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PREFÁCIO

A obra intitulada Corpo, Cultura e Educação Física é composta 
por textos de grande relevância para a área, auxiliando profissio-
nais e demais interessados a conhecer as relações entre o corpo, 
a cultura e a Educação Física. Dialogar com essa tríade permite 
aproximações que vão além de uma visão biologicista, uma vez 
que a Educação Física em sua amplitude percebe o corpo a partir 
de suas significações, símbolos, mitos e relações sociais. 

 O livro traz resultados de estudos desenvolvidos em 
Programas de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, e tratam sobre o corpo a partir de diferentes 
contextos, abrangendo as questões culturais, da saúde, da educação 
e do esporte, de acordo com as especificidades dos autores e coau-
tores que constituem os capítulos. 

 Cada temática apresenta textos produzidos por autores 
experientes na área, elaborados com base em estudos de revisão 
atualizados ou artigos originais, frutos de um aprofundamento 
teórico e prático nas áreas investigadas. As significações do corpo 
tratadas na obra apontam para um aprofundamento na área da 
Educação Física, possibilitando novos debates a partir da divisão 
dos temas. Desta forma, o livro foi organizado em quatro temas, 
os quais estão descritos a seguir.

 O tema 1: corpo, natureza e cultura trata de estudos 
pautados na fenomenologia para ampliar os conhecimentos nas 
temáticas acerca do movimento na Educação Física. Este tema traz 
dois estudos, sendo um sobre a fenomenologia e a biomecânica 
que propõe um diálogo entre a objetividade, a subjetividade e 
a intersubjetividade, relacionados à ciência, à filosofia e arte. O 
segundo estudo apresenta como elemento cultural as festas juninas 



no Brasil para pensar o corpo na Educação Física além dos padrões 
físicos, mostrando os elementos simbólicos presentes nestas festas. 

 O tema 2: corpo e saúde apresenta duas pesquisas que 
abordam questões sobre a relação com o envelhecimento e a 
importância do exercício físico regular para a saúde. O primeiro 
texto discorre sobre uma investigação acerca do corpo e do enve-
lhecimento em uma perspectiva biocultural, enquanto fenômeno 
da própria existência. O estudo seguinte versa sobre os riscos do 
comportamento sedentário para a saúde cardiometabólica. 
 O tema 3: corpo e educação traz estudos que aproximam 
as relações da formação continuada e a questão do brincar na 
educação infantil. Neste tema, são apresentados três estudos que 
primam o contexto educacional. O primeiro trata da formação 
continuada para professores de Educação Física no âmbito da 
cultura digital, apontando ref lexões sobre a necessidade de 
compreender a cultura digital e as mídias no universo educacional. 
O segundo texto consiste em uma pesquisa-ação realizada com 
professores de educação, com foco na formação continuada no 
contexto da inclusão. E, por fim, o terceiro texto, deste tema, 
dedica-se à importância do brincar e do “se-movimentar” nas aulas 
de Educação Física na educação infantil. 

 O tema 4: corpo, práticas corporais e esporte consiste 
de dois artigos que apontam questões sobre marcadores cogni-
tivos e a relação do esporte e a deficiência visual. O primeiro texto 
trata da influência do esporte no controle inibitório, que consiste 
na capacidade em controlar comportamentos e pensamentos 
competitivos, em jovens praticantes e não praticantes de esportes. 
O segundo estudo apresenta o estado da arte da produção acadê-
mica sobre a participação de pessoas com deficiência visual em 
diferentes práticas esportivas, e aponta para a necessidade em 



aprofundamentos da temática a partir do contexto sociocultural 
e o esporte enquanto fenômeno.

 Cada capítulo traz questões atuais da Educação Física, 
com o intuito de contribuir com a cultura de movimento, a 
área acadêmica, bem como profissionais, estudantes e demais 
interessados pela temática, provocando reflexões em diferentes 
contextos. A obra oportuniza conhecer e aprofundar em quatro 
diferentes temáticas, em que o corpo, a cultura e a Educação Física 
são elementos articuladores das diversidades discutidas por autores 
renomados das áreas de estudos apresentadas.

Boa leitura!

Natal, agosto de 2019.
Priscilla Pinto Costa da Silva

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea CORPO, CULTURA E EDUCAÇÃO FÍSICA 
v. 3 está sendo desenvolvida por discentes, docentes e egressos 
do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em cooperação 
com outros programas de pós-graduação e também institui-
ções, tais como o Programa de Pós-graduação em Educação da 
UFRN, a Universidade Federal da Paraíba e Universidade de 
Pernambuco, entre outras. 

O objetivo desta coletânea é ampliar e divulgar as discussões 
que vêm sendo desenvolvidas sobre Corpo, Cultura e Educação 
Física, em especial no PPGEF/UFRN com seus colaboradores. 
Nos volumes anteriores, os textos abordaram as temáticas: Corpo, 
Natureza e Cultura; Corpo e Saúde e Corpo e Educação. Neste 
terceiro volume, além dessas temáticas, foi incluída a temática 
sobre Corpo, Práticas Corporais e Esporte. 

Neste volume, os autores continuam seus esforços 
reflexivos no sentido de contribuir com a diversidade de conhe-
cimentos produzidos na área da Educação Física. Os textos 
aqui publicados transitam nas diferentes temáticas como a 
Biomecânica, a Fenomenologia e as danças; a importância das 
atividades físicas e os problemas do sedentarismo; a cultura 
digital, a inclusão e o brincar na Educação Física escolar e, por 
fim, o esporte e a deficiência.

 A diversidade epistemológica na Educação Física sempre 
foi alvo de muita discussão e disputa. Este terceiro volume pretende 
fortalecer o diálogo entre as diferentes áreas que compõem a Educação 
Física, de modo que uma publicação desse porte, contemplando 
discentes, docentes e egressos de diferentes áreas, pode contribuir 
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significativamente para um pensamento mais interdisciplinar sobre 
a produção do conhecimento na Educação Física.

 Portanto, convidamos os leitores para refletirem conosco 
acerca de temáticas atuais da Educação Física e a contribuírem com a 
formação de nossos discentes, docentes e egressos de pós-graduação.

Marcel Alves Franco
Aguinaldo Cesar Surdi

Antonio Fernandes de Souza Junior
Judson Cavalcante Bezerra

Julio Cesar Barbosa de Lima Pinto

 



Tema 1
Corpo, natureza e cultura 
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FENOMENOLOGIA E BIOMECÂNICA: 
LEITURAS SOBRE O MOVIMENTO 

NA EDUCAÇÃO FÍSICA

Laís Saraiva Torres
Terezinha Petrucia da Nóbrega

Não me ocupo mais de meu corpo, nem do tempo, nem 
do mundo, tais como os vivo no saber antepredicativo, na 
comunicação interior que tenho com eles. Só falo de meu 
corpo em ideia, do universo em ideia, da ideia de espaço 
e de tempo. Forma-se assim o pensamento “objetivo” (no 
sentido de Kierkegaard) – o do senso comum, o da ciência 
–, que finalmente nos faz perder contato com a experiência 
perceptiva da qual todavia ele é o resultado e a consequência 
natural (...). Não podemos permanecer nesta alternativa 
entre não compreender nada do sujeito ou não compreender 
nada do objeto. É preciso que reencontremos a origem do 
objeto no próprio coração da experiência, que descrevamos 
a aparição do ser e compreendamos como paradoxalmente, 
há “para nós”, o “em si” (...). E, como a gênese do corpo 
objetivo é apenas um momento na constituição do objeto, 
o corpo, retirando-se do mundo objetivo, arrastará os fios 
intencionais que o ligam ao seu ambiente e finalmente 
nos revelará o sujeito que percebe assim como o mundo 
percebido (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 109-110). 

Movendo-se

Como algo ou alguém passa a existir para nós? Como um conhe-
cimento pode fazer sentido? Que sentidos um conhecimento pode 
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revelar para um sujeito ou para uma comunidade científica, acadê-
mica, profissional?  Quais os fios intencionais, objetivos (em si) e 
subjetivos (para nós)? Como compreender o movimento humano 
não apenas em ideia, mas articulando a experiência vivida que é a 
um só tempo subjetiva e intersubjetiva? A leitura fenomenológica 
apresenta-se como horizonte de compreensão dos fenômenos a 
partir de uma percepção que une o sujeito ao mundo percebido, 
nuançando o relato afetivo, social, histórico dos conhecimentos, 
no espaço e tempo da experiência vivida por meio de uma racio-
nalidade que é exatamente proporcional às experiências nas quais 
ela se revela. 

Este texto é um recorte da dissertação de mestrado inti-
tulada Uma fenomenologia do movimento na Educação Física: 
aproximações entre filosofia, ciência e arte1, cuja escrita parte 
da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. Ao assumir essa 
referência, é necessário adotar uma atitude de versar sobre a 
experiência vivida com o movimento, assumindo-o não como um 
artefato a ser observado e analisado, mas como o elemento que 
lança o ser humano no circuito da existência, em relação com as 
coisas do mundo, em relação com o outro, a alteridade, os afetos, 
a história e a cultura.

A epígrafe desse texto mostra a atitude fenomenológica de 
diálogo entre o saber objetivo, a subjetividade e a intersubjetividade 
que marcam nosso percurso de pesquisa, na busca do diálogo, da 
compreensão por meio dos fios intencionais que tecem o conhe-
cimento do corpo, do movimento, do corpo em movimento na 
Educação Física.  É nesse contexto que apresentamos uma leitura 

1 Pesquisa desenvolvida no programa de Pós-graduação em Educação Física 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com financiamento por meio 
de bolsa de estudo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). 
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das relações entre ciência (especialmente a biomecânica), arte 
(especialmente a cronofotografia e a fotografia) e filosofia (espe-
cialmente, a fenomenologia), no estudo do movimento humano 
no campo da Educação Física.  

Nesse sentido, consideramos o mundo vivido por meio das 
experiências com o Esporte e a Educação Física como espaços 
habitados cujos elementos dessa trama são elucidativos para 
uma fenomenologia do movimento. Esporte e Educação Física, 
contextos construídos e espaços onde se constroem saberes sobre 
o movimento; contextos que envolvem leituras, reflexões, diálogos 
e vivências proporcionando o despertar de inquietações acerca do 
movimento como, por exemplo, a relação entre a mecanicidade 
do movimento e sua intencionalidade, entre biomecânica e feno-
menologia; contextos que se envolvem e compõem a experiência 
vivida, configurando o primeiro gesto para o desdobramento de 
outros movimentos que atravessam este trabalho. 

 No percurso de pesquisa, um texto de Inezil Penna 
Marinho, intitulado Educação Física: filosofia, ciência e arte, nos 
deu inspiração pela dimensão da historicidade encontrada na 
relação entre esses diversos saberes que permeiam o universo da 
Educação Física em sentido amplo, incluindo o corpo: 

Nunca jamais essas expressões verbais poderão traduzir 
na realidade nossos sentimentos, nossas emoções, nossas 
ideias ou nossos ideais. Então a expressão corporal é a 
única forma pela qual nós poderemos realmente falar a 
nossa linguagem do corpo. A linguagem do corpo tem um 
alfabeto próprio que é o alfabeto do gesto que nós mani-
pulamos e combinamos para alcançarmos os termos por 
intermédio dos quais nós nos manifestamos (MARINHO, 
2005, p. 72). 



17

Laís Saraiva Torres / Terezinha Petrucia da Nóbrega

Assim, encontramos uma aproximação com a pesquisa 
desenvolvida, com a intencionalidade de pôr em movimento e 
pôr no movimento o conhecimento da filosofia, da ciência e da 
arte presentes na Educação Física. A dimensão da historicidade 
que atravessa este trabalho contextualiza os acontecimentos que 
colocam em cena cinco histórias: a do movimento, da Educação 
Física, da ciência, da arte e da fenomenologia. 

 Para tanto, delineamos nosso objeto de estudo em torno 
de uma fenomenologia do movimento. As pesquisas sobre o movi-
mento na Educação Física se desenvolvem de diferentes formas 
e por diversos enfoques. Em nosso trabalho é intencionalmente 
escolhido pensar sobre esse fenômeno de forma complexa, no 
diálogo entre os conhecimentos, abarcando seus diferentes 
aspectos, sejam os biomecânicos, sejam os fenomenológicos. 
Diante disso, questiona-se: como a perspectiva da fenomenologia 
pode ampliar a leitura da biomecânica na Educação Física? Tem-se 
o objetivo de traçar uma relação entre filosofia, ciência e arte como 
perspectiva de ampliar os conhecimentos sobre o movimento 
humano na Educação Física, posto que essa abordagem, em 
particular no pensamento de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), 
articula conhecimentos científicos, filosóficos e estéticos. 

Merleau-Ponty é nosso principal interlocutor. Dentre seus 
intérpretes, destacam-se nessa pesquisa as obras de Santin (1987, 
2000) e Nóbrega (1999, 2010, 2015, 2016), em sua relação com a 
fenomenologia, o corpo, a sensibilidade estética, a estesiologia. 
Outros estudiosos no campo da Educação Física também se 
apoiam na fenomenologia para fundamentar o conhecimento do 
corpo, do movimento, do esporte, como apontam Almeida, Bracht 
e Ghidette (2013) e como podemos perceber na coletânea Merleau-
Ponty e a Educação Física (NÓBREGA; CAMINHA, 2019).  
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Em nossa pesquisa, apresentamos uma reflexão acerca do 
movimento humano, por vezes compreendido na Educação Física 
por um viés reducionista fundado por ordens mecânicas. Como 
contraponto, buscamos uma perspectiva de compreensão subjetiva 
e intersubjetiva do movimento humano, enfatizando a presença do 
corpo para habitar o mundo como humano e não como máquina. 
Para isso, é preciso levar em consideração a experiência do corpo 
do sujeito que se move. Tal perspectiva tornou-se possível por 
meio da referência metodológica utilizada para a construção da 
pesquisa: a atitude fenomenológica de Merleau-Ponty, delineada, 
em especial, na sua principal obra Fenomenologia da percepção, 
publicada em 1945 e com diversas edições em português, utili-
zamos a publicação de 2011. 

A tese primeira da fenomenologia é a de que o mundo 
vivido constitui a tentativa de uma descrição direta de nossa 
experiência tal como ela é. Uma atitude que busca compreender 
o sentido das coisas na existência, na experiência do ser com os 
fatos do mundo. Então, na fenomenologia um primeiro movi-
mento é posto: o ser é presença no mundo. É no mundo que se 
compreende o humano e suas ações. É no mundo que se dá as 
possibilidades das ações. O mundo é o lugar onde o ser humano 
mostra sua identidade e, assim, constrói seu mundo vivido, o 
pano de fundo onde são costurados seus sentidos, o elemento 
fundante da experiência vivida, o que define o ser em seu campo 
de existência (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Faz-se necessário considerar que do ponto de vista da 
história do conhecimento: 

A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem 
dúvida ter unido o extremo subjetivismo ao extremo 
objetivismo em sua noção de mundo e de racionalidade. 
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A racionalidade é exatamente proporcional às experiências 
nas quais ela se revela. Existe racionalidade, quer dizer: as 
perspectivas se confrontam, as percepções se confirmam, 
um sentido aparece (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18). 

Amparada pela fenomenologia, a pesquisa tem como motivo 
primeiro os acontecimentos existenciais que fazem refletir sobre 
o movimento humano, dando sentido ao conhecimento e a vida, 
buscando integrar conhecimento objetivo e subjetivo na leitura 
dos fenômenos e dos acontecimentos epistemológicos ou afetivos. 
O corpo é o ponto de vista principal. O mundo vivido é o cenário 
primeiro e a experiência vivida é o acontecimento fundamental. 
O pesquisador, a pesquisadora, ao adotarem um modo fenome-
nológico de conduzir a pesquisa, procuram reviver, estabelecer e 
compreender o fenômeno, deixando a experiência do senso comum 
para assumir, então, a experiência vivida de forma intencional e 
intersubjetiva (NÓBREGA, 2005, 2008, 2010). 

Como estratégias de ref lexão fenomenológica, utili-
zam-se as fotografias, em especial a obra do fotógrafo inglês 
Eadweard Muybridge (1907), que captou o movimento humano 
em diversas situações como, por exemplo, na dança e no esporte. 
As fotografias de Muybridge foram escolhidas por compreender 
que é a referência de aproximar a arte e a ciência através do 
movimento, apreendendo-o, dando movimento ao movimento, 
abrindo outras perspectivas por meio das fotografias sequen-
ciais, as chamadas cronofotografias (Figura 1).

O método fenomenológico e as estratégias para a reflexão 
fenomenológica permitem relatar, descrever, interpretar e 
compreender nuances sobre o conhecimento do movimento 
humano na Educação Física. Como a fenomenologia ancora-se 
na experiência e sendo o esporte e a Educação Física um campo 
da experiência, no qual envolve a biomecânica e a fenomenologia, 
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o método admite pôr em cena os conceitos desses saberes, produ-
zindo novas leituras sobre o corpo, percepção, técnica e estética 
e a análise do movimento. 

Figura 1 – Cronofotografia de Eadweard Muybridge: walking. 

Fonte: Adam (2010). 

Ciência, arte e filosofia: três saberes que abordamos a partir 
da relação de cada um deles com o movimento e a Educação Física.  
Nas diferentes leituras da ciência, da arte e da filosofia aqui apresen-
tadas “as perspectivas se confrontam, as percepções se confirmam, 
um sentido aparece” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18), como nos 
mostra o método fenomenológico – já citado anteriormente nesse 
texto, mas retomado para organizar a racionalidade das diferentes 
leituras proporcionadas pelos diferentes saberes. Na dinamicidade 
da história é no século XIX o período que influencia a organização 
da Educação Física contemporânea e o momento que o movimento 
humano é interesse desses três conhecimentos. O cenário da 
história do movimento e da Educação Física se entrelaçam. O 
movimento humano é interesse da Educação Física, suas compre-
ensões são imbuídas das emergências requeridas pela sociedade e 
ambas trazem em si implicações filosóficas, científicas e artísticas. 
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O movimento visto pela Ciência 

 As dimensões da historicidade do movimento 
(VIGARELLO, 2011) e da Educação Física (SANT’ANNA, 2001; 
SOARES, 1998) não estão alheias ao do desenvolvimento da ciência 
(HOBSBAWM, 1995, 2016a, 2016b, 2016c). Seguindo o percurso 
histórico, dois fatos são destaques: primeiro – o desenvolvimento 
do conhecimento sobre o movimento, a Educação Física e a ciência 
não acontecem de forma continua, linear, progressiva e sob uma 
única lógica de pensamento; segundo – é em meados do século 
XIX que se revela a dinamicidade entre movimento, ciência e 
Educação Física a partir dos estudos de análise de movimento de 
Etienne-Jules Marey, uma relação marcada pela tecnologia que se 
desenvolve fortemente no século XX (Figura 2).

Figura 2 – Cronofotografia de Marey.
Fonte: Vigarello (2016).

Na Educação Física, a ciência e a tecnologia se encontram 
presentes nos estudos de análise do movimento da biomecânica 
que, precisamente na Educação Física brasileira, esta ciência está 
presente na área já na década de 1940 (LENK, 1942; VILELA 
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JUNIOR, 1996; AMADIO; SERRÃO, 2007, 2011). Quanto à feno-
menologia, sua presença acontece nos anos de 1980 (BRACHT, 
1999; MENDES, 2007). Biomecânica e fenomenologia, o clássico e 
o moderno, respectivamente, dois mundos presentes na Educação 
Física contribuindo com diferentes compreensões de corpo e 
percepção do movimento (NÓBREGA, 2005, 2010; MOREIRA; 
SIMÕES, 2016).  Buscamos em nossa pesquisa criar um diálogo 
entre esses saberes da fenomenologia e da biomecânica que aqui 
apresentamos de forma resumida. 

Entre esses saberes, vê-se que na perspectiva da fenomeno-
logia de Merleau-Ponty, um novo mover é dado à Educação Física 
e ao esporte. Um novo mover é dado ao atleta. Ou melhor, um 
novo mover é dado pelo atleta. Isso porque o movimento passa 
a ser reconhecido pela experiência vivida e pela percepção do 
sujeito que se movimenta em sua prática, colocando-se não mais 
em uma situação de máquina, mas sim, do ser que habita aquele 
universo com e pelo corpo, possibilitando construir seu mundo 
vivido, escrever sua história, revelar sentidos e significados a 
partir do seu ponto de vista. 

Na perspectiva fenomenológica, o corpo sai de sua condição 
de sistema autônomo e independente. Como ser perceptivo, ele 
se comunica com o outro e com as coisas, de modo afetivo. Pela 
percepção ele se movimenta e pelo movimento ele percebe os 
fenômenos, as situações, as relações. Percepção que tensiona e que 
intenciona. Movimento que é intenção do corpo e corpo que diz 
sobre a intencionalidade do movimento. Corpo e movimento que 
se preenche de sentidos e significados pela percepção, transpondo 
as valências físicas de sua causa e consequência. 

Por sua vez, compete à biomecânica entender o movimento 
por meio de parâmetros mecânicos e compete à fenomenologia 
compreendê-lo a partir das experiências vividas de forma subjetiva 
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e intersubjetiva. Traçar um diálogo entre saberes é reconhecer 
que toda complexidade do movimento humano não está presente 
nessa ciência, visto que há coisas sobre o fenômeno que não são 
capazes de serem mensurados em suas técnicas-metodológicas. 
Ao se apropriar do conhecimento biomecânico do movimento, 
é importante compreender que os componentes materiais dos 
fenômenos estudados pela infraestrutura da física têm capacidade 
de sentir e de ser sentido.

Com a fenomenologia, o corpo lido pela biomecânica (físico, 
complexo biológico, sistema autônomo e independente, anatômico 
e fisiológico, máquina, conjunto de alavancas e comandado pela 
mente) expande-se, subjetiva-se. Lê-se que o corpo é da ordem do 
sensível, da experiência vivida, da corporeidade, é conhecimento, 
ele está no mundo e é comunicação. Uma leitura que reverbera 
na compreensão da percepção, deixando o reducionismo da 
causalidade linear do estímulo resposta, e entendendo este pela 
autopoiesis, pela reversibilidade dos sentidos e a circularidade 
corpo e corpo-ambiente. 

O movimento visto pela Arte 

A dimensão histórica do movimento, da ciência e da 
Educação Física revela que esta se encontra entrelaçada com a 
arte, inicialmente com a fotografia e ampliando-se para as artes 
do circo ou da dança. Na história das artes visuais (VIGARELLO, 
2016), vê-se que seu desafio tradicional é o de dar existência 
ao movimento com a ajuda de ilustrações, que da escultura à 
pintura, o movimento permanece necessariamente estático, 



24

Tema 1: Corpo, natureza e cultura
Fenomenologia e Biomecânica: Leituras sobre o movimento na Eduação Física

sendo tal desafio superado pela revolução contemporânea do 
olhar pela cronofotografia. 

No cenário arte e história (HOBSBAWM, 1995, 2016a, 2016b, 
2016c), o surgimento da fotografia causa um movimento nas artes 
visuais, impondo uma revolução no campo da pintura e uma 
aproximação entre arte e ciência, que ocorre precisamente entre 
Eadeawrd Muybridge e Etienne-Jules Marey. Muybridge demostrou, 
através de fotografias, a tese científica de Marey: durante a corrida, 
as patas dos cavalos ficam agrupadas sob seu corpo. Assim, a arte 
entra no campo da ciência, e no século XX, a ciência entra no campo 
da arte, em especial na pintura e no cinema. Para a pintura, por 
exemplo, o nome de Marcel Duchamp é referência quando se trata 
da adaptação das formas científicas à estética da pintura (POIVERT, 
2005; IMBERT, 2016; VIGARELLO, 2016) (Figura 3).

Assim, Le nu descendant un escalier é retido em vinte 
diferentes posições estáticas na ação da descida, de tal modo que 
o corpo anatômico não pode ser visto, o que se vê é uma trajetória 
quase coreográfica com o deslocamento de um campo visual 
humano. Os traços verticais sucessivos, orientados da esquerda 
para a direita, não direcionados ao espectador, causa o efeito de 
um rolamento casual, provocando-o. O movimento explode para 
fora do quadro, que transforma a pintura por exibir suas tensões, 
estruturando a ideia de movimento: não como uma definição de 
corpos, mas uma estratégia do olhar (IMBERT, 2016). 

Em meio a esse movimento entre arte, ciência e tecnologia, 
Didi-Huberman (2013) apresenta que o método gráfico das crono-
fotografias de Marey resulta em um sentido técnico e estético da 
imagem, revelando que o movimento é inerente às formas dos 
objetos, e isso diz respeito à dimensão do pathos, uma perspectiva 
moderna das artes visuais. Nas cronofotografias, o pathos revela 
que a imagem carregada pelo visível e invisível, pelo sensível e 
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insensível, pelo físico e psíquico, o que resulta numa imagem em 
movimento pelos elementos da percepção. 

Figura 3 – Le Nu descendant um escalier, obra de Marcel Duchamp, 1912. 

Fonte: Imbert (2016).

É o mundo da percepção do pensamento moderno que 
dá um novo tom às artes, sejam nas imagens técnicas, sejam 
nas fotografias, nos objetos.Uma atitude de dar movimento, de 
retirá-los do enquadramento de objeto físico e revelá-los como 
objetos que permitem novos horizontes, formas e traços, capazes 
de despertar um mundo de emoções e de significados através da 
experiência vivida de quem os apreciam (MERLEAU-PONTY, 
2004; DUFRENNE, 2015; DIDI-HUBERMAN, 2016). 
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A dimensão histórica revela toda construção da técnica 
e estética sobre o movimento na arte, e desponta a condição do 
esporte como pretensão à arte (HOBSBAWM, 1995). Esporte, 
técnica e estética, na Educação Física, são conceitos abordados 
pela biomecânica (LENK, 1942; AMADIO; SERRÃO, 2007) e 
pela fenomenologia (NÓBREGA, 2005, 2010; BENTO, 2006; 
NÓBREGA; DIAS, 2014; SILVA, 2016). Esporte e arte, mas que 
arte? Pela biomecânica, o esporte teria o status de arte das esta-
tuárias gregas e da tecnologia da fotografia, confabulando um 
conhecimento sobre técnica e estética sobre o prisma da beleza 
e do padrão ideal da forma. Uma compreensão diferente de arte 
reverbera em uma mudança nos conceitos de técnica e estética. 
Pela fenomenologia, que privilegia a obra de arte e a experiência 
estética, põe em jogo a percepção. 

Nesta perspectiva, o esporte não se limita ao fazer científico, 
colocando-se também no campo do conhecimento sensível para 
criar horizontes de experiência e compreensão da existência pela 
dimensão corpórea e subjetiva de seus gestos técnicos. Esporte 
que trata da técnica como liberdade de movimentos e expressão 
de sentimentos ao mesmo tempo íntimos e coletivos. Técnica que 
possibilita a criatividade e inovação, leveza, elegância, simplici-
dade, admiração, espanto, expressão, estética. Estética não como 
belo ou uma trajetória, mas como expressão do corpo, que trans-
forma a técnica pelos sentidos. Técnica não como um instrumento 
do corpo, útil ou eficiente, nem como uma ação com fins bem 
definidos, mas sim, como uma potência de existir, de engajar e de 
transformar. Técnica que não se resume às variáveis físicas. Técnica 
e estética, lugar de expansão, criação, intencionalidade. 

A fenomenologia amplia a leitura sobre a técnica e a estética 
da biomecânica na Educação Física. A fenomenologia amplia 
também as análises físicas do movimento da biomecânica na 
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Educação Física. A leitura da análise do movimento pela biome-
cânica tem como aparato os instrumentos tecnológicos, como 
os das técnicas cinematográficas juntamente com a elaboração 
de equações físico-matemáticos para a apreensão do movimento 
(VILELA JUNIOR, 1996). A preocupação e o interesse por uma 
análise física do movimento são antiquíssimos, destacando as 
obras de Aristóteles, Leonardo da Vinci, Giovanni Borelli e 
Etienne-Jules Marey. É com Marey, a partir do recurso técnico 
da cronofotografia que há o avanço na análise física do movi-
mento, mensurado força, velocidade, aceleração e distância. A 
cinemetria, a dinamometria, a eletromiografia e a antropometria 
são os procedimentos técnico-metodológicos que operacionam 
a análise biomecânica do movimento, e é a partir deles que é 
possível cumprir com o objetivo da biomecânica: a análise física 
do movimento (AMADIO; SERRÃO, 2011).

Foram as técnicas e os aspectos metodológicos da biome-
cânica, juntamente com a cinesiologia, o esporte e a pesquisa, 
os elementos significantes que impulsionaram a inserção da 
biomecânica na Educação Física. Tal fato acontece por volta do 
ano de 1965 como resultado da concretização do acordo cultural 
entre o Brasil e a Alemanha. O livro de Maria Lenk intitulado 
de Natação, do ano de 1942, trata-se da primeira obra escrita em 
português que analisa um movimento esportivo aplicando os 
conceitos da biomecânica, utilizando como recurso uma sequência 
fotográfica da própria autora realizando nado (VILELA JUNIOR, 
1996; AMADIO; SERRÃO, 2004).
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O movimento visto pela Fenomenologia

 Movimento, fenomenologia e Educação Física. Na dinâ-
mica da historicidade dessa relação, dois pontos são descortinados: 
a recepção da fenomenologia na Educação Física (ALMEIDA; 
BRACHT; GHIDETTI, 2013); e a relação de Merleau-Ponty 
com o episódio destaque na formulação de sua fenomenologia 
(NÓBREGA, 2015, 2016). Sobre o primeiro, destacam-se algumas 
considerações: a presença da fenomenologia de Merleau-Ponty na 
Educação Física brasileira é datada do ano de 1987; Silvino Santin, 
Manuel Sérgio, Wagner Wey Moreira, Elenor Kunz e Terezinha 
Petrucia da Nóbrega, são autores importantes; forte interesse pelo 
conceito de corporeidade; a obra Fenomenologia da Percepção, do 
ano de 1945, é a principal referência.  

Sobre o segundo ponto, foi a guerra o lugar que suscitou em 
Merleau-Ponty as reflexões acerca do ser ao observar os feridos 
de guerra que apresentavam a condição do membro fantasma 
(MERLEAU-PONTY, 2011). Assim, direcionou seus estudos sobre 
a percepção, avançando nas concepções da fisiologia mecanicista, 
que apresentava como marca o dualismo alma e cérebro, o corpo 
como um objeto de partes e a percepção fundada na causalidade 
estímulo-resposta. Para isso, Merleau-Ponty destaca a presença 
de um recalque no corpo deste membro fantasma, corpo esse que 
é um diafragma orgânico revestido pela estrutura orgânica da 
percepção, compondo o esquema corporal, sendo esse esquema-
tizado pela experiência vivida desse corpo que é próprio. 

 O membro fantasma revela as noções presentes no 
movimento fenomenológico: corpo-próprio, esquema corporal 
e motricidade (NÓBREGA, 2005, 2010, 2015). O corpo-próprio, 
expressão da originalidade do ser no mundo, é o próprio ser que 
não se coloca no mundo como objeto. É o que define o humano. 
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É por onde o homem se relaciona. Um corpo que percebe e é 
percebido, observa e é observado, que se mostra e se esconde. É o 
corpo como esquema corporal. 

O esquema corporal está para além de ser o reconhecimento 
das partes do corpo e da tomada de consciência do posicionamento 
da postura no espaço. É uma propriedade do organismo que 
garante a sua interação ativa, colocando o sujeito na situação do 
mundo. É envolvimento na espacialidade da situação. Uma reali-
dade intencional, o meio de comunicação com o mundo. Esquema 
corporal que é sedimentos do passado. É memória, plasticidade, 
narrativa. O solo do inconsciente, pulsão vinculada ao sentir do 
corpo. É a maneira de exprimir que o corpo está no mundo, em 
movimento, pela motricidade, que é a intencionalidade motora. 
Motricidade é o fundo intencional que anima os movimentos. É 
motor e perceptivo. Motricidade que é percepção, percepção que 
é movimento (MERLEAU-PONTY, 2011). 

 Corpo-próprio, esquema corporal e motricidade, 
conceitos que apresentam o movimento não como resultado da 
ação de forças externas atuante nas partes do corpo, tirando-o de 
uma situação a caminho da outra. O movimento não se realiza 
pela soma dos movimentos dos músculos, mas sim na unidade 
do corpo. Nessa compreensão fenomenológica, o movimento não 
ocorre via especialização da coordenação nervosa de cada conjunto 
articular, mas resulta de uma interação desdobrada pela signifi-
cação e funcionalidade na unidade da espacialidade do corpo do 
homem entre o corpo das coisas, do outro e do mundo. Sem esta 
funcionalidade, o movimento se reduz ao mecânico. Qualquer 
análise desse tipo exclui o sentido que há no movimento para o 
sujeito (BUYTENDIJK, 1957). 

 A proposição de uma fenomenologia do movimento 
envolve uma reflexão sobre o movimento a partir de imagens que 
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retratam a experiência vivida e pelas noções fenomenológicas do 
corpo em movimento. Nesse encontro, colocar-se diante de uma 
imagem que expressa os movimentos da experiência é estar diante 
dos projetos da vida, é estar diante de potências de movimentos 
que são capazes de mover a experiência marcada pela estrutura do 
corpo em seu esquema corporal que é dinâmico. 

Em nossa pesquisa, para uma análise fenomenológica do 
movimento, consideramos o movimento no handebol, o ciclismo 
e a corrida, a partir da experiência vivida nesses esportes. 
Vislumbramos ainda esse movimento por meio da cronofoto-
grafia de Eadeaweard Muybridge que expressa tais movimentos 
e ampliam nosso olhar sobre o fenômeno investigado, ampliando 
nosso horizonte de percepção e de reflexão. Nessa direção e na 
organização da dissertação, destacamos no handebol a relação da 
experiência vivida com o corpo próprio.  No ciclismo, enfatizamos 
a organização do esquema corporal para se pôr em movimento, na 
unidade corpo-bicicleta. Por sua vez, a corrida revela a significação 
do movimento dos sentidos para correr e continuar em movimento 
na distância percorrida. Essas análises revelam que o conheci-
mento sobre o movimento na Educação Física não se limita as 
explicações da biomecânica, sendo esse capaz de ser descrito para 
além das variáveis físicas, mas também pelo movimento subjetivo 
das ações e a criação de novos sentidos para o corpo, o movimento, 
o conhecimento e a compreensão dos fenômenos. 

Considerações em movimento  

 Diversas histórias atravessam este trabalho, a começar 
pela experiência vivida no esporte e na Educação Física, sendo 



31

Laís Saraiva Torres / Terezinha Petrucia da Nóbrega

esta, o ponto de partida para a tessitura de uma fenomenologia do 
movimento, cujo aporte teórico e metodológico é o pensamento 
de Maurice Merleau-Ponty. Na busca de aproximações entre 
movimento, Educação Física, ciência, arte, filosofia, fenomenologia 
e biomecânica, suas histórias também entram em cena e no desen-
rolar dos acontecimentos frente aos fatos históricos recorrentes no 
tempo e espaço cronológico, essas se desdobram entre si e revelam 
um emaranhado de narrativas ao longo da dinamicidade histórica. 

 Na dimensão da historicidade, encontra-se contextuali-
zado os acontecimentos que deixam transparecer o movimento 
acerca da compreensão de diversas noções, principalmente 
daqueles encontrados na fenomenologia e na biomecânica e aqui 
brevemente expostas. A leitura da fenomenologia de Merleau-
Ponty oferece para a Educação Física um novo posicionamento 
sobre o movimento a partir de sua compreensão sobre percepção, 
corpo, técnica, estética e análise do movimento, entre outras 
noções que não abordamos em nossa pesquisa, mas que podem ser 
contempladas em outros trabalhos (NÓBREGA, 2016; NÓBREGA, 
2018; NÓBREGA; CAMINHA, 2019). 

 Além desse conhecimento posto por essas noções, um 
outro ponto da fenomenologia que oferece um novo posicio-
namento frente ao movimento é o método fenomenológico, 
caracterizado pela experiência vivida, pela intencionalidade da 
consciência e pela redução fenomenológica como nos apresenta 
Merleau-Ponty no prefácio de sua principal obra MERLEAU-
PONTY, 2011). A partir deste, valoriza-se uma análise de 
movimento voltado para uma perspectiva de colocar em cena a 
experiência vivida, ver e compreender suas nuances, criando-se 
horizontes de sentido para o conhecimento e para a existência. 
Então, nesta pesquisa, primou-se pela atitude fenomenológica 
de Merleau-Ponty que possibilitou fazer uma fenomenologia do 
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movimento. Tal fenomenologia se realiza no encontro da expe-
riência com as fotografias e com as noções fenomenológicas do 
movimento aqui apresentadas, notadamente nas nuances do corpo 
que se movimenta, do corpo como sensibilidade e de seu esquema 
corporal. Portanto, é por meio do conhecimento do método e de 
suas noções que compreende o movimento que a perspectiva da 
fenomenologia amplia a leitura da biomecânica na Educação Física, 
entrelaçando dados objetivos a horizontes subjetivos e intersubje-
tivos para a vida e o conhecimento. 
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FESTAS JUNINAS: ESPAÇOS PARA 
CONSTRUIR SIGNIFICAÇÕES 

SIMBÓLICAS E PENSAR O CORPO 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA1

Nadiel Cavalcante de Sousa
Rosie Marie Nascimento de Medeiros

A festa junina traz em seu esboço marcas da tradição e da cultura 
nordestina. O resultado disso é que essa festividade, que foi trazida 
ao Brasil pelos europeus, ainda passa por um constante processo 
de hibridização. Portanto, a festa que em seus primórdios tinha 
como intuito celebrar as boas colheitas em volta de uma fogueira, 
transformou-se em uma representação requintada de como vivem 
os povos do Nordeste e como celebram sua fé aos santos juninos.

Desse modo, o processo de hibridização, do qual 
falamos, oportuniza a festa junina no Brasil, permear em suas 
comemorações, resquícios característicos do seu surgimento, 
perpassando para a atualidade, com forte destaque para a 
utilização e presença de alguns símbolos. É, justamente, essa 
possibilidade de entrelaçamento simbólico que os festejos de 
junho se tornaram um grande espetáculo, assim como, também, 

1  Este capítulo refere-se a um recorte de uma pesquisa de mestrado, defendida 
no ano de 2018, Programa de Pós-graduação em Educação Física da UFRN, 
tendo a autoria de Nadiel Cavalcante de Sousa, sob a orientação da Profa. Dra. 
Rosie Marie Nascimento de Medeiros.
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um campo propício de vastas experiências corporais e de espe-
culação científica, como evidenciou Sousa (2018).

Os elementos simbólicos que são adotados nas festivi-
dades juninas, além de emprestarem suas belezas aos ambientes 
comemorativos são caracterizados também por rememorar, para 
alguns, o que se viveu no passado. Às vezes, esses elementos nos 
recordam a infância, um parente, um amigo, um lugar, entre 
outros. Não bastasse reviver lembranças, ao observar um símbolo 
junino o olhar, o sentido estético e reflexivo de quem o aprecia 
começam a apurar-se, modificando a sua interioridade, o modo 
de observar as coisas, o mundo e seus objetos. Os símbolos, 
portanto, são elementos indispensáveis para a festa junina, pois 
são provocadores de inúmeras reflexões.

De acordo com o pressuposto, a importância dos símbolos 
juninos não se resume apenas ao fato de apreciá-lo, mas de 
olhá-los sobre um viés investigativo para ampliar o contexto 
de suas significações. Tais significações são resultados de inte-
rações e cruzamentos culturais. Esta premissa permite que os 
símbolos sejam compreendidos como elementos polissêmicos. 
Portanto, pode-se afirmar que os símbolos juninos são peças de 
grande valor cultural, pois são fundamentais para a divulgação 
de elementos culturais.

A luz do exposto, Morigi (2002, p. 255), reflete: 

[...] a festa junina e seus símbolos, no imaginário social, 
operam mediando simbolicamente concepções, unindo, 
interligando seus laços e integrando percepções baseadas 
no discurso da tradição cultural e na identidade local e 
regional. A festa junina é por excelência o símbolo da 
tradição. Assim, o conteúdo enunciado e veiculado pela 
mídia é parte de uma rede simbólica cujas significações 
são assimiladas pelos sujeitos, passando a constituir um 
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conhecimento. Dessa forma, tais significações passam 
a fazer parte e interagir com as demais significações 
contidas no acervo do imaginário social.

Ao evidenciar alguns desdobramentos teóricos, Lopes e Lara 
(2018, p. 149) ratificam o exposto acrescentando que a cultura é um 
campo de “manipulações simbólicas” ou como “processo de signi-
ficação das práticas humanas”. Assim, a significação dos elementos 
que constituem a cultura parte do modo como os homens a viven-
ciam e entendem. Portanto, é por isso, que o universo simbólico 
está impregnado em nosso mundo e nós estamos presentes no 
mundo deles (CHEVALIER; GHEERBRAT, 1990).

Esta relação do homem com o mundo é evidenciada em 
Merleau-Ponty (2011) como um fio condutor indispensável para a 
ampliação do conhecimento. Por meio disso, compreendemos que 
o universo simbólico junino, que são frutos de “percepções baseadas 
no discurso da tradição cultural e na identidade local e regional”, 
se constituem como cenários propícios para instaurar nas pessoas 
conhecimentos sociais, artísticos e culturais (MORIGI, 2002, p. 255). 

Diante disso, Chevalier e Gheerbrat (1990) afirmam os 
símbolos como um convite para uma transformação em profun-
didade. Partindo de tal propósito, realizamos nossa pesquisa por 
meio de vivências corporais simbólicas nos festejos juninos na 
cidade de Santa Cruz/PB. Para tal, apoiamo-nos no aporte meto-
dológico da fenomenologia, com base na teoria existencial de 
Merleau-Ponty (2011). Com base nas leituras da Fenomenologia 
da Percepção, compreendemos que pesquisas desse cunho 
permitem que as nossas compreensões acerca dos elementos do 
mundo sejam expostas, ou seja, os sentidos impregnados em 
nossos corpos por meio de experiências se constituem como 
fontes essenciais para o conhecimento.
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Acreditamos que as experiências simbólicas vividas nas festas 
juninas na cidade de Santa Cruz2, na Paraíba, foram caminhos que 
nos oportunizaram a refletir sobre nosso contexto cultural. Além 
disso, permitiu ampliar nosso olhar sobre o corpo, vendo-o numa 
perspectiva polissêmica e de inacabamento. Assim, a pesquisa se 
propôs a refletir sobre os significados dos símbolos juninos e suas 
contribuições para pensar o corpo na Educação Física.

Para alcançar nosso objetivo, partimos do seguinte 
questionamento: Quais as contribuições dos símbolos juninos 
para pensar o corpo na Educação Física? Para responder a essa 
indagação, organizamos a pesquisa em dois momentos. Em 
primeiro plano apresentaremos algumas experiências corporais 
nos festejos juninos na cidade de Santa Cruz e alguns significados 
dos elementos simbólicos presentes nos festejos. No segundo, 
traçaremos algumas reflexões sobre as experiências e suas contri-
buições para pensar o corpo na Educação Física.

Adentrando ao arraial: 
experiências corporais com os símbolos juninos

As festas juninas de Santa Cruz, palco das minhas expe-
riências3 corporais foram realizadas nos dias 23 e 24 de junho 

2 A cidade de Santa Cruz fica a 445,5 km da capital João Pessoa e situa-se 
na região Oeste da Paraíba, pertence à mesorregião do sertão paraibano e a 
microrregião e a região metropolitana de Sousa, limitando-se a Oeste com o 
município do Lastro, a Leste com a comunidade de Lagoa, ao Sul com a cidade 
de Sousa, São Francisco e Pombal, e ao Norte com a cidade de Bom Sucesso, 
Tenente Ananias e Alexandria, as duas são localizadas no Estado do Rio Grande 
do Norte.

3  As experiências corporais que serviram de escopo para a elaboração deste 
capítulo foram vivenciadas pelo autor, Nadiel Cavalcante de Sousa, e que, por 
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de 2016. No festejo, a primeira coisa a qual me deparei foi com 
duas fachadas de casas, construídas com pedaços de madeiras, que 
representavam um vilarejo da zona rural. Nas fachadas, existiam 
espaços representativos de portas e janelas que davam acesso à 
passagem interna do local dos festejos. Nesse instante, me senti 
convidado a entrar a debruçar sobre aquele universo. 

Entre as fachadas, existia a representação de uma fogueira, 
localização que permitia o ambiente ficar mais característico como 
uma vila. Supomos que a fixação da fogueira entre as fachadas 
era uma forma das suas chamas clarearem a vila, já que alguns 
ambientes rurais, ainda não possuem eletricidade.

Na festa junina brasileira, a fogueira é um símbolo que quase 
sempre está presente e, por vezes, o seu acendimento dá início às 
comemorações. Segundo a simbologia religiosa, o acendimento 
da fogueira no dia de São João está vinculado à memória do 
nascimento do Santo João Batista. Essa prática é realizada às 18h, 
as vésperas do dia 24 de junho e 29 de junho, em comemoração, 
respectivamente, a São João e a São Pedro. 

Os moradores de Santa Cruz relatam que o acendimento 
da fogueira se estabelece às 18h, a “hora dos anjos”. Essa prática 
é, normalmente, realizada por alguém do sexo masculino, aquele 
considerado o responsável pela subsistência da família. Perante 
o acendimento, é de costume, os devotos rezarem para o Anjo 
protetor e para Maria, improvisando, também, algumas preces 
para que os santos juninos os abençoem em mais um ano. 

Um detalhe que chama atenção, diz respeito às arquiteturas 
espaciais das fogueiras, para cada santo junino existe uma maneira 
de armar. Assim, Ribeiro (2002) ressalva que já se tornou uma 

meio da descrição fenomenológica, os leitores irão se deparar com uma escrita 
em primeira pessoa.
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tradição o modo como são armadas as fogueiras, para cada santo 
que está sendo comemorado, há um formato específico, por 
exemplo, a que é acesa em honra a Santo Antônio é quadrada, a 
de São João, redonda e a de São Pedro, triangular.

O fogo produzido pelas fogueiras é um elemento simbólico 
muito significativo nas festas juninas. Porém, antes disso, a igreja 
católica abominava os rituais de agradecimentos que faziam 
seu uso, atribuindo-lhe um sentido negativo. Cascudo (1956) e 
Chianca (2009) refletem que era comum às pessoas relacionarem 
o fogo a expressões como: o “fogo do inferno”, demônio, tentações, 
perdição, pecado, frivolidade, “o fogo das paixões carnais” e a 
destruição da obra do Criador. 

Apesar de possuir essas significações, Chevalier e Gheerbrat 
(1990) esclarecem que assim como a água, o fogo possui também 
um sentido simbólico positivo como o da purificação e de gene-
rescência. Ao comparar esses dois elementos, os autores destacam 
o fogo, pois sua simbologia da purificação é pela concepção, até a 
mais espiritual dos seus modos, pela luz e verdade. 

Após passar as fachadas das casas, investi meu olhar sob 
o local onde as pessoas dançavam realizando passos sequenciais, 
em dois movimentos, o conhecido forró dois pra lá e dois pra cá. A 
festa junina é simbolizada por Chianca (2006, p. 63), como “a festa 
do forró”, porém, esse estilo nem sempre esteve presente nesses 
festejos. A autora revelou que no ano de 1942, as festas juninas, na 
capital do Rio Grande do Norte, eram animadas por orquestras e 
banda de jazz que tocavam “ fox-trots, maxixes, marchas, valsa”. 
Foi, portanto, em 1953, que o forró e seus instrumentos passaram 
a ser reconhecidos como símbolos oficiais das festas juninas.

Pondo-se à frente do palco, estavam expostas as três imagens 
dos santos juninos. Olhando-as, pude fazer várias reflexões e uma 
dessas foi sobre a importância que os santos estavam representando 
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naquela festa. Fiz este apontamento, pois este era o único lugar 
no ambiente dos festejos que tinha suas imagens. Outro fato que 
desprendeu nosso olhar foi à dimensão das imagens, eram tão 
pequenas que se tornaram quase imperceptíveis devido à grande 
amplitude do espaço, chegando a perder o seu valor simbólico.  

Apesar da pouca preocupação com as imagens dos santos, 
percebi que o uso delas no palco dava a entender que estavam 
fixadas no ambiente mais privilegiado dos festejos, onde todos 
podiam olhar, era como se aquele local fosse um altar. A dispo-
sição que as imagens estavam fixadas despertou meu interesse, 
a centralidade na imagem de São João parecia representar sua 
popularidade, quando comparado aos outros santos juninos.  

Nas entrevistas realizadas com alguns participantes 
dos festejos, comprovou-se o favoritismo a São João. Um deles 
confessou que sua proximidade com o santo se dá por meio de 
fenômenos simbólicos, tradicionais e místicos. Assim, assinalou 
que São João é: 

o estandarte, o pilar tradicional. O mês de junho certa-
mente não se fala “São Pedro” ou “Santo Antônio”, e sim, 
São João, não diminuo a importância dos outros, mas a 
simbologia, a mística, a tradição nordestina é o São João 
(BRINCANTE 1).  

A popularidade de São João não revela o quanto às pessoas o 
associam a sua identidade, como é apontado por Lima (2010). Muitas 
vezes, seus devotos minimizam seu valor simbólico, o considerando 
somente como aquele menino de olhar brando que transporta em 
seus braços um cordeiro de pelos brancos, desconsiderando as 
simbologias daquele que anunciou e batizou o Messias. 
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Mesmo que haja o desconhecimento por parte de alguns 
fiéis, nota-se que em Santa Cruz, o fervorismo religioso se constitui 
como pilar para que alguns participantes da festa junina procurem 
saber quem foi João Batista. Um dos nossos entrevistados demons-
trou essa afinidade com o santo, pois, além de identificá-lo como 
o precursor do Messias, o destacou como uma criança afetuosa, 
com um “carneiro” em seus braços. Assim, relatou:   

São João [...] o precursor de Jesus Cristo que anunciava 
sua vinda à terra em forma de homem, que o batizou no 
Rio Jordão, e não se esquecendo da sua gestação em Izabel 
que foi proclamada na anunciação do anjo a Maria, são 
inúmeros os sentimentos de respeito e admiração que tenho 
a São João, destacando ainda a sua imagem que retrata um 
menino de expressão suave com um carneirinho. O que 
também chama a minha atenção é que segundo a tradição 
católica os dias consagrados aos santos são aqueles em que 
eles morreram. No caso de São João Batista, acontece o 
contrário: comemora-se o seu nascimento, que teria sido 
em 24 de junho de ano desconhecido (BRINCANTE 2). 

O suposto carneiro que muitos falam ver na imagem de João 
Batista como criança, é um cordeiro. Chevalier e Gheerbrat (1990, 
p. 287), em suas significações simbólicas a respeito desse animal, 
mencionam tal santo. Seguindo um viés religioso, os historiadores 
expõem que o cordeiro simboliza o triunfo da renovação, a vitória 
da vida sobre a morte, portanto, esse tipo de animal se constitui 
como “vítima propiciatória, aquela que se tem que sacrificar para 
assegurar a própria salvação”.  

Na obra de Lima (2010) A festa de São João nos discursos 
bíblicos e folclóricos, podemos notar que as argumentações sobre 
as simbologias sagradas empregadas aos santos juninos são encon-
tradas em diversos livros da Bíblia. Já as profanas possuem relação 
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direta aos atos praticados pelos participantes da festividade durante 
os ritos e superstições. Nesse sentido, Lima (2010, p. 85) destaca que:

É comum se observar nos espaços das festas juninas uma 
peça de barro na qual os santos não aparecem mais em 
seus altares, resguardados em oratórios, mas sim, descem 
de seus pedestais e vêm juntar-se à folia profana da festa 
construída para homenageá-los [...].  

A significação simbólica do profano aos santos juninos, 
empregada por Lima (2010) foi percebida nas alocuções dos 
participantes das festas juninas. Nos breves discursos, um detalhe 
despertou nosso interesse, o fato dos participantes se compararem 
a João Batista: “São João é o santo da alegria, e me representa muito 
bem, sou alegre” (BRINCANTE 3) – “São João é mais festivo, 
participativo, mais alegre, tudo a ver comigo” (BRINCANTE 4).  

No imaginário simbólico do povo nordestino e, principal-
mente, da cidade de Santa Cruz – PB, a significação simbólica de 
santo do amor é atribuída a Santo Antônio. Inclusive, ao remeter 
esta característica simbólica, recordei-me de casos em que fami-
liares mulheres, realizaram simpatias com a imagem do Santo, 
com o desígnio de constituírem um futuro matrimônio. Estas se 
preenchiam de fé e esperança, pondo o santo de cabeça para baixo, 
afogando-o em um copo de água, soltando, após o surgimento de 
um cônjuge para quem manifestou a prece. 

Em conformidade, um dos participantes dos festejos 
juninos, assumiu sua afinidade com Santo Antônio por ele ser 
estimado como o santo casamenteiro (BRINCANTE 5). Diversos 
significados simbólicos são conferidos a Santo Antônio, por 
exemplo, como o santo protetor dos “pobres e necessitados”. 
Ribeiro (2002, p. 9) elucida que Santo Antônio adquiriu esse título 
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devido ao seu trabalho no exército, que era de “socorrer as vítimas 
de injustiças [...] contra os perigos do combate”.

A outra imagem que formava o trio no palco era a de 
São Pedro, que segundo Lima (2010), é o santo junino menos 
popular, conforme também foi evidenciado quando escutávamos 
os participantes dos festejos juninos. Contudo, a igreja católica, 
o considera tão importante como os demais santos, pois, além de 
Cristo tê-lo escolhido como seu primeiro apóstolo, foi também 
o primeiro Papa a ser empossado. 

As pessoas de Santa Cruz – PB não costumam associar São 
Pedro às simbologias mais difundidas pela igreja católica, mas 
sim, por possuir a chave do céu e comandar as condições do clima. 
Esta simbologia é tão impregnada, que em tempos de estiagem, 
os devotos furtam a imagem do santo e só a restituem quando se 
inicia o período chuvoso. Em dias com muita chuva e com ventos 
fortes, as pessoas têm o costume de depositar um terço dentro de 
um copo com água e rezam a São Pedro para que a chuva cesse. 

Chevalier e Gheerbrat (1990, p. 232) referenciam São Pedro 
ao conferir o significado simbólico da chave, apontando que: 
“o poder das chaves é o que lhe faculta ligar e desligar, abrir 
ou fechar o céu, poder efetivamente conferido a São Pedro pelo 
Cristo”. Para ampliar o sentido do exposto, os autores reafirmam 
que a chave tem “[...] um papel de iniciação e de discriminação, 
o que é indicado, com precisão, pela atribuição das chaves do 
Reino dos Céus a São Pedro”. 

Existem diversos elementos simbólicos na festa junina 
de Santa Cruz – PB, contudo, evidenciamos mais aqueles que 
chamaram a nossa atenção e dos participantes. Esta experiência 
foi um momento marcante em minha vida, pois além de ter me 
possibilitado reviver esta festa que é tão apreciada pela minha 
comunidade, revelou significados desconhecidos de elementos 
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que é bem próximo a nós. Esta experiência possibilitou me 
aproximar de outras pessoas, fazendo ref letir sobre a minha 
existência no mundo. Além disso, me sensibilizou despertando o 
meu corpo para viver aprendendo o sagrado, o social, o profano, 
a cultura, as danças, entre outros. 

A trama simbólica dos festejos juninos: 
enveredando caminhos para pensar 
o corpo na Educação Física

Os festejos juninos constituem um campo ideal para 
adquirir sensibilidade corpórea, mas, para que isso aconteça, é 
essencial nos permitir uma realidade diversa de experiências. Essa 
sensibilidade produzida pelas experiências simbólicas nas festas 
juninas, não está tão longínqua da Educação Física, posto que, tal 
área realiza diariamente atividades corpóreas. Portanto, afirma-se 
que as experiências simbólicas juninas podem nos ajudar a refletir 
sobre o corpo na Educação Física. 

Partindo dessa premissa, compreendemos que a interação 
do corpo com a realidade do universo junino, proporciona aos 
sujeitos, se comporem com novos entendimentos, sobre os fenô-
menos que estão ao seu redor. A cada contato com os símbolos das 
festas juninas, mais detalhes são percebidos, seja nas cores, nos 
objetos, no som, no gesto ou no movimento, tudo isso colabora 
para compreender outros fenômenos que constituem o mundo, 
inclusive, a Educação Física.

Essa sensibilidade adquirida pelo corpo o torna como algo 
inacabado. Então, é nesse sentido que Merleau-Ponty (2011) compara 
o próprio corpo como uma obra de arte. Explicando esta concepção, 
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Nóbrega (2008, p. 394), afirma que Merleau-Ponty enfatiza o movi-
mento do olhar para fazer deslocamentos da pintura com a filosofia. 
Essa condição permite que a relação do corpo com alma ultrapasse o 
campo da visibilidade promovendo um encontro “com os símbolos, 
com o imaginário, com a história, com a sexualidade, entre outras 
formas de gestão da vida e do conhecimento”.  

A maneira como compreendemos uma obra de arte ou 
mesmo as festas juninas é um somatório daquilo que vivemos. 
Por exemplo, fragmentos das nossas vivências vão sendo impreg-
nados edificando uma sensibilidade que molda o nosso ser. Esse 
atributo aguça nossos sentidos, transformando-nos, consentindo 
que sempre sejam (re)elaboradas reflexões daquilo que está em 
nosso meio. Essa faceta poderia ser um ponto de evidência para 
a Educação Física, todavia, este campo passaria a dar mais 
significância às vivências realizadas pelo corpo, permitindo 
ponderações sobre essas vivências e sua contribuição para o 
desenvolvimento do nosso conhecimento.

Em conformidade, Medeiros (2016) enfatiza que adquiriu 
um corpo sensível em experiências na dança, com o grupo de 
Parafolclórico4, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte), e destaca a relevância da relação entre o corpo e o mundo. 
Para a autora, é esta relação que permite as pessoas obterem novos 
sentidos e novas formas de enxergar os objetos do mundo. Como 
Medeiros (2016), compreendemos que a relação do corpo com o 
mundo junino pode nos dar a oportunidade de conhecer novos 
significados simbólicos. Portanto, pensamos que essa seja uma 
oportunidade de desviar um pouco do olhar da Educação Física 
que, por vezes, visa apenas padrões corporais estipulados pela 

4  Grupo de danças folclóricas brasileiras, criado no ano de 1991 pela Professora 
Rita Luzia, do curso de Educação Física da UFRN.
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sociedade e investir na importância do contato corporal, como 
uma ocasião para a troca de experiências e edificação de saberes.  

Os saberes promovidos pelo mundo junino podem ser ajus-
tados pela Educação Física como uma ocasião de instalar o corpo 
no universo de experiências simbólicas e culturais. As relações com 
esses elementos consentem que o corpo conheça, distinga e, por 
conseguinte, aprenda sobre outras culturas. Uma vez apropriado 
dos saberes, estima-se a importância de repassá-los.  Por essas 
razões, a festa, seja de qual tipo, não pode ser refletida como algo 
restrito ao ato comemorativo, mas como um ensejo do corpo viver 
novas experiências com outros corpos culturais e sociais. 

A luz dessa discussão, Castro Júnior, (2014, p. 26-27) expõe que: 

a festa é formada por experiências históricas; é fruto das 
movimentações e interconexões dos corpos-culturais que 
constituem uma das formas mais reveladoras do modo 
de ser de um grupo, de uma cidade e de um país e nesse 
espaço ‘intervalar’, que ficam suspensas algumas normas 
sociais, e outas são invertidas.  

O fato de algumas festas juninas serem realizadas em 
espaços públicos possibilita o encontro de corpos com outros 
de diversos status social, econômico e religioso. Esta condição 
reafirma as festas juninas como ocasiões fundamentais para reco-
nhecer as diversas facetas do corpo. A apropriação dessa colocação 
para a Educação Física permite pensar em corpos não classificados 
por idades ou gêneros; o corpo que participa dos festejos juninos 
não se limita em perceber as pessoas por caracterizações físicas, 
mas por seu envolvimento com a esfera social. 

Nóbrega (2010, p. 34) expõe algumas reflexões do corpo no 
campo social e destaca sua importância para a compreensão da 
“dinâmica simbólica da cultura e do imaginário”. Essa colocação 
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denota que para compreender a representação do corpo como 
condição social, é indispensável instalar olhares sob nossos regis-
tros da cultura. Sem dúvidas, o envolvimento dos corpos nas festas 
juninas proporciona essa miscigenação de costumes culturais. Tal 
perspectiva deveria ser mais explorada na Educação Física, pois 
isso seria uma maneira de repassar nossos conhecimentos culturais 
para que possam ser valorizados e propagados.

Embora as modificações dos festejos juninos sejam visíveis, 
esse ambiente ainda se contorna como uma representação da 
diversidade de identidades; tem quem se identifique com o mundo 
rural ou o moderno. Le Breton (2004, p. 18) aponta “o corpo como 
uma matéria à parte que revela um estado do sujeito, suporte de 
uma geometria invariável, de uma identidade escolhida e sempre 
revogável”. O quiasma das identidades nos festejos juninos, que 
permite trocas simultâneas de nossas características, poderia 
ser um ponto de atenção para pensar a Educação Física. Essas 
trocas podem modificar algumas das nossas práticas corporais, 
cooperando para que as pessoas edifiquem relações de respeito aos 
outros, buscando enxergar que a constituição e essência de nossas 
características identitárias é o que nos torna únicos, portanto, 
precisam ser aceitas e respeitadas. 

Eliade (2002) apresenta os símbolos como fenômenos 
bipolares, para tanto, foi esse o modo como o corpo se revelou 
nas experiências das festas juninas, pois ao mesmo instante em que 
é passado, vive o presente, que é sagrado é também profano. Para 
Oliveira (2012, p. 3-4), “o sagrado e profano não são propriedades 
das coisas, mas significações que se estabelecem pelas atitudes dos 
homens perante coisas, espaços, tempos, pessoas, através de seus 
processos de ritualização [...]”. Portanto, que o que vai assegurar as 
essências da sacralidade ou profanidade é o modo como as pessoas 
lançam seu olhar sobre o que se observa.
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Essa atribuição bipolar coopera para que ref litamos a 
Educação Física revelando o corpo numa acepção de amplidão, 
de diferenciação, de aceitação, de inacabado, entre outros. 
Ref letir o corpo nesta perspectiva, é não minimizá-lo a uma 
armação esquelética, encouraçado de carne, esse corpo não se 
satisfaz com doutrinações e formalismos, este se liberta para 
viver suas experiências, aprende e percebe as coisas com atenção, 
sempre fazendo direcionamentos para retirar conhecimento das 
experiências que se viveu. 

Por destacar a vertente sagrada dos festejos juninos, recor-
damo-nos da cerimônia de apadrinhamento “[...] onde os corpos 
unidos de afilhado e padrinho dão voltas em torno da fogueira se 
deixando aquecer por ela nas noites mais frias do ano no sertão” 
(SOUSA, 2015, p. 198-199). Esse cerimonial não se delimita em 
manter laços de familiaridade, mas de fortificar a dimensão de 
confiabilidade entre os envolvidos. Após o ritual, os envolvidos 
passam a apreciar mais o contato humano, compreendendo as 
pessoas e suas peculiaridades. Esse contato corporal suscita amor, 
confiança, companheirismo. 

A Educação Física poderia redirecionar a conceituação que 
muitas vezes é proporcionada ao corpo, frisando mais no contato 
dos sujeitos, explorando por meio das vivências os afetos, a frater-
nidade, a fidelidade. Os corpos instituídos nessa condição irão 
desenvolver homens mais otimistas, promovedores da solidarie-
dade e paz, capazes de enxergar mesmo nas coisas impresumíveis 
questões que cooperarão para o aprendizado.

Merleau-Ponty (2011, p. 50) afirma que somos o resultado do 
lançamento do nosso corpo no mundo nas experiências individuais 
e coletivas e que “[...] precisamos lutar o tempo todo para reduzir 
nossas divergências, para explicar nossas palavras mal compreen-
didas, para manifestar nossos aspectos ocultos, para perceber outro”.
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Ao dissertar sobre a dança, Nóbrega (2015, p. 125) enfa-
tiza as possibilidades do corpo: “ele joga fineza com seu peso, 
do qual ele se esquiva a cada instante. Esse corpo que dança 
parece ignorar o seu entorno”. Além disso, a dança permite o 
corpo produzir uma comunicação que vai além dos gestos que 
produzimos cotidianamente. Em pormenores, a autora destaca 
que a dança é uma arte extraída da vida, e que o tempo e o espaço 
produzem seu efeito de modificação. 

Nas danças juninas, tais como o forró, notamos a existência 
dessa comunicação através da conexão dos corpos dos dançantes, 
em que a cadência e os passos se integravam perfeitamente. Os 
discursos sobre a dança na Educação Física por vezes celebram 
apenas os feitios técnicos e performáticos, colocando em outros 
planos aspectos como tradição, cultura e educação. Esta proble-
mática revela os corpos participantes dos festejos juninos como 
envoltos dos costumes nordestinos. Portanto, isso permite afirmar 
que, até quando existir festa junina e corpos dançantes, as tradições 
da cultura, costumes e saberes serão repassados. 

Para Nóbrega (2015, p. 200), “todas as danças encontram o 
princípio da expressão no corpo”. Na dança, o corpo tem sinônimo 
de completude, pois ao movimentar-se, inicia-se um processo de 
compor e exprimir algum tipo de comunicação, permitindo que 
sejamos únicos, na forma de nos expressarmos e movimentarmos. 
Muitas das vezes, a dança é percebida na Educação Física como um 
fenômeno mecânico de repetições combinadas de movimentos, é 
fundamental que a avaliemos como um elemento da nossa história, 
cultura, identidade e do nosso social, fatores indispensáveis para 
a formação das pessoas e dos seus saberes. 



Tema 1: Corpo, natureza e cultura
Fetas Juninas: Espaço para construir significações simbólicas 

e pensar o corpo na Educação Física

54

Despedindo-se do arraial

Atribuir significados aos símbolos nos festejos juninos foi 
uma tarefa bem gratificante, pois me permitiu realizar reflexões 
mais profundas a respeito dos fenômenos que constituem o mundo. 
Em vista disso, estas experiências além de compor as pessoas 
com diversos tipos de conhecimentos, se constituem como peças 
indispensáveis para a valorização dos traços sociais e culturais. 

Desse modo, as interações vividas nos festejos juninos pelo 
corpo deixaram de ser entendidas apenas como um contato físico, 
contornando-se como possibilidades de conexões socioculturais, 
estas que são indispensáveis para a formação dos sujeitos e engran-
decimento do seu conhecimento.

As experiências das festas juninas entranharam em mim, 
transformando-me, em um ser sensível. Diante desta perspectiva, 
eu me vi com novos gestos, movimentos, palavras, pensamentos e 
reflexões. Estes novos sentidos me fizeram enxergar um corpo na 
Educação Física para além das suas esferas físicas, mas como um 
corpo inscrito no universo cultural e simbólico.
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O QUE DIZEM PESQUISAS 
SOBRE ENVELHECIMENTO?

Kaline Lígia Estevam de Carvalho Pessoa
Maria Isabel Brandão de Souza Mendes

Introdução

Na sociedade ocidental, enfrentamos uma luta contra o envelheci-
mento, como destaca Andrieu (2012). Para este autor, a ideologia 
do bem-estar propõe uma busca desenfreada pela juventude com 
o auxílio de técnicas diversas. Revistas sobre saúde prescrevem 
diretamente o bem-estar dos idosos. 

Esses acontecimentos sociais levantam a necessidade de nos 
fazer refletir sobre o envelhecimento. Entendemos que a compre-
ensão sobre a velhice e o processo de envelhecimento nos dias 
atuais tem suscitado questionamentos mais aprofundados sobre 
esse fenômeno. A partir da visão de estudiosos como Beauvoir 
(1970) e Le Breton (2007, 2012), entendemos que a velhice repre-
senta um fenômeno diversificado, polissêmico, para cada sujeito.

 Com base no estudo de autores como Beauvoir (1970), 
Alves Júnior (2009), Goldman (2009), entre outros, o envelheci-
mento foi melhor percebido e estudado quando se notou que o 
mundo, a partir de um aumento da qualidade de vida, começou a 
envelhecer mais. Essa qualidade de vida deve-se à diminuição da 
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taxa de mortalidade e da natalidade, como assim explicam Alves 
Júnior (2009) e Goldman (2009).

 Salgado (1998) afirma que o envelhecimento populacional 
se originou no continente Europeu devido a esses países serem 
mais desenvolvidos e terem permitido uma melhor qualidade de 
vida à sua população. Porém, o autor destaca que esse fenômeno 
chegará, em 2025, nos países em desenvolvimento, com 72% da 
população sendo idosa.

 A educação das mulheres também deu um salto qualita-
tivo, proporcionando novas expectativas e experiências diferentes 
da perspectiva de reprodução. Além disso, houve aumento, prin-
cipalmente, das tecnologias aplicadas à saúde, que permitiram 
o desenvolvimento de vacinas, antibióticos e contraceptivos que 
influenciaram de modo grandioso a qualidade e a expectativa de 
vida das pessoas.

 A partir dos dados apresentados e percebendo a 
necessidade de transformação dos olhares sobre o processo de 
envelhecimento e do sujeito idoso propriamente dito, este presente 
tem como objetivo realizar um levantamento dos últimos estudos 
que estão sendo feitos a respeito do corpo, da velhice e do enve-
lhecimento dentro da área da Educação Física, perspectivando 
perceber o viés que é dado a esse fenômeno da população e assu-
mindo a necessidade de entendê-lo como um processo biocultural.

 Com o aumento da população idosa, foi-se criando cada 
vez mais a necessidade de olhar para esse público no intuito de 
atender às suas carências, tanto no sentido de políticas públicas 
eficientes quanto na observância dos aspectos sensíveis que 
permeiam essa população, cujos olhares têm se voltado de uma 
maneira negativa, unidos aos diversos contextos de uma sociedade 
marcada pela produtividade dos corpos, ainda tidos como frágeis, 
como aponta Alves Júnior (2009).



Kaline Lígia Estevam de Carvalho Pessoa / Maria Isabel Brandão de Souza Mendes

61

 Para desenvolver este trabalho, utilizamos as expressões-
-chave “Envelhecimento e Políticas Públicas”, “Corpo e Políticas 
Públicas”, “Envelhecimento e Educação Física” e “Corpo velho e 
Educação Física” nas principais bases de dados de pesquisas relacio-
nadas à saúde – BIREME, LILACs, MEDLINE – bem como na Base 
de Teses e Dissertações CAPES. Também pesquisamos nas revistas 
Movimento, Revista Motrivivência, Motriz, Revista de Educação 
Física da UEM, Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, 
Revista brasileira de Ciência do Movimento e Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde, bem como um levantamento no Grupo de 
Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC) da UFRN.

 Utilizamos o método exploratório, de caráter bibliográ-
fico, tendo como base a descrição de Gil (2002, p. 44):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 
material já elaborado, constituído principalmente de livros 
e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos 
seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas.

 Utilizamos ainda os seguintes critérios de seleção dos 
trabalhos: pesquisas realizadas em um recorte temporal de 10 anos; 
pesquisas em português e a seleção a partir da leitura dos títulos 
e resumos, com uma leitura superficial, a princípio e, em seguida, 
uma leitura mais aprofundada.

Descreveremos a seguir os resultados encontrados, fazendo 
uma relação com a produção atual na área do corpo, velhice e enve-
lhecimento e as implicações para a Educação Física, perspectivando 
o sujeito que envelhece imbrincado em um contexto sócio-histórico 
e a necessidade de compreendê-lo como um ser biocultural.
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Levantamento e discussão das pesquisas

Beauvoir (1970, p. 14), na década de 1970 do século XX, 
já dizia que 

muito embora seja a velhice, na sua qualidade de destino 
biológico, uma realidade trans-histórica, ainda assim 
subsiste o fato de que esse destino é vivido de maneira 
variada, segundo o contexto social.

Para essa autora, que revela as nuances de uma sociedade 
que, à época, já excluía o velho em sua condição e situação, a 
velhice constitui individualidades, cujas características se pautam 
na forma como se vive, na saúde, no meio ambiente, entre outros. 

 Na França do século XX, local onde começou-se a notar 
o fenômeno do envelhecimento da população, a autora cria uma 
obra em forma de denúncia e de profunda ref lexão sobre as 
complexidades da velhice.

 A autora ainda afirma que a velhice carrega consigo a ideia de 
transformação e do término e prolongamento de um processo, pois 
só na morte se acha a inércia. Portanto, a vida é pautada e baseada 
na ideia de envelhecer. Não basta somente compreender o processo 
a partir da análise de dados biológicos, pois “a velhice só poderia ser 
compreendida em sua totalidade; não representa somente um fato 
biológico, é também um fato cultural” (BEAUVOIR, 1970, p. 18).

 Os aspectos culturais do envelhecimento também são 
destacados por Goldman (2009, p. 29), quando concorda que:

A velhice é um fenômeno histórico, social e cultural, 
enfim, multifacetado e multidisciplinar. Perpassa as traje-
tórias de vida pessoal e social e só pode ser compreendida 
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em determinados tempo, espaço, classe social, relações de 
gênero e de etnia, dentre outras variáveis.

 Para tanto, é preciso perceber que as questões sobre o 
envelhecimento precisam ser abordadas frente às várias perspectivas 
que se apresentam diante de nós desde a biológica até a cultural, 
perpassando o aspecto existencial, do sujeito que existe e pertence 
ao mundo e vive esse mundo através de seu corpo que envelhece.

 Percebemos, portanto, que vários estudos sobre velhice 
e envelhecimento já foram desenvolvidos antes. No entanto, 
como a produção do conhecimento sobre envelhecimento 
aborda esse fenômeno?

 Para atender essa questão, foi feito um levantamento a 
respeito das produções com relação ao envelhecimento. A pesquisa 
foi realizada em algumas bases de dados (Bireme, Lilacs, Medline 
e Base de teses e dissertações CAPES), com recorte de 10 anos, e 
a partir das seguintes palavras-chave: Envelhecimento e Políticas 
Públicas; Corpo e Políticas Públicas. Após uma seleção e leituras 
prévias, sobre Envelhecimento e Políticas Públicas foram encon-
trados 27 artigos e dissertações, e sobre Corpo e Políticas Públicas, 
foram encontrados 7 trabalhos.

 Alguns trabalhos apontaram a realidade demográfica no 
Brasil e as necessidades de implementação de Políticas Públicas, 
IDH, déficit cognitivo, taxas de envelhecimento e condições de vida 
desses idosos (VERAS, 2009; PAIVA; CARVALHO; LUNA, 2007).

 Já Beneditti et al. (2007) traçam um paralelo para a obser-
vação de programas de atividades físicas oferecidos para idosos e 
mantidos por prefeituras de diferentes países como Brasil, Portugal, 
Alemanha, Espanha e Itália. Ao analisar os programas desenvol-
vidos, os autores buscam uma forma de incentivar a promoção à 
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saúde dos idosos através da prática de atividades físicas, como um 
auxílio às políticas públicas do município de Florianópolis.

 Também foram encontradas reflexões sobre inatividade 
física e o impacto na população idosa a partir do crescimento 
desta (HERNÁNDEZ et al., 2010); Diretrizes necessárias para 
desenvolver programas e ações de atividades físicas para idosos 
de grupos de convivência (SALIN et al., 2011).

 Encontramos discussões sobre socialização, autoimagem, 
lazer e tempo livre como apontam Moura e Souza (2012); Nível 
de atividade física/ insuficiência de atividade física em grupos de 
idosos diferentes (mulheres idosas e um grupo como ambos os 
sexos) (LIVRAMENTO et al., 2012; ROCHA et al., 2013).

 O trabalho de Abreu (2013) discute o envelhecimento ativo 
com base em um grupo musical de idosos para a promoção à saúde 
com base na percepção dos participantes de determinado grupo. 
A percepção de apoio emocional dos idosos contribui com nossas 
concepções de bem-estar e de envelhecer de forma ativa. 

 No trabalho de Soares, Mourão e Alves Júnior (2015a), 
tem-se um estudo antropológico para identificar as motivações de 
um grupo de idosos em continuar a participar de um programa de 
atividades físicas. E o trabalho de Oliveira et al. (2011) busca traçar 
um perfil epidemiológico de idosos frequentadores de grupos de 
convivência na cidade do Iguatu, no Ceará.

 Correa, França e Hashimoto (2010) buscam compreender 
as políticas públicas e o modo como podem vir a criar sentidos 
sobre o envelhecimento através da cartografia de políticas criadas 
entre 1920 e a criação do Estatuto do Idoso, destacando a criação 
de imagens referentes ao envelhecimento nestas.

 Encontramos na base de Teses e Dissertações da CAPES 
temas sobre corporeidade e velhice nas políticas públicas, como 
bem observado por Menezes (2012), cuja pesquisa intenciona 
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compreender os significados do corpo durante a velhice, além de 
discutir em um contexto de política pública, as questões sobre 
sexualidade, juventude e beleza. O método utilizado foi da História 
Oral com a Hermenêutica/Dialética, percebendo-se as várias formas 
experienciar a sexualidade, parâmetros de beleza e juventude dimen-
sionados no corpo que envelhece e as possibilidades de se cria novos 
vínculos em espaços com políticas públicas voltadas para o idoso.

 Sobre aptidão física, risco de doenças e fatores socioeconô-
micos (TRAPE, 2012); também sobre qualidade de vida e capacidade 
funcional (KAGAWA, 2012); algumas pesquisas sobre os efeitos de 
programas de exercícios supervisionados e não supervisionados 
(SANTOS, 2012), foram encontrados na base de dados da CAPES. 
Além de estudos sobre espaços sociais e a sociabilidade durante o 
envelhecimento enquanto lugar de construção de identidades de 
Garces (2012) e a relação sensível entre a mulher e o envelhecimento 
da cidade de Londrina, PR, escrito por Fernandes (2012).

 Foi encontrado nas produções do grupo de Pesquisa 
Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC), da UFRN, o trabalho 
de doutorado de Andrade (2009) que busca desenvolver o conceito 
de velhice bem-sucedida. A partir do método da história oral, o 
autor busca associar a história de vida de alguns entrevistados e 
demonstrar que a velhice bem-sucedida depende de vários fatores 
sociais, bem como ressalta que a educação é um fator primordial 
para o entendimento da velhice como bem-sucedida.

 Assim, em pesquisa feita no portal da BVS, por exemplo, 
que engloba diversos periódicos na área da saúde, utilizamos as 
palavras-chave “Envelhecimento e Educação Física” e encontramos 
571 publicações de áreas variadas. Dentre essas publicações, encon-
tramos quatro textos somente que discutem as novas possibilidades 
de se enxergar o envelhecimento dentro da área da Educação Física 
para além do aspecto biologizante.  Além disso, alguns trabalhos 
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discutem a necessidade da própria área voltar novos olhares ao 
corpo velho, os significados para os sujeitos que envelhecem.

 Considerando esses trabalhos, destacamos o estudo de 
Antunes e Silva (2014), que está sendo utilizado nas referências e 
analisou as produções acadêmicas brasileiras em torno do enve-
lhecimento e conclui que os discursos em torno desse corpo são de 
aspectos biologicistas e compreendem a chegada da velhice como 
uma época de declínios fisiológicos, e trabalhos que discutem o 
corpo velho em comunidades específicas, denotando os sentidos e 
significados do pertencer a partir de práticas corporais. Os traba-
lhos são atuais, e constam do ano 2010, 2011 e 2014. No mesmo 
portal, buscamos pelos termos Corpo Velho e Educação Física, 
não apresentando nenhum resultado. 

 Buscamos, no banco de teses e dissertações da CAPES, 
trabalhos com os termos “Corpo Velho e Educação Física”. A 
pesquisa gerou um resultado de muitos trabalhos, portanto, 
reduzimos para as áreas e grandes áreas de concentração da 
Educação Física, saúde, sociedade e estudos sociais e cultu-
rais da Educação Física. Resultou em 447 trabalhos, dentre 
os quais, 4 nos interessaram pelos títulos e resumos. Ao 
aplicar os termos “Envelhecimento e Educação Física”, com os 
mesmos filtros, encontramos 348 trabalhos, dentre os quais, 
os mesmos 4 encontrados com os termos “Corpo Velho e 
Educação Física” foram os que chamaram mais atenção.

 Os trabalhos ref letem novas perspectivas para a área 
com relação ao público idoso e de meia-idade. O trabalho 
de Teixeira et al. (2015) analisa as estratégias de poder e os 
dispositivos biopolíticos sobre o rejuvenescimento, além de 
compreender como os sujeitos buscam, através dos exercícios 
físicos, estratégias de rejuvenescimento através dos cuidados 
com o corpo. O estudo indica a tentativa de um retorno ao 
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corpo antes dos declínios estéticos e biológicos advindos com o 
tempo e que são pautados por discursos políticos e ideológicos 
em torno da imagem corporal, do exercício físico, escolhas 
saudáveis e vigilância.

 O trabalho de Bonzanini (2015) discute, a partir de uma 
perspectiva fenomenológica as relações de corpos-sujeitos que enve-
lhecem através de suas histórias de vida. Além de um levantamento 
bibliográfico, foram feitas entrevistas com idosos para discutir as 
aproximações entre as produções acadêmicas e o sujeito velho 
enquanto protagonista de seu processo existencial de envelhecer. 
Portanto, considera que as burocratizações os tornam objetos da 
instrumentalização científica. A autora aponta a necessidade da 
criação de uma disciplina na universidade que busque reconhecer o 
sujeito velho em sua totalidade.

 A produção de Assunção (2014) discute o reconheci-
mento dos sinais do envelhecimento em pessoas de meia-idade. 
A autora destaca alguns professores e a forma como esses 
sinais chegam para eles. A pesquisa aponta que eles enfrentam 
com naturalidade e abrange os significados da chegada do 
envelhecimento para um patamar mais ampliado ao consi-
derar as concepções da mídia, da estética, das limitações do 
corpo e da subjetividade em viver esse momento.

 Na Revista Movimento da UFRGS, usamos os 
mesmos termos e encontramos 2 trabalhos de relevância, cujo 
autor é bastante enfatizado durante este trabalho. Trata-se 
de produções de Alves Júnior (2004) e Soarez, Mourão e Alves 
Júnior (2015b), cujos objetivos vêm na forma de buscar novas 
formas de compreender o envelhecimento, tanto nas formas 
como a sociedade busca modelizar e padronizar um modo de 
envelhecer, quanto no que diz respeito à multiplicidade dos modos 
de envelhecer e a falta de pesquisas para lidar com esses contextos. 
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 Além da Revista Movimento, buscamos os mesmos 
termos em outros periódicos (Revista Movimento, Revista 
Motrivivência, Motriz, Revista de Educação Física da 
UEM, Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, Revista 
Brasileira de Ciência do Movimento e Revista Brasileira de 
Atividade Física e Saúde) e analisamos os trabalhos encon-
trados pelos títulos para fazer uma seleção prévia. Portanto, 
temas relacionados ao corpo velho e envelhecimento numa 
perspectiva do fenômeno da existência, e no sentido de 
ampliação desses conhecimentos, não foram encontrados. 
 Embora muitos outros trabalhos tenham sido achados com 
o intuito de analisar efeitos de treinamento; imagem corporal a 
partir de protocolos; efeitos de programas de exercícios físicos para 
populações específicas; desgaste muscular, articular e ósseo, entre 
outros temas, precisamos reafirmar a importância e necessidade 
de se produzir mais sobre o corpo a partir de um olhar subjetivo, 
levando em consideração seus aspectos contextuais, sociais, histó-
ricos, culturais. 

 A partir do momento em que visualizamos o envelhe-
cimento apenas como uma queda que pode ser evitada pelo 
fortalecimento muscular, uma ruga que pode ser eliminada com 
um creme, cabelos brancos que devem ser pintados, estamos 
também escondendo as marcas da história de uma fatia importante 
da população, e toda uma sociedade corre o risco de continuar 
pintando um quadro temeroso sobre ser velho, tornando negativa 
toda uma experiência de vida. 

 Mas a partir do momento em que valorizamos cada 
aspecto do corpo do sujeito idoso, cada história contada, cada 
pertencimento desse ser em relação ao mundo, estamos também 
valorizando e perpetuando um olhar mais sensível, preservando 
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a memória de uma vida e aprendendo a conviver com o que é 
diferente do sempre belo e sempre jovem.

Conclusão

 Tendo em vista a análise das obras encontradas sobre 
envelhecimento, ressaltamos a relevância desses estudos. Não 
estamos afirmando que os trabalhos que enfatizam a atividade 
física, os efeitos do treinamento, aplicação de testes e protocolos 
não sejam importantes. Pelo contrário! Eles são fundamentais para 
que possamos conhecer e lidar com esses aspectos do envelheci-
mento. Temos certeza de que existem inúmeros outros trabalhos 
na área que também buscam ampliar os olhares em torno do corpo 
que envelhece, bem como muito mais trabalhos sobre os efeitos do 
treinamento e da atividade física na terceira idade.

 No entanto, ressaltamos a necessidade de reconhecer essa 
etapa da vida humana a partir de sua existência, pautada em suas 
experiências, sentidos e significados tecidos durante sua vida. Tais 
aspectos definem não uma, mas várias realidades diferentes onde 
se pode compreender o envelhecimento.

 É com base nessas realidades que podemos elaborar 
políticas públicas eficientes, estudos com foco mais sensível 
sobre esse sujeito e profissionais mais preparados para atuarem 
em conjunto com as diversas necessidades que se apresentam 
com esse tipo de público, ressaltando e não diminuindo cada 
característica da terceira idade.

 E por lidar com o corpo e o movimento também em uma 
perspectiva cultural, social e histórica, a Educação Física, enquanto 
área, necessita de mais abertura a essa forma de perceber e de 
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cuidar do corpo idoso, pois as atividades físicas tão necessárias a 
um estilo de vida mais saudável também implicam em efeitos que 
não se relacionam apenas com o fisiológico, mas também em um 
entrelaçamento entre os aspectos biológicos e culturais, tornando 
possível a compreensão do sujeito como biocultural. 

 Deixamos aqui a necessidade de melhorar as técnicas de 
busca a respeito de trabalhos voltados para a área do envelhecimento 
e da Educação Física, bem como voltado para o corpo idoso, a fim 
de que se possa estar sempre atualizado sobre os tipos de pesquisas 
feitas acerca desse assunto na área e continuar ampliando os olhares.
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COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E 
SAÚDE CARDIOMETABÓLICA: SENTE 
MENOS, ANDE MAIS E EXERCITE-SE!

Yuri Alberto Freire
Geovani Araújo Dantas Macêdo

Eduardo Caldas Costa

Comportamento sedentário

O comportamento sedentário é caracterizado como qualquer 
atividade realizada durante a vigília em posição sentada, reclinada 
ou deitada com gasto energético menor ou igual a 1,5 equivalentes 
metabólicos (TREMBLAY et al., 2017). O comportamento seden-
tário está presente nas atividades inerentes ao lar (ex.: assistir 
televisão), transporte (ex.: dirigir carro), lazer (ex.: usar compu-
tador) e ocupação (ex.: usar o telefone, assistir aula). Entretanto, é 
frequentemente representado pelo tempo em tela (ex.: assistindo 
televisão ou em uso de computador/celular) (YOUNG et al., 2016; 
EKELUND et al., 2016; MIELKE et al., 2014b).

O desenvolvimento e a popularização da tecnologia nas 
últimas décadas (ex.: transporte motorizado e computador) 
impactou diretamente no aumento global do tempo em compor-
tamento sedentário em todos os domínios. Por exemplo, na 
década de 1960, a população dos Estados Unidos e Reino Unido 
dispendia ~ 4 horas diárias em comportamento sedentário, e 40 
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anos depois, esse tempo aumentou para ~ 6 horas (NG; POPKIN, 
2012). No Brasil, a população acima de 18 anos gasta 5,8 horas por 
dia em comportamento sedentário, e este tempo é mais elevado 
nos indivíduos com maior condição socioeconômica (8,3 horas) 
e em adultos jovens (7,3 horas) (MIELKE et al., 2014). De fato, o 
tempo em comportamento sedentário nos diferentes domínios 
é dependente de diversos fatores: sexo, faixa etária e condição 
socioeconômica (MIELKE et al., 2014). Em geral, homens, 
adultos jovens e indivíduos de maior condição socioeconômica 
apresentam maior comportamento sedentário no transporte, em 
uso de computador e no trabalho.

Em 2017, a Rede de Pesquisa em Comportamento Sedentário 
(Sedentary Behaviour Research Network) elaborou um consenso 
sobre termos e conceitos relacionados ao comportamento seden-
tário (TREMBLAY et al., 2017). Dentre os termos e conceitos, 
destacam-se: i) inclusão da “posição deitada” como uma forma 
de comportamento sedentário; ii) definição de um período de 
comportamento sedentário (10 minutos ininterruptos); iii) divisão 
do tempo em tela em comportamento sedentário e ativo. Além 
disso, o documento classificou os indivíduos em prolongers, que 
são aqueles que acumulam tempo sedentário em longos períodos 
contínuos, e breakers, que são aqueles que acumulam tempo seden-
tário com frequentes interrupções (ex.: ficar em pé, caminhar).

Mensuração do comportamento sedentário

As técnicas para se mensurar o comportamento sedentário são 
diversas. Elas podem ser classificadas em medidas de critérios, que 
são medidas referidas como “padrão-ouro” (calorimetria indireta, 
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água duplamente marcada e observação direta), medidas objetivas, 
(acelerômetro e inclinômetro) e medidas subjetivas (questionários, 
diários, recordatórios, entrevistas). Para a escolha do instrumento, 
deve-se considerar a importância da precisão da medida, pratici-
dade, disponibilidade e objetivo. Nesta seção, iremos apresentar 
alguns instrumentos utilizados para mensuração do compor-
tamento sedentário (AINSWORTH; PREGONERO; RIVIÈRE, 
2017; AINSWORTH; RIVIE’RE; FLOREZ-PREGONERO, 2018; 
MARSHALL; WELK, 2008; TANAKA, 2015).

 As medidas de critérios, apesar de excelentes métodos, 
apresentam alto custo, pouca aplicabilidade, além de não provi-
denciar variações de medidas dia a dia ou minuto a minuto. Por 
exemplo, a água duplamente marcada, apesar de ser um método 
não invasivo, apresenta alto custo e pouca utilidade em estudos que 
verificam padrões do comportamento sedentário. Nesse sentido, 
métodos de campo que são de baixo custo e boa aplicabilidade têm 
ganhado espaço nessa área. As medidas subjetivas providenciam 
informações qualitativas do tipo, objetivo do comportamento, 
contexto em que o comportamento está sendo realizado e padrões. 
Porém, as medidas subjetivas requerem um certo nível de proces-
samento cognitivo por parte dos participantes, necessitando que 
os participantes pensem e registrem as informações a respeito do 
comportamento sedentário (AINSWORTH; RIVIE’RE; FLOREZ-
PREGONERO, 2018; KONG; TROIANO, 2017; MARSHALL; 
WELK, 2008; TANAKA, 2015).

Por outro lado, as medidas objetivas não necessitam de 
processamento cognitivo dos participantes. Portanto, a percepção 
dos participantes não influencia nos resultados obtidos. Os acele-
rômetros têm ganhado espaço e têm sido utilizados amplamente 
em estudos que avaliam o comportamento sedentário (ATKIN 
et al., 2012; BANKOSKI et al., 2011; MATTHEWS et al., 2008). 
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Resumidamente, essa ferramenta utiliza a aceleração do movi-
mento convertendo forças e mudanças nas resistências em sinais 
elétricos, que passam por filtros e, por fim, são armazenados como 
contagens de movimentos (counts) (KONG; TROIANO, 2017). Tal 
instrumento possibilita a obtenção de dados de volume do compor-
tamento sedentário, por exemplo, tempo gasto em comportamento 
sedentário, em minutos por dia ou por semana, porcentagem do 
dia gasto nesse comportamento, além de medidas de padrões do 
comportamento sedentário; por exemplo: quantos períodos (bouts) 
de comportamento sedentário são realizados durante o dia, de 
quanto tempo são esses períodos, quantas interrupções desses 
períodos ocorrem e em que intensidade são essas interrupções.

Comportamento sedentário e saúde

Em 1968, Saltin et al. (1968) conduziram o estudo sobre 
repouso prolongado no leito e posterior efeito do treinamento 
(Dallas Bed Rest and Training Study), no qual foram investigados 
os efeitos de 20 dias de comportamento sedentário ininterrupto 
em posição deitada sobre variáveis cardiovasculares em cinco 
homens saudáveis jovens (~ 20 anos). Os autores demonstraram 
que o repouso prolongado reduziu o volume cardíaco em 10%, 
consumo máximo de oxigênio em 28%, débito cardíaco máximo 
em 26% e volume sistólico em 29%. Em contrapartida, estes 
prejuízos foram revertidos após 55 dias de treinamento físico. Os 
cinco voluntários foram reavaliados após três e quatro décadas 
(MCGAVOCK et al., 2009; MCGUIRE et al., 2001). De forma inte-
ressante, esses indivíduos foram reavaliados após 30 (MCGUIRE 
et al., 2001) e 40 (MCGAVOCK et al., 2009) anos. Os resultados 
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mostraram que 20 dias de comportamento sedentário ininterrupto 
geraram prejuízos maiores que 30 anos de envelhecimento sobre 
a capacidade cardiorrespiratória, avaliada pelo consumo máximo 
de oxigênio. Após 40 anos os prejuízos foram semelhantes aos 20 
dias de repouso prolongado no leito.

A natureza prolongada e ininterrupta do comportamento 
sedentário imposto no Dallas Bed Rest and Training Study 
(SALTIN et al., 1968) tem limitações quanto à validade externa, 
contudo, estudos demonstram que 3-4 h diárias de comportamento 
sedentário ininterrupto é suficiente para aumentar o risco cardio-
metabólico (BISWAS et al., 2015; EKELUND et al., 2016; REZENDE 
et al., 2016). Uma revisão sistemática com metanálise (BISWAS 
et al., 2015) demonstrou que indivíduos que passam mais tempo 
em comportamento sedentário (i.e. > 7 horas por dia) têm maior 
incidência de diabetes (90%), doença cardiovascular (14%) e, conse-
quentemente, morte precoce (24%), comparado aos seus pares com 
menor comportamento sedentário. Estima-se que o comportamento 
sedentário é responsável por 3,8% das mortes no mundo por ano 
(433 mil mortes ao ano), e sua eliminação aumentaria a expectativa 
de vida mundial em 0,28 anos (REZENDE et al., 2016).

Além do tempo diário de sedentarismo, o padrão do 
comportamento sedentário (em períodos longos ou curtos) 
influencia na saúde cardiometabólica e mortalidade. Diaz et al. 
(2017) verificaram, por meio de acelerometria, que indivíduos com 
períodos de comportamento sedentário acima de 12,4 minutos 
possuem duas vezes mais chance de morte comparado aos indi-
víduos com períodos de comportamento sedentário abaixo de 7,7 
minutos. Assim, o comportamento sedentário deve ser reduzido 
e interrompido tanto quanto possível.

Diretrizes recomendam a redução e interrupção frequente 
do tempo em comportamento sedentário para a manutenção ou 
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melhora da saúde cardiometabólica, entretanto, ainda não há 
pontos de corte definidos sobre a relação comportamento seden-
tário e saúde cardiometabólica (YOUNG et al., 2016; GARBER 
et al., 2011). Uma revisão com metanálise envolvendo estudos 
prospectivos (KU et al., 2018) indicou que o ponto de corte de 
tempo sedentário para aumento do risco de morte é de 9 horas, 
medido de forma objetiva (acelerometria). Em relação a medidas 
subjetivas (questionários e recordatórios), o ponto de corte é de 7 
horas por dia de comportamento sedentário (KU et al., 2018). Em 
relação ao padrão de acumulação de tempo sedentário, estudos 
apontam que períodos acima de 20 minutos de comportamento 
sedentário ininterruptos devem ser evitados (BENATTI et al., 2017; 
DUNSTAN et al., 2012; LARSEN et al., 2014; PEDDIE et al., 2013).

É importante destacar que a inatividade física e o 
comportamento sedentário são fatores de risco independentes 
para saúde cardiometabólica. Indivíduos fisicamente ativos (que 
cumprem 150 minutos semanais de atividade física em intensi-
dade moderada ou 75 minutos em intensidade vigorosa) e que 
possuem um alto comportamento sedentário possuem um maior 
risco cardiometabólico quando comparado aos seus pares com 
menor tempo de comportamento sedentário (BISWAS et al., 2015; 
EKELUND et al., 2016). O estilo de vida fisicamente ativo (cumprir 
as recomendações de atividade física) e sedentário (alto tempo 
diário em comportamento sedentário) é cada vez mais comum 
na era digital. Esse perfil tem sido definido “batata de sofá ativo” 
(“active couch potato”) (OWEN et al., 2010). Portanto, é possível 
que um indivíduo possa ser fisicamente ativo e apresentar alto 
comportamento sedentário na sua rotina diária. Apesar da ativi-
dade física moderada a vigorosa atenuar o risco de morte advindo 
do alto comportamento sedentário, este risco é eliminado apenas 
naqueles indivíduos que triplicam a recomendação de atividade 
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física (EKELUND et al., 2016; MATTHEWS et al., 2016), ou seja, 
que realizam 60-75 minutos por dia de atividade física moderada a 
vigorosa durante 7 dias da semana. O cumprimento deste volume 
de atividade física é improvável para não atletas e, portanto, a 
redução e interrupção do comportamento sedentário deve ser 
amplamente encorajada, assim como a realização de, pelo menos, 
150 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana.

Interação da atividade física e comportamento 
sedentário com saúde cardiometabólica

Durante as 24 horas do dia, o tempo é distribuído entre 
sono e comportamentos sedentário e ativo (TUDOR-LOCKE et 
al., 2011). A população americana utiliza 33% do tempo diário 
em sono, 3% em atividade física moderada a vigorosa e o tempo 
remanescente é dispendido em comportamento sedentário e 
atividade física leve, que são dependentes do tipo de ocupação 
(sedentária ou ativa). Assim, os indivíduos que têm ocupação 
sedentária passam 72% do tempo da vigília em comportamento 
sedentário. Como dito anteriormente, a saúde cardiometabólica 
é associada negativamente ao sedentarismo e positivamente 
associada ao comportamento ativo (atividade física com gasto 
maior ou igual a 1,5 equivalente metabólicos). Portanto, o tempo 
em comportamento sedentário deve ser realocado para o tempo 
em comportamento ativo tanto quanto possível.

Nesse sentido, modelos teóricos de substituição isotemporal 
têm apontado benefícios na realocação do tempo em comportamento 
sedentário por comportamentos ativos. Por exemplo, a realocação 
isotemporal de uma hora de comportamento sedentário para a 
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posição em pé, para caminhada e para atividade física moderada 
a vigorosa reduz o risco de morte em 4%, 10% e 10%, respectiva-
mente, em adultos e idosos (STAMATAKIS et al., 2015). Em idosos 
que realizam menos de duas horas diárias de atividade física, a 
substituição de uma hora diária de comportamento sedentário por 
atividade física leve ou atividade física moderada a vigorosa reduz 
o risco de morte em 19% e 42%, respectivamente (MATTHEWS et 
al., 2016). Quanto aos fatores de risco cardiometabólicos, Buman et 
al. (2014) verificaram que a substituição de 30 minutos de compor-
tamento sedentário por 30 minutos de atividade física moderada 
a vigorosa reduz a circunferência da cintura em 2,4% e os níveis 
de glicose em 1,7%, insulina em 10,7% e triglicerídeos em 8,5% na 
população adulta. Com a substituição isotemporal de 30 minutos 
de comportamento sedentário por atividade física leve houve uma 
redução de 1,9% de triglicerídeos e 2,4% de insulina.

Apesar de a atividade física moderada a vigorosa ter um 
maior impacto sobre a saúde cardiometabólica, o esforço exigido 
nestas intensidades limita um alto volume diário. Assim, a 
atividade física leve parece ser uma alternativa mais viável para 
redução expressiva do comportamento sedentário. Por este motivo, 
atividade física leve, comumente relacionada à atividade física não 
estruturada possui uma importante participação no dispêndio 
energético diário, apresentando maior participação comparado 
ao exercício físico (MELANSON, 2017).
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Interrupção regular do comportamento 
sedentário e saúde cardiometabólica

Como dito anteriormente, evidências epidemiológicas 
demonstram os benefícios da redução e interrupção do compor-
tamento sedentário sobre morbimortalidade. A partir disso, 
pesquisadores australianos deram início às investigações a respeito 
dos efeitos agudos da interrupção regular do comportamento 
sedentário sobre parâmetros cardiometabólicos (DUNSTAN et 
al., 2012; LARSEN et al., 2014). Os estudos publicados pelo grupo 
demonstraram que a interrupção do comportamento sedentário 
com 2 minutos de caminhada leve ou moderada após uma refeição 
reduz o aumento da glicemia e insulina em 24 - 30% e a pressão 
arterial sistólica e diastólica em 2-3 mmHg, comparada a cinco 
horas de comportamento sedentário ininterrupto, em adultos de 
45 a 65 anos com excesso de peso.

Posteriormente, pesquisadores investigaram se a interrupção 
do comportamento sedentário com a posição em pé é suficiente 
para gerar benefícios cardiometabólicos agudos, principalmente 
em trabalhadores de ocupação sedentária. Foi demonstrado que 2 
minutos em pé a cada 20 minutos de comportamento sedentário 
não reduz os níveis de glicemia, insulina e pressão arterial em 
adultos não obesos (BAILEY; BAILEY; LOCKE, 2014). Por outro 
lado, a substituição total do comportamento sedentário pela 
posição em pé durante o período pós-prandial reduziu a glicemia 
pós-prandial em 43% em adultos não obesos (BUCKLEY et al., 
2014). Ainda, 30 minutos em pé a cada 30 minutos de comporta-
mento sedentário durante cinco dias de trabalho reduz a glicemia 
pós-prandial do dia seguinte em trabalhadores de ocupação 
sedentária com excesso de peso, mas sem modificação nos níveis 
de insulina e triglicerídeos (THORP et al., 2014). Portanto, parece 
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que a interrupção do comportamento sedentário com atividade 
física muito leve em adultos saudáveis pode atenuar a glicemia 
pós-prandial, desde que a interrupção tenha alto volume (inter-
rupção acima de 30 minutos).

Características individuais como idade, estado nutricional e 
nível de atividade física parecem exercer influência sobre benefício 
cardiometabólico decorrente da redução e interrupção do compor-
tamento sedentário. Por exemplo, em adultos e idosos com excesso 
de peso, 2 minutos de atividade física leve a cada 20 minutos de 
comportamento sedentário reduz os níveis de glicemia, insulina 
e pressão arterial durante o período pós-prandial (DUNSTAN et 
al., 2012; LARSEN et al., 2014). Contudo, quando este protocolo 
é realizado por adultos jovens não obesos, há redução apenas 
na glicemia pós-prandial, e este benefício é limitado apenas aos 
indivíduos fisicamente inativos (BAILEY; BAILEY; LOCKE, 2014; 
HANSEN et al., 2016). Além disso, em adultos jovens, 8 minutos 
de atividade física moderada a cada hora não é suficiente para 
reduzir os níveis pós-prandiais de glicose, insulina e triglicerídeos 
(ALTENBURG et al., 2013), enquanto que, em mulheres pós-meno-
pausadas com desregulação glicêmica, 5 minutos em pé a cada 30 
minutos ao longo de 7,5 h reduz os níveis pós-prandiais de glicemia 
e insulina em 34% e 20%, respectivamente (HENSON et al., 2016). 
Em conjunto, parece que sujeitos com maior quantidade de fatores 
de risco cardiometabólicos são mais responsivos à interrupção 
regular do comportamento sedentário.
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Interrupção do comportamento 
sedentário e adição de exercício físico 
sobre a saúde cardiometabólica

Tanto a interrupção regular do comportamento sedentário 
quanto uma sessão de exercício físico geram benefícios agudos em 
indicadores da saúde cardiometabólica. A partir disso, pesquisa-
dores têm tentado comparar os benefícios da redução e interrupção 
do comportamento sedentário versus a realização de exercício físico 
mantendo comportamento sedentário prolongado. Inicialmente, 
foi verificado que acumular 30 minutos de caminhada moderada 
em períodos de 1 minuto e 40 segundos a cada 30 minutos de 
comportamento sedentário é superior à realização de 30 minutos 
contínuos seguido de 8 horas de comportamento sedentário sobre 
a glicemia e insulina pós-prandial em adultos com excesso de peso. 
Porém, foi encontrada redução na resposta trigliceridêmica apenas 
na sessão com exercício contínuo (PEDDIE et al., 2013).

Duvivier et al. (2013) submeteram adultos jovens não 
obesos a quatro dias de: i) alto comportamento sedentário (14 
horas); ii) alto comportamento sedentário (13 horas) seguido 
de 1 hora de exercício vigoroso e; iii) alta atividade física leve 
(27,5 mil passos e 3 horas em pé). Na manhã após as sessões, 
os autores verificaram que alto volume de atividade física leve 
aumentou a sensibilidade à insulina (17 a 34%) e reduziu os níveis 
pós-prandiais de insulina (10 a 26%) e triglicerídeos (18% a 22%), 
comparada às sessões com alto comportamento sedentário. 
Ademais, o exercício vigoroso não atenuou o impacto do alto 
comportamento sedentário sobre as respostas metabólicas.

Em outro estudo, os mesmos autores submeteram 19 idosos 
com diabetes tipo 2 a quatro dias de: i) alto comportamento 
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sedentário (14 horas); ii) alto comportamento sedentário (13 horas) 
seguido de 1 hora de exercício em intensidade moderada a vigorosa 
e; iii) alta atividade física leve (17,5 mil passos e 3 horas em pé). Foi 
verificado que as sessões com exercício com aumento da atividade 
física leve reduziram 5% da glicemia de 24h no quarto dia de sessão 
e em 25% os níveis pós-prandiais de triglicerídeos na manhã do dia 
seguinte, comparado a sessão de tempo sentado prolongado e inin-
terrupto. Contudo, somente a sessão com aumento da atividade 
física leve reduziu insulina na manhã do dia seguinte. Apesar dos 
interessantes achados a favor da substituição do comportamento 
sedentário por atividade física leve, deve-se ressaltar que os volun-
tários tiveram que cumprir 2-3 vezes a recomendação de passos por 
dia, e foram expostos a um tempo excessivo de comportamento 
sedentário nas demais sessões, o que limita a aplicabilidade prática 
destes resultados (DEMPSEY; GRACE; DUNSTAN, 2016).

Além disso, estas respostas são alteradas quando a realo-
cação do tempo em comportamento sedentário é realizada 
com diferentes volumes e intensidades de atividade física. Por 
exemplo, 30 minutos de atividade física moderada reduz os valores 
pós-prandiais da glicemia e triglicerídeo na manhã do dia seguinte 
em adultos não obesos, enquanto a interrupção do comportamento 
sedentário em pé (6 × 45 minutos) a cada 15 minutos não apre-
sentou impacto sobre essas variáveis (MIYASHITA et al., 2013). 

Bhammar et al. (2017) investigaram os efeitos cardio-
metabólicos de 30 minutos de atividade física moderada versus 
interrupção do comportamento sedentário com atividade física 
moderada (21 × 2 minutos, a cada 20 minutos) ou vigorosa (8 × 1 
minutos, a cada 1 hora) em adultos com excesso de peso. Ambas 
as sessões reduziram a glicemia pós-prandial, mas com maior 
redução na sessão de exercício físico, comparada as demais sessões, 
como também maior redução foi encontrada com a interrupção do 
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comportamento sedentário em intensidade moderada. Além disso, 
apenas a sessão com exercício físico reduziu a pressão arterial.

Recentemente, nosso grupo de pesquisa verificou que 
uma sessão de exercício intervalado de alta intensidade de baixo 
volume (10 × 1 minuto na velocidade máxima em esteira, inter-
calado por 1 minuto de intervalo passivo) não reduz glicemia, 
pressão arterial e triglicerídeos, comparado a 10 horas de 
comportamento sedentário sem exercício físico. Por outro lado, 
5 minutos de caminhada a cada 20 minutos reduz 30% a glicemia 
e 1,5 mm Hg por hora na pressão arterial diastólica de adultos 
com excesso de gordura corporal quando comparado a 10 horas 
de tempo sentado (FREIRE et al., 2019).

Portanto, os estudos sugerem que a superioridade entre 
adicionar exercício físico ou reduzir o comportamento sedentário 
depende, principalmente, do volume e intensidade da interrupção 
do comportamento sedentário, visto que os benefícios são direta-
mente relacionadas a estas variáveis, e do tempo de comportamento 
sedentário imposto, pois, mesmo 1 hora de exercício físico parece 
não eliminar o prejuízo do comportamento sedentário prolongado 
e excessivo ( ≥ 13 h) sobre marcadores de saúde cardiometabólica. 

Tendo em vista que a inatividade física e o sedentarismo são 
fatores de risco cardiometabólicos independentes, teoricamente, 
o cenário mais adequado seria a combinação do exercício físico e 
interrupção regular do comportamento sedentário. Entretanto, do 
melhor do nosso conhecimento, apenas dois estudos investigaram 
os efeitos agudos isolados e combinados do exercício físico e da 
interrupção do comportamento sedentário sobre indicadores 
cardiometabólicos (BENATTI et al., 2017; HOMER et al., 2017).

Bennati et al. (2017) verificaram que a combinação de 
30 minutos de atividade física moderada com interrupção 
frequente do comportamento sedentário em pé (15 minutos a 
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cada 30 minutos) apresenta maior redução dos níveis de insulina 
pós-prandiais durante a sessão e na manhã seguinte, comparada 
ao exercício físico e interrupção regular do comportamento 
sedentário de forma isolada. Homer et al. (2017) investigaram 
os efeitos isolados e combinados de 30 minutos de atividade 
física moderada e da realização de 2 minutos de atividade física 
moderada a cada 30 minutos de comportamento sedentário sobre 
parâmetros cardiometabólicos na manhã seguinte, e verificaram 
que a combinação de ambos reduziu apenas os níveis de triglicerí-
deos de jejum, comparada às estratégias isoladas. Ressalta-se que 
este estudo foi composto por adultos jovens e eutróficos, o que 
pode explicar a baixa responsividade à combinação dos proto-
colos. Assim, são necessários mais estudos a fim de esclarecer as 
vantagens da adição de exercício físico juntamente com a redução 
e interrupção do comportamento sedentário, especialmente em 
adultos com fatores de risco.

Considerações finais

O comportamento sedentário deve ser considerado como 
um fator de risco independente para morbimortalidade cardiome-
tabólica. Nesse sentido, a população deve atentar que ficar sentado 
de forma prolongada e ininterrupta diariamente, comportamento 
sedentário mais comum na sociedade contemporânea, é uma 
forma confortável e prazerosa de aumentar o risco para doenças 
cardiovasculares e metabólicas ao longo do tempo. Portanto, uma 
mensagem simples que deve ser massificada é: sente menos, ande 
mais e exercite-se!
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Introdução

No decorrer da trajetória político-histórica da Educação Física 
brasileira, identificamos diferentes transformações teóricas, 
legais e pedagógicas que impulsionaram pesquisas, reflexões e 
ações nos currículos e programas de formação inicial e conti-
nuada de professores, bem como na própria prática profissional 
(SOUZA NETO et al., 2004). Atualmente, reconhecemos a 
conexão existente entre a cultura, a mídia e a sociedade, que 
podemos nomear como processo de midiatização (HJARVARD, 
2014). Esse processo produz diferentes transformações, que 
somadas à expansão das tecnologias digitais, elaboram elementos 
culturais significativos na sociedade contemporânea, mobili-
zando códigos, hábitos e valores diferentes de outros contextos, 
que denominamos de cultura digital.

Diferentes pesquisas foram realizadas no Brasil sobre 
formação e atuação de professores no diálogo com a cultura 
digital (FANTIN, 2012). A Educação Física, não diferente, 
tem se aproximado desses estudos no decorrer das últimas 
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décadas (BETTI, 1997; 2003; PIRES, 2000, 2008; SANTOS et 
al., 2014; ARAÚJO; MARQUES; PIRES, 2015). Ao focarmos 
na formação de professores de Educação Física, identificamos 
que os primeiros diálogos iniciaram nos últimos anos do século 
XX, tendo ampliação no debate nas primeiras décadas do século 
XXI (SOUZA JUNIOR, 2018). Nesse sentido, pretendemos neste 
capítulo ref letir sobre a formação continuada de docentes de 
Educação Física no diálogo com a cultura digital. 

Conduzimos as reflexões em dois tópicos. No primeiro tópico 
– a formação docente e a sociedade contemporânea – refletimos 
sobre a experiência vivida corporalmente como elemento intrínseco 
do processo de formação no diálogo com o mundo e com os outros, 
colocando em debate a construção dos saberes e sua relação com a 
formação em meio ao contexto sociocultural, dando destaque ao 
processo de midiatização. O segundo tópico – formação docente 
no diálogo com a cultura digital – discutimos algumas experiências 
com a formação continuada de docentes de Educação Física no 
diálogo com a cultura digital, apontando algumas reflexões.

A formação docente 
e a sociedade contemporânea

A nossa compreensão de formação está centralizada no próprio 
sujeito que se forma. Nesse sentido, a formação configura-se enquanto 
a própria construção do sujeito, que por meio da experiência no 
mundo e com os outros corporalmente se realiza (DOMINICÉ, 2012; 
HEIDEGGER, 2005; MERLEAU-PONTY, 1994).

Esse sujeito de experiências está aberto às possibilidades que 
o mundo proporciona, enquanto uma disponibilidade formativa 
na construção de sua subjetividade (BONDÍA, 2002). Dessa forma, 
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a experiência é, ao mesmo tempo, um produto e um processo 
acumulado no decorrer da vida, enquanto um momento ativo e 
passivo, com resultados objetivos, no entanto, com significações 
subjetivas (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2013).

A formação, portanto, está vinculada ao próprio movi-
mento histórico de si no diálogo com a sociedade e a cultura, ou 
seja, em uma construção histórico-cultural (VIGOTSKI, 2007). 
Nesse sentido, a formação só pode ser compreendida em sua 
vinculação ao sujeito histórico, e suas contingências vividas pela 
experiência corporalmente vivida no encontro com o mundo e 
com os outros. É no encontro, portanto, que acontecem as inte-
rações, dando evidência ao processo, o que anuncia a reflexão 
realizada por Freire (2016, p. 25):

Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto 
de raiva ou de amor, um poema, uma tela, uma canção, 
um livro têm por trás de si uma única razão [...]. Por 
isso é que a mim me interessou sempre muito mais a 
compreensão do processo em que e como as coisas se 
dão do que o produto em si.

No processo das relações que a experiência se dá, elaborando a 
historicidade de si próprio, é que se constitui a sua própria formação, 
pessoal e profissional, logo, em sua formação docente. Tal formação 
é nutrida por múltiplos saberes, não como um mecanismo de trans-
ferências ou acúmulos de informações, mas enquanto produções 
de conhecimentos elaborados no contexto vivido, por meio de 
relações (FREIRE, 2015). É nesse sentido que podemos pensar em 
uma análise por meio das “relações com o saber” para compreender 
a formação docente, pois, o saber não está desvinculado de um 
sujeito, sendo elaborado na relação que este estabelece com diferentes 
saberes, o mundo e os outros (CHARLOT, 2000). Assim, “o saber é 
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sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 
realizar um objetivo qualquer” (TARDIF, 2002, p. 11).

Essa relação com o saber acontece a partir de uma mobili-
zação interna, que expressa uma certa disposição dos humanos 
para um constante movimento de significações (CHARLOT, 
2000). Essas significações, por sua vez, são sempre vinculadas 
a alguém que atribui significado, ou seja, a significação não se 
dá por si própria, na medida em que 

algo pode adquirir sentido, perder seu sentido, mudar de 
sentido, pois o próprio sujeito evolui, por sua dinâmica 
própria e por seu confronto com os outros e o mundo 
(CHARLOT, 2000, p. 57).

É por meio dessa reflexão que podemos falar em saberes 
docentes, que estão vinculados a essa trajetória histórica de 
significações que os professores constroem em sua prática 
profissional. Os saberes docentes, portanto, são elaborados 

[...] na confluência entre várias fontes de saberes prove-
nientes da história de vida individual, da sociedade, da 
instituição escolar, dos outros atores [e atrizes] educativos, 
dos lugares de formação, etc. (TARDIF, 2002, p. 64). 

Essa confluência é produto e processo da formação pessoal e 
profissional durante a vida, não resultando em algo desvinculado 
da própria experiência vivida corporalmente.

Nessa experiência escolar, na qual os docentes estão 
inseridos e nelas incorporando e produzindo constantemente 
saberes, perpassa uma historicidade vinculada a estruturas que 
criaram um modelo tradicional de escola, docente e discente, que 
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se apresenta como desafio contemporâneo, na visualização das 
possibilidades de uma escola pautada pela sua própria realidade 
cultural. Assim, a formação continuada de docentes ganha uma 
dimensão relevante para possibilitar experiências profissionais 
que promovam reflexões sobre os saberes acumulados, possibi-
litando a ressignificação dos saberes, consequentemente a sua 
própria formação e prática profissional.

De acordo com Nóvoa (2009), para qualificar a reflexão 
sobre as propostas de formação continuada, é necessário o apon-
tamento de cinco fundamentos: I) a valorização da dimensão 
empírica; II) a construção da formação tendo a prática profis-
sional como horizonte; III) a consideração da dimensão pessoal 
dos docentes; IV) promoção do trabalho colaborativo; e V) o 
compromisso com a responsabilidade pública.  Em acordo, reco-
nhecemos que outros elementos aparecem como desafios para a 
reflexão sobre a formação docente, como as constantes relações 
contemporâneas com as novas linguagens, técnicas e valores 
emergentes da cultura digital, que conforme Imbernón (2009, p. 
18), mobiliza a necessidade de “[...] analisar o que funciona, o que 
devemos abandonar, o que temos de desaprender, o que é preciso 
construir de novo ou reconstruir sobre o velho.”

Em meio a sociedade contemporânea, portanto, emergem 
diferentes desafios para a formação docente. Em acordo com 
Imbernón (2009), alguns dos desafios consistem na restrutu-
ração da própria organização social, nas mudanças envolvendo 
os meios de transmissão e armazenamento de informação, na 
evidenciação de uma sociedade multicultural, bem como no 
desmonte do Estado moderno pela imposição da ideologia 
neoliberal. Posto isto, leva-nos a necessidade de ampliar o 
entendimento desse contexto sociocultural para pensar a 
própria formação continuada de docentes.
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É perceptível que vivemos um processo de midiatização, 
na qual a cultura, a sociedade e a mídia estão em ampla conexão, 
modificando as diferentes estruturas sociais, os modos como 
acessamos e produzimos informação e saberes (HJARVARD, 2014). 
Esse processo possui seus alicerces na expansão da globalização 
financeira, na instrumentalização técnica da própria vida, no 
imperativo do individualismo e consumismo (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2011; SILVERSTONE, 2002). Outro destaque da atua-
lidade é a expansão do universo digital, por meio de seus espaços 
de interconexões de sistemas de trocas de dados, no qual estão 
agregados a internet, os sistemas de redes telefônicas, satélites entre 
outros mecanismos, que chamamos de ciberespaço (LÉVY, 1999).

São essas transformações que estão reestruturando as dife-
rentes relações comunicativas atuais, modificando o modo como 
os sujeitos constroem a sua própria trajetória histórica, ou seja, a 
sua formação. Nesse sentido, percebemos a constituição da cultura 
digital que reflete um constante acúmulo coletivo de experiências, 
traduzindo-se em hábitos, valores e códigos culturais distintos 
daqueles vivenciados em outros contextos. Surge, portanto, um 
distanciamento geracional referente às relações nos espaços sociais, 
que está também ligado as questões de classes sociais, questões 
raciais, contextos regionais e etc.

A escola, com um dos diversos espaços sociais, convive 
com a cultura digital de diferentes formas. Para os docentes, 
de certo modo, a cultura digital tem gerado um desconforto, 
que para Pretto (2010) está ligado a elementos geracionais, entre 
outros. A cultura digital tem alicerçado a construção subjetiva 
das novas gerações, possibilitando outros modos de convivência 
sociocultural na contemporaneidade, que problematizam a 
própria modelo escolar da atualidade.
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Diante desse cenário e da nossa compreensão de formação, 
é colocado em perspectiva a importância da ref lexão sobre a 
formação docente, reconhecendo o professor em sua historicidade, 
para que seja possível o reconhecimento de si como sujeito histórico 
no mundo corporalmente, que pode ressignificar sua formação 
e atuação profissional. Diferentes autores, portanto, buscam 
aproximação ao tema das tecnologias digitais de forma distinta 
da simples incorporação dessas tecnologias como ferramentas 
de auxílio a prática profissional (PRETTO, 2010); destacando a 
compreensão da cultura digital como possibilidade de linguagem, 
que ressignificam a formação e atuação profissional no encontro 
com o mundo e com os outros.

Muitos docentes em atuação profissional, no entanto, foram 
formados em suas graduações por currículos que destacavam 
uma perspectiva instrumental na aproximação com a tecnologia 
digital, corroborando com os diferentes discursos que anunciam 
tal concepção, que está centralizada nos dispositivos tecnológicos 
como ferramentas didáticas. Por essas razões, os programas de 
formação continuada para os docentes em atuação profissional 
na educação básica são oportunidades para refletir sobre a cultura 
digital na perspectiva da problematização da 

visão de que basta oferecer informações, conteúdos e 
trabalhar a racionalidade do professor de forma pontual 
para garantir o domínio de novos conhecimentos e 
mudanças nas posturas e formas de agir (FANTIN; 
RIVOLTELLA, 2012, p. 135).   

Foi a partir desse debate colocado que houve dife-
rentes movimentos para pensar as tecnologias digitais nos 
contextos formativos, muitas delas centradas em uma proposta 
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instrumental. Um desses exemplos consiste no conceito de 
mídia-educação, que se define 

como uma educação que é ‘com, para e através’ da mídia. 
A educação ‘para’ a mídia diz respeito à apropriação crítica 
sobre os conteúdos, sobre as mensagens. A educação ‘com’ 
a mídia é o uso da mídia como ferramenta didática, como 
instrumento de apoio para o professor que está atuando 
na sala de aula (por exemplo, com projetor multimídia, 
computador) [...]. Enfim, a educação é também educação 
‘através’ da mídia. Essa última dimensão diz respeito, 
sobretudo, à habilidade de produção na escola, onde 
a educação acontece por meio do trabalho que organi-
zamos e propomos às crianças e jovens em sala de aula 
(RIVOLTELLA, 2012, p. 23).

Assim, é necessário visualizar essas e outras experiências 
formativas para delas encontrarmos perspectivas interessantes 
para a elaboração de fundamentos que ajudem na consolidação 
de uma formação continuada de docentes em atuação profissional 
no diálogo com a cultura digital.

Formação docente em Educação Física 
no diálogo com a cultura digital

Um importante movimento de aproximação das tecnologias 
digitais nas escolas e na formação dos professores consiste no 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), que teve 
como objetivo a criação de salas de informática nas escolas brasi-
leiras e de proporcionar formação técnica para os docentes. Muitas 
pesquisas apontam sobre as dificuldades que o ProInfo enfrentou 
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para alcançar as suas metas, ficando evidenciado o equívoco do 
projeto em focalizar nas salas de informática e seus dispositivos, e 
não na formação dos docentes (MARTINS; FLORES, 2015).

Tornando-se grandes depósitos de equipamentos digitais, as 
salas de informáticas ficaram restritas ao uso supervisionado pelos 
docentes com fins de pesquisa na internet sobre determinados 
temas, como ficou registrado nas pesquisas de Mendes (2008) no 
contexto da formação continuada de docentes de Educação Física, 
bem como na investigação de Souza Junior (2015) situada em uma 
experiência pedagógica com a Educação Física escolar.

A formação docente em Educação Física ganha volume na 
produção acadêmica da área no século XXI (MAGRIN; SIMÕES; 
MOREIRA, 2014), no entanto, é importante o destaque do 
pioneirismo de Pires (2000), com sua tese que tematiza a cultura 
midiática no ambiente de formação inicial em Educação Física, 
tendo como fundamentação a teoria crítica da Escola de Frankfurt 
e a teoria latino-americana de comunicação (PIRES, 2000).

Ao focalizarmos na formação continuada de docentes de 
Educação Física, que estabeleceram diálogos com a cultura digital, 
de modo distinta a uma perspectiva instrumental e diagnóstica, 
destacamos três dissertações. A dissertação de Mendes (2008), 
que realiza uma pesquisa-ação com os professores do município 
de Florianópolis, por meio de um curso de formação continuada 
tematizando a mídia-educação. Essa pesquisa teve dois momentos, 
a primeira consiste na própria oficina sobre a mídia-educação, com 
onze docentes, e a segunda na investigação de como os participantes 
utilizaram os saberes da oficina em suas práticas pedagógicas.

Segundo Mendes (2008, p. 72), foi observado em uma das 
ações dos professores que fizeram a oficina, um “efeito multipli-
cador de formação”, devido à incorporação de outros três docentes 
da escola que não participaram anteriormente da oficina, porém, 
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tiveram um importante papel durante as experiências propostas 
com a tematização da mídia-educação. Na perspectiva de Mendes 
(2008), foi possível identificar que os docentes compreenderam 
elementos significativos sobre a mídia-educação, propondo 
diálogos com a mídia em outras dimensões, para além da instru-
mental, como a criticidade e a produção. Dessa forma, Mendes 
(2008) reconhece a importância de espaços formativos que propor-
cionem experiências que ressignifiquem a própria formação, logo, 
a sua atuação profissional.

A segunda dissertação que pretendemos apresentar trilhou 
caminhos semelhantes, novamente tendo como participantes 
das pesquisas os docentes do município de Florianópolis, no 
entanto, estabelecendo um vínculo de diálogos com a equipe de 
professores, composta por docentes de diversas licenciaturas, do 
Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) que tem por objetivo 
“[...] direcionar o trabalho educativo no âmbito das tecnologias nas 
unidades escolares da rede municipal [...]” (BIANCHI, 2009, p. 90).

Utilizando a observação do participante como sustentação 
metodológica, Bianchi (2009) promove interlocuções com dife-
rentes sujeitos em três escolas, englobando docentes de Educação 
Física e pedagogia, bem como os coordenadores das salas de 
informática. Essa interlocução mobilizou a realização de práticas 
pedagógicas com as tecnologias de informação e comunicação 
(TIC), alicerçadas na perspectiva da mídia-educação.

Algo que podemos identificar nas pesquisas de Mendes 
(2008) e Bianchi (2009), consiste na mobilização de alguns dos 
participantes para as relações entre os saberes da historicidade de 
sua formação e atuação, no diálogo com os contextos da cultura 
digital. Nesse sentido, nossa reflexão muda de direção, buscando 
entender quais os fatores que levam alguns docentes a dialogarem 
com a cultura digital enquanto outros não.
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Para Fantin e Rivoltella (2012), são encontradas quatro 
dificuldades no acionamento da cultura digital pelos docentes: 
I) a falta de conhecimento técnico sobre a utilização de algumas 
ferramentas; II) a falta de uma infraestrutura que condicione aos 
meios e as ferramentas tecnológicas; III) a falta de formação inicial 
e continuada com essa temática; e IV) a falta de tempo dos docentes 
para aprender a utilizar. A conclusão que os pesquisadores chegam 
é que a infraestrutura não é algo determinante para o uso ou não da 
cultura digital como possibilidade pedagógica. Nesse sentido, para 
Fantin e Rivoltella (2012), o investimento na formação com o foco 
na cultura digital pode contribuir na mobilização dos docentes. 
Essa contribuição é observada nas pesquisas de Mendes (2008) 
e Bianchi (2009), demonstrando a potencialidade da formação 
continuada que tematiza a cultura digital, como mobilizador de 
práticas pedagógicas que acionem esse diálogo.

A dissertação de Souza Junior (2018, p. 55) propõe um 
segundo momento diante da formação continuada que “[...] 
consiste em entender quais fatores mobilizam os docentes para 
a apropriação da cultura digital em sua formação, e conse-
quentemente, no acionamento em sua atuação profissional.” 
Pesquisando uma média de 50 docentes do município de 
Natal-RN durante um programa de formação continuada que 
teve a cultura digital como tematização, Souza Junior (2018) 
encontrou dois fatores intrínsecos e outro extrínseco que podem 
mobilizar ou desmobilizar os docentes na incorporação da 
cultura digital para a sua formação e atuação.

O fator extrínseco aos docentes consiste no tempo peda-
gógico disponível para o planejamento. Esse fator está ligado 
diretamente às condições objetivas do trabalho docente, como 
tempo disponível em sua carga horária para planejamento e 
formação continuada, um plano de carreira que contribua na 
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efetivação de possibilidades do docente estar em dedicação 
satisfatória a sua profissão, sem a necessidade de se submeter a 
situações de precarização do trabalho. Em Ertmer (1999), é possível 
visualizar o apontamento para essa problemática em relação ao 
acionamento da tecnologia na educação por professores em outros 
países.

Em relação aos fatores intrínsecos aos docentes, são 
destacados dois: I) a concepção de ensino dos docentes; e II) a 
crença na cultura digital como um elemento de relevância para 
pensar a prática pedagógica da Educação Física. Em relação 
ao primeiro fator, é necessário evidenciar que a concepção que 
sustenta o processo de ensino-aprendizagem tem relação com a 
mobilização ou não da cultura digital por parte do docente. Aos 
docentes que não colocam seus alunos como centrais no processo 
pedagógico visualizou-se a tendência por uma não mobilização, 
não só para com a cultura digital, mas para com qualquer outra 
possibilidade de ressignificação de sua prática profissional.

O segundo fator, está interligado com o fator anterior. 
Ele está vinculado a uma relação subjetiva de crença em relação 
à própria cultura digital, que se for negativa dificilmente pode 
mobilizar o docente para uma apropriação da cultura digital e 
seu acionamento em sua atuação. Nas pesquisas de Burne (2017), 
também foram encontradas essas desmobilizações diante das 
crenças pessimistas em relação às tecnologias digitais. É necessário 
destacar, no entanto, que é possível ressignificar essas crenças por 
meio da formação continuada que promovam as relações entre 
saberes, com base nas experiências corporalmente vividas.
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Considerações

A formação continuada de docentes é um horizonte aberto 
de possibilidades de investigação pouco explorado na Educação 
Física. Quando associada à tematização da cultura digital, esse 
quantitativo novamente é reduzido, no entanto, algumas pesquisas 
têm colocado importantes contribuições para esse campo.

Nessas pesquisas, a mídia-educação aparece como um 
conceito de grande relevância para pensar os processos formativos 
em relação ao diálogo com a cultura digital. Entretanto, a litera-
tura internacional, acionada por algumas pesquisas brasileiras, 
apontam para necessidade de buscar compreender os fatores que 
condicionam os docentes a acionarem ou não a cultura digital em 
seus processos formativos e em sua atuação profissional.

O encontro com a cultura digital não deve estar alicerçado 
a uma compreensão que dá centralidade aos dispositivos digitais, 
mas experiências corporalmente vividas dos docentes no diálogo 
entre a cultura digital e os saberes da Educação Física.
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OLHAR SENSÍVEL ÀS DIFERENÇAS: 
UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 
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Maria Aparecida Dias

Para início de conversa: 
despertando o olhar sensível

A escola de hoje se constitui pela diversidade e as diferentes possi-
bilidades de aprendizagem, sendo este um espaço heterogêneo que 
deve proporcionar a construção de saberes por diferentes cami-
nhos, considerando as especificidades de cada educando. Embora 
este seja o caminho,

A educação se estabeleceu visando um grupo imaginário 
de alunos que aprendem, estabelecendo conceitos e crité-
rios que estigmatizaram, influenciando sobremaneira o 
contexto escolar e social. Não podemos esquecer que os 
padrões que regem o funcionamento da escolarização 
tendem à homogeneização [...]. Sendo assim, percebe-se 
a criação de um aluno ideal bem distante do aluno real, 
expondo os estudantes a uma situação de exclusão em todos 
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os níveis, corroborando para o fracasso, marginalização e 
evasão escolar (BARROS; FUMES, 2009, p. 182-183).

Diante disso, percebemos que a escola, ao prever um 
alunado que atenda às características preestabelecidas e homoge-
neizada, estabelece padrões ideais que se distanciam da pluralidade 
que compõe o âmbito escolar. O que limita e torna excludente o 
acesso ao processo de ensino e aprendizagem, por não atender às 
características idealizadas. 

Ancorados em Dias (2002), no transcorrer da história 
da educação possui como abordagem a dicotomia entre corpo 
e mente, resultante das concepções reducionistas e tecnicistas 
que não consideram as diferenças, entre elas: gordo/magro, com 
deficiência/sem deficiência, feio/bonito, perfeito/imperfeito etc., 
engrandecendo as dificuldades do sujeito ao invés das possibili-
dades e desvalorizando a história que cada um possui.

Percebemos então que a sociedade, incluindo também 
o espaço escolar, estabelece categorizações que agrupam os 
indivíduos em determinados padrões, tornando-os evidente as 
diferenças existentes na sociedade, rotulando as características que 
diferenciam do padrão perfeito estabelecido. Este padrão perfeito 
não considera as especificidades ou a história que cada um carrega, 
as quais fazem parte do ser este corpo que somos. Em relação ao 
corpo da pessoa com deficiência, Dias (2006, p. 52-53) aponta que:

tem uma história impregnada em seu corpo, muitas 
vezes pautada na imobilidade, na dor, na superproteção 
familiar – infelizmente, não necessariamente em função 
da deficiência, mas sim como uma forma de controle e 
de domínio sobre esse indivíduo. Ao controlar o corpo, 
controla-se o próprio sujeito, pois ele é o seu corpo. Não é 
mais possível pensar um corpo fora do homem, fora da sua 
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emoção, fora das suas experiências de vida. O vivido está 
no corpo como uma tatuagem, portanto as suas relações 
sociais, o ser no mundo e reconhecer-se nele perpassa no 
corpo que se é, amplia a sua existência.

Através das possibilidades de aprendizagem, de construção 
e reconstrução a partir do corpo e suas expressões, ao discutir 
sobre o corpo da pessoa com deficiência, a sociedade percebe como 
fator principal as dificuldades e suas limitações, negligenciando a 
potencialidade de ser esse corpo diante da historicidade que está 
marcada. Um corpo que também deve ser incluído nas aulas de 
Educação Física, porém, muitas vezes passa por despercebido pelos 
professores, como se não fizesse parte daquele meio escolar.

No que diz respeito à Educação Física, por muitos anos foi 
estruturada em busca do desenvolvimento de capacidade físicas, 
no qual os alunos reproduziam a linearidade do movimento. No 
entanto, na atualidade já se evidenciam tendências pedagógicas 
que viabilizam a emancipação do corpo e do movimento (MELO, 
2009). 

É por intermédio da apropriação de uma educação inclusiva 
que ultrapassamos os caminhos tracejados na história da Educação 
Física, de uma prática excludente que classificava e distinguia os 
sujeitos por meio da aptidão física, sendo eles aptos ou inaptos às 
vivências corporais. Devido a esses fatores históricos, os profes-
sores sentem dificuldade em refletir e modificar suas aulas, porém 
é fundamental quebrar paradigmas e apreciar as diversas possibili-
dades de se expressar (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014).

No entanto, ainda são principiantes os avanços da Educação 
Física na perspectiva inclusiva, diante do fazer pedagógico do 
professor que favoreça a efetiva participação dos alunos com 
deficiência nas aulas (FERREIRA; DAOLIO, 2014). Pesquisas 
apontam que os estudos no campo da Educação Física inclusiva 
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ainda são incipientes, sendo necessária a ampliação desse leque 
frente à inclusão, sendo estas da área da educação, como também 
da Educação Física (FERREIRA; DAOLIO, 2014). Além disso, 
com relação aos estudos relacionados à formação de professores 
de Educação Física com destaque à inclusão, o número de pesquisa 
é bem inferior acerca das inúmeras pesquisas publicadas da área, 
o que aponta a presença de lacunas nesse aspecto (CHICON; 
PERTELE; SANTANA, 2014).

Em consequência, percebemos a importância de desenvolver 
pesquisas na perspectiva inclusiva no campo da Educação Física, de 
modo que possibilite a reflexão, a significação e ressignificação de 
estratégias que colaborem com a formação docente, considerando 
a subjetividade e a diversidade de cada educando, a fim de estreitar 
as lacunas existentes entre a prática pedagógica e a inclusão. 

O olhar sensível às diferenças

De acordo com Campos, Pannuti e Santos (2010, p. 14), “a 
inclusão social é um processo de diálogo e aprendizagem em que 
todos devem estar incluídos, exigindo novas formas de trabalhar 
cooperativamente a partir da singularidade dos sujeitos”. Com base 
nisso, desenvolver a educação pautada na perspectiva inclusiva 
nos faz refletir sobre a necessidade do respeito às diferenças e às 
características individuais de cada educando, em busca de garantir 
a inclusão de todos no processo de ensino e aprendizagem, a cons-
trução de corpos pensantes e reflexivos, a participação de forma 
efetiva das propostas educacionais, considerando as experiências 
vividas por cada indivíduo, sem estabelecer padrões. 

Corroborando com as ideias de Leucas (2009, p. 17), a inclusão 



Tema 3: Corpo e educação
Olhar sensível às diferenças: Uma proposta de formação continuada em Educação Física

120

não significa apenas estar com, significa muito mais: signi-
fica apoio, respeito mútuo, compreensão, envolvimento, 
cumplicidades, combinação [...]. Inclusão é estar com o 
outro e cuidar uns dos outros.

 Diante disso, é necessário que o professor compreenda que o 
simples fato de o aluno estar em sala de aula não garante a inclusão, 
é necessário ir além e estabelecer o diálogo, a troca de experiências 
entre os indivíduos, ampliando assim, a compreensão de “estar com”, 
o que pode vir a ser mais significativo para todos os alunos à medida 
que se tornam efetivamente atores do processo. 

Chicon (2008) ressalta também que a inclusão nas aulas 
de Educação Física não se dá apenas pela adaptação da disciplina 
para garantir a participação da pessoa com deficiência nas aulas, 
mas sendo necessário, também, a adoção de conteúdos, objetivos 
e metodologias que evidenciem a diversidade, tendo o compro-
metimento com a construção social numa perspectiva inclusiva.

Nessa perspectiva, pensar em práticas inclusivas requer a 
quebra de paradigmas estabelecidos pela sociedade, em busca da 
compreensão da multiplicidade de corpos e das diferentes culturas, 
para que possa despertar as mudanças necessárias, viabilizando 
a diversidade e a ressignificação de novos saberes a partir da 
pluralidade presente no âmbito escolar (MANTOAN, 2004). 

Para discutirmos o fazer pedagógico do professor frente 
à inclusão, nos deparamos com a necessidade de refletir sobre a 
prática educacional e as diferentes dimensões que fazem parte do 
processo de ensino e aprendizagem. No que diz respeito à inclusão:

é produto de uma educação plural, democrática e trans-
gressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma 
crise de identidade institucional que, por sua vez, abala a 
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identidade dos professores e faz com que a identidade do 
aluno se revista de novo significado. 

O direito à diferença nas escolas desconstrói, portanto, o 
sistema atual de significação escolar excludente, norma-
tivo, elitista, com suas medidas e mecanismos de produção 
da identidade e da diferença (MANTOAN, 2004, p. 39).

 Mediante a essa pluralidade que representa o espaço escolar 
e que desestabiliza a todos que idealizam um modelo homogêneo 
de educando, nós, enquanto educadores, devemos buscar estratégias 
de ensino que possibilitem a inclusão de todo e qualquer sujeito. 

Nesse sentido, consideramos a formação continuada como 
um caminho fundamental para o professor, que permite a cons-
trução de saberes, a apropriação de conhecimentos e a qualificação 
profissional, em busca de transformações no fazer pedagógico 
que contribua para a inclusão de alunos com deficiência nas 
aulas de Educação Física. Além disso, Araújo (2009) aponta que o 
compartilhamento de experiências pode favorecer a reflexão sobre 
a prática e possíveis reformulações, sendo então, um importante 
meio para as discussões na perspectiva inclusiva. Diante disso, 
Chicon e Cruz (2017, p. 136) destacam:

a necessidade de investimento em ações de formação 
continuada de professores em prol do aprimoramento 
da prática no sistema educacional como um todo. Cabe 
salientar que não estamos falando de cursos que se 
distanciam da realidade dos profissionais da escola, 
mas sim daqueles que procuram se aproximar dessa 
realidade, trabalhando em parceria com os professores, 
numa perspectiva de pesquisa-ação, isto é, de mergulhar 
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no cotidiano dos sujeitos e, junto com eles, ir buscando os 
meios de resolver os problemas que emergem no dia a dia.

Em vista disso, a formação continuada é essencial para o 
aperfeiçoamento da docência e esse processo formativo torna mais 
significativo quando dialoga com a realidade do professor, permite 
a socialização, troca de experiência e o aproxima para a construção 
dos saberes de maneira colaborativa. Nessa perspectiva, através 
deste espaço, é possível refletir sobre suas práticas a partir do 
compartilhamento do saber, promovendo também o pensar na 
sua realidade a partir da realidade dos demais professores.

Delineando os aspectos metodológicos 

O presente estudo é um recorte da pesquisa de mestrado 
concluída, realizada na linha de pesquisa Educação e Inclusão 
em Contextos Educacionais pelo Programa de Pós-graduação em 
Educação (PPGEd) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Utilizamos como proposta metodológica a abordagem 
qualitativa, que compreende os fatores sociais, as relações as especifi-
cidades e subjetividade entre os indivíduos (RICHARDSON, 2008).

Utilizamos a prática de pesquisa-ação colaborativa, que 
de acordo com Dionne (2007), a pesquisa-ação refere-se a uma 
intervenção coletiva entre pesquisador e atores do processo, 
com vista a modificar uma determinada realidade, através do 
compartilhamento de ideias em busca de mudanças. E de acordo 
com Ibiapina (2008), a pesquisa colaborativa é uma prática que 
está ligada especialmente a situações voltadas ao ambiente 
escolar, em que os educadores e pesquisadores buscam analisar 
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e estabelecer mudanças para a resolução de problemas, a partir 
de investigações e tomada de decisões. 

Neste estudo, discutiremos em específico sobre o 1º 
encontro da formação continuada, desenvolvido no município 
de Ceará-Mirim/RN com vinte professores de Educação Física, 
sendo que um desses professores exerce a função de coordenador 
de Educação Física da Secretaria de Educação Básica do município. 

Para preservar o anonimato dos professores participantes, 
escolhemos nomeá-los com nomes de brincadeiras que fazem 
parte da cultura potiguar. 

Formação continuada na perspectiva inclusiva 

Para o desenvolvimento da formação continuada em Educação 
Física Inclusiva voltada à inclusão de alunos com deficiência nas 
aulas de Educação Física, foram sistematizados seis encontros, com 
temáticas escolhidas a partir do interesse dos professores. 

A proposta de intervenção do 1º encontro, intitulada “Olhar 
sensível à inclusão”, teve como propósito apresentar a proposta da 
formação continuada e despertar o olhar sensível frente à inclusão. 
Para este encontro, desenvolvemos a seguinte pauta: a) Dinâmica: 
de toda cor; b) Apresentação da proposta; c) Árvore da inclusão; 
d) O que sinto de olhos fechados?; e) Avaliação.

Diante do que foi proposto no encontro, percebemos que 
os paradigmas construídos pela sociedade ainda perpassam nos 
dias de hoje de forma estigmatizada, tendo em vista que alguns 
professores buscam entender como as pessoas com deficiência 
convivem em sociedade, desacreditando nas possibilidades de 
viver socialmente como qualquer outro indivíduo. 



Tema 3: Corpo e educação
Olhar sensível às diferenças: Uma proposta de formação continuada em Educação Física

124

Magalhães e Cardoso (2010, p. 54) destacam que “nossa 
atenção se volta especialmente às diferenças consideradas 
desvantajosas e que apresentam significações negativas, levando 
o sujeito ao descrédito social”. Assim sendo, a sociedade não 
reconhece as potencialidades que as pessoas com deficiência têm 
e que precisam ser desenvolvidas, sem priorizar as marcas que 
retratam diferenças nos padrões estabelecidos. 

Com isso, buscar estratégias para que as aulas de 
Educação Física sejam inclusivas faz com que os professores 
saiam da sua zona de conforto para ir além. Diante disso, o 
professor participante aponta:

[...] pra mim é extremamente desafiador essa questão de 
incluir, acredito que para a maioria, mas eu tenho que 
desmistificar isso dentro de mim, é um processo pessoal 
até, como profissional de me sentir capaz todo tempo 
de trazer essas pessoas, porque os sentimentos por elas, 
a empatia, tudo isso eu tenho, mas às vezes eu me sinto 
incapaz de trazer essas possibilidades, eu acho que esse 
convívio com a equipe, com todo mundo vai me trazer, 
nos trazer grandes resultados (BANDEIRINHA, 2019). 1

Logo, compreendemos que existem entraves para o desen-
volvimento de aulas na perspectiva inclusiva, no entanto, há o 
interesse pela mudança e ressignificação de possíveis problemas, 
que contribuirá não somente para incluir os alunos com deficiência, 
mas que acarretará também no crescimento pessoal e profissional. 

Frente ao que foi destacado, podemos estabelecer o diálogo 
entre o discurso de Bandeirinha com a reflexão que Nóvoa (1992) 
aponta em seus estudos, em que a partir da partilha de saberes 

1  Bandeirinha: diário de campo pesquisadora, 2019.
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e da troca de experiências através da formação continuada, o 
professor tem a possibilidade de refletir de forma crítica sobre a 
prática pedagógica, estabelecendo uma construção e reconstrução 
constante de uma identidade pessoal e profissional. 

Além disso, podemos destacar o discurso de outro professor:

[...] eu sou de 1989, a minha formação, então naquela 
época não se via nem falar, talvez assim muito timi-
damente sobre a educação inclusiva, sobre a Educação 
Física escolar inclusiva, então assim, é um momento rico 
demais e acho que as pessoas que estão presente aqui 
no encontro vão sair dele com um olhar diferente já no 
primeiro encontro e eu acho que com o tempo, com os 
novos encontros, esses horizontes vão se abrir mais ainda 
para que a gente possa perceber essas possibilidades de 
trabalhar com a inclusão na escola (BAMBOLÊ, 2019). 2

Constatamos, então, que os professores estão interessados em 
construir saberes a partir da troca de experiência durante a formação, 
pois consideram que o trabalho colaborativo tende a ampliar o conhe-
cimento, sendo de relevância aos participantes, a fim de possibilitar 
novos caminhos para uma prática inclusiva. Além disso, o primeiro 
encontro já despertou o olhar sensível para as diferenças, estimulando 
o interesse à participação dos próximos encontros.

Por conseguinte, ressaltamos o discurso de Tica-Tica3 a respeito 
do que espera dos demais encontros da formação continuada:

[...] espero na formação ter essa troca, trocar experiências, 
pensar em possibilidades que até então eu não tinha 

2  Bambolê: diário de campo da pesquisadora, 2019.

3  Tica-Tica: diário de campo da pesquisadora, 2019.
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pensado, a partir das experiências que forem relatadas 
repensar e ressignificar as próprias ideias que a gente 
já tem e também ter um pouco mais, não sei se é um 
pouco mais, mas ressignificar os olhares que a gente já 
tem preestabelecidos, por mais que a gente já tem uma 
certa consciência sobre a importância da inclusão, as 
vezes a gente está tão acostumado com certos hábitos que 
a gente não para pra refletir sobre esses certos hábitos e 
as vezes uma colocação de um colega que fala “eu pensei 
dessa forma”, faz a gente repensar nesses costumes, nesses 
hábitos que a gente já foi construindo.

Dessa maneira, 

considerando a autonomia que eles assumem não se pode 
prescindir de propostas de formação em que sejam ativos 
e construtores dos conhecimentos e não mais pessoas 
passivas e receptoras de um leque de informações trans-
mitidas por formadores técnicos” (VIEIRA, 2017, p. 89).

 Com isso, baseado na proposta metodológica estabelecida 
para o desenvolvimento desta formação continuada, que é a 
prática de pesquisa-ação colaborativa, os professores participantes 
assumem um papel importante no processo formativo, no qual eles 
têm autonomia e participação ativa, possibilitando a construção 
do conhecimento coletivamente, em busca da ref lexão sobre 
as práticas pedagógicas de Educação Física numa perspectiva 
inclusiva em diálogo com sua realidade, o que permite um maior 
interesse por parte dos participantes. 
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Tecendo as considerações desse olhar

Portanto, através do primeiro encontro de formação conti-
nuada com os professores de Educação Física, podemos destacar 
que o propósito de apresentar a proposta da formação continuada 
e despertar o olhar sensível frente à inclusão foi alcançado, no 
qual percebemos que a inclusão é uma temática que desafia os 
professores a trilharem caminhos, que podem ser inclusivos, como 
também excludentes. Então, ao buscarmos o engajamento para que 
as aulas de Educação Física oportunizem a participação de alunos 
com deficiência, este espaço formativo tem muito a contribuir para 
a reflexão da prática pedagógica e a construção de saberes. 

Dessa maneira, acreditamos que a formação continuada, 
proposta aos professores de Educação Física do município de 
Ceará-Mirim/RN, tem muito a contribuir com a ref lexão do 
processo formativo do professor diante da sua atuação pedagó-
gica inclusiva da Educação Física, como também a construção de 
possibilidades frente à inclusão de alunos com deficiência.
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O BRINCAR E O “SE-MOVIMENTAR” 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA (NEI) 

DA UFRN: UM ESTUDO DE CASO1
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Érika Janaína Santiago Moreira Freire

Wanessa Cristina Maranhão de Freitas Rodrigues
Leilane Shamara Guedes Pereira Leite

Introdução

O brincar tem sido considerado, na atualidade, um desperdício 
de tempo, pois quando brincamos não reproduzimos exatamente 
os ditames e as diretrizes traçadas pela sociedade.  Esse brincar, 
embora seja caracterizado neste trabalho em relação às crianças, 
não exclui o mundo dos adultos, porque mesmo que estes já estejam 
condicionados ao trabalho, é a atividade de seu tempo livre que traz 
muitos significados importantes para sua vida. Com as crianças, 
esse brincar tem um significado um pouco diferente. É por meio do 

1   Projeto aprovado pelo CEP/UFRN Campus Central, número: CAAE 
51049015.1.0000.5537.
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brincar e do seu “se-movimentar” que elas têm contato com o seu 
mundo.  O brincar possibilita que a criança se doe por completo, 
tornando-se o próprio mundo. Ela o percebe de forma pura, sem 
interferência de ninguém, pois é o ser puro. Esse contato direto, 
por meio dessa experiência, que é original, proporciona um sentir 
o mundo à sua maneira. Dessa forma, ela percebe as sensações 
mais íntimas que podemos sentir nessa intrincada relação, que é 
recíproca com o mundo. A criança tem a necessidade de imaginar 
e fantasiar sobre as coisas do mundo. A fantasia está relacionada 
com a expressão de sentimentos e o brincar fortalece essa relação 
no sentido de proporcionar uma sensação de alegria e de satisfação.

Atualmente, percebemos que a criança é entendida ainda, 
como um adulto em miniatura. E são privadas de serem crianças 
para se “adultizar” de forma rápida e segura, para garantir seu 
futuro como consumidor assíduo e um trabalhador produtivo. 
Pensa-se muito no futuro da criança e, com isso, o mundo infantil 
já passou e não volta mais. Muitas delas possuem rotinas de 
tarefas e compromissos que ocupam todo seu tempo, que deveria 
ser usufruído pelo brincar e “se-movimentar”. A criança deve 
sentir o mundo. Em relação a isso, Merleau-Ponty (1971) nos 
diz que esse sentir é corporal, motivo pelo qual o movimento 
humano é de suma importância nesse processo. Nesse sentido, 
Honoré (2009) afirma que a infância moderna parece estranha-
mente agradável, cheia de ação, realização e consumo, mas de 
alguma forma vazia e falsa. Para salientar ainda mais o tema 
sobre a infância na modernidade, Kunz (2009) comenta que, 
quando os adultos sequestram a infância, as crianças perdem a 
noção do que dá textura e significado à vida humana.  Entretanto, 
toda essa estrutura na educação de crianças tem um interesse 
mercadológico e governamental, na reprodução de adultos traba-
lhadores, como mão de obra para a sociedade capitalista.  Nesse 
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contexto, as creches já possuem uma estrutura para esse fim. 
Temos que dar tempo para as crianças serem crianças. Elas não 
pensam no futuro, mas vivem e sentem o presente e precisam ter 
tempo para isso. A passagem do tempo, no entendimento de Elias 
(1998), está cada vez mais veloz, tão mais veloz que nos pressiona 
a ponto de interferir no desenvolvimento de todo ser humano, 
independentemente da idade.  Santos (2008, p. 52) comenta sobre 
o tempo de ser criança: “[...] a criança brinca com o tempo, e por 
brincar com ele, é ela quem verdadeiramente entende do tempo”.

 Com relação ao processo educacional que acontece na 
escola, podemos perceber que está fragmentado. Temos disciplinas 
que visam somente ao aspecto cognitivo e intelectual, outras o 
afetivo-emocional e, ainda, aquelas que estão relacionadas com os 
aspectos do comportamento motor.  Segundo Gonçalves (2001), 
existe nas escolas hoje uma valorização especial em relação a ler, 
escrever e calcular, enfatizando, portanto, um desenvolvimento 
dos processos cognitivos dos aprendizes, oportunizando raros 
momentos de manifestações corporais e emocionais. Na verdade, 
minimizam o que realmente aflora o humano do ser humano. A 
primeira infância, em sua essência, deveria ser motivo de alegria, 
vivenciar o lúdico e promover prazer.  Na escola, isso é motivo de 
incômodo; a sala de aula deveria ser mais viva, recorrendo a uma 
aprendizagem significativa que privilegiasse a totalidade de ser 
criança, “que é um corpo, que sente o corpo, que vive esse corpo 
e que expressa suas emoções” (CATUNDA, 2005, p. 31).

Os ambientes educacionais se tornaram um predomínio de 
atividades e encaminhamentos puramente pedagógicos que forta-
lecem o trabalho com os corpos presos em carteiras, controlados e 
enfileirados. As inúmeras formas de expressão e da interatividade 
não pertencem mais ao espaço escolar. As regras e os deveres da 
sala de aula, ou podemos dizer, da escola, sobrepõem-se aos reais 
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valores que se prega na educação, que deveriam ser o de propor-
cionar vivências e experiências de aprendizagens. A questão é que 
a transmissão de conhecimentos tem acontecido somente com 
rigidez, por parte dos educadores. Então, este trabalho se justifica 
no sentido de ampliar esta discussão, do ser criança enquanto 
criança. Queremos, ainda, salientar o mundo da criança que é 
o vivido e pelo qual ela se desenvolve como um ser livre, com 
sensibilidade para sentir o mundo, ou seja, o eu, os outros e as 
coisas como extensão do seu corpo por meio do brincar. 

Essa possibilidade de se expressar à sua maneira se torna 
criativa e, assim, no dizer de Cordi et al. (2003), é artística. Dessa 
forma, ela transcende os limites, vai além da racionalidade cien-
tífica, conseguindo perceber um mundo melhor e aberto para 
infinitas possibilidades. No trecho da obra de Henri Matisse (1983), 
traduzido por Maria José Justino, Matisse comenta que é preciso 
ver a vida inteira como quando se era criança, pois a perda dessa 
possibilidade nos retira a forma original de nos expressarmos, 
isto é, a forma pessoal. Ele quer nos dizer que toda criança possui 
um enorme poder de criação, como o artista. Somente onde há 
criação pode haver arte. Assim, toda criança é um artista por natu-
reza. Cria o mundo a toda hora, e sempre de maneira diferente. 
Enfatiza, ainda, que “criar é expressar o que se tem dentro de si. 
Todo esforço autêntico de criação é interior. Ainda assim, é preciso 
nutrir este sentimento, com o auxílio de elementos retirados do 
mundo” (MATISSE, 1983, p. 216). Neste sentido, o objetivo deste 
texto é investigar como acontece e qual é a importância percebida 
do brincar e do “se-movimentar”, nas aulas de Educação Física 
infantil, no Núcleo de Educação Infantil (NEI) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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O percurso metodológico da investigação

O caminho fenomenológico será nosso guia e pode ser 
entendido como uma maneira de pensar, que, conforme Machado 
(2010), quando inserido em uma prática profissional, propõe o 
afastamento de técnicas e teorias e uma aproximação de seu 
objeto de estudo tal como ele se apresenta.  Como nosso estudo se 
relaciona ao ser humano (criança), faz-se necessário olhar para essa 
criança tal como ela se mostra, de modo a interpretar e compre-
ender seus modos de ser e de estar no mundo.  Para Machado 
(2010, p. 12), o movimento de “voltar às coisas mesmas” está 
relacionado à possibilidade de retorno “ao acesso à vida infantil, 
seus tempos e espaços, suas formas expressivas, bem como nos 
propõe um convite à reflexão adulta sobre toda essa experiência”.

Machado (2010) comenta, ainda, que uma proposta inicial 
da fenomenologia da infância é olhar com os olhos para o ser 
humano, para captar melhor suas formas de contato, de se 
expressar e de se comunicar a partir delas. Essa forma de pensar 
procura nos levar a um contato direto e vivencial com as pessoas, 
deixando de lado provisoriamente nossas noções teóricas. A 
autora completa, dizendo que esse olhar contempla o 

observar, pensar, sentir e refletir como as crianças nos 
apresentam aqui e agora: quem são? Como vivem? O 
que nos dizem, quando dizem? Como silenciam? Como 
brincam e como não brincam? (MACHADO, 2010, p. 12).

 Portanto, adentramos no mundo escolar das crianças e 
desenvolvemos esta pesquisa no sentido de perceber o modo de 
ser e de estar da criança. Observamos, sentimos, escutamos e 
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interpretamos seu modo de ser na escola, consigo mesmo e com 
os outros.

Machado (2010) comenta que o mote da fenomenologia da 
infância é deixar a criança ser o que ela é, sem nunca deixá-la à 
deriva. Complementa o pensamento se inspirando no termo 

“antiestruturas”, criado por Victor Turner, que diz ser 
preciso que as “crianças vivam suas infâncias de maneira 
onírica, polimorfa, não representacional, a seu tempo, 
como é seu direito” (MACHADO, 2010, p. 32).

 Portanto, escutar e ver a criança em seu mundo é funda-
mental para percebermos como acontecem suas relações consigo e 
com os outros. Reforçando essa postura, Silva, Barbosa e Kramer 
(2005, p. 45) afirmam, sobre a pesquisa com crianças: “se coloca 
como fundamental ouvir os ditos e os não ditos; escutar os silên-
cios”. Nesse sentido, ouvimos as crianças e deixamos elas serem 
elas mesmas. Durante as aulas, anotamos algumas falas, os motivos 
que riam e até mesmo choravam ou se calavam. Perguntamos se 
elas estavam gostando da aula e das brincadeiras que eram suge-
ridas pela professora.   

Esta pesquisa se trata de um estudo de caso.  O estudo de 
caso é um tipo de investigação qualitativa centrado no estudo 
de um “caso” específico, baseado intensamente no trabalho de 
campo e com um caráter fortemente descritivo, integrando a 
interrogação do caso e o seu confronto com outros casos ou com 
a teoria, visando à concepção de novas teorias e de novas questões 
para futuras investigações. O investigador, quando opta por esse 
modelo de investigação, deve adaptar os seguintes passos: definir 
o caso a estudar, recolher extensivamente os dados, analisar os 
dados recolhidos e interpretar a informação obtida. Conforme 
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Patton (1990), os resultados obtidos no estudo de caso são pron-
tamente entendidos por todos e se revelam bastante realistas, 
podendo fornecer informações para outros casos similares e serem 
facilmente realizáveis por um só observador. Dessa maneira, esta 
investigação tem característica qualitativa que, segundo Bogdan e 
Biklen (1991, p. 49), compreende cinco pontos importantes.

1. A fonte direta dos dados é o ambiente natural e o inves-
tigador arroga-se como instrumento principal; 2. A investigação 
traduz-se numa descrição, os dados recolhidos são em forma de 
palavras ou imagens; 3. Os investigadores têm maior interesse 
nos processos do que nos resultados; 4. Os investigadores buscam 
a análise de dados de forma indutiva; 5. O significado assume 
um papel fundamental na investigação, pretende-se apreender 
adequadamente os diferentes panoramas de um fenômeno.

Para Patton (1990), a observação direta de um fenômeno 
constitui um dos melhores instrumentos de pesquisa, pois 
permite a compreensão da complexidade de diversas situações, 
devendo a descrição do fenômeno ser factual, precisa e meti-
culosa, de forma a tornar-se nos olhos, ouvidos e sentidos de 
quem lê. A observação é um processo que requer atenção e 
conhecimento; não se constitui num ato de reprodução pura e 
há a necessidade de selecionar informações pertinentes no amplo 
espectro do contexto. Uma vez que a observação é submetida a 
um quadro teórico de referência, ela se organiza em função de um 
objetivo, que deve ser claro e específico, quer para o observador, 
quer para os outros. Torna-se necessária uma atividade de seleção 
das informações direcionada ao objeto de estudo. 

Portanto, entramos na escola, mais especificamente na 
turma que foi selecionada pela direção do NEI para a pesquisa, 
com 20 alunos entre 4 a 6 anos. Acompanhamos a turma 
durante todas as aulas de Educação Física que aconteceram nas 
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quartas-feiras à tarde, das 14h às 14h50min, no período de julho 
a novembro de 2015. Neste período, observamos as crianças e 
conversamos com elas, fizemos as anotações no diário de campo 
e registramos por meio de fotos.

Interpretação das informações  

Um pouco da história do Núcleo de Educação Infantil – NEI

O NEI foi criado como Unidade Suplementar pela Resolução 
55/1979 – COSUNI, de 17 de maio de 1979.  Em sua origem, 
nomeado Núcleo Educacional Infantil, tinha como característica 
inicial atuar como creche para atender à comunidade universitária 
feminina – funcionárias, alunas e professoras da UFRN, recebendo 
crianças a partir de 3 meses de idade. Tal projeto, entretanto, foi 
inviabilizado pelos altos custos que a infraestrutura de uma creche 
demandaria.  Desse modo, o núcleo foi definido como pré-escola e 
começou a funcionar em 04 de junho de 1979, atendendo crianças 
na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 2 anos e de 6 meses aos 5 anos e 
11 meses de idade. Em 2008, o ingresso das crianças foi ampliado 
para a comunidade em geral.

Em 2002, foi regulamentado pela Resolução nº 002, de 15 
de janeiro de 2002, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CONSEPE.  Atualmente, funciona como uma Escola de Aplicação, 
vinculada à UFRN e ao Centro de Educação (CE), dedicando-se à 
Educação Infantil (creche e pré-escola) e ao Ensino Fundamental 
(ciclo de alfabetização, 1º ao 5º ano). Já em 2013, por meio da 
Resolução 13/2013, de 18 de outubro de 2013, esta comunidade 
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escolar acolhe as crianças e os servidores da Unidade Educacional 
Infantil (UEI/UFRN), ampliando assim o seu atendimento.

O NEI parte do pressuposto de que a formação, aprendi-
zado e desenvolvimento da criança no contexto escolar e social 
vincula-se ao papel político e pedagógico assumido pela instituição 
como mediadora-dinamizadora das relações entre as experiências 
e conhecimentos da criança e os conhecimentos acumulados 
socialmente pela humanidade; e da participação e apoio da família 
na gestão política e pedagógica da escola. Para assumir esse papel, 
define um conjunto de princípios teóricos a partir dos quais são 
estruturadas as atividades curriculares.

A Educação Infantil no NEI tem por objetivo contribuir 
efetivamente para que as crianças sejam atendidas em suas 
especificidades (de cor, sexo, classe social, ou necessidades 
educativas especiais), em um ambiente de respeito e cooperação, 
proporcionando a ampliação do conhecimento de si e do mundo 
– aprendendo a respeito da linguagem oral, escrita, matemática, 
ciências, teatro, tradições culturais, música, brincadeira, dança, 
cinema, valores, artes plásticas etc. Nesse espaço, é oportunizada 
a interação de crianças e seus pares, entre elas e adultos, permi-
tindo a vivência e a construção de relações afetivas e atitudes de 
cooperação, autonomia e responsabilidade.

O Núcleo de Educação Infantil (NEI), as aulas de 
Educação Física e o brincar e o “se-movimentar”

 Conforme Enguita (1989), a escola, tal como a 
conhecemos hoje, é uma instituição social que surgiu com a 
modernidade, tendo como principal função a responsabilidade 
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pela formação dos jovens para sua integração no mundo social 
adulto. Se em períodos históricos, anteriores à família, foi a 
principal responsável pelo processo de formação dos sujeitos 
para a integração na sociedade, com as profundas transformações 
ocasionadas pela modernidade, buscou-se uma nova instituição, 
a escola, que se responsabilizasse pela formação humana para 
esse novo modo de organização da vida social.

Percebeu-se que o trabalho desenvolvido no NEI segue um 
projeto multi/interdisciplinar. Na Educação Infantil, o encontro 
para desenvolver e/ou avaliar o planejamento das atividades era 
realizado com diferentes professores, de várias áreas. Baseado no 
que era trabalhado na sala de aula, a professora de Educação Física 
organizava o conteúdo da disciplina, para que tivesse uma relação 
coerente. As atividades realizadas com as crianças se baseavam 
em movimentos relacionados com o atletismo, lutas e a ginástica. 
Os conteúdos estavam relacionados com o que a professora estava 
trabalhando em sala, que era sobre os diversos animais. Neste 
sentido, a organização do conteúdo e do planejamento durante 
o período de observação se baseou nesse assunto. Um fator 
importante nas aulas, é que além da presença da professora de 
Educação Física, tinha ainda uma supervisora e uma estagiária 
que auxiliavam ativamente nas atividades. Esse trabalho em 
conjunto, conforme foi observado, favoreceu positivamente as 
aulas, principalmente a atuação da supervisora, por ter uma expe-
riência bastante relevante, motivava os alunos para a realização e 
participação nas atividades/brincadeiras. 

Por mais que a escola se preocupe muito com os resultados 
do processo educativo, pensando no futuro do aluno, o brincar e o 
“se-movimentar” sempre foram oportunizados de forma bastante 
significativa nas aulas de Educação Física. Percebeu-se, ainda, a 
importância dada pelas professoras e estagiárias ao brincar, o 



Tema 3: Corpo e educação
O brincar e o “se-movimentar” na Educação Física no Núcleo de 

Educação da Infância (NEI) da UFRN: Um estudo de caso

142

que indica uma preocupação também com o momento presente. 
O viver o presente para a criança é fundamental. Dessa forma, 
Staviski, Surdi e Kunz (2013) comentam que os eixos educacionais, 
que devem orientar o processo educativo com crianças, devem 
também dar importância ao presente, ou seja, oferecer oportuni-
dade para que as crianças vivam o presente.

A educação profissional que prevalece nas escolas, visando 
ao mercado de trabalho, diminui sua contribuição para esse viver 
o presente, tão importante para o desenvolvimento das crianças. 
Viver o presente, segundo Staviski, Surdi e Kunz (2013), não 
significa abandonar nossas expectativas ou viver de maneira 
inconsequente. Nossa consciência não se encontra no momento 
presente se nossa preocupação for exclusivamente com o futuro ou 
com a atenção no passado. Assim, “as preocupações exageradas, 
que não deixam viver e encontrar o outro no agora, é que devem 
ser repensadas, sobretudo o preocupar-se exclusivamente com o 
desempenho” (STAVISKI; SURDI; KUNZ, 2013, p. 125). Kunz 
(2004) comenta que a Educação Física pode ser uma maneira de 
proceder respeitando e auxiliando na sua formação e no desenvol-
vimento da consciência de si, desde que permita que cada criança 
encontre, ao seu tempo e gosto, o seu potencial.

O brincar se manifesta e uma gama de possibilidades de 
movimento é criada. A criação de formas de movimentos é instan-
tânea e ficou bem claro nas aulas. Bastava a professora propor as 
atividades que prontamente todas as crianças as desenvolviam com 
prazer e total energia, o que mostrava a importância do movimento 
na educação infantil como um todo, não apenas na Educação 
Física. A educação corporal e sensível são inseparáveis e traduzem 
a linguagem corporal e expressiva. O corpo é a condição essencial 
para oportunizar a linguagem sensível do mundo. É por meio do 
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corpo que nossa presença se faz no mundo e, assim, podemos 
compreendê-lo e dar um significado para ele. 

Nossa existência se realiza no corpo (MERLEAU-PONTY, 
1999). A vida moderna tenta silenciar a linguagem corporal. Por 
mais que a modernidade esteja próxima de alcançar esse objetivo, 
sempre há uma esperança. Essa esperança está no investimento 
em uma educação para a sensibilidade. Para isso, o corpo tem que 
entrar em campo, pois, conforme Santin (1994, p. 91), “a corpo-
reidade é o modo de ser do homem” como um ser total e único, 
que se caracteriza pela ludicidade. Mas... onde encontramos o 
corpo lúdico? Conforme o autor, nas crianças, que fazem as coisas 
não produtivas. Não pensam no resultado, simplesmente fazem, 
sentindo prazer e alegria, desde que tenham acesso à liberdade que 
lhes possibilite sonhar, inventar, imaginar e criar novos mundos.

 As crianças percebem para depois pensar e, neste 
perceber, o corpo é fundamental. O corpo próprio consegue 
perceber e, assim, sentir o mundo de forma mais ampla e anterior 
aos nossos tradicionais processos mentais que tendem a reduzi-lo 
a conceitos e esquemas, simplificando o que sempre será ilimitado 
para a nossa corporeidade. Podemos fazer uma distinção entre o 
inteligível e o sensível ou, ainda, conforme Duarte Junior (2001), 
o conhecer e o sentir. O conhecer se traduz naquele conhecimento 
tratado de forma abstrata pelo nosso cérebro. Nesse exercício são 
produzidos os signos lógicos, como as palavras e os números. Já 
o sensível corresponde ao saber presente no corpo humano e se 
manifesta em situações variadas, conforme exemplifica o autor, 
em atividades, tais como:

o equilíbrio como forma que nos permite andar de 
bicicleta, o movimento harmônico das mãos ao fazerem 
soar diferentes ritmos num instrumento de percussão, 
o passe preciso de um jogador de futebol que coloca, 
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com os pés, a bola no peito de um companheiro a trinta 
metros de distância, ou ainda a recusa do estômago a 
aceitar um alimento deteriorado com base no nosso 
olfato. O conhecer então é coisa apenas mental, intelec-
tual, ao passo que o saber reside também na carne, no 
organismo em sua totalidade, numa união de corpo e 
mente (DUARTE, JUNIOR, 2001, p. 125).

O corpo sempre sabe o que fazer, basta, conforme Santin 
(1987), decifrar a linguagem corporal. O corpo, como meio 
comunicativo, percorre inúmeras possibilidades interpretativas 
que viabilizam a constituição de novas intersubjetividades e 
experiências no espaço vivido. O corpo, assim, extrapola a sua 
fisiologia e o seu próprio eu. Para isso, nossa sensibilidade deve 
estar acurada. Nossa intuição corporal nos projeta para resolver 
problemas ou questões antes de pensarmos neles.

 Percebeu-se, também, que o espaço para as aulas de 
Educação Física, algumas vezes e dependendo das atividades, não 
suportava todas as crianças no mesmo momento, entretanto a 
professora juntamente com a estagiária, conseguiam planejar de tal 
maneira que, no decorrer das aulas, todas as crianças participavam 
das atividades propostas. Observou-se, assim, que em vários 
momentos das aulas, as crianças eram incentivadas a brincar e a 
“se-movimentar” de forma criativa. No decorrer das aulas, acon-
tecia também o ensino de brincadeiras, ou seja, a professora trazia 
uma brincadeira condizente com as idades das crianças e fazia 
com que elas desenvolvessem tal atividade. Este processo didático 
de ensino das brincadeiras é importante, mas entendemos que o 
brincar e, por consequência, o “se-movimentar”, é algo subjetivo 
e parte fundamentalmente de quem pratica. Portanto, esse espaço 
em que a criança se torna um criador de movimentos através do 
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brincar pode ser ainda mais incentivado, não apenas nas aulas de 
Educação Física como também em toda a escola.

  Pensar uma prática educativa que considere um ser que 
“se-movimenta” é pensar nas múltiplas dimensões da expressivi-
dade humana. Uma Educação Física que se atenha à diversidade 
respeita as possibilidades individuais, considera as 

experiências vividas que cada sujeito possui, explora o 
vasto repertório da cultura de movimento e, ao mesmo 
tempo, o transforma conjuntamente num processo de 
ensino que inclui a aprendizagem, a ressignificação e a 
criação” (MARQUES, 2012, p. 46).

 Outro fator fundamental que observamos foi a apreciação 
dos alunos pela música. A professora, no decorrer das aulas, deixa-
va-os tocar músicas infantis, o que proporcionava uma alegria 
muito grande e um ambiente mais facilitador para o brincar e o 
“se-movimentar”.  A música, desde a Grécia antiga, já fazia parte da 
educação, ao lado da Matemática e da Filosofia, sendo considerada 
fundamental na formação dos futuros cidadãos. Pontes (2001, p. 
51) comenta que “a música é a linguagem que se traduz em formas 
sonoras, podendo expressar e comunicar sensações, sentimentos 
e pensamentos”. A autora continua dizendo que:

Na educação infantil, a música mantém forte ligação 
com o brincar. Os jogos e brinquedos musicais da cultura 
incluem os acalantos, as parlendas, as cantigas de roda, 
os romances, entre outros. O trabalho com música deve 
considerar o universo sonoro da criança, construído 
em seu contato intuitivo e espontâneo com a expressão 
musical desde os primeiros anos de vida para, a partir 
dele, propor as situações de musicalização. A organização 
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dos conteúdos deverá respeitar o nível de percepção 
e desenvolvimento, bem como as diferenças culturais 
entre os grupos de crianças das muitas regiões do país. O 
fazer musical é a forma de expressão e comunicação que 
acontece por meio da improvisação, da composição e da 
interpretação. A apreciação musical refere-se à audição e 
interação com músicas diversas (PONTES, 2001, p. 51). 

A música favorece o brincar, o movimento e a expressi-
vidade. Essa interação corporal possibilita que essas crianças 
realizem suas intenções e seus desejos, proporcionando, assim, a 
manifestação do corpo próprio, como uma dimensão inesgotável 
e complexa de percepções. Dimensão esta que engloba o objetivo 
e o subjetivo, ou seja, as instâncias física, social, psicológica e 
espiritual. No dizer de Merleau-Ponty (1999), é um corpo vivido, 
que sente, age, interage, aprende, recebe e doa. Possuidor de uma 
linguagem, de uma história e de uma identidade, que é singular 
no seu existir e no seu relacionar-se com o mundo.

As crianças naturalmente entram em contato com o 
mundo sensível, agindo sobre ele. Dessa forma, constroem para 
si um 

repertório perceptivo de formas, cores, texturas, sabores, 
gestos e sons, atribuindo a esse mundo sentidos e 
organizações diferentes. O professor deve considerar 
essas significações já construídas e colocar o desafio de 
construir outras” (PONTES, 2001, p. 51).

Portanto, podemos observar a importância do professor 
no sentido de contribuir para formar um cidadão. Sabemos que 
cada escola possui suas normas, algumas locais e regionais e 
outras da esfera municipal, estadual e federal.  Percebeu-se que 
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a professora possui a preocupação em desenvolver um trabalho 
significativo durante suas aulas. Outro fator importante é que a 
professora tem o entendimento da importância do movimento 
para as crianças, porém muitas das decisões do planejamento do 
ensino e aprendizagem não dependem dela e sim da escola como 
um todo.  A professora sabe da importância e do significado no 
brincar e do “se-movimentar” para as crianças na sua relação 
com o mundo e com os outros.

Conforme Kunz (2001), na compreensão do mundo pela 
ação e/ou pelo agir dos sujeitos fica a impossibilidade da definição 
tanto de um quanto do outro, de forma independente.  Tamboer 
apud Kunz (2001) acrescenta que não é possível distinguir uma 
“atividade corporal” de uma atividade “não corporal” e, portanto, 
ver não é a mesma coisa que falar, do mesmo modo que pensar não 
é a mesma coisa que “se-movimentar”, mas, de qualquer forma, o 
movimentar-se é tão corporal quanto o pensar, como o perceber e o 
falar, pois todas essas situações se referem a determinadas relações 
de comunicação do sujeito com o mundo.

Considerações finais

Conforme foi observado, o brincar e o “se-movimentar”, 
no NEI, são privilegiados para as crianças, o que possibilita um 
incentivo à educação sensível, mas, ainda, há momentos em que o 
brincar e o “se-movimentar” se tornam instrumentos para pensar 
e/ou preparar o aluno para o seu futuro. Queremos salientar que 
essas atividades são importantes e fundamentais para as crianças, 
mas também sugerir que seja ampliado o tempo em que a criança 
será instigada a brincar à sua maneira, dando o seu significado na 
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sua relação com o mundo através do seu brincar e se-movimentar. 
O brincar, como possuidor de um valor em si mesmo, constitui 
uma realidade própria. Por isso, quando estamos brincando, 
envolvemo-nos de tal forma na atividade que ela própria nos 
satisfaz por inteiro. Doamo-nos por completo, e é exatamente 
neste momento que percebemos muito do que realmente somos 
e da capacidade que possuímos. Nosso “eu” se revela a partir 
da realização de atividades significativas que oportunizam o 
conhecimento de si através das formas de se relacionar com o 
mundo, mundo este que é o vivido, onde podemos nos expressar 
de forma autônoma e espontânea.

 Neste mundo vivido, o brincar e o “se-movimentar” se 
torna muito mais complexo, envolvem expressão, arte, criação, 
alegria e prazer. Surgem das nossas intencionalidades, que propor-
cionam um contato dialógico com o mundo. Possibilitam, assim, 
que, tanto o sujeito da ação como o mundo sejam mutuamente 
transformados. Esse processo, podemos considerar, é o nosso 
corpo-próprio brincando e “se-movimentando”, possibilitando, 
dessa forma, que nossas individualidades sejam expressas como 
sujeitos autônomos e sensíveis para com o mundo. O brincar e 
“se-movimentar” espontâneos são intencionais e imprescindíveis 
para que o indivíduo sinta o mundo, tendo com ele relações autên-
ticas e fundamentais.
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MARCADORES COGNITIVOS 
E PRÁTICA ESPORTIVA EM JOVENS 
DE 10 A 13 ANOS NOS DIFERENTES 

ESTÁGIOS MATURACIONAIS

Thaisys Blanc dos Santos Simões
Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral

Introdução

Atualmente, diversos estudos sobre o controle motor buscam 
investigar como os movimentos são coordenados, e quais 
estruturas neurais são responsáveis por toda a complexidade de 
fatores envolvidos, tais como etapas e conexões cerebrais entre 
ação motora e processos sensoriais, envolvendo aprendizagens 
motoras contínuas e aprimoramento pela prática repetitiva entre 
processamentos automáticos e voluntários. Estudos sobre apren-
dizagem e desenvolvimento motores focalizam as mudanças no 
comportamento motor em relação às necessidades práticas e 
ambientais, ao longo do ciclo da vida, envolvendo questões como 
a maturação (FUENTES et al., 2014).

A evolução científica e tecnológica tem influenciado no 
meio esportivo e propiciado melhores condições de treinamento, 
sobretudo diante de constantes pesquisas feitas nessa área. Estudos 
apontam que, para alcançar um alto nível de rendimento no esporte, 
passa a ser cada vez mais necessária a observação de variáveis 
antropométricas e capacidades motoras e ainda a correlação dessas 
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e outras variáveis de interferência como meio externo, as diferenças 
de estado maturacional e as determinações cognitivas e genéticas 
(FALK et al., 2004; GABBETT; GEORGIEFF; DOMROW, 2007; 
LIDOR et al., 2007; MALINA; BOUCHARD, 2002).

Barkley e Roizman (2002) afirmam que o controle inibitório 
consiste na capacidade de inibir comportamento e pensamento 
distratores ou respostas a estímulos distratores que interrompam 
o curso eficaz de uma ação, ou, ainda, a interrupção de respostas 
que estejam em curso. Enquanto Diamond (2006) descreve que o 
controle inibitório é resistir a uma forte inclinação para fazer uma 
coisa, a fim de fazer o que é mais adequado ou necessário, habilidade 
que durante toda a vida será requisitada. Assim, responder adequa-
damente uma tarefa ou situação envolve não só os mecanismos de 
atenção relevantes aos eventos, mas também mecanismos para inibir 
respostas impróprias (DAVIDSON et al., 2006; GIL, 2002).

Na atividade desportiva com jovens atletas, o estado matura-
cional também tem sido um importante fator a ser observado, sendo 
um conjunto de processos dinâmicos associados a um amplo aspecto 
de alterações morfológicas, orgânicas e de desenvolvimento, que 
apresenta variações individuais de velocidade durante o processo 
(LINHARES et al., 2009; MALINA; KATZMARZYK, 2006). A 
literatura tem apontado a grande importância em se conhecer as 
características e tendências específicas das modalidades esportivas, 
assim como a necessidade de identificação antecipada de caracte-
rísticas dos possíveis atletas que sejam peculiares às respectivas 
modalidades esportivas (LINHARES et al., 2009). 

A presente investigação versa dois aspectos centrais que são 
as teorias cognitivas ou de processamento seletivo da informação 
e o comportamento biológico analisado através da maturação que 
tem sido constante ao buscar suas associações com o desenvolvi-
mento físico e desempenho esportivo. No âmbito da psicologia 
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cognitiva, os temas relacionados ao estudo do mecanismo aten-
cional e à análise do processamento seletivo da informação 
começaram a despertar interesse dos pesquisadores, sendo 
nos últimos anos associados também aos esportes em busca de 
melhores resultados e rendimento. Diante da constante associação 
dos temas em questão e da relevância dos estudos de capacidade 
cognitiva para a ciência do esporte, em especial no processo de 
seleção esportiva, o objetivo deste estudo está centrado em verificar 
a influência da prática esportiva no controle inibitório de jovens 
de 10 a 13 anos em diferentes estágios maturacionais.

Materiais e Métodos

1. Tipo de Estudo

O presente estudo caracteriza-se como descritivo, de tipo-
logia transversal, com amostra não probabilística intencional e com 
emprego de análise comparativa entre as variáveis. Pesquisa descritiva 
porque explora as relações das variáveis e a predição existentes deli-
mitando dessa maneira a coleta de dados nos mesmos sujeitos não 
havendo manipulações (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012).

2. Amostra

Participaram deste estudo 203 sujeitos, de ambos os sexos 
(112 meninas e 91 meninos), com idades entre 10 a 13 anos, 
residentes no estado do Rio Grande do Norte. A amostragem foi 
selecionada de forma aleatório não intencional. Os indivíduos 
foram divididos em 2 grupos.
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Grupo 1 – Grupo não praticantes de atividade esportiva: 
formado por indivíduos de escolas públicas e particulares, com 
total de 73 sujeitos.

Grupo 2 – Grupo praticantes de atividade esportiva: 
formado por indivíduos de escolas públicas e particulares, das 
modalidades voleibol, futebol, handebol, basquete, dança, natação, 
tênis, ginástica e lutas, com total de 130 sujeitos.

A pesquisa seguiu rigorosamente os protocolos escolhidos 
para avaliação de antropométrica, marcadores cognitivos e 
maturação, respeitando as normas de ética em pesquisa, em que 
os procedimentos realizados foram previamente autorizados 
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (CEP – UFRN), sob o parecer (n°1249937/2015), aten-
dendo aos itens propostos pela resolução 466/12 do CNS-Brasil, 
assim como respeitando as normas internacionais de experi-
mentação com humanos (Declaração de Helsinque de 2000).

Procedimentos e Instrumentos

1. Avaliação Antropométrica

Os indivíduos foram avaliados descalços e usando roupas 
leves. Para o estudo, massa, estatura corporal, perímetro corrigido 
do braço, dobra cutânea tricipital e diâmetros ósseos foram verifi-
cados, de acordo com os procedimentos seguindo a padronização 
da International Society for Advancement in Kinanthropometry– 
ISAK (MARFELL-JONES; STEWART; DE RIDDER, 2006).
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2. Avaliação da Idade Óssea

Foi utilizado o modelo preditor de idade óssea proposto por 
Cabral (2011), no qual a idade óssea é determinada a partir das 
variáveis antropométricas conforme a equação:

Idade Óssea = -11,620 + 7,004(estatura) + 1,226.Dsexo + 
0,749(idade) – 0,068(Tr) + 0,214(Pcb) – 0,588(Du) + 0,388(Df).

Onde: Tr= dobra cutânea tricipital, Pcb= perímetro do braço 
DU= diâmetro ósseo do úmero, Df= diâmetro ósseo do fêmur e Dsexo 
= 0 para o sexo masculino e 1 para o sexo feminino.

3. Avaliação da Idade Cronológica

A idade cronológica em anos foi determinada pela soma dos 
meses de vida do indivíduo, a partir de sua data de nascimento 
dividida por 12, resultando, assim, em sua idade cronológica em 
anos (MALINA; BOUCHARD, 2002).

4. Avaliação da Maturação

Malina e Bouchard (2002) classificam a maturação em 
atrasado, normal ou acelerado. A classificação é obtida através 
da subtração entre o valor da idade óssea em meses pela idade 
cronológica em meses. Após a subtração, caso o indivíduo esteja 
entre +12 e -12 em relação à idade cronológica em meses, ele é 
classificado como normal, acima do +12 encontra-se em classifi-
cação acelerado e, caso o valor seja inferior a -12, o indivíduo tem 
classificação maturacional atrasada.
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5. Avaliação do Controle Inibitório

Para avaliação do controle inibitório, foi utilizado o Teste de 
Stroop seguindo o protocolo de Córdova et al. (2008). O indivíduo 
posicionou-se em frente a um notebook (HP, tela 14 polegadas e 
processador Intel Core i3) e foi instruído pelo avaliador sobre o 
procedimento do teste, o qual realizou duas vezes, sendo a primeira 
como familiarização do teste e a segunda onde foi registrado o 
tempo do teste. O teste consistiu em três etapas, sendo a primeira 
e a segunda de caráter congruente e a terceira etapa incongruente. 
O indivíduo com as teclas de seta do notebook escolheu entre a 
resposta da direita ou da esquerda, com as teclas de direção. Cada 
etapa consistiu em 12 estímulos e respostas, sendo totalizados, 36 
(trinta e seis) estímulos e respostas.

Na primeira etapa, o estímulo foi para a cor do retângulo 
que poderia ser nas cores azul, preto, verde ou vermelho, sendo 
com duas opções de respostas, conforme Figura 1 (A). Na segunda 
etapa, o estímulo e a resposta poderiam ser na cor branca, equi-
valendo dessa vez, o acerto no nome da palavra, continuando as 
palavras azul, preto, verde ou vermelho, o indivíduo tinha que 
responder o nome da palavra correta, exemplo ilustrado na Figura 
1 (B). Na terceira etapa, o estímulo foi o aparecimento do nome 
da cor descrito com outra cor, o indivíduo respondeu de acordo 
com a cor do nome, as palavras descritas foram azul, preto, verde 
ou vermelho, descritas com outra cor, conforme Figura 1 (C). O 
teste foi realizado individualmente, em um ambiente reservado, 
com uma sala fechada, iluminada, constando apenas o avaliado 
e o avaliador, com temperatura de 20°C. Foi registrado o tempo 
de reação da segunda avaliação. 
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Figura 1– Etapas das fases do Teste de Stroop (a) primeira etapa (congruente); 
(b) segunda etapa (congruente); (c) terceira etapa (incongruente).

Fonte: Córdova et al. (2008).

6. Análise Estatística

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de 
Kolmogorov-Smirnov, sendo apresentada uma distribuição normal. 
Os dados foram reportados em valores de tendência central 
(média, desvio padrão, valores mínimo e máximo) e frequência. 
Para comparar o tempo de reação de acordo com a prática espor-
tiva e o estado maturacional, utilizou-se a análise multivariável 
(MANOVA) seguida do post hoc de Bonferroni para verificar a 
diferença quando encontrado um valor de F significativo entre 
os grupos. As análises foram realizadas através do software 
StatisticalPackage for the Social Sciences – SPSS versão 20.0. O nível 
de significância estabelecido foi de p< 0,05.

Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta os valores em percentuais das variáveis 
sexo, prática esportiva e estágios maturacionais. 
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Tabela 1 – Descrição da amostra.

VARIÁVEIS Frequência Relativa

Sexo

    Masculino 44,8%

    Feminino 55,2%

Prática Esportiva

   Não praticante 36,0%

   Praticante 64,0%

Maturação

   Atrasado 20,7%

   Normal 67,5%

   Acelerado 11,8%

Fonte: autoria própria.

A Tabela 2 ilustra a característica da amostra em relação 
à idade óssea e cronológica e a descrição do desempenho no 
Stroop teste das crianças e adolescentes, o qual reporta o tempo 
de reação total e nas respectivas etapas I, II e III, bem como o 
número de erros totais e nas etapas do teste.

Na Figura 2, observa-se que os sujeitos praticantes de 
atividade esportiva têm resultados superiores de controle inibi-
tório aos sujeitos não praticantes (F=31,82; p<0,001), pois além 
de obterem menores valores de tempo de reação, apresentam 
menores erros durante a etapa 3 (F=14,87; p<0,001).
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Tabela 2 – Descrição dos valores de idade óssea, 
cronológica e resultados do Stroop Test.

VARIÁVEIS Média e 
Desvio Padrão

Valores 
Mínimos

Valores        
Máximos

Idade Cronológica 11,1 + 1,09 9,7 13,9

Idade Óssea 11,0 + 1,41 8,3 15,6

Stroop Test

TR Total (ms)
72419,75 + 
13655,12 45791 127247

TR Etapa I (ms) 1713,60 + 299,27 1166,3 2635,7

TR Etapa II (ms) 1943,79 + 398,23 1234,7 3915,4

TR Etapa III (ms) 2365,99 + 464,03 1490,2 4089,8

Erro Total 4,64 + 5,09 - 22

Erro Etapa I 0,35 + 0,60 - 6

Erro Etapa II 0,24 + 0,60 - 11

Erro Etapa III 2,13 + 2,35 - 2

Fonte: autoria própria.

Corroborando com o estudo de Tsai (2009), que demonstrou 
que o treinamento físico afeta o controle inibitório, usando uma 
tarefa de sinal com paragem, observou maior controle inibitório 
em jogadores de tênis quando comparados com os controles seden-
tários, como mostrado por tempos de reação de sinal de paragem 
mais curtos, indicando que um menor tempo foi necessário para 
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os jogadores de tênis de reterem as suas ações prepotentes (CHAN 
et al., 2011; DI RUSSO et al., 2006; FUJIWARA et al., 2009; KIDA; 
ODA; MATSUMURA, 2005).

Figura 2 – Comparação do tempo de reação e erros das etapas do 
Stroop Test de praticantes e não praticantes de atividades esportivas.

Fonte: autoria própria.

Nota:*valor de p<0,01 entre os indivíduos praticantes e 
não praticantes na etapa 3 e nos erros da etapa 3.

O estudo de Kramer et al. (1999) não observou uma melhor 
capacidade de exercer controle inibitório em nadadores, que 
mostraram tempos de reação de sinal de paragem semelhantes 
aos controles sedentários. Apesar dos níveis estimados de 
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atividade física e aptidão aeróbica serem significativamente 
diferentes entre os dois grupos, existe uma associação entre a 
aptidão física e o tempo de reação em tarefas que requerem um 
alto poder de controle inibitório, flexibilidade cognitiva e ativação 
cortical em crianças (BROWN; MARTINEZ; PARSONS, 2006; 
THEMANSON; HILLMAN; CURTIN, 2006). 

Corroborando também com os nossos achados, Buck, 
Hillman e Castelli (2008) observaram que crianças (sete a 12 anos 
de idade) com maior aptidão física, ou seja, que praticam esportes, 
tiveram melhores resultados no teste de Stroop. Além disso, a 
memória de reconhecimento também parece estar associada a um 
maior nível de aptidão física em pré-adolescentes (nove e 10 anos 
de idade) (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

Na Figura 3, observou-se nos resultados entre a maturação 
com o tempo de reação na etapa 3 (F=2,63; p=0,074) e os erros da 
mesma etapa (F=0,18; p=0,829), mostrando que os sujeitos normais 
e acelerados obtiveram os menores tempos e os indivíduos no 
estágio atrasado obtiveram maiores tempos de reação. Em relação 
aos erros, pode-se observar que os indivíduos no estágio atrasado 
obtiveram menor quantidade de erros, já os sujeitos dos estágios 
normal e acelerado apresentaram mais erros. Assim, os sujeitos 
classificados normais e acelerados demostraram ser rápidos, 
porém apresentam maior quantidade de erros, já os indivíduos 
atrasados gastam mais tempo para realizar o teste, porém é possível 
que cometam menos erros.

Nossos resultados podem ser justificados por meio do 
estudo de Sisk e Foster (2004), ao afirmarem que existem algumas 
possíveis explicações para a ausência de efeitos benéficos da 
atividade física sobre as demais tarefas cognitivas. É possível 
especular que as crianças da faixa etária estudada estejam sujeitas 
a alterações maturacionais gradativas, que podem afetar o sistema 
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nervoso central e, por consequência, o desempenho cognitivo. 
Dessa forma, outros estudos corroboram com os nossos resultados, 
como o de Cragg e Nation (2008), que sugerem que as crianças 
mais velhas se tornam mais efetivas em controlar suas respostas 
comportamentais, o que leva a melhorias no desenvolvimento da 
resposta inibitória com a idade. 

Figura 3 – Comparação do tempo de reação e erros entre os 
diferentes estágios maturacionais de crianças e adolescentes.

Fonte: autoria própria.

Para os erros de omissão, uma explicação possível às correla-
ções encontradas no estudo de Lemes (2013) é o salto maturacional 
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das crianças em seus desempenhos para realizar as duas tarefas 
que avaliam controle inibitório, sendo que as crianças mais novas 
à medida que erram na tarefa go/no-go também erram na tarefa 
de Stroop e, como já foi discutido, erram mais comparadas com 
as crianças mais velhas.

Na Figura 4, observa-se nos resultados entre a maturação 
com o tempo de reação de dos indivíduos não praticantes na 
etapa 3 (F=7,35; p<0,001) e os erros da mesma etapa (F=0,074; 
p=0,072) mostraram que o tempo de reação dos não praticantes 
nos estágios atrasados são maiores ao compararmos com os 
normais que apresentaram menores tempos. Em relação aos erros 
os sujeitos no estágio acelerado, mostraram menores quantidade 
de erros nessa etapa. Para os indivíduos praticantes, observa-se 
que os indivíduos atrasados são lentos para realizar a etapa, 
porém possuem menores quantidades de erros.

Assim, nossos resultados podem ser justificados a partir do 
estudo de Wang et al. (2013) que sugerem que os esportes envol-
vendo altas demandas de capacidade cognitiva, podem desenvolver 
controle inibitório superior com respeito aos esportes em que o 
ambiente de treinamento é altamente consistente, previsível e de 
autoaprendizagem para os jogadores. O estudo de Chan et al. (2011) 
encontrou esgrimistas de alta aptidão mostrando superioridade no 
controle inibitório em relação aos não atletas enquanto esgrimistas 
de com baixa aptidão não o fizeram, indicando a importância da 
combinação de componentes de habilidades físicas e cognitivas 
para a melhoria cognitiva. 

Bojikian et al. (2005) questionam a correlação entre essas 
variáveis e a maturação no indivíduo, justificando tal fato nas rápidas 
mudanças que ocorrem nas fases de pico de desenvolvimento matu-
racional e provocam alterações, tais como célere ganho de massa 
muscular e estatura, interferindo em capacidades coordenativas, 
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de agilidade e velocidade (VEIGA, 2009). Aos compararmos os 
tempos de reação total dos grupos de praticantes e não praticantes, 
os sujeitos que não praticam esportes apresentaram valores muito 
elevados em relação ao outro grupo, mostrando que os praticantes 
possuem um controle inibitório melhor do que os não praticantes. 
Esses resultados podem ser de grande importância para elucidar a 
influência do exercício sobre a eficiência do controle inibitório e, 
por conseguinte, contribuir para o processo de aprendizagem em 
ambiente escolar (CYPEL et al., 2006). 

Figura 4 – Comparação do tempo de reação e erros entre os diferentes estágios 
maturacionais de crianças e adolescentes praticantes de atividade esportiva.

Fonte: autoria própria.

Nota:*valor de p<0,05 entre atrasados e normais praticantes na etapa 3.
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Para análise dos erros cometidos, os resultados do estudo 
de Lorsbach e Reimer (2011) mostram contraste com os nossos 
resultados ao revelarem que as crianças apresentaram maior taxa 
de erros nas condições em que havia maior atraso entre a apresen-
tação das telas, o que pode ter contribuído com possíveis distrações 
das crianças entre as condições experimentais quando comparadas 
à taxa de erros cometidos pelos adultos nas mesmas condições. De 
maneira geral, os resultados indicaram que as crianças tiveram 
mais dificuldade em manter as respostas corretas nas tarefas 
de inibição de informações irrelevantes ou ainda na etapa mais 
complicada que seria a etapa incongruente.

Na Figura 5 é importante destacar que se refere aos valores 
totais de tempo de reação (a soma de todas as etapas). Observa-se 
que nos indivíduos praticantes de atividade esportiva ao serem 
observados por estágios maturacionais, os classificados atrasados 
apresentam maiores tempos de reação, os sujeitos nos estágios 
normais e acelerados apresentaram valores próximos e com 
menores tempos de reação. Os não praticantes apresentaram 
comportamento semelhante, porém as variações de tempo 
foram maiores. Com isso, pode-se apontar que os sujeitos 
atrasados possuem um controle inibitório inferior aos demais 
sujeitos em outros estágios maturacionais e que os indivíduos 
nos estágios normais se destacam com os melhores resultados. 
Aos observarmos os grupos de praticantes e não praticantes, 
os sujeitos que não praticam esportes apresentaram valores 
muito elevados, os praticantes de esporte por sua vez apre-
sentaram valores menores de tempo de reação, evidenciando 
que os praticantes possuem um controle inibitório melhor. 
Contudo, podemos observar também que há uma variação de 
resultados significativa entres os indivíduos praticantes e não 
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praticantes de esportes ao observarmos os estágios maturacionais.  

Figura 5 – Tempo de reação nos diferentes níveis maturacionais 
de praticantes e não praticantes de atividade esportiva.

Fonte: autoria própria.

Nossos resultados corroboram com o estudo de Pontifex 
et al. (2013) que afirmam que a influência do exercício promoveu 
o desempenho do controle inibitório, e estão de acordo com as 
evidências de estudos conduzidos com crianças e adultos jovens 
saudáveis (ENDO et al., 2013; LI et al., 2014; YANAGISAWA et al., 
2010). Como a intensidade do exercício é um fator importante para 
potencializar o desempenho cognitivo pós-exercício (CHANG et 
al., 2012), adotou-se, neste estudo, um protocolo de exercício em 
intensidade vigorosa, que, além de ser indicado pela Organização 
Mundial de Saúde para adolescentes (WHO, 2010), seria adequado 
para induzir os mecanismos fisiológicos responsáveis a favorecer 
o desempenho cognitivo (CYPEL et al., 2006). Nossos dados 
concordam com o estudo de Cypel et al. (2006), no qual o exercício 
aeróbico parece ter sido uma ferramenta capaz de influenciar 
agudamente os mecanismos fisiológicos responsáveis a favorecer o 
desempenho do controle inibitório. Os mecanismos ainda são um 
tanto controversos e pouco explorados, porém a principal hipótese 
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fisiológica que pode explicar esses efeitos se refere ao aumento do 
fluxo sanguíneo cerebral, o que poderia reverberar sobre o desem-
penho cognitivo pós-exercício (ENDO et al., 2013; LI et al., 2014).

O estudo de Riccio, Reynolds e Lowe (2001) demonstrou 
que o controle inibitório continua amadurecendo durante a 
adolescência, um período de tempo de vida, em que mais dados 
são necessários para ter uma visão abrangente de desenvolvimento 
de funções executivas. Assim, o desenvolvimento do controle 
inibitório parece ser um processo não uniforme. Como a inibição 
refere-se à habilidade de suprimir uma resposta dominante e auto-
mática, em crianças pré-escolares, há uma diminuição dos erros 
em inibir respostas ao longo da idade. Além disso, Malloy-Diniz 
et al. (2008) afirmam que as funções executivas apresentam uma 
aceleração em seu processo maturacional. De acordo com Holden 
(2004), muitas pesquisas e estudos de diferentes áreas assumem 
que a linguagem e o sistema motor humano estão intimamente 
associados e apresentam áreas cerebrais associadas e relacionadas 
nos dois hemisférios cerebrais. 

Conclusão

Podemos concluir que, ao compararmos os indivíduos que 
praticam esportes e não praticam esportes, os indivíduos prati-
cantes apresentaram melhores resultados de controle inibitório 
em relação aos que não praticam esporte, apresentando menores 
valores de tempo de reação e menor quantidade de erros. Além 
disso, foi possível observar melhor desempenho de tempo de 
reação para os sujeitos classificados no estado maturacional 
normal e acelerado quando comparado com os atrasados.
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Dessa forma, fica evidente a importância dos estudos que 
relacionam a maturação para ciências do esporte, sendo ela um 
fator de influência em variáveis como controle inibitório, que é 
considerado um diferencial de desempenho nas modalidades 
esportivas que utilizam grandes variações de movimento e exigem 
rápidas tomadas de decisão, levando em consideração que os indi-
víduos nos processos de detecção esportiva devem ser avaliados de 
forma geral e não apenas características específicas.
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ESPORTE E DEFICIÊNCIA 
VISUAL: ESTADO DA ARTE

Elmir Henrique Silva Andrade
Ana Raquel Mendes dos Santos

Priscilla Pinto Costa da Silva

Introdução

As pessoas com deficiência começaram a ser inseridas na prática 
esportiva por volta do final do século XIX, porém de maneira 
tímida e em poucos locais do mundo (ARAÚJO, 1997). Entretanto, 
após o final da Segunda Guerra Mundial, tal inserção estabele-
ceu-se de maneira mais acentuada, sendo o esporte utilizado como 
ferramenta de redução das sequelas deixadas nos combatentes 
(ARAÚJO, 1997). Nesse sentido, o 

trabalho de reabilitação b uscou no esporte não só o valor 
terapêutico, mas o poder de restabelecer ou estabelecer 
novos caminhos, o que resultou em maior possibilidade 
de interação destas pessoas (ARAÚJO, 1997, p. 7).

O trabalho de recuperação acabou por dar vez ao treinamento 
esportivo e, no ano de 1952, foi realizada a primeira competição 
internacional para pessoas com deficiência, os Stoke Mandeville 
Games (ARAÚJO, 1997). A sua nona edição, realizada em 1960 na 
cidade de Roma, recebeu posteriormente a alcunha de Paralympic 
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Games, um importante marco para o movimento internacional de 
atletas com deficiência (ARAÚJO, 1997).

Paralelamente a esses acontecimentos, os esportes para pessoas 
com deficiência visual vinham se desenvolvendo, sendo o primeiro 
registro datado em 1920 (AMORIM et al., 2010). Isso culminou na 
abertura de portas do movimento paralímpico internacional para 
essas pessoas e na edição de 1976 das Paralimpíadas, realizada em 
Toronto, os cegos puderam se fazer presentes (ARAÚJO, 1997). Nos 
dias atuais, a Federação Internacional dos Desportos para Cegos 
(IBSA) faz a gestão ou coopera na organização de doze modalidades 
esportivas (INTERNATIONAL BLIND SPORTS FEDERATION, 
2019), o que demonstra a ampla possibilidade de participação das 
pessoas com deficiência visual na prática de esportes.

Há evidências que comprovam que o esporte pode causar um 
impacto positivo na vida do cego que o vivencia. A prática esportiva 
pode, por exemplo, levar benefícios pessoais às pessoas com defici-
ência visual em diversos pontos, contribuindo para bons níveis de 
qualidade de vida quando se compara com cegos sedentários (LIMA; 
GORGATTI; DUTRA, 2010). Nesse sentido, as experiências espor-
tivas viabilizam possibilidades de socialização, que é proveniente do 
contato com outras pessoas, além do estímulo ao desenvolvimento 
de independência (VELASCO; SANTOS; SOUZA, 2017).

No esporte, a pessoa com deficiência visual, ou com qualquer 
outro tipo de deficiência, está inserida em situações nas quais a 
percepção sobre ela proveniente de outras pessoas ou dela mesma 
não é mais caracterizada primeiramente pelo limite que clinica-
mente define sua condição e estigmatiza sua vida (RANIERI; 
BARREIRA, 2010). Ou seja, o cego, que durante a maior parte do 
tempo tem suas limitações fortemente evidenciadas pelo restante 
da sociedade, encontra no esporte um espaço para desenvolver suas 
potencialidades (PEREIRA et al., 2013). A partir disso, é possível 
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constatar a importância das pesquisas que tratam da relação entre 
as pessoas com deficiência visual e o esporte. Levando em conta tal 
importância, é concebível indagar: do que tratam os estudos que 
abordam essa relação? Buscando dar um norte a esse questiona-
mento, este estudo se propõe a analisar o estado da arte da produção 
acadêmica envolvendo o fenômeno esportivo e a deficiência visual.

Metodologia

Este estudo foi caracterizado como uma revisão sistemática 
da literatura. Utilizou-se esse tipo de investigação por ele reunir 
dados da ciência e disponibilizar “uma síntese dos achados com 
indicação para realização de estudos futuros acerca da temática 
selecionada” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 99).

A procura pelos artigos deu-se nas bases de dados eletrônicas 
LILACS, SciELO e SPORTDiscus. Foram utilizadas as seguintes pala-
vras-chave: “esporte” e “deficiência visual” e suas versões no idioma 
inglês. Fez-se uso do termo operante lógico AND para combiná-las.

A seleção dos documentos ocorreu no mês de julho de 2018 
seguindo estes critérios de inclusão: ser um artigo original, publicado 
em revista acadêmica entre janeiro de 2009 e a data de realização 
desta revisão, que disponibilizava o seu texto completo e escrito 
nas línguas portuguesa ou inglesa. As duplicatas foram excluídas.

Apreciou-se os manuscritos escolhidos por meio da técnica 
de análise de conteúdo, já que esta garante que os trabalhos 
selecionados abordem o assunto central da revisão (CAIADO et 
al., 2016). De acordo com Bardin (2011), tal técnica deve seguir 
três etapas: a pré-análise, na qual organiza-se e sistematiza-se 
os materiais acessíveis à pesquisa; a exploração do material; e 
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o tratamento dos resultados obtidos juntamente com sua inter-
pretação. Nessa última etapa, é relevante destacar, como um dos 
métodos, a categorização, realizada nesta revisão e que tem a 
finalidade de classificar “elementos constitutivos de um conjunto 
por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento [...] com os 
critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 147).

Resultados e discussão

A primeira etapa do estudo se desenvolveu com a busca 
nas bases de dados eletrônicas, obtendo-se, como retorno, o total 
de 255 artigos. A seleção seguiu com a utilização dos critérios de 
seleção. A primeira etapa, realizada por meio dos filtros presentes 
nas bases de dados eletrônicas, resultou no seguinte: retirou-se 
108 por não disponibilizarem o texto completo e 29 por terem 
sido publicados antes de 2009. O procedimento subsequente foi 
a exclusão de oito duplicatas. Em seguida, foi feita a escolha dos 
trabalhos por meio da utilização dos demais critérios de seleção 
e da leitura dos títulos, de modo que se obteve o seguinte: 16 
foram retirados por não tratarem da deficiência visual; 43 foram 
eliminados por não abordarem o esporte; retirou-se oito por não 
serem de revistas acadêmicas; e excluiu-se 06 por não terem sido 
publicados em português ou em inglês. Por fim, ainda foram reti-
rados três artigos após a leitura dos resumos por não tratarem da 
relação entre a deficiência visual e o esporte. Desse modo, fizeram 
parte desta revisão 34 publicações.

A Tabela 1 apresenta a divisão de tais publicações de acordo 
com a classificação de suas revistas no sistema Qualis - CAPES.
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Tabela 1 – Quantidade de artigos por 
estrato do sistema Qualis - CAPES

Classificação do periódico Quantidade de artigos

A1 02

A2 07

B1 08

B2 02

B3 01

B4 01

SEM CLASSIFICAÇÃO 13

Total 34

Fonte: autoria própria.

A maioria das publicações (21 publicações) foi encontrada 
em periódicos científicos que foram avaliados pelo sistema Qualis 
– CAPES, sendo que a metade de todos os artigos selecionados (17 
artigos) proveio de revistas classificadas em estratos superiores (a 
partir de B2) na área de avaliação da Educação Física na classifi-
cação do quadriênio 2013-2016.

Apenas quatro periódicos científicos tiveram mais de 
uma publicação escolhida para compor esta revisão. Eles foram: 
Palaestra (seis artigos); Revista Brasileira de Ciências do Esporte 
(três artigos); Adapted Physical Activity Quarterly (dois artigos); e 
Journal Of Human Kinetics (dois artigos).

A maior parte das publicações tratou especificamente de 
pelo menos uma modalidade esportiva. A ocorrência de abor-
dagem dos esportes foi a seguinte: Goalball (33,3%); Natação 
(17,9%); Judô (15,4%); Futebol de 5 (12,8%); Atletismo (10,3%); 
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Outras Modalidades (10,3%). Esse resultado indica uma dispari-
dade no trato com as modalidades. Faz-se necessária a ampliação 
do olhar para a variedade de manifestações esportivas para 
pessoas com deficiência, as quais certamente estão carregadas 
por características e significados próprios.

Seguindo o objetivo desta revisão, analisou-se e inter-
pretou-se os artigos e, desse modo, foi possível estabelecer oito 
subcategorias analíticas oriundas dos encadeamentos realçados 
nos estudos. Em seguida, tais subcategorias foram aglutinadas em 
duas categorias. Tal divisão está exposta no Quadro 1.

Quadro 1 – Resultado da categorização dos artigos

SUBCATEGORIAS CATEGORIAS

1. Análise tática dos esportes para pessoas 
com deficiência visual

1. Esportes, 
deficiência visual, 

saúde e desempenho

2. Esportes para pessoas com deficiência 
visual e lesões

3. Esportes para pessoas com deficiência 
visual e habilidades motoras

4. Esportes para pessoas com deficiência 
visual e aptidão física

5. Análise da performance nos esportes para 
pessoas com deficiência visual

6. Significados da prática esportiva para 
pessoas com deficiência visual

2. Esportes, 
deficiência visual, 
cultura e educação

7. Esportes para pessoas com deficiência 
visual e inclusão

8. Explicando as modalidades esportivas para 
pessoas com deficiência visual

Fonte: autoria própria.
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É possível fazer, prontamente, uma constatação inicial: há 
um déficit de publicações que investiguem as manifestações do 
fenômeno esportivo na deficiência visual a partir das perspectivas 
culturais e educacionais. Nota-se isso ao olhar para a segunda 
categoria, que é a que reúne artigos desse tipo, e averiguar que 
apenas nove dos trinta e quatro trabalhos que compõem esta 
revisão estão alocados nesta categoria. Tal escassez também foi 
identificada no trabalho de Simim et al. (2018), que revisaram as 
pesquisas com esportes coletivos e deficiências. Esses autores ainda 
ressaltaram a importância do trato com esses aspectos mais sociais, 
já que o contexto do esporte proporciona vivências de socialização, 
além da necessidade de se identificar obstáculos estruturais, de 
contexto socioeconômico e as ações que impossibilitam a partici-
pação efetiva de pessoas com deficiência na sociedade.

Por outro lado, pode-se justificar a grande quantidade de 
publicações relacionadas ao desempenho esportivo pela tradição 
positivista que ainda é muito marcante nos estudos com o esporte e 
pelo fato de que a quantidade de pessoas com deficiência engajadas 
em modalidades esportivas de alto rendimento vem crescendo 
nos últimos anos. Essa situação fica evidente quando se compara 
à quantidade de participantes nos Jogos Paralímpicos de 1972, 
nos quais 984 atletas estiveram presentes (INTERNATIONAL 
PARALYMPIC COMMITTEE, 2019a), com a das Paralimpíadas de 
2016, que contou com a participação de 4.328 pessoas com defici-
ência (INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE, 2019b). 
Como o esporte profissional está inserido dentro do contexto da 
espetacularização e, consequentemente, da sociedade de consumo, 
alicerçado em leis do mercado capitalista (LUCENA et al., 2015), 
pode-se compreender que o maior número de investigações acerca 
da performance esportiva vai no sentido de aumentá-la cada vez 
mais, tornando os esportes ainda mais espetacularizados.
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Esportes, deficiência visual, 
saúde e desempenho

A primeira categoria reúne tanto os artigos que anali-
saram o esporte na deficiência visual por meio de um olhar 
biológico, com resultados para parâmetros de saúde dos prati-
cantes, quanto aqueles que fizeram a investigação mediante um 
viés fisiológico e de treinamento. Estão inseridas nessa categoria 
as cinco primeiras subcategorias.

A primeira subcategoria, denominada análise tática dos 
esportes para pessoas com deficiência visual, originou-se de três 
trabalhos. Dois deles tiveram o Goalball como pano de fundo. No 
de Morato, Gomes e Almeida (2012) foi possível fazer a distinção 
do ciclo de auto-organização das equipes da modalidade, o que 
os autores classificaram como um processo de repetição, classifi-
cado em padrão, ou de equilíbrio (quando a defesa defende a bola 
lançada pelo adversário) e em atípico (quando ocorre um gol ou 
uma penalidade, por exemplo). Tal mudança no ciclo pode gerar 
um novo padrão organizacional. Já Morato et al. (2017) obtiveram 
sucesso no desenvolvimento e na avaliação de um sistema para 
analisar o jogo de Goalball que representa todas as ações ofensivas 
e defensivas possíveis por meio de observação. Por fim, Gutiérrez-
Santiago et al. (2013) identificaram que a estrutura temporal de 
atletas de Judô com deficiência visual é diferente quando compa-
rada a de judocas com visão completa, sendo necessárias, portanto, 
abordagens diferentes para cada grupo de atletas da modalidade.

A segunda subcategoria também foi formada por três estudos 
e chamou-se esportes para pessoas com deficiência visual e lesões. 
Tanto Silva et al. (2011) quanto Silva et al. (2013) identificaram a 
frequência e as principais características das lesões esportivas, 
sendo que o primeiro trabalho foi desenvolvido em cinco diferentes 
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modalidades, enquanto que o último apenas na Natação. Os resul-
tados de ambos apontaram que as tendinopatias foram as lesões 
mais recorrentes. Enquanto isso, Silva et al. (2015) apontaram que 
a lesão promove sentimentos como frustração e pessimismo ao 
atleta, de modo que as respostas emocionais e comportamentais 
são mediadas pelos efeitos e intensidade de cada lesão.

A terceira subcategoria recebeu o nome de esportes para 
pessoas com deficiência visual e habilidades motoras e foi derivada 
de quatro artigos. Como resultados dessa categoria, temos: atletas 
de Goalball têm melhores resultados de equilíbrio dinâmico 
quando comparados aos de Atletismo (NOGUEIRA; SHIBATA; 
GAGLIARDI, 2009); atletas têm melhores resultados nos testes de 
caminhada de seis minutos e de equilíbrio em relação a pessoas 
com deficiência visual sedentárias (AKYOL; KONAR; TAŞÇI, 
2017); quanto à postura corporal, não foram encontradas diferenças 
relevantes entre judocas com deficiência visual, sedentários com 
deficiência visual e sedentários com visão completa (TUKEL et al., 
2017); e, finalmente, pessoas com deficiência visual que praticam 
esportes têm velocidades de caminhada autosselecionadas seme-
lhantes às de pessoas com visão completa (SILVA et al., 2018).

Esportes para pessoas com deficiência visual e aptidão 
física foi o nome da quarta subcategoria. Os resultados dos seis 
estudos de tal categoria apontaram que: dezesseis semanas de 
treino promovem melhoras às aptidões aeróbicas e anaeróbicas 
de atletas de Futebol de 5 (CAMPOS et al., 2013); ciclistas com 
deficiência visual têm a mesma capacidade de desenvolver tais apti-
dões se comparados a ciclistas com visão completa (MALWINA; 
KRZYSZTOF; PIOTR, 2015); a intensidade de esforço dos joga-
dores da seleção brasileira de Futebol de 5 é intermitente, sendo 
que ela permanece a maior parte do tempo entre as zonas 2 e 3 
(SOUZA et al., 2016); tais jogadores apresentam perfil morfológico 
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que varia de acordo com suas posições em quadra (GORLA et al., 
2017); o peso corporal não teve influências significativas sobre a 
força muscular de adolescentes iniciantes na prática do Goalball 
(KARAKOC et al., 2017); e, ainda falando sobre essa modalidade, a 
distribuição de gordura corporal é importante para definir o perfil 
morfológico dos jogadores (ROMANOV et al., 2017).

A última subcategoria da primeira categoria foi intitulada 
análise da performance nos esportes para pessoas com deficiência 
visual. Os três artigos que abordaram a natação tiveram os seguintes 
resultados: a deficiência visual não é o fator preponderante nas 
diferenças de desempenho entre atletas de classificações diferentes 
e sem deficiência na Natação (DALY et al., 2009); já Souto, Oliveira 
e Santos Filho (2016) divergiram disso e encontraram que há dife-
renças no desempenho de nadadores internacionais de categorias 
distintas, o que foi confirmado por Souto et al. (2017).

Tratando especificamente do Goalball (três estudos), cons-
tatou-se que: tanto a repetição de movimentos quanto a prontidão 
para executar a ação são importantes fatores na redução do tempo 
de reação de atletas (SILVA et al., 2010); existem quatro fases do 
lançamento e elas podem ser chamadas de preparatória, windup, 
força produzindo o movimento e follow-through (BOWERMAN; 
DAVIS, 2012); e atletas com cegueira total têm melhor performance 
na defesa, enquanto que os com visão subnormal destacam-se nas 
ações ofensivas (MOLIK et al., 2015).

Por fim, os últimos três artigos apontaram que: a espe-
cificidade das adversidades encontradas nos treinamentos para 
pessoas com deficiência visual difere de maneira significativa da 
observada nos treinamentos para pessoas sem deficiência (COSIC; 
KOPRIVIEA, 2011; a diferença média de performance entre guias 
e velocistas do atletismo é de 10% em favor dos guias (PEREIRA et 
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al., 2016); o emprego dos princípios de individualização pode ser 
eficaz na preparação de velocistas de elite (KOZINA et al., 2018).

Esportes, deficiência visual, cultura e educação

Na segunda categoria, estão os estudos que se propuseram a 
examinar o esporte como fenômeno sociocultural para as pessoas 
com deficiência visual, articulando-se com processos educativos. 
Fazem parte dessa categoria as últimas três subcategorias. 

A sexta subcategoria, que é a primeira da segunda cate-
goria, recebeu o título de significados da prática esportiva para 
pessoas com deficiência visual. Ela recebeu apenas um artigo 
(HAEGELE; ZHU; DAVIS, 2017) que trouxe significados refe-
rentes a alguns temas inter-relacionados, tais como exclusão 
internalizada e luta por identidade atlética. Além disso, os 
resultados evidenciaram a necessidade de uma melhor formação 
de professores, além de mais programas escolares de esporte que 
possam atender às pessoas com deficiência visual.

Os cinco estudos que trataram da relação entre esportes 
para pessoas com deficiência visual e inclusão foram reunidos na 
sétima subcategoria. Seus principais resultados foram: a educação 
esportiva por meio de camping se demonstra uma ferramenta 
eficaz na promoção de uma vivência esportiva autêntica para 
adolescentes com deficiência visual (FITTIPALDI-WERT et al., 
2009; TINDALL; FOLEY; LIEBERMAN, 2016); atletas com defi-
ciência visual são, ao mesmo tempo, vítimas e incitadores de atos 
de bullying, sendo que o objetivo apontado por estes na prática 
de tais atos é um suposto status (DANE-STAPLES et al., 2013); a 
falta de colegas, o transporte e a dependência de outras pessoas 
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são algumas das barreiras mais fortes para as pessoas com defi-
ciência visual envolvidas em práticas esportivas, enquanto que 
saúde, diversão, contatos sociais e apoio familiar são os principais 
facilitadores (JAARSMA et al., 2014); e a prática esportiva para 
pessoas com deficiência visual dentro de uma perspectiva de 
lazer promove benefícios a esses indivíduos, de modo que são 
despertados neles aspectos como autoconfiança e cooperação, 
contribuindo para que cada indivíduo dessa população se perceba 
como cidadão pleno de direitos (WESCHENFELDER et al., 2015).

Por fim, três trabalhos estiveram explicando as modalidades 
esportivas para pessoas com deficiência visual. O primeiro deles 
(MASTRO; HASSING-BONNETTE; SWARTS, 2009) demonstrou 
o Beep Baseball, uma modalidade com origem em um tradicional 
esporte estadunidense que é realizada com estímulos sonoros. O 
segundo (FERNÁNDEZ-VIVÓ; CORDERO-MORALES, 2015) 
tratou de fornecer detalhes sobre segurança, adequação dos equipa-
mentos e ensino por meio de técnicas eficazes do Stand Up Paddle, 
prática esportiva aquática que, segundo o texto, promove à pessoa 
com deficiência visual uma experiência significativa de inclusão 
e melhora da saúde. Já o terceiro e último artigo (MASTRO et 
al., 2015) apresentou informações para a criação de um programa 
voltado a clubes, escolas e campings para pessoas com deficiência 
visual de uma modalidade esportiva bastante popular: o Judô. 

Conclusão

De modo a responder à problemática desta revisão siste-
mática, é possível concluir que o estado da arte das pesquisas que 
tratam da relação entre esporte e deficiência visual demonstra que 
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estudos voltados à performance esportiva estão consolidados, mas 
também que há lacunas a serem preenchidas, principalmente no 
que se refere aos estudos socioculturais e filosóficos. Sabe-se que 
a não hierarquização dos tipos de conhecimento é necessária. 
Desse modo, esta revisão propõe que os estudos que tratem do 
desempenho continuem fortalecidos, mas que as pesquisas de 
cunho social e cultural também ganhem evidência, de modo a 
beneficiar, principalmente, o ser com deficiência visual que está 
inserido no fenômeno esportivo.
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Tema 1
Corpo, natureza e cultura

FENOMENOLOGIA E BIOMECÂNICA: LEITURAS 
SOBRE O MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO FÍSICA

Laís Saraiva Torres
Terezinha Petrucia da Nóbrega

A atitude fenomenológica de diálogo entre o saber objetivo, a 
subjetividade e a intersubjetividade permitem a apresentação de 
uma leitura das relações entre ciência, arte e filosofia, no estudo 
do movimento humano no campo da Educação Física, desdobrada 
através da dimensão da historicidade desses saberes. Delineando o 
objeto de estudo em torno de uma fenomenologia do movimento, é 
intencionalmente escolhido pensar sobre esse fenômeno de forma 
complexa, no diálogo entre os conhecimentos, abarcando seus dife-
rentes aspectos, sejam os biomecânicos, sejam os fenomenológicos.  
Com o objetivo de traçar uma relação entre filosofia, ciência e arte 
como perspectiva de ampliar os conhecimentos sobre o movimento 
humano na Educação Física, questiona-se: como a perspectiva da 
fenomenologia pode ampliar a leitura da biomecânica na Educação 
Física? Amparados pela fenomenologia de Merleau-Ponty, o 
método e as estratégias para a reflexão fenomenológica admitem 
pôr em cena os conceitos desses saberes, produzindo novas leituras 
sobre corpo, percepção, técnica, estética e análise do movimento. 
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FESTAS JUNINAS: ESPAÇOS PARA CONSTRUIR 
SIGNIFICAÇÕES SIMBÓLICAS E PENSAR 

O CORPO NA EDUCAÇÃO FÍSICA

Nadiel Cavalcante de Sousa
Rosie Marie Nascimento de Medeiros

Esse estudo lança o olhar para as festas juninas no Brasil. Esse 
evento cultural, que parece ser originário do nosso país, adveio 
com os portugueses no período da colonização. A priori, a festa 
que tinha um sentido voltado ao viés religioso começou a passar 
por um processo de hibridização, revelando muito encantamento, 
mistério e magia. Estas características, marcas dos festejos juninos, 
são desveladas devido à presença dos seus símbolos. Assim, esta 
pesquisa, que teve como suporte teórico a fenomenologia de 
Merleau-Ponty, que afirma o corpo e suas experiências como 
fonte de conhecimento, investigou os significados desses símbolos 
e suas reflexões para pensar a Educação Física. Sob tal condição, 
notou-se que a experiência simbólica vivida nos festejos juninos, 
nos possibilitou um leque de vivências, impregnando no nosso 
corpo um sentido reflexivo do mundo e dos seus fenômenos. Desse 
modo, a Educação Física pode ser pensada como um campo que 
compreende o corpo além dos seus padrões físicos, enxergando em 
seu arcabouço a completude e o inacabamento, fatores fundamen-
tais para a edificação de uma educação sensível, permeada por um 
emaranhado de saberes.
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Tema 2
Corpo e saúde

O QUE DIZEM PESQUISAS SOBRE 
ENVELHECIMENTO?

Kaline Lígia Estevam de Carvalho Pessoa
Maria Isabel Brandão de Souza Mendes

Existe uma busca desenfreada pela juventude com o auxílio 
de técnicas diversas, incluindo nesse cenário as revistas sobre 
saúde que prescrevem diretamente o bem-estar dos idosos. 
Acontecimentos sociais como estes levantam a necessidade de 
nos fazer refletir sobre o envelhecimento. Este trabalho busca 
realizar um levantamento dos últimos estudos que estão sendo 
feitos a respeito do corpo, da velhice e do envelhecimento dentro 
da área da Educação Física, perspectivando-se perceber o viés 
que é dado a esse fenômeno da população e assumindo a neces-
sidade de entendê-lo como um processo biocultural. A partir da 
pesquisa exploratória, de caráter bibliográfico, foi realizado um 
levantamento nas principais bases de publicação de trabalhos 
científicos e periódicos da Educação Física. Também foi realizado 
um recorte temporal e leitura para selecionar os trabalhos. Foi 
percebido que a maior quantidade de trabalhos diz respeito ao 
aspecto fisiológico do envelhecimento e poucos trabalhos buscam 
discutir esse fenômeno enquanto aspecto da existência humana, 
pautado em um contexto sociocultural, permeado de experiências 
e de construção de sentidos. O que pode impactar diretamente no 
olhar que a sociedade possui e na forma como se trata esse corpo 
por meio de políticas públicas ou até mesmo através das mãos 
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de profissionais, como é o caso da Educação Física. Concluímos 
com a necessidade de se aprimorar as técnicas de busca desses 
trabalhos, e, também de se ampliar a visão em torno do olhar 
voltado para o fenômeno do envelhecimento e não o reduzindo 
apenas aos aspectos orgânicos.

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E 
SAÚDE CARDIOMETABÓLICA: SENTE 
MENOS, ANDE MAIS E EXERCITE-SE!

Yuri Alberto Freire
Geovani Araújo Dantas Macêdo

Eduardo Caldas Costa

O desenvolvimento e popularização da tecnologia aumenta 
progressivamente o tempo global em comportamento sedentário, 
que é caracterizado por qualquer atividade realizada durante a 
vigília em posição sentada, reclinada ou deitada e com baixo gasto 
energético. O aumento do tempo em comportamento sedentário 
acomete todos os domínios da atividade física, doméstico, lazer, 
ocupacional e de transporte, e a perspectiva é que este fenômeno 
continue progredindo nas próximas décadas. Lamentavelmente, 
o tempo em comportamento sedentário é associado a uma maior 
incidência de doenças cardiometabólicas e de mortalidade. Além 
disso, quando ele é acumulado em longos períodos, parece gerar 
maiores prejuízos cardiometabólicos, quando comparado ao 
acúmulo com interrupções frequentes. O exercício físico parece 
atenuar o efeito deletério do comportamento sedentário, no 
entanto, mesmo os indivíduos que cumprem as recomendações 



Resumo

201

de atividade física para a saúde são acometidos pelos prejuízos 
do alto tempo em comportamento sedentário. Ao longo do capí-
tulo, abordaremos os conceitos relacionados ao comportamento 
sedentário, a sua epidemiologia, instrumentos de medida e os 
resultados de ensaios clínicos que investigaram a interação do 
exercício físico e redução/interrupção do tempo sentado sobre a 
saúde cardiometabólica.

Tema 3
Corpo e educação

REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

NO DIÁLOGO COM A CULTURA DIGITAL

Antonio Fernandes de Souza Junior
Márcio Romeu Ribas de Oliveira

Allyson Carvalho de Araújo

A sociedade contemporânea está convivendo com um constante 
movimento de conexões entre a cultura, a sociedade e a mídia, que 
elaboram diferentes códigos, hábitos e valores que podemos deno-
minar de cultura digital. Os processos de formação continuada de 
docentes estão em meio a esse cenário sociocultural, mobilizando 
diferentes pesquisas sobre suas possíveis relações nas diferentes áreas 
do conhecimento. Esse capítulo tem a intenção de refletir sobre a 
formação continuada de docentes de Educação Física no diálogo com 
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a cultura digital. Foi possível identificar que o conceito de mídia-edu-
cação aparece como um relevante elemento de reflexão sobre a cultura 
digital na formação continuada. Outra contribuição significativa 
advém de literaturas internacionais, que colocam em debate os fatores 
que mobilizam os docentes para a incorporação da cultura digital em 
sua formação e atuação profissional. Nesse sentido, reconhecemos que 
cultura digital é incorporada na formação continuada dos docentes 
de forma mobilizadora, quando a sua tematização não focaliza os 
dispositivos digitais, mas problematiza as experiências corporalmente 
vividas no diálogo com a cultura digital.

OLHAR SENSÍVEl ÀS DIFERENÇAS: 
UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Fabyana Soares de Oliveira 
Ana Aparecida Tavares da Silveira

Sára Maria Pinheiro Peixoto
Michele Pereira de Souza da Fonseca

Maria Aparecida Dias

A intervenção formativa desenvolvida com os professores 
de Educação Física, do município de Ceará-Mirim/RN, teve 
como propósito apresentar a proposta da formação continuada 
e despertar o olhar sensível frente à inclusão. O estudo é um 
recorte da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-graduação 
em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) que está em andamento e tem como metodologia a prática 
de pesquisa-ação colaborativa. Com isso, a partir do encontro 
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formativo desenvolvido, podemos perceber que a inclusão é uma 
temática que desafia os professores e o espaço formativo tem muito 
a contribuir para a reflexão da prática pedagógica e a construção 
de saberes, em diálogo com a realidade de cada professor.

O BRINCAR E O “SE-MOVIMENTAR” 
NA EDUCAÇÃO FÍSICA NO NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA (NEI) 

DA UFRN: UM ESTUDO DE CASO

Aguinaldo Cesar Surdi
George Tawlinson Soares Gadêlha  

Karluza Araújo Moreira Dantas
Érika Janaína Santiago Moreira Freire

Wanessa Cristina Maranhão de Freitas Rodrigues

O objetivo deste texto é investigar como acontece e qual é a impor-
tância percebida do brincar e do “se-movimentar” nas aulas de 
Educação Física infantil, no Núcleo de Educação Infantil da UFRN. 
Foi selecionada pela direção do NEI uma turma com 20 alunos entre 
4 a 6 anos. Acompanhamos a turma durante nas aulas de Educação 
Física no período de julho a novembro de 2015. Observamos que 
o brincar e o “se-movimentar”, no NEI, são privilegiados para as 
crianças, o que possibilita um incentivo à educação sensível, mas, 
ainda, há momentos em que o brincar e o “se-movimentar” se 
tornam instrumentos para pensar e/ou preparar o aluno para o seu 
futuro. O brincar e “se-movimentar” espontâneos são intencionais 
e imprescindíveis para que o indivíduo sinta o mundo, tendo com 
ele relações autênticas e fundamentais.
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Tema 4
Corpo, práticas corporais e esporte

MARCADORES COGNITIVOS E PRÁTICA
ESPORTIVA EM JOVENS DE 10 A 13 ANOS 

NOS DIFERENTES ESTÁGIOS MATURACIONAIS

Thaisys Blanc dos Santos Simões
Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral

O desenvolvimento das capacidades cognitivas e a promoção da 
saúde são importantes variáveis no crescimento e desenvolvimento 
biológico. Com isso, o neurodesenvolvimento vem sendo colocado 
como importante fator para melhorar o desempenho no esporte. Este 
estudo teve como objetivo verificar a influência da prática esportiva 
no controle inibitório de jovens de 10 a 13 anos em diferentes estágios 
maturacionais. Foram avaliados 203 sujeitos de ambos os sexos, com 
idades entre 10 a 13 anos. Foram utilizados os protocolos de predição 
de idade óssea para avaliação da maturação e Teste de Stroop para 
avaliação de controle inibitório. Os testes estatísticos utilizados foram 
a análise multivariável seguida do post hoc de Bonferroni. Verificou-se 
significância nas diferenças entre o tempo de reação e erros na etapa 
3 do Stroop Test entre os praticantes e não praticantes de esporte. Ao 
observar os estágios maturacionais, os sujeitos normais e acelerados 
obtiveram os menores tempos e os indivíduos no estágio atrasado 
maiores tempos de reação. O tempo de reação dos não praticantes no 
estágio atrasado são maiores ao compararmos com os normais que 
apresentaram menores tempos. Em relação aos indivíduos praticantes, 
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observa-se que os atrasados são mais lentos para realizar a etapa, 
porém possuem menores quantidades de erros. Pode-se concluir que 
os sujeitos que praticam esporte apresentam maior controle inibitório 
em relação aos que não praticam, e que, os sujeitos classificados 
normais e acelerados conseguem ser rápidos, porém apresentam 
maior quantidade de erros, enquanto indivíduos atrasados gastam 
mais tempo para realizar o teste, entretanto, erram menos. 

ESPORTE E DEFICIÊNCIA VISUAL: 
ESTADO DA ARTE

Elmir Henrique Silva Andrade
Ana Raquel Mendes dos Santos

Priscilla Pinto Costa da Silva

Este estudo se propôs a analisar o estado da arte da produção 
acadêmica envolvendo o fenômeno esportivo e a deficiência 
visual. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada 
nas bases de dados eletrônicas LILACS, SciELO e SPORTDiscus. 
Foram utilizadas as palavras-chave “esporte” e “deficiência visual” 
e suas versões no idioma inglês, resultando na escolha de 34 artigos 
para investigação. Foi possível estabelecer duas categorias analí-
ticas provenientes dos contextos evidenciados nos trabalhos. A 
primeira, denominada “esportes, deficiência visual, saúde e desem-
penho”, abrange 25 artigos que analisaram essa relação por meio de 
um olhar biológico, com resultados para parâmetros de saúde dos 
praticantes, ou que fizeram a investigação mediante um viés fisio-
lógico e de treinamento. Já os nove textos restantes se propuseram 
a examinar o esporte como fenômeno sociocultural para as pessoas 
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com deficiência visual, articulando-se com processos educativos e 
foram alocados na categoria esportes, deficiência visual, cultura e 
educação. Verificou-se que os estudos relacionados aos parâmetros 
fisiológicos e de treinamento estão consolidados, devendo-se 
atentar apenas para a disparidade no trato com as modalidades. 
Por outro lado, há um déficit de publicações que investiguem as 
manifestações do fenômeno esportivo na deficiência visual a partir 
das perspectivas culturais e educacionais. Propõe-se que os estudos 
que tratem da saúde e da performance continuem fortalecidos, 
mas que as pesquisas de cunho social e cultural também ganhem 
evidência, de modo a beneficiar, principalmente, o ser com defi-
ciência visual que está inserido no fenômeno esportivo.
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