado
esquerdo. Para ilustrar, cada lado se iniciou na posição 1D (direito) ou 1E (esquerda)
sendo a posição 1 a mais distante da rede (posterior) e a mais lateral da mesa, já a
posição 4 por exemplo foi a posição mais distante da rede e mais próxima a linha
central da mesa (medial). A posição 13 foi a mais próxima da rede (anterior) e mais
lateral e a posição 16 foi a mais próxima da rede e mais próxima da linha central da
mesa.
3 RESULTADOS, INTERPRETAÇÕES
O 4° colocado contra-atacou 31 bolas ao longo do jogo com maior prevalência
de bolas nas posições 3E, 6E e 8E (regiões mais posteriores e mediais da parte
esquerda da mesa) cada uma representando 12,9%. O 3° colocado contra-atacou
36 bolas com maior prevalência de bolas na posição 6E (13,88%). O 2° colocado
contra-atacou 24 bolas sendo 16,66% de bolas na posição 2D (região posterior e
lateral da parte direita da mesa) e 16,66 % na posição 8E. O 1° colocado contraatacou 22 bolas com 16,18% das bolas atingindo a posição 12D (região anterior e
medial da parte direita da mesa) .
De forma geral, os quatro mesatenistas contra-atacaram 113 bolas utilizando
o golpe forehand com maior prevalência de bolas nas posições 6E (12.38%) e
2E (8,84%), que são regiões mais posteriores na parte esquerda da mesa. Esta
tendência em contra-atacar na parte esquerda da mesa poderia ser uma estratégia
dos mesatenistas de alto nível para exigirem que seus adversários recebam o contraataque em posição mais desafiadora para jogadores destros.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontaram que mesatenistas de alto nível tendem a contra-atacar
na região posterior da parte esquerda da mesa, mas também revelaram que não
existe um padrão na posição onde a bola é golpeada tendo em vista que escolha
do jogador é influenciada por diversos fatores (ex. situação do jogo e posição do
jogador) que podem vaiar ao longo de uma partida.
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ASPECTOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS QUE
INFLUENCIAM O ESTRESSE DE ÁRBITROS DE
FUTEBOL SOCIETY
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS THAT INFLUENCE
THE STRESS OF SOCIETY SOCCER REFEREES
ASPECTOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS QUE AFECTAN LO
ESTRES EN ÁRBITROS DE FÚTBOL SOCIETY
Lucas Silva Oliveira1
Otávio Rodrigues Costa2
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Luiz Henrique Rezende Maciel4
PALAVRAS CHAVE: Estresse, árbitro, tempo de experiência, futebol society.

1 INTRODUÇÃO
O futebol society é um esporte relacionado com a prática do futebol de campo.
Cada dia que passa mais pessoas estão aderindo à modalidade ao invés do próprio
futebol tradicional e até mesmo o futsal, tendo em vista mudanças nos ambientes
fechados de quadras poliesportivas. Como em todo esporte é necessária a presença
de figuras para mediar o andamento do jogo, garantindo a integridade dos jogadores
e o cumprimento de regras, inclusive do Fair Play (jogo limpo). Porém essas figuras
conhecidas como árbitros são seres humanos suscetíveis a sentimentos como:
estresses, alegrias, estados de animo e depressões. Segundo Balaguer (2002)
“Situações como as enfrentadas pelos árbitros faz com que eles estejam sujeitos a
cometer erros, que acabam alterando o resultado final das partidas, necessitando de
uma preparação de alto nível a fim de evita-los”. Assim o estudo teve como objetivo
analisar os fatores que causaram estresses aos árbitros que atuam na Federação de
Futebol Society de Minas Gerais, analisando os diferentes impactos entre grupos
de árbitros experientes e inexperientes.
1 Universidade Federal de Lavras (UFLA), lucasnilinho@gmail.com
2 Universidade Federal de Lavras (UFLA), otaviocosta2010@gmail.com
3 Universidade Federal de Lavras (UFLA), narexxx@gmail.com
4 Universidade Federal de Lavras (UFLA), lhrmaciel@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
A amostra do estudo foi feita com 30 árbitros de futebol society, (96,7%
masculino e 3,3% feminino), com idade média de 30,70±9,14 anos e tempo médio
de experiência na arbitragem de 5,80±5,07 atuantes pela Federação de Futebol
Society de Minas Gerais (FFSMG). Os árbitros foram divididos em dois grupos,
sendo G1 (grupo de árbitros não experientes) e G2 (grupo de árbitros experientes)
levando em consideração, Segundo Moraes, Durand-bush e Salmela et al (1999)
“trabalhos internacionais que classificam o nível de experiência para diferenciar
indivíduos experientes ou não em determinada atividade”
O instrumento utilizado foi o questionário TEPA (Teste de Estresse Para
Árbitros dos Jogos Esportivos Coletivos), desenvolvido por Silva (2004), o qual
é formado por 69 questões divididas em três dimensões (biológico, psicológica e
social). As questões foram divididas em quatro perguntas sobre estresse biológico,
24 perguntas sobre o estresse psicológico e 40 perguntas sobre estresse social.
As questões são avaliadas por uma escala do tipo Likert, na qual (0) Nada, (1)
Pouquíssimo, (2) Pouco), (3) Muito e (4) Demais. O questionário foi aplicado na
sede da Federação de Futebol Society de Minas Gerais.
Para a análise estatística das variáveis obtidas foram utilizadas da estatística
descritiva dos dados (média, desvio padrão e distribuição de frequência), o teste
de Mann & Whitney comprova diferenças existentes entre os dois grupos (árbitros
mais experientes e menos experientes). E o teste de consistência interna Reliability
Test que através do índice de confiabilidade Alpha de Cronbach possibilita avaliar
a confiabilidade interna do instrumento na amostra. A análise dos dados foi feita
através do pacote estatístico SPSS® 12.0 for Windows®.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com relação aos árbitros analisado nota-se a média geral de idade 30,70±9,14
anos, o grupo um tem uma média de idade de 27,65±7,20 anos e o grupo dois tem
uma média de idade 40,71±7,80 anos. Com relação ao tempo de experiência dos
árbitros, no geral o tempo de experiência é de 5,80±5,07anos sendo que no grupo
um a média do tempo de experiência é de 3,35±1,82 anos e no grupo dois é de
13,86±3,39 anos.
Analisando a média geral de idade e o tempo de experiência pesquisado
entre os árbitros participantes, o G1 era composto por árbitros mais jovens que
possivelmente acabaram de ingressar na área; consequentemente, com uma menor
quantidade de anos de experiência. Para o grupo de árbitros sem experiência o fator
“violência na arquibancada” foi o que mais gerou estresse, dado que comprova que
a inexperiência pode ser fator na hora de sofrer estresses sociais. O G2 apresentou
árbitros que estão mais tempo na área, com maior média de idade e mais tempo de
experiência, sendo os fatores mais estressantes “não cumprimento do regulamento/
regras” e “ter que esperar por alguém”, ambos estresses psicológicos. Evidenciando
que para árbitros mais experientes o próprio psicológico deles é que alterará seu
estresse e não a pressão social da torcida.
O resultado geral do questionário deixou evidente que os motivos mais
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estressantes para os árbitros foram “não cumprimento do regulamento/ regras”,
“ter que esperar por alguém” e “violência na arquibancada”.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstram que a idade e o tempo de experiência influenciaram
os tipos de estresses que os árbitros apresentam durante uma partida. Apenas
três variáveis foram consideradas como fatores que causaram estresse, sendo
duas situações mais agravantes nos árbitros mais experientes dentro da dimensão
psicológica sendo estas: “não cumprimento do regulamento/ regras” e “ter
que esperar por alguém” , quanto aos árbitros menos experientes o fator mais
agravantes relacionado ao estresse, dentro da dimensão social, foi “violência na
arquibancada”. Novos estudos para melhorar a preparação desses árbitros poderão
ser desenvolvidos, visando uma diminuição de erros durante as partidas de futebol
decorrente de estresses da mesma.
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BRASIL 1 X 7 ALEMANHA: PONTO FORA DA CURVA
OU DESCULPA DE PERDEDOR?
Paulo José Carneiro Perfeito1
Cezimar Correia Borges2
Anderson Rodrigo da Silva3
PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Análise do Jogo; Copa do Mundo;

INTRODUÇÃO
Algumas horas após a partida Brasil 1 x 7 Alemanha na Copa do Mundo de
Futebol FIFA 2014, uma conversa informal do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari
foi divulgada e nela o técnico considerava o resultado de 7 x 1 uma fatalidade, um
acontecimento fora dos padrões do futebol, afirmando, conforme descrevem Alves
e Cobos (2014): “nunca mais, nem daqui a mil anos, cara. Eles foram sete vezes
no primeiro tempo e fizeram cinco gols...”. Tal afirmação foi entendida como uma
desculpa para o desempenho pífio da equipe brasileira, o que aumentou, ainda mais,
a revolta da crítica esportiva e dos torcedores brasileiros.
Mas, afinal, o técnico Luiz Felipe Scolari tinha razão em sua afirmação? Os
eventos ocorridos no jogo podem ser considerados pontos fora da curva? Ou a
afirmação do técnico da equipe brasileira não passou de desculpa de perdedor?
Diante dessa problemática, o objetivo desse trabalho foi investigar se os eventos
determinantes da vitória da equipe alemã foram estatisticamente diferente dos
valores de referência observados em pesquisas de relevância mundial.
OBJETIVO
Analisar a Taxa de Conversão de Finalizações em Gol (TCFG) da equipe alemã
comparando-a com os valores de referência.
METODOLOGIA
O partida completa Brasil 1 x 7 Alemanha foi analisado e foram registradas 32
finalizações em gols de ambas as equipes.
Para identificar os eventos críticos do resultado da partida, a duração do jogo
foi analisada em três períodos: (PA1) a partida completa (de 0 a 90 minutos); (PA2)
O primeiro tempo da partida (de 0 a 45 minutos); (PA3) o período em que a seleção
alemã marcou quatro gols em menos de sete minutos (de 22º ao 29º minuto de
jogo).
1 Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí (IFGoiano), paulo.perfeito@ifgoiano.edu.br
2 Universidade do Estado de Goiás – Campus Itumbiara (UEG), cezimarborges@yahoo.com.br
3 Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí (IFGoiano), anderson.silva@ifgoiano.edu.br
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Realizou-se a primeira análise do vídeo e após trinta dias realizou-se a segunda,
e não foi observada diferença entre os dados encontrados.
Para comparar os dados da Taxa de Conversão de Finalizações em Gol (TCFG)
da equipe alemã com os valores de referência, usou-se o teste estatístico binomial
e adotou-se o nível de significância de ≤ 0.05. O programa estatístico utilizado foi
o “R” versão 3.3.1.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Considerando a variável analisada nesse estudo, Taxa de Conversão de
Finalização em Gol (TCFG), as pesquisas de Reep e Benjamin (1968) e Hughes e
Franks (2005) mostraram que aproximadamente 9 finalizações resultam em 1 gol
para sequência de passes curtos (≤ 4 passes certos) e 15 finalizações resultam em 1
gol para sequência de passes longos (≥ 5 passes certos).
Comparando os valores de referência da sequência de passes curtos (1 gol a
cada 9 finalizações) com os dados da partida analisada, observou-se que a Taxa
de Conversão de Finalização em Gol (TCFG) da equipe alemã foi estatisticamente
superior nos três períodos analisados. Observou-se que para o Período de Análise 1
(PA1), a equipe alemã fez 5 gols em 9 finalizações. Já para o PA2, os alemães fizeram
4 gols em 7 finalizações, enquanto que para o PA3 fizeram 3 gols em 3 finalizações.
Ao comparar os valores de referência da sequência de passes longos (1 gol
a cada 15 finalizações) com os dados da partida analisada, a Taxa de Conversão
de Finalização em Gol (TCFG) da equipe alemã foi estatisticamente superior no
período de análise 1, onde a equipe alemã fez 2 gols em 5 finalizações, e no PA3,
onde os alemães fizeram um gol em uma finalização.
Independentemente do tamanho da sequência de passes, seja de passes curtos
ou de passes longos, em cinco períodos analisados do estudo de um total de seis, a
equipe alemã apresentou TCFG superior aos valores de referências.
CONCLUSÃO
Conclui-se que, de fato, a Taxa de Conversão de Finalização em Gol da equipe
alemã foi um evento considerado ponto fora da curva quando comparada aos
valores de referência do futebol e, desse modo, foi determinante para o resultado
da partida. Assim, pode-se concluir que a afirmação do técnico Luiz Felipe Scolari
não se tratava de desculpa de perdedor, mas de uma análise lúcida dos elementos
críticos da goleada alemã.
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CARACTERÍSTICAS ANTROPOMETRICAS E
DESEMPENHO FISICO ENTRE MILITARES DO
COMANDO DA AERONÁUTICA1
ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND PHYSICAL
PERFORMANCE IN BRAZILIAN AIR FORCE
CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y EL RENDIMIENTO
FÍSICO DE LA FUERZA AÉREA BRASILEÑA
Alexander Barreiros Cardoso Bomfim2
Helder Guerra de Resende3
Leonice Aparecida Doimo4
PALAVRAS-CHAVE: Aptidão Física; Composição Corporal; Militares.

INTRODUÇÃO
Militares do Comando da Aeronáutica (COMAER) realizam duas vezes ao ano o
Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) para verificar suas condições
física e de saúde, por meio de testes de força, resistência, flexibilidade e composição
corporal (BRASIL, 2011). Os critérios de aprovação no TACF são determinados em
dois níveis: o Padrão Mínimo de Desempenho (PMD), que todos os militares devem
atingir, e o Padrão Específico de Desempenho (PED), estabelecido a partir das
exigências de cada atividade militar de caráter operacional. No PMD, militares que
não podem realizar o teste de corrida ou marcha de 12 minutos (TCM), realizam o teste
de caminhada de 4,8km (TCam). Assim, objetivou-se comparar as características
antropométricas e o desempenho físico entre militares que realizaram o TCM e o
TCam no segundo semestre de 2014.
METODOLOGIA
Participaram 8.387 militares, ambos os sexos, idades entre 36 a 48 anos,
distribuídos em grupos TCM (n=8.216) e TCam (n=171), com predominância masculina
(89,8% e 93,6% respectivamente). Considerou-se as variáveis: idade (anos); massa
1 Apoio financeiro do COMAER.
2 Dr. Universidade da Força Aérea (UNIFA), alexanderabcb@fab.mil.br
3 Dr. Universidade da Força Aérea (UNIFA), helderhgr@fab.mil.br
4 Dra. Universidade da Força Aérea (UNIFA), leonicelad@fab.mil.br
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corporal (kg); estatura (cm); IMC (kg/m2); perímetro da cintura (cm); flexão e
extensão de braços (máximo de repetições sem tempo determinado) e flexão do
tronco sobre as coxas (máximo de repetições por minuto). Utilizou-se o programa
SPSS®, admitindo-se p≤0,05 para significância estatística. Foi utilizado o Teste U
Mann-Whitney, considerando a não normalidade dos dados verificada por meio do
Teste de Kolmogorov-Smirnov.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o TCM os resultados médios foram: idade 41,77±3,63 anos; massa corporal
80,64±13,18 Kg; estatura 173,58±7,41 cm; IMC 26,68±3,54 Kg/m2; perímetro de
cintura 87,78±9,91 cm; flexão e extensão de braços 20,12±9,37 repetições e flexão
do tronco sobre as coxas 36,93±10,06 repetições. Para o TCam encontrou-se: idade
42,97±3,54 anos; massa corporal 91,68±19,21 Kg; estatura 174,60±7,70 cm; IMC
29,99±5,63 Kg/m2; perímetro de cintura 96,32±14,20 cm; flexão e extensão de braços
21,70±8,79 repetições e flexão do tronco sobre as coxas 31,69±9,92 repetições.
Houve diferença significativa entre os grupos (p=0,0000) para as variáveis massa
corporal, IMC e perímetro de cintura. Ambos os grupos apresentaram valores de
IMC que os classificam como pré-obesos segundo a Organização Mundial da Saúde
(2000) e, portanto, com risco aumentado para ocorrências de doenças crônicas ou
mortalidade. Contudo, a maioria do grupo TCam apresenta valores individuais de
IMC que os classifica com obesidade grau 1; ou seja, risco moderado de apresentar
principalmente agravos cardiovasculares. A classificação da amostra total como préobesa demanda medidas de prevenção para doenças crônicas, especialmente numa
população da qual se espera uma adequada preparação, especialmente física, o ano
todo, visando desempenhar sua missão constitucional a qualquer tempo (BRASIL,
2012). O fato do grupo TCam apresentar maiores valores para massa corporal,
IMC e perímetro de cintura não impactou negativamente no seu desempenho
físico, indicando que, mesmo diante de um estado nutricional fora dos padrões de
normalidade, conseguiu manter-se em igualdade de condições com o grupo TCM
em relação aos testes físicos. Embora não se tenha informação objetiva sobre a
prática de exercícios, especialmente os aeróbicos, a corrida faz parte das atividades
físicas habituais dos militares. Logo, provavelmente, a impossibilidade de prática
dessa atividade tenha sido um dos fatores contribuintes para valores maiores de
variáveis antropométricas no TCam.
CONCLUSÃO
Houve diferenças significativas entre os grupos para as variáveis relacionadas
ao estado nutricional, porém, pareceram não interferir no desempenho físico dos
militares. São necessárias medidas preventivas diante do quadro de pré-obesidade
constatado, sob pena de evolução do mesmo, com consequente interferência na
prontidão profissional exigida pela atividade militar.
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E DE
PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS DE VOLEIBOL
DAS CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL E JUVENIL NO
BRASIL
FUNCTIONAL AND PROFESSIONALALIZATION
CHARACTERISTICS OF VOLLEYBALL ATHLETES OF THE U19
AND U21CATEGORIES IN BRAZIL
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE ATLETAS DE
VOLEIBOL PROFESIONAL DE NIÑOS Y CATEGORÍAS Y
JUVENTUD EN BRASIL
Felipe Goedert Mendes1
Ana Flávia Backes2
Edison Roberto de Souza3
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Esportivo 1; Formação Esportiva 2; Voleibol 3.

INTRODUÇÃO
A formação esportiva de uma atleta é algo a ser trabalhado longitudinalmente,
ou seja, a longo prazo (WALL; CÔTÉ, 2007; BETTEGA et al, 2015). Nesse processo,
crianças e jovens são protagonistas de suas são influenciadas por características
como os clubes na qual o atleta atuou (CÔTÉ; TURNNIDGE; EVANS, 2015), a existência
ou não de especialização funcional do jovem (MILISTETD et al, 2010), Teve como
objetivo identificar as características funcionais e de profissionalização de atletas
de voleibol das categorias infanto-juvenil e juvenil no Brasil. Este trabalho utilizouse como base teórica o Modelo de Desenvolvimento da Participação Desportiva
(DMPD) (CÔTÉ, 1999). Assim, auxiliará instituições de fomento de voleibol com
informações acerca das informações pertinentes da formação de atletas no Brasil.

1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Felipe_goedert@hotmail.com
2 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Anafbackes@hotmail.com
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Edsonrs@hotmail.com
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METODOLOGIA
Este trabalho retrospectivo, descritivo-exploratório de cunho quantitativo
contou com 78 atletas do sexo masculino das categorias de infanto-juvenil e juvenil
de clubes de voleibol brasileiro. Para isto, foi utilizado como instrumento de obtenção
de dados o questionário desenvolvido especialmente para esse estudo, na qual por
meio deste, coletou-se as informações acerca da categoria atuante, quantos clubes
já atuou, quais funções já exerceu e sua atual função. Os dados foram analisados
por meio de uma análise descritiva (Valores absolutos e relativos) com o auxílio do
Software Statistical Package for Social Sciences TM (SPSS 21.0).
RESULTDOS E DISCUSSÃO
Ao apresentar características funcionais e de profissionalização de atletas de
voleibol das categorias de formação de clubes brasileiros, viu-se que 57% (n=45)
são da categoria juvenil, enquanto 43% (n=33) são da categoria infanto-juvenil, com
uma maior incidência nos que atuaram no máximo em dois clubes, resultando em
73,8% (n=57), enquanto 26,2 % (n=21), ou seja, os demais participantes atuaram
em mais de dois clubes foram identificados de seguinte forma: 23, 08% (n=18) em
3 clubes; 2,56 (n=2) em 4 times e apenas 1,28 (n=1) em 5 equipes. Ao verificar
por quantidade de funções já atuadas, encontrou-se 53% (n=42) atletas tiveram
até duas funções diferentes, na qual reflete uma possível especialização funcional
que pode ser considerado um procedimento negativo para a formação esportiva
(SANTANA, 2008). Os participantes, referente à atual posição, mostraram-se, em
maioria, ter como função serem pontas (28,21%), mesmo número para os meio-derede, seguidos pelos levantadores (20,51%), Saída/Oposto (12,82%), e, por fim, o
líbero (10,26%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, o estudo identificou os atletas são encontrados de forma similar
entre as principais categorias de formação (infanto-juvenil e juvenil), na qual atuaram
por 2 clubes, tendo atuado em 2 posições diferentes e, atualmente, como ponteiros e
meio-de-rede. Assim, aponta-se as características funcionais e de profissionalização
de atletas de voleibol das categorias infanto-juvenil e juvenil no Brasil.
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COMPARAÇÃO DO CONHECIMENTO TÁTICO
DECLARATIVO NO VOLEIBOL ENTRE EQUIPES DAS
CATEGORIAS SUB-15 E SUB-17.
COMPARISON OF TACTICAL DECLARATIVE KNOWLEDGE
IN VOLLEYBALL BETWEEN TEAMS OF SUB-15 AND SUB-17
CATEGORIES
COMPARACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO TÁCTICO
DECLARATIVA EN CATEGORÍAS DE VOLEIBOL EQUIPOS
SUB-15 Y SUB-17
Sebastião Júlio Alves da Silva Matias1
Mariana Pereira Maia2
Gustavo de Conti Teixeira Costa3
PALAVRAS-CHAVE: Tomada de decisão, Conhecimento tático declarativo, Voleibol.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com Moreno e Ribas (2004), as tarefas motoras nos Jogos Esportivos
Coletivos (JEC) recorrem aos aspectos informacionais, perceptivos e de tomada de
decisão. Assim, a tomada de decisão ganha importância nesse tipo de atividade
esportiva, o que torna crucial o seu desenvolvimento ao longo do processo de ensino
e aprendizagem (COSTA et al., 2016). Neste contexto, a qualidade na prestação
esportiva relaciona-se com o conhecimento (GIACOMINI et al., 2011), sendo um
deles o Conhecimento tático declarativo (CTD). Neste contexto, o presente estudo
tem como objetivo investigar o CTD de atletas de voleibol masculino das categorias
de base infantil (sub-15) e infanto-juvenil (sub-17).
2 METODOLOGIA
A amostra do presente estudo foi composta por 32 atletas de voleibol masculino,
sendo 22 com 15 anos, pertencentes a categoria infantil, e 10 com a idade entre 16 e
1 Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte, julioolimpico@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), maia.mp@outlook.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), conti02@hotmail.com
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17 anos, pertencentes à categoria infanto-juvenil. O instrumento utilizado para medir
o CTD foi oproposto por Costa et al. (2016). Foram empregados testes estatísticos
para determinar a existência de diferença entre os escalões de competição no
voleibol em relação ao CTD. Os dados foram expressos pela estatística descritiva:
média, desvio padrão, valor mínimo e valor máximo.
3 RESULTADOS
De acordo com análise dos dados, observou-se que, na categoria infantil o
menor índice de acerto ocorreu no teste de levantamento (11,83%), enquanto o maior
índice de acerto foi no teste de ataque na extremidade (23,48%). Além disso, os
resultados mostraram que no teste de ataque pelo jogador central houve o menor
valor no teste de CTD (zero), seguido pelo teste de ataque na extremidade (10pts),
levantamento (20pts) e bloqueio (60pts). Na categoria infanto-juvenil observou-se
que o menor índice de acerto ocorreu no teste de levantamento (17,00%), enquanto
o maior índice de acerto foi no teste de ataque na extremidade (28,33%). Além disso,
os resultados mostraram que no teste de ataque pelo jogador central houve o menor
valor no teste de CTD (zero), seguido pelo teste de ataque na extremidade (20pts),
levantamento (50pts) e bloqueio (90pts). Este resultado corrobora com o estudo de
Costa et al. (2002), onde foi possível perceber que atletas de categorias mais velhas
possuem um conhecimento tático declarativo superior aos atletas de categorias
mais novas. De acordo com a literatura, as diferenças encontradas no CTD entre
atletas experientes e principiantes sugerem um continuum na base de conhecimento
relevante, que aumenta com a experiência (GARCÍA-GONZÁLEZ et al., 2012).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como as pesquisas nesta temática, observou-se que atletas experientes,
quando comparados aos principiantes, possuíram mais conhecimento sobre a tarefa,
utilizaram melhor as informações disponíveis, apresentaram padrões mais rápidos
de busca visual, codificaram e recuperaram informações de forma eficaz e tomaram
decisões mais rápidas e adequadas.
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COMPORTAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA
E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO PARA
DIFERENTES PROTOCOLOS DO TREINAMENTO
INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
Bruno Prestes Gomes1
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PALAVRAS-CHAVE: Exercício; Educação Física e Treinamento.

1 INTRODUÇÃO
O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) é um método de treino
comprovadamente efetivo para melhorar a aptidão física, utilizando estímulos
intermitentes, realizados em intensidades altas e seguidos de períodos de
recuperação (BILLAT, 2001).
2 METODOLOGIA
O objetivo do presente estudo foi identificar o comportamento da Frequência
Cardíaca Máxima (FCmáx) e da Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) utilizando
protocolos distintos do HIIT em sessão única de treino. Fizeram parte do estudo 45
adultos estudantes da rede privada de Manaus/AM, fisicamente inativos (25,4±1,02
anos; 172,9±10,9 cm; 76,1±8,7 kg), selecionados por conveniência e alocados
aleatoriamente em três grupos: Protocolo 1 (n= 15), Protocolo 2 (n= 17) e Protocolo
3 (13). Inicialmente, foi realizado um teste progressivo máximo até a exaustão
voluntária em esteira ergométrica INBRAMED para identificação do vVO2máx,
iniciando a corrida em 5,5 km/h, aumentando a velocidade em 0,5 km/h a cada
minuto. Para a sessão de treino foram utilizados os seguintes protocolos: Protocolo
1= 6 sprints de 6 segundos por 10 segundos de recuperação (tempo total da sessão
de 1 minuto e 36 segundos); Protocolo 2= 6 sprints de 20 segundos por 12 segundos
de recuperação (tempo total da sessão de 3 minutos e 12 segundos); Protocolo 3=
6 sprints de 30 segundos por 1 minuto de recuperação (tempo total da sessão de
9 minutos). Utilizou-se a Escala de Borg modifica de 0 a 10 para mensurar a PSE e
frequencímetro da marca Polar® para mensuração da FCmáx.
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3 RESULTADOS
O protocolo 1 apresentou valores da FCmáx e PSE de ~181bpm e ~8,4ua; O
protocolo 2 apresentou valores da FCmáx e PSE de ~192bpm e ~8,1ua; O protocolo
3 apresentou valores da FCmáx e PSE de ~195bpm e ~9ua, respectivamente. Houve
diferença estatisticamente significante do Protocolo 3 em relação aos outros
protocolos de treino para a FCmáx (p<0,03) e PSE (p<0,05).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os protocolos de treinos mais curtos apresentaram menores valores de FCmáx
e PSE, indicando uma maior facilidade na execução do treino. Esta estratégia de
redução do tempo dos sprints pode ser utilizada quando pensamos na adesão aos
programas de treinamento para adultos inativos fisicamente.
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CONFIABILIDADE DO APLICATIVO BARSENSE®
NA MENSURAÇÃO DA POTÊNCIA MUSCULAR NO
SUPINO SMITH 1
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1 INTRODUÇÃO
Nos esportes, de modo geral, gestos e técnicas específicos demandam a
mobilização de força em altas velocidades, assim a Potência Muscular (PM) é uma
das principais valências físicas no rendimento esportivo(LOTURCO et al., 2015)
which influences sports performance. However, the traditional determination of the
specific workload at which power production is maximized (i.e., optimum power load.
Conhecer a carga em que os indivíduos desenvolvem maior potência é fundamental
para a avaliação e prescrição de treinos visando a PM (SÁNCHEZ-MEDINA et al.,
2013). Contudo, os instrumentos tradicionais de avaliação da potência são de alto
custo e baixa portabilidade. Os aplicativos de smartphone oferecem a possibilidade
de realizar essas avaliações com baixos custos e elevada portabilidade (COSWIG;
SCHULTZE; DEL VECCHIO, 2016)como mobilidade, propuls\u00e3o do corpo \
u00e0 frente durante marcha e a velocidade de caminhada (HUNNICUTT et al., 2016.
No entanto, é necessário avaliar a confiabilidade dos dados desses aplicativos. Dessa
forma, este estudo piloto objetivou avaliar a confiabilidade do aplicativo Bar Sense® na
mensuração do Pico de Velocidade (PV), Pico de Força (PF) e Pico de Potência (PP),
comparando com os dados do T-Force®, instrumento validado para essa finalidade.
2 METODOLOGIA
SUJEITOS
Oito homens (idade = 26,4 + 5,4 anos, massa corporal = 83,2 + 12,9 Kg, altura =
1,7 + 0,05 m, IMC = 27,4 + 4,3 Kg/m) com experiência em treinamento resistido (6,4
1 Este trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza.
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), ronyson.soares@gmail.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), wanderson.nilo@gmail.com
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+ 4,5 anos) participaram do estudo.
EQUIPAMENTOS
O T-Force® (TF) – T-Force Dynamic Measurement System®, (Ergotech, Murcia,
Spain) – é um instrumento utilizado para avaliar varáveis cinéticas e cinemáticas
em exercícios(GARNACHO-CASTAÑO; LÓPEZ-LASTRA; MATÉ-MUÑOZ, 2015). O
sistema consiste em um transdutor de velocidade linear que fornece informações
de deslocamento e velocidade para um software em um computador(SÁNCHEZMEDINA et al., 2013).
BarSense®(BS) é um aplicativo para sistemas Android® e iOS® que, por meio
de vídeo, baseado na carga informada pelo usuário e no deslocamento traçados
pelo aplicativo são inferidas a velocidade, força, potência e deslocamento(COSWIG;
SCHULTZE; DEL VECCHIO, 2016)como mobilidade, propuls\u00e3o do corpo \
u00e0 frente durante marcha e a velocidade de caminhada (HUNNICUTT et al., 2016.
PROCEDIMENTOS
Foram coletados simultaneamente no TF e no BS: PV, PF e PP.Em uma máquina
Smith foi instalado um TF e um tripé colocado a 3 metros de distância e 1,5m de altura,
e as imagens foram captadas por um smartphone com o aplicativo BS.Os indivíduos
realizaram 3 a 7 séries de 3 repetições com velocidade máxima no Supino Smith.
As cargas foram estimadas pela porcentagem do peso corporal dos indivíduos,
iniciando com 30% e recebendo incrementos de 10%a cada série(LOTURCO et al.,
2015)which influences sports performance. However, the traditional determination
of the specific workload at which power production is maximized (i.e., optimum
power load.
ESTATÍSTICA
Os dados foram analisados por estatísticas descritivas e testes de normalidade
(Shapiro-Wilk e kolmogorov-Smirnov).As médias das variáveis paramétricas foram
comparadas pelo teste t-Student pareado e das não paramétricas pelo teste de
Wilcoxon pareado. O nível de significância adotado foi < 0,05.As análises foram
realizadas usando o Software R versão 3.3.2.
3 RESULTADOS
Ao todo foram realizadas 38séries pelos indivíduos. As médias do BS e do TF
foram todas estatisticamente diferentes. Os valores encontrados no BS e no TF
foram respectivamente: PV =4,7+1,36m/s e 1,62+0,44 (p< ,01), PF = 1.739,72+337,1N e
1.040+258,23N (p< ,01), PP = 4.630,03+1.403,58W e 783,94+171,5W (p< ,01).Quando
comparados com os valores encontrados no TF, os valores do BS foram maiores,
em média, 289,94 + 28,19% no PV, 170,12 + 18,88 % no PF e 594,48 + 143,84 % no PP.
4 CONCLUSÃO
Em conclusão, os resultados mostram que o aplicativo BS superestima o PV,
o PF e o PP quando comparados com os dados do TF. Todavia, esse é um estudo
piloto e sugere-se novos estudos com maior amostragem.
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CRESCIMENTO, MATURAÇÃO SEXUAL E
TREINAMENTO DE JOVENS ATLETAS DE GINÁSTICA
AERÓBICA
YOUNG AEROBIC GYMNASTICS ATHLETES: GROWTH,
SEXUAL MATURATION AND TRAINING
CRECIMIENTO, MADURACIÓN SEXUAL Y ENTRENAMIENTO
DE LAS ATLETAS JÓVENES DE LA GIMNASIA AEROBICA
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PALAVRAS-CHAVE: Especialização Precoce; Maturação Sexual; Ginástica Aeróbica.

1 INTRODUÇÃO
A Ginástica Aeróbica (GAE) caracteriza-se como uma modalidade que exige
especialização precoce e possui treinamento físico intenso. Esta conduta pode
influenciar no desenvolvimento das jovens atletas, como o atraso da puberdade. A
partir disso, e da escassez de estudos nesse esporte, o objetivo do trabalho foi avaliar
o crescimento, a maturação sexual e o treinamento dessas atletas, comparando
com dados da literatura.
2 METODOLOGIA
A amostra foi constituída por dezoito atletas do sexo feminino (12,17 anos ±
1,26) praticantes de Ginástica Aeróbica do sudeste brasileiro, que competem em
nível nacional. Foi realizada avaliação antropométrica (massa, estatura e dobras
cutâneas), seguindo a curva de crescimento do CDC (2000), auto-avaliação
da maturação sexual de acordo com os estágios de Tanner (1962), aplicação de
questionário sobre dados pessoais, dados familiares e sobre o treino dessas atletas.
Para análise dos dados, foi feita a média, desvio padrão e valores mínimo e máximo.
Além disso, calculou-se a estatura alvo a partir da equação de Hawk & Brook (1979),
1 Universidade Federal de Lavras (UFLA), adrielle.crlopes@gmail.com
2 Universidade Federal de Lavras (UFLA), narexxx@gmail.com
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o IMC pela equação de Quetelet [IMC=massa corporal total/estatura², kg/m²] e a
porcentagem de gordura pela equação de Slaughther (SLAUGHTER et al., 1988),
comparando com valores de referência e também com os valores familiares, obtidos
no questionário.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em relação às variáveis antropométricas, obteve-se que 61,1% das atletas estavam
abaixo do percentil 50 para massa/idade, 72,2% estavam acima do percentil 50 para
estatura/idade e todas apresentaram IMC e porcentagem de gordura abaixo dos
valores de referência. Esses resultados confirmam a premissa de que o crescimento
não é influenciado pela carga de treinamento (ALVES; LIMA, 2008, p. 390).
A partir do questionário, verificou-se que as atletas treinam em média 17,94±5,58
horas semanais, caracterizando um treinamento intensivo. O treinamento intensivo
programado por mais de 18 horas/semana durante vários anos imediatamente antes
e durante a puberdade representa uma situação de estresse crônico capaz de atrasar
a menarca (Ferraz et al., 2007, p. 8).
Já em relação à maturação sexual, 61,1% das atletas ainda não apresentaram
menarca e o desenvolvimento puberal, segundo os estágios de Tanner (1962), é de
2,9±0,8 para seios e 2,6±1 para pilosidade. Segundo Ferraz et al. (2007, p. 8) a média
de idade para menarca é de 13,8±1,3 e o intervalo de idade para o estágio 2 e 3 de
seios é de 8 a 14 anos e da pilosidade é de 9 a 16 anos (MENESES et al., 2008, p. 55),
o que corresponde aos valores de referência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, verificou-se que o crescimento de atletas de Ginástica Aeróbica não
é influenciado pelo treinamento intenso e precoce. A partir dos dados coletados,
não foi possível afirmar que a maturação sexual das atletas está irregular, uma vez
que a maioria das atletas ainda não apresentou a menarca e de acordo com os
estágios de Tanner (1962) e os valores de referência da mãe pode ser considerada
normal. Sugere-se a realização de novos estudos, os quais sejam realizados em uma
metodologia longitudinal ou em faixas etárias mais avançadas.
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DIFERENÇA NO ATAQUE REALIZADO A PARTIR DO
FUNDO DA QUADRA NA SUPERLIGA MASCULINA
BRASILEIRA EM FUNÇÃO DO LOCAL DO ATAQUE.
DIFFERENCE IN THE ATTACK PERFORMED FROM THE FUND
OF THE QUADRA IN THE BRAZILIAN MALE SUPERLIGA IN
FUNCTION OF THE LOCATION OF THE ATTACK.
ATAQUE DIFERENCIA HECHO DE ANTECEDENTES BLOCK
IN SUPERLIGA MACHO FUNCIÓN LUGAR DEL ATAQUE
BRASILEÑO
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1 INTRODUÇÃO
O jogo de voleibol, praticado no alto nível, reivindica recepções de elevada
qualidade, tempos de ataque rápidos e ataques potentes. Além disso, a evolução
tática ofensiva do jogo de voleibol de alto nível ocorre por meio do incremento no
número de atacantes, sendo necessário a utilização dos atacantes que se encontram
no fundo de quadra, especificamente posições 6 e 1(COSTA et al., 2016).
2 OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi investigar as diferenças nos procedimentos de jogo
em relação ataque realizado a partir do fundo de quadra, ou seja, das posições 1 e
6, na superliga brasileira masculina de 2015/2016.
1 Universidade Estadual de Goiás (UEG), augustto_cezar@hotmail.com
2 Universidade Federal de Goiás (UFG), maia.mp@outlook.com
3 Universidade Federal de Goiás (UFG), rodriguesleonardox1996@gmail.com
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3 METODOLOGIA
A amostra constituiu-se pela observação de 142 jogos da Superliga Masculina
2014-2015, totalizando 2969 ações de recepção, levantamento e ataque das posições
1 e 6. As variáveis analisadas foram: o efeito da recepção (MAIA; MESQUITA, 2006),
tempo de ataque (AFONSO et al., 2010), tipo de (COSTA et al., 2016) e efeito do
ataque (EOM; SCHUTZ, 1992).
Os dados foram obtidos a partir da gravação de todos os jogos da perspectiva
de topo. Os observadores foram professores de educação física e estatísticos de
voleibol com experiência mínima de 5 anos nesta função específica. Para o cálculo
da confiabilidade, 20% das ações foram reanalisadas e os valores de Kappa de Cohen
encontram-se acima do valor de referência que é de 0,75 (FLEISS, 2003).
Para a análise dos dados recorreu-se ao teste do Qui-Quadrado e o tamanho do
efeito por meio do phi (a). O valor de significância estipulado foi de 5% e utilizou-se
o software SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) para análise dos
dados.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise inferencial dos dados mostrou que houve associação entre o local do
ataque e o efeito da recepção (X2=322,82; p<0,001;a=0,33), entre o local do ataque
e o tempo de ataque (X2=294,19; p<0,001;a=0,32), entre o local do ataque e o tipo
de ataque (X2=102,62; p<0,001; a=0,19) e que não houve correlação entre o local do
ataque e o efeito do ataque (X2=3,23; p<0,351; a=0,03).
Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura da área. Neste
contexto observa-se que: 1) As recepções de baixa qualidade se associam
positivamente com o ataque do oposto (jogador responsável pelo ataque nas
posições 2 e 1), enquanto as recepções de elevada qualidade se associam com os
ataques do jogador ponta (jogador responsável pelo ataque nas posições 4 e 6) e
do central (COSTA et al., 2016); 2) A utilização de tempos de ataque mais velozes
se associa as recepções de elevada qualidade (MAIA; MESQUITA, 2006), enquanto
que o jogo praticado com tempo de ataque mais lento associa-se às recepções
de baixa qualidade (AFONSO et al., 2010); 3) O tipo de ataque relaciona-se com
a distribuição, sendo que tempos de ataque mais lentos possibilitam melhor
estruturação defensiva e limitação nas opções de ataque (COSTA et al., 2016); 4) A
análise do efeito do ataque não mostrou diferenças em relação ao local do ataque,
permitindo inferir que a eficácia do ataque independe do seu local de ataque
(COSTA et al., 2016).
5 CONCLUSÕES
Conclui-se que o jogo praticado com os jogadores do fundo de quadra
mostrou correlações distintas, embora apresentem similaridade no efeito do ataque.
Assim, estes jogadores são requisitados conforme as limitações situacionais e seus
constrangimentos ambientais no intuito de aumentar as opções de ataque.
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DISMORFIA MUSCULAR EM PRATICANTES DE
MUSCULAÇÃO1
Jéssica de Lima Bobrzyk2
Deninson Nunes Ferenci3
PALAVRAS-CHAVE: Autoimagem, Dismorfia muscular e Anabolizantes.

INTRODUÇÃO
A temática da imagem corporal vem sendo bastante difundida no meio científico,
pois vem se mostrando de extrema relevância na determinação dos fatores que levam
sujeitos à prática excessiva de exercício físico, cuidados exagerados na alimentação
e no sono, e estilos de vida que excedem o que se compreende como uma vida
saudável. O presente estudo trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativa. Como
objetivo primário se analisou possibilidade da presença de dismorfia muscular em
praticantes de musculação em uma academia de Porto Alegre, e sua relação como
o uso de anabolizantes pelos participantes.
O CORPO NA SOCIEDADE MODERNA
Culturalmente a beleza é um fenômeno muito importante. Um exemplo que
confirma esse fato é o de que o corpo humano foi o primeiro objeto das artes
plásticas e da pintura (SHILDER, 1999). A cultura moderna remete o corpo como
objeto de prazer narcísico, nos trazendo um modelo de corpo como ideal de beleza
(THOMPSON, 2002). É difícil estabelecer padrões de beleza quando ultrapassamos
as fronteiras da nossa cultura, pois o padrão de beleza muda em determinadas
regiões do país (SHILDER 1999). Porém o belo está presente em qualquer sociedade
e a busca por estar dentro deste ideal é a necessidade de ser aceito (THOMPSON,
2002).
METODOLOGIA
O seguinte estudo se caracteriza por uma metodologia quantitativa classificada
como um estudo transversal de caráter descritivo, onde através de questionários foi
possível compreender sobre a presença de vigorexia em praticantes de musculação.
A população do estudo foi constituída por 60 praticantes de musculação de
academias na cidade de Porto Alegre.
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro para sua realização
2 Centro Universitário Metodista IPA, jessicabobrzyk@gmail.com
3 Centro Universitário Metodista IPA, deninson.ferenci@ipa.metodista.br
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ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
Os primeiros resultados fazem referência ao número e porcentagem de pessoas
que responderam sim ou não para cada determinada questão. Com isso chama-se
atenção para o número elevado de pessoas que responderam sim para a questão
correspondente ao uso de anabolizantes que leva uma pontuação alta e de acordo
com Rodrigues (2008) demonstra uma atitude extremamente vigoréxica, também
vale ressaltar o número alto de pessoas que fazem dieta (n=35) e se sentem culpados
quando não vão à academia (n=39).
Estes resultados vão ao encontro do que trazem os autores Domingues e Marins
(2007) quando revelam que o uso de anabolizantes é realizado por uma parcela dos
praticantes de musculação com a intenção de adquirir corpos perfeitos e resultados
melhores no desempenho. O uso não somente dos esteroides anabolizantes, mas
também dos suplementos alimentares é feito na maioria das vezes de forma abusiva
esperando resultados rápidos. A pesquisa constatou que 56% dos pesquisados
utilizam ou já utilizaram esteroides anabolizantes. De acordo com (CHAVEZ, 2009)
o uso destas substâncias está se tornando parte do cotidiano de muitos praticantes
de musculação e um dos motivos para o uso exacerbado dessa substancia é o
transtorno da vigorexia.
CONCLUSÕES
Com o estudo realizado, foi possível identificar que dos 60 participantes,
44,4% apresentaram fortes indícios de vigorexia, com isso podemos concluir que
este transtorno está presente em uma boa parte dos praticantes de musculação
desta pesquisa e que há uma relação entre o transtorno e o uso de anabolizantes.
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EFEITOS DO MÉTODO PAREADO AGONISTAANTAGONISTA VS. TRADICIONAL SOBRE O
TRABALHO TOTAL E VOLUME DE TREINAMENTO EM
UM EXERCÍCIO PARA MEMBROS INFERIORES 1
EFFECTS OF THE AGONIST-ANTAGONIST METHOD VS.
TRADITIONAL ON TOTAL WORK AND VOLUME OF TRAINING
IN AN EXERCISE FOR LOWER MEMBERS
EFECTOS DEL MÉTODO EMPAREJADO AGONISTAANTAGONISTA VS. TRADICIONAL EN TRABAJO TOTAL Y EL
VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO EM UN EJERCICIO PARA
MIEMBROS INFERIORES
Márcio Gonçalves Corrêa2
Diego dos Reis3
Eder Rodrigues Carvalho4
Eládio Nascimento Borges5
Déborah de Araújo Farias6
Euzébio de Oliveira7
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento de Força; trabalho total; volume de treinamento

INTRODUÇÃO
Distintos métodos dentro do treinamento de força (TF) são desenvolvidos
através da manipulação das variáveis metodológicas, favorecendo diferentes
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física,
mgcufpa@hotmail.com
3 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física,
dyegos_reys_@hotmail.com
4 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física, eder.
rodrigues1995@outlook.com
5 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física,
eladio.nb@gmail.com
6 Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dafarias18@gmail.com
7 Doutor em Medicina Tropical – Doenças Tropicais pela Universidade Federal do Pará (NMT-UFPA),
euzebio21@yahoo.com.br
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estímulos neurais, metabólicos, hormonais e do sistema circulatório (Tillin et al,. 2014).
O método pareado agonista-antagonista (PAA) consiste em estimular previamente
a musculatura antagonista do grupo muscular que se deseja otimizar, pois a inibição
neurológica dos músculos antagonistas após a pré-ativação no primeiro exercício,
inibe a ação dos proprioceptores, promovendo a redução na coativação muscular, e
aumentando a ativação neural e força dos músculos agonistas (Maia et al.,2014; Paz
et al,. 2016). O objetivo do presente estudo foi comparar o método tradicional vs
PAA sobre o trabalho total (TT) e volume de treinamento (VT) no exercício cadeira
extensora (CE).
MÉTODOS
Participaram do estudo 12 mulheres (24,14 ± 5,4 anos, 161,85 ± 2,9 cm, 60 ± 6´9
kg) com no mínimo 6 meses de experiência no TF. Foram realizadas três visitas ao
laboratório, sendo a primeira para esclarecimento do procedimento experimental e
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), a segunda para
o teste de dez repetições máximas (10RM) para os exercícios mesa flexora (MF) e
cadeira extensora (EX) e a terceira para o procedimento experimental. O teste de
10RM consistiu de 3 tentativas para cada exercício, com intervalo de recuperação de
5 minutos entre tentativas e 10 minutos entre exercícios (Farias et al., 2016). Após
48 horas do teste de 10RM, foi realizado o procedimento experimental que consistiu
da realização do método tradicional: 1 série do exercício CE até a falha concêntrica.
Após 10 minutos de intervalo de recuperação, foi realizado o método PAA, sendo
1 série de MF seguida de CE até a falha concêntrica. Foi dado um intervalo de 30
segundos entre os dois exercícios (Maia et al.,2014). A carga de 100% de 10RM foi
adotada em ambos os exercícios. Foi adotada uma entrada contrabalanceada e
alternada para os protocolos de teste.
RESULTADOS
Os dados demonstram o TT e VT em cada método para o exercício cadeira
extensora: método tradicional CE (TT = 39 ± 10,08); (VT = 12068,57 ± 3957,15);
método pareado agonista-antagonista MF + CE (TT = 47,14 ± 8,05); (VT = 14560 ±
4139,75). Pôde-se observar diferença significativa tanto no trabalho total como no
volume total, sendo que o método PPA foi superior ao tradicional nestas variáveis.
CONCLUSÕES
Concluiu-se, assim, que o exercício CE, quando realizado precedido do exercício
MF (método PAA), apresentou maiores TT e VT, podendo ser uma melhor estratégia
para otimização do desempenho da força se comparado ao método tradicional, além
de apresentar possibilidade de redução no tempo despendido para o treinamento.
REFERÊNCIAS:
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INFLUÊNCIA DA ANSIEDADE NO DESEMPENHO DE
JOGADORAS DE FUTSAL
INFLUENCE OF ANXIETY IN THE PERFORMANCE OF FUTSAL
PLAYERS
ANSIEDAD DE LA INFLUENCIA NO FUTSAL EN JUGADORES
RENDIEMIENTO
Otávio Rodrigues Costa1
Nara Edreira Alencar2
Lucas Silva Oliveira3
Luiz Henrique Rezende Maciel4
PALAVRAS CHAVE: Futsal; Psicologia do esporte; ansiedade.

1 INTRODUÇÃO
Existe uma noção, cada vez maior, que o desempenho esportivo de atletas
e de praticantes comuns não dependem apenas de aspectos técnicos, táticos e
físicos, mas também, dependem de aspectos psicológicos da pessoa que o pratica,
da técnica usada, ou do esporte em sim.
Estes aspectos psicológicos influenciam diretamente na execução da técnica e
da tática treinada durante a prática da modalidade.
A psicologia do esporte estuda e analisa diretamente estes aspectos e como
estes influenciam a prática esportiva. Um fator muito importante nesse contexto
esportivo é a ansiedade pré-competitiva e sua influência no desempenho esportivo
durante um jogo ou competição.
O objetivo desse estudo foi analisar o nível de influência que diferentes tipos
de ansiedade trazem a jogadoras de futsal em situações pré-competitivas, levando
em consideração aspectos como: tempo de prática do futsal e experiência na
determinada competição onde elas foram avaliadas.

1 Universidade Federal de Lavras (UFLA), otaviocosta2010@gmail.com
2 Universidade Federal de Lavras (UFLA), narexxx@gmail.com
3 Universidade Federal De Lavras (UFLA), lucasnilinho@gmail.com
4 Universidade Federal de Lavras (UFLA), lhrmaciel@hotmail.com
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2 METODOLOGIA
A amostra foi composta por doze jogadoras de futsal, do sexo feminino. Todas
As participantes eram membros da equipe de futsal da cidade de Lavras (MG) e
participaram da Copa Líder realizada na cidade de Alfenas (MG).
Foi aplicado em cada um dos participantes, antes de cada partida da Copa
Líder, um inventário sobre ansiedade-estado pré-competitiva, abrangendo três
variáveis: ansiedade somática, ansiedade cognitiva e autoconfiança. O instrumento
escolhido foi a tradução e adaptação validada em português do inventário CSAI-2
(Competitive State Anxiety Inventory-2), elaborado por Martens et al. traduzido e
validado por Raposo em 2004 (REIS 2014, p. 70).
A análise dos dados foi constituída por Estatística Descritiva (média, desvio
padrão e coeficiente de variação), e o delineamento foi inteiramente ao acaso (DIC).
Foram utilizados também a Tabela Distribuição F de Fisher-Snedecor e o Teste de
Tukey. O nível de significância adotado no presente estudo foi de p <0.05 (5%). O
pacote de dados utilizado para análise foi o software gratuito de análise estatística
Sisvar, versão 5.6.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os participantes foram divididos em dois grupos, com seis integrantes cada. O
grupo 1 obteve média de ansiedade cognitiva maior que o Grupo 2, podendo afirmar
que pessoas com menor tempo de experiência no esporte são mais afetadas pela
ansiedade cognitiva. O resultado vai ao encontro com os resultados de Gomes et
al. (2010 p. 65) e Reis (2014 p. 70), que também encontraram níveis de ansiedade
cognitiva mais altos em atletas de futsal amadores, se comparados com atletas
experientes.
Grupo 1 e o Grupo 2 tiveram a mesma média estatística, ou seja, os níveis de
ansiedade somática não se alteraram em relação a experiência. Assim, nesse caso
em específico, a experiência dos participantes na modalidade não influenciou de
forma estatística os níveis de ansiedade pré-competitiva somática.
Porém, apesar de não ter sido encontrada diferença estatística, foi encontrada
uma certa diferença entre os resultados encontrados de ansiedade somática, se
compararmos o Grupo 1 com o Grupo 2. Sendo que, o maior resultado foi atribuído
ao Grupo 1, com os participantes menos experientes. Lavoura et al. (2005) e Reis
(2014 p. 70) encontraram em seus estudos que, a ansiedade somática foi mais baixa
nos atletas com mais experiência no esporte.
Os resultados divergiram do esperado, o Grupo 1 e o Grupo 2 tiveram a
mesma média estatística, ou seja, os níveis de autoconfiança não se alteraram em
relação ao tempo de experiência de cada participante. Portanto, nesse caso em
específico, o tempo de experiência na modalidade futsal não influenciou os níveis
de autoconfiança pré-competitiva.
Porém, apesar de não ter sido encontrada diferença estatística, foi encontrada
uma pequena diferença entre os resultados de autoconfiança, se compararmos o
Grupo 1 com o Grupo 2. Sendo que, o maior resultado foi atribuído ao Grupo 2, com
os participantes mais experientes. Carvalho (2005 p. 80).
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Desta vez dividiu-se em grupos de acordo com a experiência na competição.
Grupo 1: Zero vezes (com dois participantes); Grupo 2: Uma vez (com cinco
participantes); Grupo 3: Duas vezes (com quatro participantes); Grupo 4: Três vezes
(com um participante).
Em relação a ansiedade cognitiva, atletas com mais experiência na competição
tiveram interferência nos resultados, notando que a participação em outras edições
do campeonato influenciou no resultado.
No aspecto de ansiedade somática podemos notar que o tempo de experiência
também influenciou nos resultados. Grupo 3 e 4 tiveram resultados diferentes do
grupo 1 e 2.
No quesito autoconfiança, obtemos o mesmo resultado. Atletas mais experientes
na competição tiveram um índice maior de autoconfiança que os menos experientes.
4 CONCLUSÃO
Concluiu-se que os participantes tiveram uma taxa de ansiedade média e uma
taxa de autoconfiança alta. Possivelmente devido ao fato de ter se elevado a média
de idade e de experiência do grupo.
Pôde-se afirmar que jogadoras com maior experiência na modalidade ou na
competição obtiveram valores mais baixos de ansiedade tanto cognitiva quanto
somática e valores mais altos de autoconfiança, em relação a jogadoras com menor
tempo de experiência na modalidade e na competição.
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INFLUÊNCIA DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS NO
VOLUME TOTAL DO TREINO USANDO DIFERENTES
IMPLEMENTOS EM UMA SESSÃO DE TREINAMENTO
DE FORÇA PARA MEMBROS SUPERIORES 1
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Márcio Gonçalves Corrêa4
Diego dos Reis5
Euzébio de Oliveira6
Déborah de Araújo Farias7
PALAVRAS-CHAVE: Treinamento de Força; Volume Total; Supino Reto.

INTRODUÇÃO
A ordem dos exercícios é uma variável de grande importância para a prescrição
do treinamento de força (TF). Ainda assim há controvérsias à respeito da relação
entre desempenho e o posicionamento de exercícios uniarticulares e multiarticulares
no início ou no final de uma sessão de TF. O objetivo deste estudo foi analisar a
influência da ordem de exercícios sobre o volume total do treino no supino usando
o supino reto na máquina (SRM), supino reto na barra (SRB) e supino reto com
halteres (SRH) e o exercício tríceps polia (TP).
MÉTODOS
Dezenove homens saudáveis com experiência no TF participaram do estudo
(27,9 ± 4,5 anos; 1,72 ± 1,9 kg/m). As cargas de trabalho foram avaliadas pelo teste
de 10 repetições máximas (SRM - 74,6 ± 8,1 kg; SRB - 81,5 ± 9,9 kg; SRH - 70,3 ± 8,5
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física, eder.
rodrigues1995@outlook.com
3 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física,
eladio.nb@gmail.com
4 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física,
mgcufpa@hotmail.com
5 Universidade Federal do Pará (UFPA), Graduando em Licenciatura Plena em Educação Física,
dyegos_reys_@hotmail.com
6 Doutor em Medicina Tropical – Doenças Tropicais pela Universidade Federal do Pará (NMT-UFPA),
euzebio21@yahoo.com.br
7 Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dafarias18@gmail.com
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kg e TP – 35,1 ± 4,4 kg). Os sujeitos realizaram ambas as sequencias (SEQA e SEQB).
Cada sequência foi composta por três protocolos (SEQ A – 1) SRM + TP; 2) SRB +
TP; 3) SRH + TP e (SEQB – 1) TP + SRM; 2) TP + SRB; 3) TP + SRH). Os protocolos
foram realizados em dias não consecutivos com 48 horas de intervalo. Quatro séries
para cada exercício realizada até a falha concêntrica. Foram dados dois minutos
de intervalo entre as séries de cada exercício. Os exercícios foram realizados em
cadência padrão, sendo dois segundos para a fase concêntrica e dois segundos para
a fase excêntrica. O volume (carga x repetição) foi calculado para cada implemento.
RESULTADOS
Os dados mostram o volume total de cada implemento para os exercício supino
reto e tríceps na polia na SEQ A e SEQ B. Na SEQ A, SRM (VT = 2269,8 ± 389,0);
SRB (VT = 2273,8 ± 441,4); SRH (VT = 2193,5 ± 217,6) e volume total para o tríceps
polia após supino reto com barra: SRB + TP (VT = 1204,4 ± 249,4 kg); tríceps polia
após supino reto com halteres: SRH + TP (VT = 1216,8 ± 287,5 kg); tríceps polia após
supino reto na máquina: SRM + TP (VT = 1097,5 ± 193 kg). Na SEQ B, supino reto na
máquina após o tríceps na polia: TSRM (VT = 1885,1 ± 362,5); supino reto com barra
após o tríceps na polia: TSRB (VT = 1995,9 ± 448,8); supino reto com halteres após
o tríceps na polia: TSRH (VT = 1799,6 ± 303,3); exercício tríceps na polia antes do
supino reto na máquina: TP + SRM ( VT = 1350,7 ± 252,0); exercício tríceps na polia
antes do supino reto com barra: TP + SRB (VT = 1369,7 ± 301,5); exercício tríceps na
polia antes do supino reto com halteres: TP + SRH ( VT = 1343,9 ± 258,0).
Houve diferença significativa entre ambas as sequencias para todos os exercícios
e na SEQ A para o TP, um volume significativamente maior foi alcançado quando
este exercício foi realizado na sequência SRB + TP (VT = 1204,4 ± 249,4 kg) e SRH
+ TP (VT = 1216,8 ± 287,5 kg) versus o SRM + TP (VT = 1097,5 ± 193 kg).
CONCLUSÕES
Estes resultados sugerem que a ordem dos exercícios e os implementos usados
influenciam no desempenho do supino reto e tríceps na polia. Profissionais que
trabalham com o condicionamento físico e treinamento de força e os praticantes
que tem como objetivo o aumento do volume de treinamento devem desconsiderar
o uso do supino reto na máquina em sequência de grandes grupos musculares para
pequenos grupos musculares pois este implemento influência negativamente o
exercício tríceps na polia.
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MOTIVAÇÃO EM ATLETAS DE HANDEBOL
MASCULINO
LA MOTIVACIÓN EM ATLETAS DE SEXO MASCULINO DEL
BALONMANO
MOTIVATION IN MALE HANDBALL ATHLETES
Bianca Cristina Carlos Souza1
Valdemir da Cruz Pinho Junior2
Edson Gustavo Queiroz da Silva3
Daniel Alvarez Pires4
PALAVRAS-CHAVE: Motivação, Handebol e Adultos.

INTRODUÇÃO
A motivação é determinante para a aprendizagem, permanência e performance,
a fim de alcançar um objetivo (SOUZA et al., 2016).Fato determinado pela interação
entre os fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). O estudo da
motivação vem recebendo crescente destaque entre os aspectos psicológicos mais
importantes relacionados ao ensino e treinamento desportivo.
A motivação intrínseca representa o desejo interior de realizar as tarefas
propostas e não depende exclusivamente de fatores externos. Caracteriza-se pela
força psíquica que leva o atleta a empenhar-se em uma atividade por vontade
própria. Por outro lado, a motivação extrínseca é caracterizada por fatores externos
que podem direcionar o comportamento do atleta. Entre eles, pode-se mencionar
troféus, elogios, bolsas de estudo, estrutura adequada de treinamento, um bom
programa de treinamento e salários (SALGUERO et al., 2004). A partir do referencial
da Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 2000), o presente trabalho tem como
objetivo mensurar os indicadores de motivação em atletas de handebol, na categoria
adulto masculino.
METODOLOGIA
Participaram do estudo 38 atletas de handebol, na categoria adulta masculino,
com média de idade de 23,37 (±3,86 anos), com tempo de prática de 9,63 (±4,19
1 Universidade Federal do Pará (UFPA), biancaccarlos@gmail.com
2 Universidade Federal do Pará (UFPA), vpinhojunior@gmail.com
3 Universidade Federal do Pará (UFPA), edinhoqueiroz13@hotmail.com
4 Universidade Federal do Pará (UFPA), danielpires@ufpa.br
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anos), participantes da Conferência Norte da Liga Nacional de Handebol, realizado
em Macapá –AP, em setembro de 2016.
Para a avaliação da motivação no esporte foi utilizada a Escala de Motivação
para o Esporte (SMS), validada para a língua portuguesa por Bara Filho et al.(2011).
A escala consiste em 28 questões que avaliam 7 subescalas:amotivação, motivação
extrínseca de regulação externa (ME-RE), motivação extrínseca de introjeção (MEI), motivação extrínseca de identificação (ME-ID), motivação intrínseca para atingir
objetivos (MI-AO), motivação intrínseca para experiências estimulantes (MI-EE) e
motivação intrínseca para conhecer (MI-C). Os dados foram analisados por meio
de estatística descritiva e inferencial a partir do teste de Wilcoxon, utilizando o
software BioEstat 5.0, com índice de significância p<0,05.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
Dentre as subescalas de motivação analisadas nos atletas, verificamos que a
MI-EE apresentou a maior média (5.95 ± 0.81), seguida por MI-C (5.48 ± 0.87) e MIAO (5.22 ±1.24).Em relação à motivação extrínseca, a ME-ID apresentou uma maior
média (5.07 ± 1.06) seguida por ME-I (4.75 ± 1.46) e ME-RE (3.91 ±1.37). Por fim, a
desmotivação apresentou média 2.68 ±1.59.
Observamos que a MI-C e MI-EE apresentaram diferenças significativas em
relação às três variáveis de motivação extrínseca (p<0,05). Por sua vez, a MI-AO
apresentou diferença significativa em relação à ME-RE (p<0,05). Porém, a MI-AO
não apresentou diferença significativa entre duas variáveis (ME-I e MI-ID) (p>0,05).
Os resultados corroboram o estudo de Gonzáles et al. (2011). Os autores
verificaram que atletas envolvidos em esporte competitivo são mais motivados
por questões intrínsecas do que praticantes recreativos, que se preocupam mais
com questões ligadas a motivação extrínseca. Portanto, o prazer está associado
à motivação intrínseca, que proporciona bem-estar durante a atividade (LOPES;
NUNOMURA, 2007).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os motivos para a participação dos atletas na prática do handebol partem de
fatores intrínsecos, favorecendo que o grupo permaneça por um longo período a
prática esportiva.
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O TEMPO DE PRÁTICA E PARTICIPAÇÃO EM
COMPETIÇÕES INFLUENCIAM NO POSSÍVEL
ABANDONO DA GINÁSTICA AERÓBICA?
DOES THE PRACTICE TIME AND PARTICIPATION IN
COMPETITIONS INFLUENCE THE POSSIBLE ABANDOMENT
OF AEROBIC GYMNASTICS?
EL TIEMPO DE LA PRÁCTICA Y LA PARTICIPACIÓN EN
COMPETENCIAS INFLUIR EN LO POSIBLE ABANDONO DE LA
GIMNASIA AEROBICA?
Christian Passos Andrade1
Nara Edreira Alencar2
Luiz Henrique Rezende Maciel3
PALAVRAS-CHAVE: Especialização Precoce; Abandono Esportivo; Psicologia do Esporte.

1 INTRODUÇÃO
Alguns fatores como família, amigos, técnico, meios de comunicação e estudos
são influências externas que estão relacionadas à mudança e abandono da prática
esportiva por crianças. A especialização precoce, que consiste em submeter uma
criança pré-púbere a uma rotina de treinamentos intensos e especializados, pode
trazer consequências que também se relacionam com a desistência. Dessa forma,
o objetivo desse estudo foi verificar se as variáveis tempo de prática e participação
em competições influenciam nos motivos que levariam ginastas especializadas
precocemente a abandonar o esporte.
2 METODOLOGIA
A amostra foi constituída por nove atletas do sexo feminino (11,78 ± 0,79
anos) praticantes de Ginástica Aeróbica da cidade de Lavras – MG. Aplicou-se o
Questionário de Motivos de Início, Persistência, Mudança e Abandono desportivo
1 Universidade Federal de Lavras (UFLA), chrisandrade19@ymail.com
2 Universidade Federal de Lavras (UFLA), narexxx@gmail.com
3 Universidade Federal de Lavras (UFLA), lhrmaciel@hotmail.com
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versão brasileira MIMCA-BR (Carmo et al., 2008, p. 541), sendo utilizada na pesquisa
somente a subescala de abandono, composta por dez questões. Para análise
estatística foram calculados médias, desvio padrão e valores mínimos e máximos.
Além disso, os dados foram submetidos ao Teste Mann-Whitney, no qual verifica
se dois grupos independentes pertencem a mesma população, com nível de
significância de p<0,05. As atletas foram divididas em dois grupos: tempo de prática
menor que 20 meses, com participação em uma competição nacional; e tempo de
prática maior que 20 meses, com participação em duas competições nacionais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em relação ao tempo de prática e participação em competições, constatou-se
que não houveram diferenças significativas nesta subescala para análise comparativa,
coincidindo com o estudo de Carmo et al. (2009, p. 261).
Ao analisar o resultado geral do questionário, a principal razão que levaria estas
praticantes ao abandono da prática esportiva seria “Se o estudo não me permitisse
render o máximo” (3,11±1,2), corroborando com o estudo de Bara Filho e Garcia
(2009 p. 30), no qual aponta que sujeitos entre 9 e 13 anos abandonariam o esporte
devido aos estudos e outros interesses. O motivo de menor importância para as
atletas foi “Se meu namorado fosse um obstáculo para a prática do meu esporte”
(1,22±0,63), também concordando com o estudo de Bara Filho e Garcia (2009, p.
30), em relação à faixa etária das ginastas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Independente do tempo que praticam a modalidade e do número de competições
que já participaram, as possíveis causas que levariam estas atletas a abandonar a
Ginástica Aeróbica foram as mesmas: lesões que as impedissem de treinar, falta de
apoio dos pais, e se o treinamento fosse incompatível com os estudos.
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OS SINTOMAS DE “STRESS” NO HANDEBOL JUVENIL
FEMININO DURANTE O JERGS

1

THE SYMPTOMS OF STRESS IN FEMALE YOUTH HANDBALL
DURING JERGS
LOS SÍNTOMAS DE “ESTRÉS” EN EL BALONMANO FEMENINO
DURANTE JERGS
André Osvaldo Furtado da Silva2
Patrick da Silveira Gonçalves3
PALAVRAS-CHAVE: Handebol, Esporte Educacional, Stress.

INTRODUÇÃO
Atualmente o “stress” faz parte da vida de todos nós, no esporte não é diferente.
(...) Hans Selye declarou que: estresse é o ritmo com que vivemos em um
momento determinado, nós e todos os seres vivos estamos em constante
baixo estresse, e qualquer coisa, que fizemos na qual acelere o ritmo da nossa
vida, causa o aumento temporal do estresse (CARBALLIDO, 2001).

No esporte, as tensões que envolvem a fase pré-competitiva podem trazer a
tona ansiedade, angustia, medo e etc estes fatores podem interferir no sucesso ou
fracasso dos competidores, o mesmo ocorre nos adolescentes.
Este trabalho busca identificar os sintomas de “stress” pré-competitivo em
estudantes/atletas de handebol escolar da categoria Juvenil naipe feminino da rede
pública de ensino do Rio Grande do Sul durante os Jogos Escolares do Rio Grande
do Sul (JERGS) de 2016. Esta investigação busca responder ao questionamento:
“Quais sintomas de “stress” surgem na fase pré-competitiva?”.
METODOLOGIA
Para identificarmos os sintomas de “stress” pré-competitivo no handebol
juvenil feminino utilizamos como instrumento para coleta de dados o questionário
elaborado por De Rose Junior (1998), Lista de Sintomas de “Stress”pré-competitivo
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Mestrando em Ciências do Movimento Humano (UFRGS), profandrefurtado@gmail.com
3 Mestrando em Ciências do Movimento Humano (UFRGS), patrick.edufis@hotmail.com
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Infanto-Juvenil, respondido por 8 equipes totalizando 112 alunas de diferentes
cidades do estado durante os JERGS.
Através das informações encontradas o presente estudo classificou os
sintomas de “stress”em 04 categorias: psicológico/pensamento, comportamento,
Fisiológico/físico, emoções/sentimentos, as categorias são as mesmas empregadas
para discutir o estudo de (NUNOMURA ET AL 2005) em Ginástica Olímpica com a
permissão do autor do inventário (DE ROSE JR 1998).
INTERPRETAÇÕES
Na investigação identificamos os seguintes sintomas:
Na categoria emoções/sentimentos: ficam empolgados com a competição
(33,3%) e não veem a hora de competir (35,5%). Isto mostra que as estudantes têm
grande empolgação associada à ansiedade, que muitas vezes é aumentada conforme
a localidade da residência delas, uma vez que durante o JERGS muitas delas acabam
se deslocando da sua cidade para a cidade onde serão jogos, assim colaborando
para que o “stress” se manifeste. Além disto,surge também o nervosismo (20%). Fica
nítido estes sintomas quando elas começam a indagar o professor constantemente:
‘Sor que horas é o nosso jogo?’.
Na categoria psicológico/pensamento manifestam-se o medo de cometer
erros na competição,(40,7%), juntamente com o medo de perder (23,1%) e fico
mais responsável (23,3%). Isto retrata as pressões enfrentadas no período précompetitivo. O fato das estudantes representarem a sua escola, município e região
faz com que elas sintam uma responsabilidade excessiva. A preocupação com o
resultado da competição demonstra a expectativa depositada pelo professor ou
dos fatores extra quadra como: Torcida, pais, amigos, etc.
Na categoria que trata o comportamento, identificamos que elas demoram
muito para dormir (26,7%) e que acordam mais cedo do que o normal (42,2%) o que
faz com que elas tenham muita ansiedade antes da competição.
Os aspectos físico/fisiológico identificados foram a perda calórica através do
suor excessivo no item suo bastante (28,9%)o que gera hipohidrólise, falta de água
no organismo, com o item minha boca fica muito seca (24,4%)o que faz com que
elas bebam muita água (24,4%). Assim revela-se o esforço do organismo em manter
a homeostase, ingerindo mais água e expelindo liquido através do suor para reduzir
a temperatura corporal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se afirmarque as estudantes que paticipam dos JERGS no handebol
juvenil feminino tem como características no período pré competitivo o sentimento
de ansiedade de não ver a hora de competir, no seu psicologico há o medo de
cometer erros durante a competição,como característica comportamental a falta
de sono e como aspecto fisiologicoa hipohidrólise evidenciada pelo fato das alunas
sentirem a boca muito seca e o suor excessivo.
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PANORAMA DAS CATEGORIAS DE BASE DO
FUTEBOL BRASILEIRO
CHARACTERIZATION OF THE SOCCER´S BASE CATEGORIES
PANORAMA DE LAS CATEGORÍAS DE LA BASE DEL FÚTBOL
BRASILEÑO
Henrique de Araujo Pinheiro1
Alan Carlos Araujo2
Rafael Moreno Castellani3
PALAVRAS-CHAVE: Categorias de base; Futebol; Formação

INTRODUÇÃO
Se em meados do século passado o jogador de futebol formava-se, a partir
daquilo que Freire (2003) denominou como “pedagogia da rua”, nas ruas, praças,
terrenos baldios, várzeas, “campinhos de pelada” e demais espaços públicos, nas
últimas décadas, cada vez mais, esse papel de formação do atleta tem sido atribuído
às escolas de esportes, mais reconhecidas como “escolinhas”, e aos “centros de
formação” (DAMO 2007), ou seja, às categorias de base dos clubes profissionais.
Diversas são as justificativas para que cada vez mais os clubes invistam, tempo
e dinheiro, no departamento amador e qualifiquem o processo de formação/
produção do jogador de futebol. Entretanto, todas elas estão fundamentadas em três
modelos de formação/produção apontados por Damo (2007): endógeno, exógeno
e híbrido. Assim, este estudo tem como objetivo averiguar o perfil das categorias
de base do futebol brasileiro, identificando e discutindo seus problemas, virtudes
e principais interesses. Metodologicamente, partimos de uma revisão bibliográfica
e um estudo de campo envolvendo observações e a solicitação a três dirigentes e
seis integrantes de comissões técnicas de três clubes profissionais de futebol para o
preenchimento de um questionário elaborado pelos autores contendo oito questões
abertas e fechadas. Os procedimentos éticos foram garantidos com a apresentação
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual expusemos
nossos objetivos, necessidades metodológicas e garantimos o anonimato dos
sujeitos participantes. Ao serem questionados sobre o grau de importância dos
1 Faculdade de Americana (FAM), henripinheiroaraujo@hotmail.com
2 Faculdade de Americana (FAM), alanaraujo1995@hotmail.com
3 Faculdade de Americana, rafael.moreno@usp.br
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setores dentro de um clube (categorias de base, departamento médico, jogadores
profissionais, diretoria e comissão técnica) a grande maioria dos entrevistados
considerou todos eles como muito importantes por considerarem que um clube não
consegue se organizar/estruturar sem que todos os setores trabalhem em conjunto.
Notamos a partir da análise das respostas que há um descontentamento em relação
à algumas características das categorias de base, sobretudo o investimento (78%
consideram como ruim ou péssimo), ao passo que o talento dos jovens jogadores
foi apontado como a principal virtude. O interesse dos clubes com suas categorias
de base está pautado em lucro e qualificação do elenco profissional. A maioria dos
participantes julga as categorias de base do futebol brasileiro niveladas em relação
ao continente sul-americano e atrasadas quando comparadas com o futebol europeu.
Ainda assim, a maioria manifestou-se descontente com o panorama apresentado
atualmente nas categorias de base no futebol brasileiro. Para o aprimoramento
do processo de formação dos atletas se faz necessário ampliar os investimentos,
comprometimento, planejamento e interesse de todos envolvidos neste processo.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O TREINAMENTO
FUNCIONAL PARA CRIANÇAS COM CÂNCER1
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INTRODUÇÃO
Com o intuito de ampliar os marcadores de cura do câncer o Instituto do Câncer
Infantil é uma organização sem fins lucrativos. Com uma estrutura que permite o
atendimento necessário para os pacientes, o local já assistiu milhares de pessoas
tornando-se uma referência em assistência.
Com atendimento multidisciplinar em áreas como a pedagogia, psicologia,
educação física, nutrição entre outros, o instituto recebe também as famílias dos
pacientes que são acolhidas e recebem apoio assistencial.
Dentro desta multidisciplinaridade, o instituto é um local que promove o
treinamento funcional para crianças e adolescentes com câncer. Um projeto em
parceria com o curso de educação física do Centro Universitário Metodista IPA.
O TREINAMENTO FUNCIONAL E O CÂNCER INFANTO-JUVENIL
O treinamento físico funcional vem sendo trabalhado como uma nova
metodologia na preparação física dentro e fora do esporte. Segundo Monteiro e
Evangelista (2010), treino é toda a ação ou conjunto delas que busca melhorar
habilidades do sujeito. Enquanto função é relacionada às funções vitais que tem
um fim prático. Já Michael Boyle (2015) descreve que treinamento funcional é o
treinamento com um propósito. O propósito deste projeto é proporcionar aos
pacientes com câncer infanto-juvenil uma oportunidade de praticar exercício físico
orientado para as suas necessidades e não um tratamento focado na doença. Ao
mesmo tempo, possibilita aos acadêmicos de educação física uma aproximação
com o propósito do treinamento para a reabilitação física.
METODOLOGIA
A proposta do projeto denominado treinamento funcional para crianças com
câncer é oferecer atendimento em reabilitação e condicionamento frente ao sujeito
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro para sua realização
2 Centro Universitário Metodista IPA, deninson.ferenci@ipa.metodista.br
3 Centro Universitário Metodista IPA, alexandreplat@hotmail.com
4 Centro Universitário Metodista IPA, bruch.ricardo@yahoo.com.br
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que apresenta limitações em sua funcionalidade para realização de atividades diárias
reconstruindo uma memória motora de movimentos em seus devidos padrões.
(GRAY COOK, 2013; MIKE BOYLE, 2010; MONTEIRO e EVANGELISTA, 2010).
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
O objetivo de vivência na prática em reabilitação se dá através do convívio do
estagiário de educação física com os técnicos e também estagiários da fisioterapia
em diversas e concretas, ações. A troca de informações entre as áreas é algo que
aumentou desde o último semestre, sendo que agora tem como objetivo para o
primeiro semestre de 2015 integrar ainda mais os espaços de atendimentos em
ambas as áreas da saúde como a fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição.
A triagem do paciente auxilia em um atendimento mútuo, onde o coordenador
e estagiários da educação física compartilham seus conhecimentos com demais
profissionais em um fim comum que se caracterize através de ações interdisciplinares.
CONCLUSÕES
A ampliação do mercado de trabalho para o profissional em educação física
como hospitais, clínicas e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) está cada vez mais
direcionada a necessidade de aperfeiçoamento deste na área da reabilitação
individualizada, em todos os campos que esta abrange como, cardíaca, músculoesquelética, cognitiva entre outras (CONFEF, 2010). A atuação frente ao projeto em
questão proporciona experiência na avaliação e prescrição de treinamento físico
através de atividade física e exercício para grupos especiais criando assim uma
preparação deste acadêmico para o futuro mercado de trabalho.
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1 INTRODUÇÃO
O treinamento em circuito (TC) é uma das formas de combinação de treinamentos
que incorpora tanto o treinamento resistido quanto calistênico, de forma a manter
a frequência cardíaca (FC) elevada durante a sessão de treinamento (PAOLI et al.,
2013). Na sessão de TC os intervalos de recuperação são muito importantes, pois,
a FC, pressão arterial (PA) e duplo produto (DP) aumentam e mantém-se elevados
quando adotados curtos intervalos de recuperação (CASTINHEIRAS-NETO; COSTAFILHO; FARINATTI, 2010). Neste contexto, é importante determinar o impacto de
um programa de TC de curta duração sobre as respostas cardiovasculares. Portanto,
o presente estudo objetivou avaliar as respostas cardiovasculares agudas de um
indivíduo submetido à uma sessão de TC
2 METODOLOGIA
Participou do estudo uma mulher fisicamente ativa, normotensa, com 31
anos, 61,0 kg e 1,58 m e 24,4 kg/m2). Todos os procedimentos de coleta de dados
obedeceram a resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL,
2012) e aprovados previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
União de Goyazes (nº 012/2016).
A sessão de treino consistiu em um TC com duração de 20 minutos composto por
três séries de seis exercícios consecutivos: 1) Corrida Estacionária, 2) Deslocamento
Lateral, 3) Afundo, 4) Polichinelo, 5) Abdominal Completo no Colchonete e 6) Wall
Ball. Cada exercício durou um minuto, realizando-se o maior número de repetições
possíveis. A transição entre os exercícios foi realizada o mais rápido possível. Adotouse um intervalo de recuperação de um minuto entre as séries. Todos os exercícios
foram realizados dentro de uma quadra poliesportiva coberta.
A FC, PAS e PAD foram aferidas em repouso, após cada série de exercícios
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás (ESEFFEG),
vianaricardoborges@hotmail.com
3 Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás (ESEFFEGO),
fsantanapersonal@gmail.com
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e 5 minutos após o término da sessão de treinamento. Para avaliação da FC foi
utilizado um monitor de FC (modelo FT1, Polar, Finlândia). A PA foi mensurada por
um monitor de PA de braço automático (HEM-7113, OMRON DALIAN CO, China). Os
dados foram tabulados e analisados em planilha do programa Microsoft Office Excel
e apresentados em valores absolutos e relativos.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
A PAS manteve-se praticamente constante ao longo da sessão de treino
(120/70mmHg após 1ª série, 122/79 mmHg após 2ª série, 125/65 mmHg após 3ª
série), apresentando cinco minutos após o término da sessão os mesmos valores
(127/82mmHg) obtidos em repouso (127/82mmHg). Em contrapartida a PAD
apresentou uma redução de aproximadamente 21mmHg após a 3ª série. A PAM
apresentou menores valores durante as três séries de exercícios (87, 93, 85mmHg,
respectivamente) quando comparados com os valores de repouso (97mmHg).
A FC média da voluntária (169bpm) durante a sessão de treino correspondeu à
89,4% da FCmax teórica (189bpm), caracterizando a sessão com intensidade vigorosa
(PESCATELLO; AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2014). Durante os
exercícios de corrida estacionária, deslocamento lateral e afundo a FC permaneceu
em uma zona de 156bpm a 166bpm que representa, respectivamente, 82,5% a 87,8%
da FCmax teórica da voluntária. O exercício abdominal completo (2ª série) e corrida
estacionária (3ª série) proporcionaram o maior valor de FC encontrado (202bpm).
O DP, em relação ao repouso, mostrou um aumento de 56%, 95%, 130% e 52% na 1ª,
2ª, 3ª série e 5 minutos após o repouso, respectivamente.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo mostrou que uma sessão de TC realizada por uma mulher
adulta fisicamente ativa, manteve a FC em uma zona de exercício físico de intensidade
vigorosa e não provocou redução da PA após 5 minutos do término da sessão.
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TOMADA DE DECISÃO E CONHECIMENTO TÁTICO
DECLARATIVO EM SITUAÇÕES DE ATAQUE DE
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TREINADORES E ATLETAS JOVENS1
DECISION-MAKING AND DECLARATIVE TACTICAL
KNOWLEDGE IN CENTRAL ATTACK SITUATIONS ON
VOLLEYBALL: COMPARISON BETWEEN COACHES AND
YOUNG ATHLETES
TOMA DE DECISIÓN Y CONOCIMIENTO TÁCTICO
DECLARATIVO EN SITUACIONES DE ATAQUE DE CENTRO
EN VOLEIBOL: COMPARACIÓN ENTRE ENTRENADORES Y
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INTRODUÇÃO
A qualidade da tomada de decisão (TD) para a resolução de situaçõesproblemas no jogo relaciona-se com o conhecimento, que pode ser subdividido em
duas classes diferentes: a) Conhecimento tático declarativo (CTD): composto pelos
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Estácio de Brasília, hugorafaeleneas@gmail.com
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4 Centro Universitário Estácio de Brasília, rivatotal@yahoo.com.br
5 Centro Universitário Estácio de Brasília, richarddafonseca@hotmail.com
6 Universidade Federal de Goiás (UFG), conti02@hotmail.com
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fatos que podem ser declarados, verbalizados pela pessoa, sua organização tem
a forma de séries de fatos conectados, passíveis de descrição e que determinam
a possibilidade de escolha, constituída de um corpo organizado de informações
factuais; b) Conhecimento tático processual (CTP): fundamental em ações motoras
que solicitam grande habilidade; procedimentos motores que podem ser executados
quase sem pensar, de forma rápida e aparentemente sem controle consciente
(GIACOMINI et al., 2011).
Neste contexto, o objetivo do presente estudo é comparar a tomada de decisão
e o conhecimento tático declarativo de treinadores e jovens atletas de voleibol em
situações de ataque de centro.
METODOLOGIA
Participaram do estudo 59 indivíduos, sendo 34 treinadores de voleibol (idade
média de 32,5 ± 9,4 anos e experiência com voleibol de 16.78±11.09 anos) e 25 atletas
de voleibol (idade média de 16,9±1 anos e experiência com voleibol de 3,72±1,17
anos).
Para avaliar a qualidade da TD e o CTD foram utilizadas as cenas de ataque
de centro (AC) do Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol - TCTD:Vb
(COSTA et al., 2016). O teste consistiu de 6 cenas reais de jogos de voleibol de
situações de AC que iniciam a partir do saque adversário, perpassam a recepção e
levantamento da outra equipe e interrompe-se a imagem no momento do ataque.
Na interrupção da cena, a tela se apaga e o voluntário tem até três segundos para
responder de forma verbal “o que fazer?” de acordo a resposta que julgar mais
adequada – TD. Em seguida o voluntário verbaliza outras opções que poderiam
culminar em ponto para a sua equipe - CTD.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com análise dos dados, verificou-se que na situação de AE não
foram encontradas diferenças significativas quando comparadas a TD e o CTD entre
treinadores e jovens atletas de voleibol.
Nos estudos de Lima, Matias e Greco (2012) e Lima, Martins-Costa e Greco (2011)
com o intuito de verificar as diferenças entre os métodos de ensino no desenvolvimento
do CTD de atletas de voleibol não obteve diferenças, demonstrando-se que o método
de treinamento utilizado não influenciou nos resultados encontrados. Resultados
estes que corroboram com os do presente estudo.
Já nos estudos de Costa et al. (2002) e Gil et al. (2012), que compararam
atletas de diferentes categorias, foi possível perceber que atletas de categorias mais
velhas possuem um CTD superior aos atletas de categorias mais novas, o que não
corrobora com o presente estudo. Salienta-se aqui que nenhum estudo comparou
o CTD e TD entre treinadores e atletas jovens na modalidade voleibol. No presente
trabalho os atletas utilizados na amostra possuem bastante experiência com jogos
de níveis nacionais e internacionais, assim como os treinadores, que também foram
ex-atletas. Além disso, as cenas do teste podem não possuir um grau de dificuldade
tal para que houvesse diferenças nas TD e CTD da amostra utilizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sugere-se que os métodos utilizados para treinamento no voleibol façam o
atleta “pensar” e “verbalizar”, o que ajuda a criar redes neurais capazes de buscar
na memória situações vivenciadas e, com isso, possíveis melhores soluções para
determinada ação, além de oportunizar a avaliação e correção por parte do treinador.
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INTRODUÇÃO
A metodologia utilizada no processo de ensino-aprendizagem-treinamento
(E-A-T) deve apresentar uma aproximação com a ideia e sentido/significado do jogo
como um todo, o que promoverá a melhoria das capacidades cognitivas subjacentes
1 O presente trabalho não contou com apoio financeiro de nenhuma natureza para sua realização.
2 Centro Universitário Estácio de Brasília, thekevinalves@gmail.com
3 Centro Universitário Estácio de Brasília, hugorafaeleneas@gmail.com
4 Centro Universitário Estácio de Brasília, rivatotal@yahoo.com.br
5 Centro Universitário Estácio de Brasília, richarddafonseca@hotmail.com
6 Universidade Federal de Goiás (UFG), conti02@hotmail.com
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à TD, particularmente do conhecimento tático declarativo (CTD) e processual (CTP)
(GRECO, 2006).
O CTD é uma vivência que fica armazenada na memória de forma a ser
relembrado posteriormente de forma verbal, é o saber “o que fazer”. Já o CTP
refere-se à capacidade de executar tarefas complexas de forma automatizada,
aparentemente sem o recurso da memória, consiste no conhecimento do “como
fazer” (GIACOMINI et al., 2011; GRECO, 2006).
Neste contexto, o objetivo do presente estudo é comparar a tomada de decisão
e o conhecimento tático declarativo de treinadores e jovens atletas de voleibol em
situações de ataque de extremidade.
METODOLOGIA
Participaram do estudo 59 indivíduos, sendo 34 treinadores de voleibol (idade
média de 32,5 ± 9,4 anos e experiência com voleibol de 16.78±11.09 anos) e 25 atletas
de voleibol (idade média de 16,9±1 anos e experiência com voleibol de 3,72±1,17
anos).
Para avaliar a qualidade da TD e o CTD foram utilizadas as cenas de ataque
de centro (AC) do Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol - TCTD:Vb
(COSTA et al., 2016). O teste consistiu de 6 cenas reais de jogos de voleibol de
situações de AC que iniciam a partir do saque adversário, perpassam a recepção e
levantamento da outra equipe e interrompe-se a imagem no momento do ataque.
Neste momento a tela se apaga e o voluntário tem até três segundos para responder
de forma verbal “o que fazer?” de acordo a resposta que julgar mais adequada – TD.
Em seguida o voluntário verbaliza outras opções que poderiam culminar em ponto
para a sua equipe - CTD.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com análise dos dados, verificou-se que na situação de AE não
foram encontradas diferenças significativas quando comparadas a TD e o CTD entre
treinadores e jovens atletas de voleibol.
Estes resultados não corroboram com os estudos de Costa et al. (2002) e Gil et
al. (2012) que compararam atletas de diferentes categorias e foi possível perceber
que atletas de categorias mais velhas possuem um CTD superior aos atletas de
categorias mais novas.
Nos estudos de Lima, Matias e Greco (2012) e Lima, Martins-Costa e Greco (2011)
com o intuito de verificar as diferenças entre os métodos de ensino no desenvolvimento
do CTD de atletas de voleibol não obteve-se diferenças, demonstrando-se que o
método de treinamento utilizado não influenciou nos resultados encontrados.
Resultados estes que corroboram com os do presente estudo.
Salienta-se aqui que nenhum estudo comparou o CTD e TD entre treinadores
e atletas jovens na modalidade voleibol. No presente trabalho os atletas possuem
bastante experiência de níveis nacionais e internacionais, assim como os treinadores,
que também foram ex-atletas. Além disso, as cenas do teste podem não possuir um
grau de dificuldade tal para que houvesse diferenças nos itens avaliados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sugere-se a investigação de diferentes modelos de treinamento técnico-táticos
para melhora do CTD e TD de atletas de voleibol de diferentes escalões, fazer com
que o atleta pense no jogo e verbalize suas ações e, com isso, solucionar as ações
de forma mais eficaz, além de oportunizar a avaliação e correção por parte do
treinador.
REFERÊNCIAS
COSTA, G.C.T.; CASTRO, H.O.; CABRAL, F.A.; MORALES, J.C.P.; GRECO, P.J. Content
validation of the scenes of the Tactical Declarative Knowledge Test in Volleyball –
TCTD:Vb. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v.18, n.6,
p.629-637, 2016.
COSTA, J.C.; GARGANTA, J.; FONSECA, A.; BOTELHO, M. Inteligência e conhecimento
específico em jovens futebolistas de diferentes níveis competitivos. Revista Portuguesa
de Ciências do Desporto, v.3, n.4, p.7-20, 2002.
GIACOMINI, D.S.; SOARES, V.O.; SANTOS, H.F.; MATIAS, C.J.; GRECO, P.J. O conhecimento
tático declarativo e processual em jogadores de futebol de diferentes escalões.
Motricidade, v.7, n.1, p.43-53, 2011.
GIL, A.; MORENO, P.; GARCÍA-GONZÁLEZ, L.; MORENO, A.; VILLAR, F.D. Analysis of
declarative and procedural knowledge in volleyball according to the level of pratice and
players’ age. Perceptual and Motor Skill, v.115, n.2, p.632-644, 2012.
GRECO, P.J. Conhecimento tático-técnico: eixo pendular da ação tática (criativa) nos
jogos esportivos coletivos. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v.20, p.210212, 2006.
LIMA, C.O.V.; MARTINS-COSTA, H.C.; GRECO, P.J. Relação entre o processo de ensinoaprendizagem-treinamento e o desenvolvimento do conhecimento tático no voleibol.
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v.25, n.2, p.251-261, 2011.
LIMA, C.O.V.; MATIAS, C.J.A.S.; GRECO, P.J. O conhecimento tático produto de métodos de
ensino combinados e aplicados em sequências inversas no voleibol. Revista Brasileira de
Educação Física e Esporte, v.26, n.1, p.129-147, 2012.

RESUMO SIMPLES | GTT 13 - TREINAMENTO ESPORTIVO
Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice/>
ISSN 2175-5930

3178

UM ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE
APOIO À DECISÃO MULCRITÉRIO AO PROBLEMA DE
ORDENAMENTO DE ATLETAS DE FUTEBOL1
Filipe Bosqueiro Bragil2
Iago Cambre Añon3
Leonardo Tomazeli Duarte4
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa Operacional; Métodos de apoio à decisão multicritério, Futebol.

1 INTRODUÇÃO
Um dos desafios decorrentes da estruturação empresarial das organizações
esportivas é o desenvolvimento de estratégias capazes de apoiar a escolha de
investimentos em cenários com uma grande quantidade de dados disponíveis. Uma
das possíveis abordagens para lidar com esse problema vem de uma área conhecida
como Pesquisa Operacional (PO), que, resumidamente, pode ser definida como a
utilização de métodos quantitativos em problemas de apoio à decisão tais como
otimização e ordenamento de alternativas.
O presente trabalho apresenta um estudo sobre a aplicação de uma classe
de métodos da PO, conhecida como apoio à decisão multicritério (ADMC), no
problema de ordenamento de atletas de futebol. Para tanto, são considerados os
dados obtidos da liga inglesa de futebol (Barclays Premier League)referentes à
temporada 2015-2016.
2 METODOLOGIA
Os métodos de ADMC são geralmente utilizados em problemas nos quais
se deseja ordenar um conjunto de N alternativas levando em conta M critérios
(GRECO;FIGUEIRA;EHRGOTT, 2005, p. 10). Assim, um primeiro passo consiste na
definição das alternativas e dos critérios a serem considerados. Ressalta-se que
tal escolha é fundamental, poisos cálculos feitos levaram em conta unicamente as
variáveis definidas, e não é isente de subjetividade, pois o processo decisório nesse
caso está diretamente ligado aos critérios escolhidos.
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Feita a definição das alternativas e dos critérios, a etapa seguinte é a construção
da chamada matriz de decisão U, cujo elemento uij representa, na maioria das
abordagens de ADMC, a utilidade da alternativa i com relação ao critério j. Em
seguida, há um processo conhecido como elicitação, no qual o tomador de decisão
(ou o grupo de tomadores de decisão) busca modelar a importância de cada um dos
critérios – a maneira mais elementar nesse sentido é a atribuição de um conjunto de
pesos para os critérios.
Finalmente, para que seja possível finalizar o processo de ordenamento, é
necessário atribuir uma utilidade global a cada uma das alternativas, o que é feito
por meio de um processo de agregação. Há, em resumo, dois tipos de agregação:
agregação linear, fundamentada na possibilidade direta de compensação entre
critérios, e agregação não-linear, na qual não há necessariamente compensação
entre os critérios.No presente trabalho, foram testados tanto um método de
agregação linear baseado na teoria do valor multi-atributo, quanto um método
não compensatório conhecido como PROMETHEE II (GRECO;FIGUEIRA;EHRGOTT,
2005, p.13).
Os dados utilizados referem-se ao desempenho dos atacantes da Barclays
Premier League da temporada de 2015-2016 e foram na página oficial liga
inglesa(www.premierleague.com) e da página Ogol.com. No problema tratado as
alternativas correspondem a 70 atletas que atuam na posição de atacante (tais
atletas foram aqueles que jogaram ao menos 570 minutos jogados durante toda
a temporada). Quanto aos critérios, foram escolhidos 18 fatores envolvendo ações
individuais e coletivas do seu respectivo time com o atleta em campo. Tais critérios
incluem, por exemplo, minutos jogados, finalização, gols e desarmes.
Para a determinação dos pesos dos critérios, foram consideradas duas
abordagens. A primeira delas é totalmente baseada nos dados observados (datadriven) e explora a correlação entre cada um dos critérios e atributos importantes
como pontos obtidos, gols sofridos e gols feitos pela equipe com o jogador com
os demais critérios. Na segunda, os pesos são obtidos por meio do procedimento
de elicitação do método conhecido análise hierárquica de processos (AHP). Tal
procedimento se fundamenta na realização de uma entrevista na qual o entrevistado,
que é geralmente um especialista no assunto, avalia os diferentes critérios por meio
de comparações par a par entre tais critérios.
3 RESULTADOS
Ao término da aplicação dos métodos de ADMC, dispõe-se de uma lista ordenada
dos atletas avaliados. Além de fornecer uma ferramenta interessante para avaliação
dos atletas, as listas obtidas no presente estudo evidenciam fatos interessantes.
Por exemplo, alguns atletas (como Marko Arnautovic) se apresentam sempre
bem classificados, independentemente do método utilizado e da ponderação dos
critérios. Logo, pode-se dizer que tais atletas apresentam um desempenho robusto
no que diz respeito aos diferentes critérios levados em conta no processo decisório.
Outro fato interessante é que, em algumas situações, atletas menos conhecidos
aparecem em boas colocações no ordenamento.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo investigou a utilização de ferramentas de ADMC no problema
de ordenamento de atacantes de futebol da liga inglesa com base em dados
da temporada 2015-2016. Dentre os resultados obtidos, pode-se dizer que os
métodos investigados auxiliam a atenuar a subjetividade no processo de escolha
de atletas (embora não a elimine), o que permite identificar bons atletas que não
necessariamente são renomados no mercado.
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