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RESUMO  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi formulado o seguinte objetivo geral, norteador do 
processo de investigação: Discutir a relação entre os conteúdos atitudinais e os conteúdos 
esportivos apresentados na proposta de Diretrizes Curriculares para a Educação Física de 
Jovens e Adultos no Brasil, à luz da corporeidade e da ludicidade, questionando a formação 
do profissional de Educação Física e delineando perspectivas para uma Andragogia do 
Esporte que valoriza o Ser e a Vida. A partir desse objetivo geral, foram definidos os 
seguintes objetivos que deram maior especificidade ao processo investigativo: 1. Construir o 
contexto teórico a partir do eixo corporeidade/ludicidade, articulando transversalmente 
saberes esportivos, visando contribuir para uma Andragogia do Esporte. 2. Analisar os 
objetivos propostos para a Educação Física de Jovens e Adultos, com base no referencial 
teórico elaborado e nos depoimentos de egressos do Curso de Educação Física da UFRN. 3. 
Interpretar a relação entre conteúdos atitudinais e conteúdos esportivos, a partir da realidade 
acadêmica vivida por egressos do Curso de Educação Física da UFRN. 4. Compreender as 
necessidades mais urgentes de formação continuada de egressos participantes do estudo para 
atuação satisfatória com a Educação Física de Jovens e Adultos. 5. Propor perspectivas para a 
construção de uma Andragogia do Esporte a partir do eixo corporeidade/ludicidade. Em 
atendimento à natureza desta pesquisa e como formas de guiarmos nessa aventura 
epistemológica foram básicos os seguintes pressupostos teóricos: 1. Corporeidade é foco 
irradiante, primeiro e principal de critérios educacionais; 2. A tarefa da educação deve ser 
realizada com os homens e não para os homens; 3. O homem deve jogar somente com a 
beleza e somente com a beleza deve jogar; 4. A educação esportiva deve se fundamentar na 
estética e no fair play. A abordagem de pesquisa adotada é de natureza qualitativa, utilizando 
o procedimento de entrevista para um grupo constituído por doze egressos do Curso de 
Educação Física da UFRN no ano de 2005.2. Após a discussão dos resultados sobre os 
objetivos e conteúdo atitudinais para a Educação Física de jovens e Adultos, o estudo 
apresenta nove temáticas apontadas pelo grupo investigado como prioridades para sua 
formação continuada, visando a atuação do profissional de Educação Física com o EJA: 
vivências inclusivas; lazer e qualidade de vida; relacionamentos; corpo e cuidado pessoal; 
valores sociais; auto-estima; fenômeno esportivo; estágio EJA; conteúdos atitudinais. Como 
contribuição para a construção de saberes para uma Andragogia do Esporte, o estudo 
apresenta uma estrutura metafórica denominada Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte 
integrando nove elementos inspirados na Ode ao Esporte de Pierre de Coubertin: vida; beleza; 
justiça; ousadia; honradez; alegria; fecundidade; progresso; paz. No centro dessa estrutura de 
saberes virtuosos instala-se um sistema ludopoiético que articula cinco princípios 
epistemológicos com função de conectar os saberes virtuosos do esporte que devem integrar 
os conteúdos atitudinais propostos para a Educação Física de Jovens e Adultos de modo a 
propiciar a concretização dos respectivos objetivos propostos para esta modalidade de ensino. 
 
Palavras – Chave: Educação Física de Jovens e Adultos. Formação Profissional. Conteúdos 
Atitudinais. Conteúdos Esportivos. Corporeidade. Ludicidade. Andragogia do Esporte. 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

For the development of this research the following general objective has been formulated, 
indicator of the process of inquiry: To discuss the relation between the attitudinal and the 
sportive contents presented in the proposal of Curricular Lines for the Physical Education of 
Young and Adults in Brazil. According to the corporeity and the ludicity, questioning the 
formation of the professional of Physical Education and delineating the perspective for a sport 
andragogy that values the Being and the Life. From this general objective, the following 
objectives, which had given greater specificity to the investigative process, were defined: 1. 
To create the theoretical context from the corporeity/ludicity axis, articulating transversally 
sportive knowledge, aiming to contribute for a sport Andragogy; 2. To analyze the objectives 
proposed for the Physical Education of Young and Adults according to an elaborated 
theoretical reference and to the testimonies of the egresses of 2005 of the Physical Education 
course of the UFRN. 3. To interpret the relation between attitudinal and educative content 
from the academic reality lived by the egresses of the Physical Education course of the 
UFRN. 4. To understand the most urgent necessities of sustained formation of the egresses of 
2005 for satisfactory performance with the Physical Education of Young and Adults. 5. To 
propose perspectives for the construction of a sport Andragogy from the corporeity/ludicity 
axis. In attendance to the nature of this research and as form of guiding ourselves in this 
epistemological adventure, the following ones had been basically and theoretically estimated. 
1. Corporeity is a radiant focus, prime and main of educational criteria; 2. The task of the 
education must be carried through with men and not for men; 3. Man must only play with the 
beauty and with the beauty he only must play. ; 4. The sportive education must be based on 
esthetic and fair play. The adopted research approach is of a qualitative nature, using the 
interview procedure with a group consisting of twelve egresses of the Physical Education 
Course of the UFRN of the year of 2005.2 After the discussion of the results on the attitudinal 
objectives and content for the Physical Education for Adults and Young, the study shows nine 
themes presented by the investigated group as priorities for their sustained formation, aiming 
at the performance of the professional of Physical Education with the EJA: inclusive 
experiences; leisure and quality of life; relationships; body and personal care; social values; 
self esteem; sportive phenomenon; EJA training; attitudinal contents. As a contribution to the 
construction of knowledge for a Andragogy of Sports, the study presents a metaphorical 
structure called Galaxy of Knowledge righteous Glamor of integrating nine elements inspired 
by the Ode to the Sport of Pierre de Coubertin: life, beauty, justice, daring, honesty, joy; 
Fertility; progress; peace. At the heart of the structure of knowledge is righteous install a 
system that articulates five principles ludopoiético epistemological function of connecting 
with the righteous knowledge of the sport that must integrate the content attitudinal proposed 
for Fitness for Youth and Adults in order to facilitate the realization of their objectives 
proposed for this method of teaching. 
 
Key - words: Physical education for Young and Adults. Professional Formation. Attitudinal 
Contents. Sportive Contents. Corporeity. Ludicidy. Sport Andragogy. 
 

 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 

Para el desarrollo de esta búsqueda fue formulado el siguiente objetivo general, norteador del 
proceso de investigación: Debatir la relación entre los contenidos actitudinales y los 
contenidos deportivos presentados en la propuesta de Directrices Curriculares para la 
Educación Física de Jóvenes y Adultos en Brasil, luz de la corporidad y de la ludicidad, 
cuestionando la formación del profecional de Educación Física y trazando perspectivas para 
una Andragogia del Deporte que valoriza  el Ser y la Vida. A partir de ese objetivo general, 
fueron definidos los siguientes objetivos que dieron más especificidad al proceso 
investigativo: 1. Construir el contexto teórico a partir del eje corporidad/ludicidad, articulando 
transversalmente saberes deportivos, proponiéndose a contribuir para una Andragogia del 
Deporte; 2. Analizar los objetivos propuestos para la Educación Física de Jóvenes y Adultos 
con base en el referencial teórico elaborado y en las declaraciones de los egresos de 2005 del 
Curso de Educación Física de la UFRN; 3. Interpretar la relación entre contenidos 
actitudinales y contenidos deportivos a partir de la realidad académica vivida por los egresos 
de 2005 del curso de Educación Física de la UFRN; 4. Comprender las necesidades más 
urgentes de formación continuada de los egresos de 2005 para actuación satisfáctoria con la 
Educación Física de Jóvenes y Adultos; 5. Proponer perspectivas para la construcción de una 
Andragogia del Deporte a partir del eje corporidad/ludicidad. En atendimiento a la naturaleza 
de esta búsquedad y como forma de guiarnos en esa aventura epistemológica fueron básicos 
los siguientes presupuestos(datos) teóricos:1.Corporidad es foco irradiante, primero y 
principal de critérios educacionales; 2. La tarea de la educación debe ser realizada con los 
hombres  y no para los hombres; 3. El hombre debe jugar solamente con la belleza y 
solamente con la belleza debe jugar; 4. La educación deportiva debe fundamentarse en la 
estética y en el fair play. El abordaje de búsqueda adoptada es de naturaleza cualitativa, 
utilizando el procedimiento de entrevista para un grupo constituido por doce egresos del curso 
de Educación Física de la UFRN  del año de 2005.2. Después de la discución de los 
resultados sobre los objetivos y contenido actitudinales para la Educación Física de Jóvenes y 
Adultos, el estudio presenta nueve temáticas apuntadas por el grupo investigado como 
prioridades para su formación continuada, proponiéndose a la actuación del profecional de 
Educación Física con la EJA: vivencias inclusivas, recreación y calidad de vida; 
relacionamientos; cuerpo y cuidado personal; valores sociales; auto-estima; fenómeno 
deportivo; período EJA; contenidos actitudinales. En guise de contribution à la construction 
de la connaissance pour une andragogie du sport, l'étude présente une structure métaphorique 
appelé Galaxy de la connaissance juste Glamor de l'intégration de neuf éléments inspirés par 
l'Ode au Sport de Pierre de Coubertin: la vie, la beauté, de justice, de l'audace, l'honnêteté, la 
joie ; De fécondité, les progrès, la paix. Au coeur de la structure de la connaissance est juste 
installer un système qui énonce cinq principes épistémologiques ludopoiético fonction de la 
connexion avec la juste connaissance de ce sport qui doit intégrer le contenu proposé pour 
l'attitude de remise en forme des jeunes et des adultes afin de faciliter la réalisation de leurs 
objectifs proposés pour cette méthode d'enseignement. 
 
Palabras – Clave: Educación Física de Jóvenes y Adultos. Formación Profecional. 
Contenidos Actitudidinales. Contenidos Deportivos. Corporidad. Ludicidad. Andragogia del 
Deporte. 
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA DA ANDRAGOGIA DO ESPORTE 
 

 

1.1 INTRODUÇÃO: DA PEDAGOGIA DO ESPORTE 

 

 

A Pedagogia do Esporte como campo teórico constitui uma disciplina acadêmica 

integrada às Ciências do Esporte. Os campos teóricos estão relacionados às ciências mães, 

mas também podem ser caracterizados como ciências aplicadas. A concepção de Pedagogia 

do Esporte foi desenvolvida, por um lado, dentro da Teoria da Educação Física e, por outro, 

dentro das Ciências do Esporte. No primeiro caso, especialmente desenvolvida na Europa e 

também nos Estados Unidos. No segundo caso, particularmente defendida na Alemanha 

(HAAG, 1994). 

O primeiro livro sobre a abordagem pedagógica do esporte foi escrito por Pierre 

de Coubertin em 1922 com o título Pegadogie Sportive (NAUL, 1994). Ao prefaciar a obra de 

Coubertin, Rioux (1972) ressalta o grande humanista que foi o idealizador dos Jogos 

Olímpicos da Modernidade e a sua firmeza de propósito para transformar a Pedagogia do 

Esporte com os valores da ética e da estética, cuja perspectiva era a perfeição humana. 

Na sua Pedagogia Esportiva, Pierre de Coubertin já evidenciava uma 

preocupação com os valores humanos ao definir como subtítulo para sua obra os seguintes 

aspectos: “história dos exercícios esportivos, técnica dos exercícios esportivos, ação moral e 

social dos exercícios esportivos” (COUBERTIN, 1972). Ao apresentar o preâmbulo em sua 

obra, Coubertin caracteriza o esporte destacando cinco aspectos que estão implicados na sua 

prática: O esporte é o culto voluntário e habitual de exercício muscular intenso, 

impulsionado pelo desejo de progresso que pode também envolver o risco. Para Coubertin, o 

esporte não é natural ao homem, mas uma construção social. Daí sua ênfase em afirmar que o 

esporte propicia o envolvimento moral e social. Quando trata da ação moral e social dos 

exercícios esportivos, Coubertin (1972) aborda alguns temas bastante estimulantes para a 

época e também para a atualidade: (a) ação sobre o entendimento; (b) ação sobre o 

temperamento, o caráter e a consciência; (c) ação sobre as engrenagens sociais; (d) a arte e o 

esporte (COUBERTIN, 1972). 

Ao analisar os primeiros vinte anos do Movimento Olímpico, Brown (1996) 

explora a natureza da noção estética de Coubertin e as manifestações culturais decorrentes 
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dessas idéias. Para o autor, o reconhecimento de que a idéia olímpica é parcialmente estética é 

familiar para a maioria dos estudiosos que se dedica a investigar os princípios e objetivos do 

Movimento Olímpico na Modernidade. Atualmente, a idéia estética tem sido considerada 

componente cultural do Movimento Olímpico contemporâneo, porém sem uma reflexão 

aprofundada sobre sua origem e seu significado. Evidencia o autor que, como conseqüência 

dessa negligência, ainda permanece inexplorada toda a riqueza e complexidade do legado 

cultural de Coubertin para o Movimento Olímpico. 

Brown destaca que Pierre de Coubertin usava conscientemente a teoria estética 

para ajudá-lo a estabelecer uma relação cultural entre esporte e a ideologia sociopolítica. 

Afirma o autor que Coubertin reconhecia o esporte como uma prática cultural, e usava a teoria 

estética para articular as imagens e experiências produzidas pelas idéias sociais e políticas que 

constituíam o significado do olimpismo como um tipo de humanismo universal que valoriza a 

paz e o respeito mútuo (BROWN, 1996). 

Para Coubertin (1966, p. 19), a idéia olímpica é constituída de uma forte cultura 

física que se estrutura em parte no espírito do fair play e em parte na idéia estética do cultivo 

da beleza e da vivacidade. Em um momento de construção poética, Coubertin vai afirmar 

com muito entusiasmo: 

 

[..............................................] 

Oh! Esporte, tu és Beleza! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Justiça! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Ousadia! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Honradez! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Alegria! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Fecundidade! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Progresso! 
............................................... 
Oh! Esporte, tu és Paz! 

 

Ao analisar as perspectivas históricas da Pedagogia do Esporte, Naul (1994) 

destaca que o Movimento Olímpico, do final da década de 1890 até a I Guerra Mundial, tem 

sido negligenciado pela maioria dos pedagogos do esporte. Artigos escritos por Coubertin na 
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França, Gebhardt ou Diem na Alemanha, Kemeny ou Guth-Jarkowsky na Áustria e Hungria 

que tratam da educação através do esporte para elevação moral, sobre a prontidão para a 

performance e sobre o espírito dos ideais olímpicos, são relevantes para os pedagogos do 

esporte. Para Naul (1994), esses são os fundadores da Pedagogia do Esporte da era moderna 

que compartilham visões semelhantes com outros educadores dos movimentos “corpo e 

mente”, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha. Os estudos de E. Gerber em 1971, 

Innovators and Institutions in Physical Education e de K. Koch, em 1990, Teaching Courage 

Through Gymnastics, Games and Sports, evidenciam tal perspectiva (NAUL, 1994).. 

A primeira obra que incluiu o termo Pedagogia do Esporte no título foi escrita por 

um alemão, Ommo Grupe, em 1969: Grundlagen der Sportpädagogik. Anthropologisch-

didaktische Untersuchungen (Foundations of Sport Pedagogy. Anthropological Didactical 

Considerations). A obra apresenta aspectos fundamentais da Educação Física do ponto de 

vista antropológico. Para Grupe (1994), o termo Pedagogia do Esporte continuou a tradição 

do século XIX em muitos países ora se identificando com a “educação física” ora com a 

“teoria da educação física”. 

As pesquisas de Herbert Haag, em 1976, 1978 e 1982, mostram como o termo 

Pedagogia do Esporte pouco foi usado nos países de língua inglesa, embora mais tarde o 

termo tenha sido adotado nos congressos da AAHPERD - American Alliance for Health, 

Physical Education, Recreation and Dance e da AIESEP - Association Internationale des 

Ecoles Supérieures d’Education Physyque. Ressalta o autor que o trabalho sobre a 

terminologia em Pedagogia do Esporte realizado por Maurice Piéron e E. Beger favoreceu a 

estrutura para o desenvolvimento da Pedagogia do Esporte. No final da década de 80, a 

Pedagogia do Esporte já era considerada um campo teórico como Medicina do Esporte ou 

Psicologia do Esporte, ou seja, um campo específico relacionado ao movimento, jogo e 

esporte. 

Em 1985, foi realizada nos Estados Unidos a Conferência Mundial da AIESEP, 

cujo tema foi “An International Dialogue on Research in Sport and Physical Education: 

Myths, Models ans Methods”. Após o evento, foi organizada uma publicação com título de 

“Myths, Models & Methods in Sport Pedagogy”, contendo 28 trabalhos de pesquisadores de 

nível internacional, visando divulgar a qualidade e a diversidade das discussões realizadas 

naquele evento (BARRETTE, FEINGOLD, REES, e PIERON, 1987). 

Em 1989, foi publicada uma edição especial da International Review of Education 

dedicada à Pedagogia do Esporte, descrevendo seu status e seu entendimento. Cinco trabalhos 
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devem ser destacados nessa perspectiva: Ommo Grupe apresentou os fundamentos 

antropológicos da Educação Física; Herbert Haag abordou a Pesquisa em Pedagogia do 

Esporte como um campo teórico de estudo em Ciência do Esporte; Ann Jewett analisou a 

Teoria do Currículo em Educação Física; P. Kudlorz discutiu a Educação Física comparada 

numa abordagem científica internacional; Maurice Piéron tratou da Pedagogia do Esporte, 

focalizando o processo de ensino (HAAG, 1994). 

Em sua revisão do estado da arte da Pedagogia do Esporte realizado na década de 

90, Haag apresenta um modelo de sete campos teóricos, no qual a Pedagogia do Esporte se 

insere juntamente com Medicina do Esporte, Biomecânica do Esporte, Psicologia do Esporte, 

Sociologia do Esporte, História do Esporte e Filosofia do Esporte. O campo teórico da 

Pedagogia do Esporte está fortemente interligado com os campos temáticos. Para o autor, 

campo temático refere-se a um subtópico da Ciência do Esporte que também é caracterizado 

por campos temáticos, além dos campos teóricos. Nos campos temáticos, resultados de 

pesquisa e conhecimento dos campos teóricos são integrados dentro de um certo tema, assim 

interrelações são necessárias entre os campos teóricos. Isso configura o lado integrado da 

Ciência do Esporte, além do lado disciplinar representado pelos campos teóricos. De um 

modo geral, campos temáticos devem ser considerados uma lista aberta. A afinidade dos 

campos teóricos com os campos temáticos são bem diferentes. 

Contextualizar a Pedagogia do Esporte como um campo teórico que integra o 

corpo de conhecimentos da Ciência do Esporte exige que se compreenda a sua função, seu 

corpo de conhecimento específico, métodos de pesquisa adequados e a sua relevância para a 

prática educativa. Para Haag, a teoria científica busca respostas para quatro questões 

fundamentais sobre a Pedagogia do Esporte: (a) Qual é a função da Pedagogia do Esporte? (b) 

Qual é o corpo de conhecimento que constitui a Pedagogia do Esporte? (c) Quais os tipos de 

metodologias da pesquisa utilizadas em Pedagogia do Esporte? (d) Quais as relações entre 

teoria e prática em Pedagogia do Esporte? 

Haag argumenta que a teoria científica aplicada à Ciência do Esporte, tanto quanto 

aos campos teóricos e aos campos temáticos, pode gerar uma discussão profícua, podendo se 

tornar uma forma adequada para compreender a Pedagogia do Esporte no passado, no 

presente e dimensões do futuro. 

Em um estudo de revisão ao longo dos 75 anos de existência de um dos periódicos 

mais respeitados da área da Educação Física e Ciências do Esporte, Research Quarterly for 

Exercise and Sport - RQES, Lee apresenta um levantamento detalhado por campo de 
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conhecimento, ressaltando o ensino, o currículo e a formação de professores de Educação 

Física. 

Cabe destacar aqui a temática que se refere aos valores, crenças e atitudes. Para a 

autora, examinando a literatura do conhecimento sobre o professor, está claro que os valores e 

crenças dos professores têm influência poderosa no desenvolvimento da base do 

conhecimento sobre o ensino. Lee evidencia que L. Bain foi talvez a primeira pesquisadora a 

admitir o profundo impacto que os valores implícitos têm sobre o processo educacional.  Ela 

desenvolveu um instrumento para identificar valores implícitos e reconhecendo o currículo 

oculto como uma forma de transmitir valores e a aceitação cultural durante a década de 70. Os 

estudos de Bain demonstraram que formas implícitas de crenças e valores afetam o modo 

como professores ensinam e, em conseqüência, o que os alunos aprendem. Após a divulgação 

desses estudos, afirma Lee (2005) que muitos estudiosos em Pedagogia da Educação Física 

começaram a investigar o papel dos valores e das crenças no pensamento dos professores. 

Na década de 90, conforme a pesquisa de Lee, Ennis e seus colaboradores 

publicaram um grande número de estudos no periódico Research Quarterly for Exercise and 

Sport - RQES, examinando os valores do professor e como estes afetam as escolhas 

curriculares que os professores fazem. Prosseguiram investigando essa temática dos valores 

M. Solmon, M. Ashy, P. Kulina, S. Silverman, D. Behets, L. Vergauwen (LEE, 2005). 

Ao analisar os resultados do seu estudo, Lee observa que é evidente que os 

pesquisadores da área pedagógica que publicaram no RQES têm tido um impacto positivo 

naquele periódico e suas contribuições são consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento da área. Apesar dos avanços na pesquisa pedagógica e da utilização de 

métodos de pesquisa sofisticados e reconhecidos, muitos problemas na Educação Física 

permanecem consistentes, cristalizados desde a década de 30, comprometendo a qualidade da 

Educação Física. A autora argumenta que muitos desses problemas ocorrem devido ao 

distanciamento entre as disciplinas acadêmicas e a Educação Física. De um lado, os 

pesquisadores produzem conhecimento e recomendações para a Educação Física, seja para 

alunos ou para professores, sem conhecerem a realidade do contexto educacional e dos 

valores dos professores e dos alunos. Por outro lado, os professores de Educação Física 

prosseguem realizando sua ação educativa distanciados do conhecimento produzido pelas 

diferentes disciplinas acadêmicas que investigam temas relacionados às práticas corporais, ao 

esporte e ao desenvolvimento da Educação Física (LEE, 2005). 
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1.2 DA CULTURA CORPORAL À CORPOREIDADE:  

PARA ANDRAGOGIZAR O ESPORTE NA PERSPECTIVA HUMANESCENTE 

DO SER 

 

 

No Brasil, a pesquisa no campo da Pedagogia do Esporte, e a conseqüente 

produção de conhecimento de natureza epistemológica ou metodológica, esteve sempre 

voltada para a prática esportiva de crianças e adolescentes, prioritariamente no ensino da 

Educação Física Escolar, como é fácil observar nos Anais dos Congressos de Ciências do 

Esporte nos últimos dez anos1. Mesmo no âmbito escolar, a prática do esporte, quando 

inserida nas complexas redes da instituição esportiva contemporânea, tende a adotar o modelo 

dominante da busca da performance em detrimento do alcance das metas educacionais mais 

amplas. Muitos estudiosos brasileiros já se dedicaram a esse problema, entre eles, Bracht 

(1986, 1992) e Betti (1991). Fora do âmbito escolar, desde o início do Movimento Esporte 

para Todos, nas décadas de 70 e 80, a Pedagogia do Esporte também não vem recebendo a 

atenção acadêmica e científica para tratar adequadamente a prática do esporte no tempo livre, 

desde então considerada complexo fenômeno social em expansão. Várias críticas foram 

apresentadas na época, destacando-se a posição de Cavalcanti (1981, 1982, 1984) que alertava 

para o caráter ideológico do esporte. 

Enfatizamos assim, a necessidade de pedagogizar e andragogizar o esporte na sua 

complexidade de fenômeno social, apontando o distanciamento dos aspectos educacionais da 

prática do próprio esporte e das características específicas do mundo do adulto, uma vez que 

as preocupações acadêmicas com a investigação pedagógica da vivência esportiva estão mais 

centradas no ensino escolar para crianças e adolescentes (FREIRE, 1994, 2001, 2002, 2003); 

KUNZ, (2000). 

Ter como temática de pesquisa o esporte na Educação Física de Jovens e Adultos 

– EFJA2 abre uma teia de questionamentos e possibilidades para o direcionamento do 

processo de investigação científica. O trato pedagógico dos valores humanos através do 

esporte por si só já apresenta uma complexidade transdisciplinar, uma vez que o esporte como 

fenômeno humano e social pode ser observado e analisado por uma enorme diversidade de 

disciplinas acadêmicas, cada uma contribuindo de modo específico para a compreensão da 

                                                 
1 Consultar Anais do CONBRACE 2005, 2003, 2001, 1999, 1997, 1995 
2 EFJA – Abreviatura adotada para o desenvolvimento deste estudo 
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totalidade da vivência esportiva nas diferentes sociedades. Tais disciplinas têm importância 

decisiva na estrutura epistemológica de uma Pedagogia do Esporte ou de uma Andragogia do 

Esporte, como também qualifica a formação e a atuação do profissional de Educação Física 

que utiliza o esporte como conteúdo de sua ação educacional. 

Alguns estudiosos da Pedagogia do Esporte vêm discutindo há algum tempo a 

necessidade de aplicação do conhecimento produzido pelas ciências humanas e sociais que se 

dedicam ao estudo do fenômeno esportivo na vida humana e nas distintas sociedades. Sage 

(1987), apoiando-se em inúmeros autores que defendem tanto a aplicação como o 

aprofundamento do campo epistemológico que se dedica a pedagogizar o esporte, resgata a 

obra de Wright Mills, publicada originalmente em 1958, para argumentar que é necessária 

uma imaginação científica ampliada que permita compreender a história, a biografia, e as 

relações entre ambas, dentro da sociedade. Ressalta Sage que, entre 1965 e 1975, muitos 

cursos de Sociologia, História e Filosofia do Esporte, tanto quanto antropologia do jogo, 

foram criados e oferecidos regularmente em diversas universidades no mundo. Além disso, 

várias sociedades científicas nacionais e internacionais foram fundadas nesses respectivos 

campos do conhecimento esportivo e, na maioria dos casos, também foram criados periódicos 

especializados para divulgação dessa produção acadêmica (SAGE, 1987). 

A indagação que se faz hoje sobre a relação entre o conhecimento produzido pelas 

distintas disciplinas acadêmicas que tomam o esporte como objeto de estudo e sua aplicação 

na formação do profissional de Educação Física, e na sua respectiva ação educativa, já 

atravessa pelo menos três décadas, tanto no âmbito internacional como também no Brasil, sem 

que se aponte qualquer avanço significativo para que se possa superar a fragilidade 

epistemológica da Pedagogia do Esporte, visando atender a objetivos educacionais que 

incluam a vivência de valores humanos em sua plenitude. Estudos recentes têm apresentado 

críticas severas à prática do esporte nas sociedades contemporâneas, destacando a exploração 

mercantilista da performance humana nas instituições esportivas nacionais e internacionais 

(ARDOINO E BROHM, 1991; BAILLETE E BROHM 1975; BROHM, 2002).  

Os últimos Jogos Olímpicos em Atenas, em 2005, mostraram ao mundo o 

verdadeiro sentido do esporte e da Paidéia grega. A exuberante beleza dos espetáculos de 

abertura e de encerramento dos Jogos conseguiu sensibilizar em escala planetária para a ética 

da estética do esporte, para a humanidade do humano possível, em uma grande festa 

esportiva. De certa forma, o mundo pôde sentir e desejar a poética esportiva tão sonhada por 
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Pierre de Coubertin: Mais Beleza! Mais Justiça! Mais Ousadia! Mais Honradez! Mais 

Alegria! Mais Fecundidade! Mais Progresso! Mais Paz! (COUBERTIN, 1966).  

O verdadeiro espírito esportivo, a beleza do fair play, deve ser repensado para ser 

redimensionado. Todos os envolvidos com o esporte, direta ou indiretamente, têm sua parcela 

de responsabilidade nessa perspectiva de reconstrução. 

Pedagogizar ou Andragogizar o esporte requer que se discuta o papel dos valores 

humanos na essência da vivência esportiva. Assim, levantamos uma primeira questão para 

nortear o processo de pesquisa que assume um caráter epistemológico: Qual a base 

epistemológica necessária para fazer emergir valores humanos na vivência esportiva? 

Repensar o espírito esportivo, o fair play, implica reconhecer também o espírito 

lúdico próprio da prática do esporte. O conflito que se trava na contemporaneidade no âmbito 

da Pedagogia do Esporte é o seguinte: ou se considera o esporte essencialmente jogo ou se 

considera o esporte fundamentalmente instituição social. A primeira situação valoriza o Ser, o 

processo de construção e de envolvimento do Ser com o fluir do jogo. A segunda situação 

valoriza o Ter na comparação das performances para se alcançar o melhor resultado, 

obedecendo a normas pré-estabelecidas pela instituição esportiva, quer seja no âmbito 

estadual, nacional ou internacional.  

Diante dessa ampla problemática epistemológica, temos que enfrentar um desafio 

concreto evidenciado na proposta de Diretrizes Curriculares para a Educação Física de Jovens 

e Adultos no Brasil. Trata-se da relação entre os conteúdos atitudinais e os conteúdos da 

cultura corporal de movimento, em particular dos conteúdos esportivos. Relação esta pela 

primeira vez explicitada em documentos oficiais para a área da Educação Física Curricular 

como de fundamental importância para o alcance dos objetivos educacionais recomendados. 

Além da relação entre conteúdos atitudinais e conteúdos de cultura corporal de 

movimento se constituir em um problema de grande complexidade epistemológica e 

metodológica, evidencia-se um outro problema associado a este, o qual se refere à 

qualificação dos professores de Educação Física para atender às exigências preconizadas para 

a ação educativa com jovens e adultos. Nesse sentido, entram em jogo os questionamentos 

teóricos e vivenciais sobre a formação inicial e continuada do profissional de Educação Física 

para sua atuação com conteúdos esportivos que privilegiem valores humanos pela via do 



 

 

21 

aprender a ser e do aprender a conviver, invertendo a posição histórica, em que o aprender a 

fazer era dominante e o aprender a conhecer, seu coadjuvante3.  

O problema da qualificação profissional para o trabalho com a Educação Física de 

Jovens e Adultos abre duas possibilidades para o seu enfrentamento. A formação continuada 

daqueles que já estão inseridos no ambiente institucional revela alguns complicadores difíceis 

de serem contornados, a curto prazo, considerando que esses profissionais, em sua maioria, 

fizeram a sua formação inicial pelos antigos currículos de graduação orientados pela 

Resolução 69/69, prevalecendo a técnica pela técnica.. Além disso, as experiências 

profissionais realizadas, em sua maioria, também não passam de mera reprodução do 

tecnicismo incorporado historicamente, tanto na formação inicial como na autoformação 

esportiva no tempo livre4. 

A outra possibilidade reconhece a formação inicial como o modo mais adequado 

para o enfrentamento e para a realização de ajustes mais imediatos. Assim, indagar sobre a 

formação inicial para o trabalho com a Educação Física de Jovens e Adultos a concluintes do 

Curso de Licenciatura em Educação Física apresenta-se como um caminho necessário a ser 

trilhado. 

Portanto, a problemática elaborada para tematizar a relação entre os conteúdos 

atitudinais e os conteúdos esportivos apresenta problemas epistemológicos que antecedem a 

discussão central sobre a necessidade dos valores humanos perpassarem as vivências do 

esporte na Educação Física de Jovens e Adultos e, além disso, indaga sobre a qualificação 

profissional dos educadores que poderão no futuro se envolver com a ação educativa através 

do esporte para jovens e adultos. 

Para uma Andragogia do Esporte, eis o desafio que problematizamos em busca de 

aproximações, pretendendo contribuir com a construção de alguns espaços e abertura de 

outros. Da cultura corporal à corporeidade é o caminho que buscamos trilhar para 

andragogizar o esporte na perspectiva humanescente do Ser. 

Diante dessa problemática nos deparamos com a seguinte questão para 

investigação: Como andragogizar o esporte na perspectiva humanescente do Ser, tendo a 

corporeidade como eixo norteador, observando os conteúdos esportivos e os conteúdos 

                                                 
3 Aprender a Ser e Aprender a Conviver, conforme os quatro pilares da Educação do Século XXI -     
     UNESCO 
4 Dados dos alunos do Curso de Especialização em EJA realizado em 2003, em que a evasão foi superior a  
     70% 
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atitudinais apresentados na proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Física de Jovens e Adultos? 

 

 

1.3  OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi formulado o seguinte objetivo geral, 

norteador do processo de investigação: 

Discutir a relação entre os conteúdos atitudinais e os conteúdos esportivos 

apresentados na proposta de Diretrizes Curriculares para a Educação Física de Jovens e 

Adultos no Brasil, à luz da corporeidade e da ludicidade, questionando a formação do 

profissional de Educação Física e delineando perspectivas para uma Andragogia do Esporte 

que valoriza o Ser e a Vida. 

A partir desse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos que deram 

maior especificidade ao processo investigativo: 

1. Construir o contexto teórico a partir do eixo corporeidade/ludicidade, 

articulando transversalmente saberes esportivos, visando contribuir para uma 

Andragogia do Esporte; 

2. Analisar os objetivos propostos para a Educação Física de Jovens e Adultos 

com base no referencial teórico elaborado e nos depoimentos de egressos do 

Curso de Educação Física da UFRN; 

3. Interpretar a relação entre conteúdos atitudinais e conteúdos esportivos a 

partir da realidade acadêmica vivida por egressos do Curso de Educação 

Física da UFRN; 

4. Compreender as necessidades mais urgentes de formação continuada dos 

egressos participantes do estudo para atuação satisfatória com a Educação 

Física de Jovens e Adultos; 

5. Propor perspectivas para a construção de uma Andragogia do Esporte a partir 

do eixo corporeidade/ludicidade. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

A realização deste estudo parte de uma ampla necessidade epistemológica no 

campo da Pedagogia do Esporte que ao longo de seu percurso histórico pouco tem 

incorporado saberes produzido pelas diferentes Ciências do Esporte5. Após duas décadas, a 

situação acadêmica do campo educacional que trata do esporte não mudou muito, uma vez 

que o conhecimento construído pelas Ciências do Esporte está quase totalmente direcionado 

para o esporte de alta performance, muito pouco para o esporte educativo na escola e menos 

ainda para o esporte educativo no lazer. 

Examinando a listagem de periódicos publicados por três grandes editoras 

internacionais, incluindo a mais importante da área da Educação Física e Ciências do Esporte, 

constata-se que quase nenhuma atenção tem sido dada à discussão acadêmica sobre a relação 

entre esporte e educação, pelo menos explicitamente. Talvez porque não exista na atualidade 

uma comunidade científica com força institucional suficiente para impulsionar a realização e 

a divulgação de estudos sobre a educação dos valores humanos através do esporte de uma 

forma mais unificada. A conseqüência é a pulverização das publicações específicas sobre a 

temática esporte/educação. Na editora Human Kinetics, especializada na área, de 21 

periódicos, nenhum trata especificamente de Pedagogia do Esporte ou Esporte/Educação. 

Apenas três tratam de temas educacionais: Journal of Teaching in Physical Education; 

Teaching Elementary Physical Education; e Quest. Geralmente, nesses três periódicos têm 

sido publicados estudos relativos à abordagem educacional no esporte, porém estudos de 

pouca abrangência epistemológica ou metodológica. Em duas outras grandes editoras 

internacionais pesquisadas que publicam temas das Ciências Humanas e Sociais, a Sage e a 

Routlegde. Os artigos sobre o tema esporte/educação podem ser encontrados de uma forma 

isolada em muitos periódicos dessas duas grandes editoras internacionais. Portanto, o 

panorama internacional se apresenta como carente de uma sistematicidade de conjunto e de 

profundidade que corresponda a realidade esportiva da contemporaneidade do século XXI. 

No Brasil, os estudos sobre a temática se concentram em algumas instituições, e 

as suas respectivas publicações, igualmente à situação internacional, também se apresentam 

dispersas em forma de livro, artigos em periódicos ou artigos em anais de eventos científicos. 

O fórum de discussão do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte parece não poder dar 
                                                 
5 Sage (1987); Greendorfer (1987); Siedentop (1987); Lee (2005) 
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conta de coordenar as ações necessárias para propiciar o avanço na área, e, não existindo, 

portanto, outra entidade científica interessada em se dedicar a questão, a discussão se torna 

um apêndice nos fóruns educacionais, e de outras ciências, ficando então prejudicado o seu 

avanço como um campo de conhecimento específico. 

Se a tradicional Pedagogia do Esporte se encontra em situação tão desfavorável 

para prosseguir epistemológica e metodologicamente, tanto no âmbito nacional quanto no 

âmbito internacional, o que fazer com a Educação Física de Jovens e Adultos?  As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Física de Jovens e Adultos surgem num momento em 

que a comunidade acadêmica se encontra, até certo ponto, bastante desmobilizada para poder 

acolhê-la. Entretanto, a proposta norteadora foi lançada e é preciso abraçá-la, pois há uma 

forte demanda social que deve ser atendida. 

Ao analisarmos o Documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Física 

de Jovens e Adultos, um aspecto importante foi logo evidenciado como um problema central 

para a atuação do profissional de Educação Física na perspectiva recomendada por tal 

documento. Trata-se dos conteúdos atitudinais que devem perpassar todos os demais 

conteúdos da cultura corporal de movimento. Elegemos então os conteúdos esportivos, por 

afinidade pessoal e profissional, e decidimos problematizar essa relação, visando contribuir 

não só para o avanço da proposta curricular específica para jovens e adultos, bem como para 

ampliar a reflexão sobre a formação do profissional de Educação Física para atuar no âmbito 

educacional com saberes e vivências que valorizam o aprender a ser e o aprender a conviver.  

Portanto, a relação entre os conteúdos atitudinais e os conteúdos esportivos para a Educação 

Física de Jovens e Adultos foi assim colocada como fundamental para nossa investigação.  

Para a aproximação reflexiva com o referido Documento das Diretrizes, era 

necessário construir um contexto teórico que permitisse olhar para o presente e vislumbrar o 

futuro, daí a nossa opção pelo eixo da corporeidade/ludicidade, capaz de permitir a articulação 

de saberes esportivos, visando contribuir para a construção de uma Andragogia do Esporte, 

em que os valores humanos possam de fato perpassar as vivências esportivas. 

Com base nos depoimentos do grupo investigado, destacamos a discussão sobre 

os objetivos e os conteúdos atitudinais, bem como as necessidades de formação apontadas 

pelo grupo como prioridade para uma atuação profissional na perspectiva recomendada pelo 

Documento. Isso porque pretendemos oferecer à Coordenação do Curso de Educação Física 

da UFRN material avaliativo para subsidiar as discussões institucionais sobre a implantação 
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dos novos currículos, como também apontar lacunas na atuação dos professores-formadores 

com relação ao antigo currículo regido pela Resolução 03/87.  

Considera-se como fundamental acrescentar ao contexto desta justificativa, a 

relevância que a temática do esporte enseja na atualidade como objeto de pesquisa, bem como 

fenômeno social e educativo que envolve diferentes campos de conhecimentos, dado o seu 

valor na formação humana e as relações que este tem estabelecido com a sociedade. 

A relevância social desta pesquisa se reflete nas contribuições epistemológicas 

que traz para a Educação, para a Educação Física, para os estudos da Corporeidade, para o 

processo de formação do profissional de Educação Física, destacando sua prática educativa na 

área de Educação de Jovens e Adultos, e o resgate dos saberes da cultura esportiva, 

principalmente no contexto acadêmico, que precisam ser mais valorizados em termos 

pedagógicos e andragógicos. 

Portanto, pretende-se contribuir para uma formação profissional em Educação 

Física que valorize a pluralidade dos saberes e das experiências de aprendizagem, dando a 

cada um o seu papel de destaque para ser capaz de lidar com a diversidade da cultura 

esportiva tão expressiva nos dias atuais, valorizando-a na práxis educativa para a formação 

humana e capacitação.  

 

 

1.5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Em atendimento à natureza desta pesquisa e como forma de nos guiar nesta 

aventura epistemológica, foram básicos os seguintes pressupostos teóricos:  

1. Corporeidade é foco irradiante, primeiro e principal de critérios educacionais 

(ASSMANN, 1995); 

2. A tarefa da educação deve ser realizada com os homens e não para os homens 

(FREIRE, 2003); 

3. O homem deve jogar somente com a beleza e somente com a beleza deve jogar 

(SCHILLER, 1995); 

4. A educação esportiva deve se fundamentar na estética e no fair play 

(COUBERTIN, 1966).. 
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1.6 DEFINIÇÃO DE TERMOS E ABREVIAÇÕES 

 

 

Andragogia: Ciência da educação do adulto que valoriza cinco princípios fundamentais: 

auto-conceito; experiência; prontidão para aprender; orientação para aprender; motivação para 

aprender (KNOWLES, 1980). 

Andragogia do esporte: Campo do conhecimento em construção que trata da especificidade 

da educação esportiva para o adulto. 

Aprender a conhecer: Tipo de aprendizagem que visa nem tanto a aquisição de um 

repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do 

conhecimento, podendo ser considerado, simultaneamente, como um meio e como uma 

finalidade da vida humana (DELORS, 1999). 

Aprender a conviver: Tipo de aprendizagem que desenvolve a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências (DELORS, 1999). 

Aprender a fazer: Tipo de aprendizagem que possibilita adquirir não somente uma 

qualificação profissional mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa 

apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe  (DELORS, 1999). 

Aprender a humanescer: Tipo de aprendizagem voltada para os valores humanos, 

expressões de humanidade, de reconhecimento da natureza interior do ser (BACOR, 2006). 

Aprender a sentir: Tipo de aprendizagem voltada para a educação dos sentidos, da 

solidariedade, das percepções, sentimentos e emoções, ou seja, educação para e da 

sensibilidade. 

Aprender a ser: Tipo de aprendizagem que possibilita desenvolver a personalidade do 

indivíduo para estar à altura de agir cada vez mais com maior capacidade de autonomia, de 

discernimento e de responsabilidade pessoal (DELORS, 1999). 

Autopreservação: Refere-se às necessidades, aos impulsos e aos desejos que se estruturam 

com o objetivo de criar ordem, segurança ou proteção para o próprio ser humano. 

Auto-realização: Refere-se às necessidades, aos impulsos e aos desejos que se estruturam na 

vida do indivíduo quando os prazeres do crescimento e a ansiedade de segurança são maiores 

que a ansiedade do crescimento e os prazeres da segurança (MASLOW, 1975). 

Conteúdos esportivos: Parte dos conteúdos da cultura corporal de movimento que trata 

especificamente do esporte, das vivências esportivas, da cultura esportiva, enfim, do 

fenômeno esportivo em sua totalidade. 
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Conteúdos atitudinais: Expressam um saber ser e um saber conviver que envolvem valores, 

atitudes e normas a serem vivenciados concretamente no cotidiano escolar, buscando-se 

minimizar a atuação do “currículo oculto” (DCEFEJA, 2002). 

Conteúdos conceituais: Expressam um saber conhecer que envolve generalizações, 

deduções, informações e sistematizações relativas ao ambiente sociocultural (DCEFEJA, 

2002). 

Conteúdos procedimentais: Expressam um saber fazer que envolve tomar decisões e realizar 

uma serie de ações de forma ordenada e não-aleatória para atingir uma meta (DCEFEJA, 

2002). 

Corpo: Organismo integrado, vivo, que interage com o meio físico e cultural, que sente dor, 

prazer, alegria.  

Corporeidade: Compreendida como energia ontológica corporalizada (CAVALCANTI, 

2001). 

Cultura corporal: Produto da sociedade e processo dinâmico que, simultaneamente, constitui 

e transforma a coletividade a qual os indivíduos pertencem através das práticas corporais 

(DCEFEJA, 2002). 

Cultura corporal de movimento: Saber produzido em torno das práticas corporais, 

construído pela humanidade ao longo do tempo, aperfeiçoando as diversas possibilidades de 

uso do corpo com a intenção de solucionar as mais variadas necessidades para os mais 

diversos fins (DCEFEJA, 2002). 

Cultura esportiva: Conjunto das vivências esportivas que se referem à prática, à assistência 

ou à instrução esportiva (DUMAZEDIER, 1980). 

DCEFEJA: Abreviação de Diretrizes Curriculares para Educação Física de Jovens e Adultos. 

Diversidade: Princípio norteador para a Educação Física de Jovens e Adultos que recomenda 

a busca da aprendizagem significativa como aproximação entre os alunos e o conhecimento 

construído pela cultura corporal de movimento ao longo do tempo (DCEFEJA, 2002). 

Educação de adulto: Designa a totalidade dos processos organizados de educação, seja qual 

for seu conteúdo, o nível ou método, formais ou não formais, que prolonguem ou re-iniciem a 

educação inicial dispensada nas escolas e universidades e na forma de aprendizagem 

profissional, graças aos quais pessoas, consideradas adultas pela sociedade a que pertencem, 

desenvolvem suas atitudes, enriquecem seus conhecimentos, melhoram suas competências e 

técnicas profissionais ou recebem nova orientação, e fazem evoluir suas atitudes ou o seu 

comportamento na dupla perspectiva de um enriquecimento integral do homem e uma 
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participação em um desenvolvimento socioeconômico e cultural equilibrado e independente 

(UNESCO, 2006). 

Educação dos sentidos: Educação que se volta para o desenvolvimento dos sentidos: olhar, 

paladar, ouvir, cheirar e tato. 

EFJA: Educação Física para Jovens e Adultos. 

EJA: Educação de Jovens e Adultos 

Esporte: “sistema institucionalizado de práticas competitivas, predominantemente físicas, 

delimitadas, codificadas, regradas convencionalmente, cujo objetivo reconhecido é, sobre a 

base de uma comparação de performances, de proezas, de demonstrações físicas, designar o 

melhor concorrente (o campeão) ou registrar a melhor performance (o recorde)” (BROHM, 

1976). 

Inclusão: Princípio norteador para a Educação Física de Jovens e Adultos que busca superar a 

exclusão e a seleção, apoiando, estimulando, incentivando, valorizando, promovendo e 

acolhendo o aluno (DCEFEJA, 2002). 

Jogo: Forma de atividade voluntária e desinteressada, regida por regras e ligada ao domínio 

da estética, que foge da vida cotidiana, desenvolvida em certos limites de tempo e espaço na 

presença do lúdico, que tem função social e fator de vida cultural (HUIZINGA, 1971). 

Lazer: Parte do tempo livre, liberado de todas as obrigações institucionais, no qual o 

indivíduo tem o direito social de expressar a si mesmo por si mesmo (DUMAZEDIER, 1976). 

Lúdico: Impulso ou força que potencializa as energias criativas e o prazer de viver do ser 

humano com intensidade e qualidade. 

Pedagogia do esporte: Campo de conhecimento da ciência do esporte que trata dos métodos, 

das técnicas e procedimentos para o ensino do esporte. 

Sensibilidade: Dimensão humana que envolve os sentidos, as emoções, os sentimentos e as 

percepções. 

Tempo livre: Tempo liberado de todas as obrigações institucionais do indivíduo, podendo ser 

transformado em lazer, antilazer, trabalho ou qualquer outra atividade de livre escolha do 

indivíduo.  

Vivências esportivas inclusivas: Vivências esportivas com finalidade educativa que 

oportunizam a integração dos participantes, independente de sua habilidade motora específica 

ou qualquer outra diferença. 
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1.7 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa se delimita ao contexto da Educação Física de Jovens e Adultos ao 

analisar as Diretrizes Curriculares para a Educação Física de Jovens e Adultos, observando-se 

sua proposta e objetivos para trabalhar os conteúdos atitudinais através dos conteúdos 

esportivos, bem como ao contexto de formação do profissional de Educação Física ao fazer 

relações com os saberes adquiridos na formação acadêmica dos egressos do curso de 

Educação Física da UFRN com os objetivos presentes na referida proposta. 

 

 

1.8 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 
 
 

Esta seção trata dos procedimentos metodológicos aplicados ao estudo de 

pesquisa, tendo sido estruturada em cinco subseções: (a) Abordagem qualitativa e natureza da 

pesquisa; (b) O pesquisador e o contexto da pesquisa; (c) O grupo investigado; (d) 

Procedimento para coleta de dados; (e) Análise dos dados. 

 

1.8.1 Abordagem qualitativa da pesquisa 

 

Para Bisquerra (1989), a abordagem qualitativa tem recebido alternativamente 

distintas denominações, como paradigma qualitativo, metodologia qualitativa, interpretativa, 

etnográfica, ecológica, etogenética, naturalista, fenomenológica, etnometodologia, 

interacionismo simbólico, construtivismo, observação participante, estudo de caso, entre 

outros. Nesse sentido, evidencia-se uma pluralidade de termos, mas o autor prefere referir-se 

para metodologia qualitativa o conjunto de todos esses termos. 

Segundo Bisquerra, os métodos qualitativos são tão antigos como a própria 

história. As origens do trabalho de campo podem nos remeter a viajantes e escritores que vão 

desde Heródoto até Marco Pólo. Entretanto, é a partir do século XX, que se começa a utilizar 

conscientemente a pesquisa qualitativa na investigação social. 

Em síntese, a abordagem qualitativa de investigação tem suas origens na 

Antropologia, seguido da Sociologia, pretendendo a compreensão ampla do fenômeno, não 
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traduzível em termos matemáticos, pondo a ênfase na profundidade da investigação. Destaca 

o autor que é a partir dos anos oitenta que se tem um crescente interesse pela abordagem 

qualitativa da pesquisa na investigação educacional (BISQUERRA, 1989).    

Assim, a presente pesquisa assume as características da abordagem qualitativa de 

pesquisa por expressar as seguintes características: 

1. O pesquisador se constituiu como um instrumento de medida, de forma que 

todos os dados passaram pelo filtro do pesquisador. Nesse sentido, o pesquisador tomou o 

cuidado em manter uma disciplina, de forma a adotar uma “subjetividade disciplinada” que 

requer auto-consciência, exame rigoroso, reflexão contínua e análise recursiva 

(BISQUERRA, 1989, P. 257). Dessa forma, procurou desenvolver uma compreensão 

intersubjetiva com os procedimentos utilizados, explicitando aspectos subjetivos dos 

participantes, buscando profundidade na compreensão das experiências dos egressos 

investigados. Nesse sentido, atenta-se para as considerações de Laville e Dionne (1999, P. 34) 

“para quem [...] o pesquisador é mais que um observador objetivo: é um ator aí envolvido”; 

2. O desenvolvimento da pesquisa não partiu de regras pré-definidas, sendo os 

instrumentos, as categorias de estudo construídas de forma operativa para uma investigação 

de natureza flexível, evolucionária e recursiva (BISQUERRA, 1989, P. 258); 

3. Procurou-se focalizar o objeto de estudo em seu conjunto, fazendo-se uma 

constante reformulação do problema de forma a permitir que os dados recolhidos viessem a 

contribuir para as interpretações desenvolvidas (LAVILLE & DIONNE, 1999). 

A pesquisa qualitativa tem se mostrado uma alternativa bastante interessante 

como modalidade de pesquisa numa investigação científica no campo da educação. É útil para 

firmar conceitos e objetivos a serem alcançados e também para dar sugestões sobre categorias 

a serem estudadas com maior profundidade. Os métodos qualitativos trazem contribuição ao 

trabalho de pesquisa por apresentarem uma mistura de procedimentos de cunho racional e 

intuitivo, capazes de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos (BOGDAN & 

BIKLEN, 1994). 

Considerando-se a dimensão metodológica da pesquisa como um processo em 

permanente construção, prefere-se considerar que a natureza desta pesquisa tem um 

delineamento específico que assume as características da pesquisa avaliativa por utilizar a 

entrevista em profundidade, procurando ver o ponto de vista dos sujeitos investigados e os 

significados que estes dão aos fatos avaliados. Reporta-se também às características da 

etnometodologia por procurar fazer uma reflexão sobre a construção do saber sobre fatos e 
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captar as práticas discursivas dos sujeitos investigados em contextos sociais (COULON, 

1995). Além disso, procurou-se fazer referências às características da hermenêutica como 

método, por se trabalhar com documentos, fazendo análise e reflexões, buscando situar a 

compreensão num universo mais amplo, abrindo possibilidades de novas reflexões e 

proposições (HERMANN, 2002). 

 

1.8.2 O Pesquisador e o contexto da pesquisa 

 

O sentido pessoal de envolvimento nesta pesquisa está definido pelo percurso 

profissional assumido durante muitos anos de vida acadêmica e do exercício de funções 

administrativas como coordenador de curso, ou seja, 32 anos de magistério. Existe aqui uma 

alegria e um prazer, mesmo diante de alguns episódios dolorosos nesses anos de vida 

profissional. O envolvimento com o contexto da pesquisa que se faz, a partir de desafios que 

proporcionaram nosso autodesenvolvimento e crescimentos pessoal e profissional, é o que nos 

impulsiona a caminhar. 

Nossa relação com o contexto da pesquisa ultrapassa a materialidade da pura 

vaidade, que para muitos está em conseguir mais um diploma ou mais um titulo. Esse 

processo é fruto do nosso Ser, de nosso modo de ser professor-educador e de desejar 

contribuir para a construção do conhecimento no campo da Educação e da Educação Física 

em particular. 

O contexto desta pesquisa revive também relações intimas e profundas de nossa 

história com o esporte como atleta na vida estudantil, como professor e técnico de basquetebol 

no Colégio Atheneu Norteriograndense e, principalmente, como professor das disciplinas de 

Teoria e Prática da Ginástica e, igualmente, Basquetebol I e II do Curso de Educação Física 

da UFRN.  

 

1.8.3 Grupo investigado 

 

Foram investigados 12 Professores de Educação Física, tendo como principal 

critério ser concluinte do currículo do Curso de Graduação em Educação Física estruturado a 

partir da Resolução 03/83, com habilitação em Licenciatura Plena da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte no ano 2005.2 e estar atuando no campo de atividades ou práticas 

esportivas para adultos.  
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1.8.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

O procedimento principal para a coleta de dados foi a entrevista em profundidade 

com os egressos do curso de Educação Física do ano letivo 2005.2, escolhidos de acordo com 

a relação dos concluintes fornecida pela coordenação do curso de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que tinham como campo de atuação a área do 

esporte. Além disso, foi elaborado um cronograma para as entrevistas realizadas no 

Departamento de Educação Física da UFRN. Foram utilizadas gravações em fitas cassette 

com cento e vinte minutos de duração.  No momento da entrevista especialmente planejada 

para o grupo investigado, com a finalidade de subsidiar o diálogo sobre o vivido durante o 

período de sua formação profissional, elaboramos um cartaz contendo os objetivos para a 

Educação Física de Jovens e Adultos, como também um quadro que expressava os referidos 

conteúdos atitudinais, o qual os entrevistados deveriam ler para entender todo o procedimento 

da entrevista. 

A entrevista em profundidade de longa duração foi dividida em três momentos de 

aproximadamente duas horas. No primeiro momento, foram relatados os saberes adquiridos 

pelos professores ao longo de sua formação acadêmica e como eles mobilizariam esses 

saberes para alcançar os objetivos para Educação Física de Jovens e Adultos através do 

esporte. No segundo momento, foram descritas as práticas educativas que abordavam os 

conteúdos atitudinais e os conteúdos esportivos. Como terceiro momento, após ter analisado a 

relação dos objetivos e o quadro de conteúdos atitudinais discutidos na entrevista, o professor 

apontava em ordem de prioridade as suas necessidades de formação acadêmica para poder 

atuar satisfatoriamente com a Educação Física para Jovens e Adultos. 

Outro procedimento para a coleta de dados partiu da utilização de documentos 

como as Diretrizes Nacionais para a Educação Física de Jovens e Adultos, e as Diretrizes 

Nacionais para os cursos de Educação Física (Resolução 03/87), dos quais foram extraídos 

dados relevantes para a pesquisa. 

 

1.8.5 Análise dos dados 

 

A análise do material das entrevistas foi centrada na problemática da pesquisa, no 

seu objetivo principal e nos objetivos específicos norteadores do processo investigativo. 
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A análise das narrativas obedeceu as seguintes fases específicas: a primeira fase 

da análise foi constituída pelo relato dos saberes adquiridos por cada professor ao longo de 

sua formação acadêmica para alcançar os objetivos definidos para Educação Física na EJA 

através do esporte, principalmente na graduação, na sua autoformação e nas experiências 

profissionais. A segunda fase da análise foi caracterizada por uma comparação entre os 

relatos, também chamada de análise transversal. A terceira fase da análise foi relativa à 

construção de proposições e perspectivas desenvolvidas a partir dos relatos. 

Na análise dos documentos utilizamos princípios da hermenêutica, procurando 

extrair sentidos e significados dos textos em relação aos objetivos da pesquisa e as categorias 

principais do estudo. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA DISCUTIR UMA 

ANDRAGOGIA DO ESPORTE 

 

 

Este capítulo trata da fundamentação teórica e estrutura-se em duas seções. A 

primeira apresenta diferentes abordagens teóricas sobre o fenômeno esportivo, tendo como 

referência principal as Ciências do Esporte. A segunda seção ocupa-se dos fundamentos 

teóricos da corporeidade e da ludicidade. 

 

 

2.1 ABORDAGENS TEÓRICAS E AS CIÊNCIAS DO ESPORTE 

 

 

Esta seção foi estruturada em quatro temáticas, visando trazer contribuições de 

diferentes campos do conhecimento das Ciências do Esporte para dar suporte epistemológico 

ao trato andragógico do esporte. As abordagens teóricas do esporte foram assim especificadas: 

(a) Abordagem sociológica do esporte; (b) Abordagem antropológica do esporte; (c) 

Abordagem psicológica do esporte; (d) Abordagem filosófica do esporte. 

 

2.1.1 Abordagem sociológica do esporte 

 

 As primeiras obras que tratam expressamente da abordagem sociológica do 

esporte apareceram na Alemanha nas primeiras décadas do século XX. Em 1910, H. Steinitzer 

publica Sport Und Kultur focalizando relações entre esporte e cultura. O debate provocado 

pelo livro foi divulgado pela revista polonesa Ruch (Movimento). Outra obra que se destacou 

no âmbito sociológico foi publicada em 1921 por Heinz Reisse com o título Soziologie des 

Sports. Ambas as obras constituem uma reflexão sobre o fenômeno esportivo mais do que 

uma análise ou descrição de dados factuais ou históricos (THOMAS, HAUMONT, LEVET, 

1988). 

O verdadeiro surgimento da Sociologia do Esporte ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial, principalmente a partir de 1950. Naquele ano, Joffre Dumazedier e 

colaboradores publicaram uma obra intitulada Regards Neufs Sur le Sport de caráter 

pedagógico, na qual apresentaram alguns elementos essenciais de sociologia. Estruturam os 
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autores uma crítica às idéias preconcebidas sobre o tema expressando a necessidade de um 

estudo do fenômeno esportivo, seguido de uma descrição metodológica de investigação. 

Para Lüschen e Weis (1979), a Sociologia do Esporte como uma subdisciplina da 

Sociologia foi construída à medida que foram criadas condições para seu surgimento. Os 

autores destacam cinco condições que favoreceram a sua constituição como disciplina 

acadêmica: primeiro, a ampliação geral da sociologia e de seus legítimos campos de trabalho, 

acompanhada de uma expansão de recursos materiais e pessoais. Segundo, a reivindicação do 

esporte como legítimo objeto de investigação. Terceiro, a ampliação da instituição esportiva e 

a necessidade de uma investigação científica promovida tanto pela sociologia e a ciência do 

esporte como por entidades oficiais e as federações esportivas. Quarto, a promoção desse 

campo e de jovens pesquisadores com interesse por uma série de entidades representativas da 

sociologia geral, entre eles René Koenig, Helmut Plessner, Helmut Schelsky, Erik Allardt, 

Norbert Elias, Max Gluckman, Roger Girod, David Riesman e Kyuzu Takenoshita. Quinto, a 

constituição de um comitê de pesquisa dentro da própria Associação Internacional de 

Sociologia. 

O desenvolvimento da Sociologia do Esporte a partir dos anos 50 geralmente é 

dividido em três períodos. O primeiro se estende até 1963, o segundo de 1964 a 1972 e o 

terceiro até os dias atuais. 

O primeiro período da Sociologia do Esporte (1950-1963) é caracterizado por 

estudos essencialmente de caráter descritivo e outros históricos. No início desse período, além 

do trabalho de Joffre Dumazedier na França, destacam-se na Alemanha U. Popplow em 1951 

e Helmut Plessner em 1952, ambos dedicados a aspectos da Sociologia do Esporte. Em 1953, 

Andrezj Wohl publicou estudo dedicado aos problemas do desenvolvimento da cultura física 

no contexto do sistema socialista. Um pouco mais tarde, surgiram estudos que podem ser 

caracterizados como delineamentos de uma verdadeira Sociologia do Esporte. R. Helanko 

publicou a obra intitulada Sports et Socialisation, em 1957, na qual analisa o papel do esporte 

nas relações de grupo. Michel Clousard, em 1963, publicou o estudo Les Fonctions Sociales 

du Sport, em que apresenta seis distintas funções sociais do esporte: educativa; competitiva; 

profissional; de espetáculo; de diversão; industrial. Outra obra importante nesse primeiro 

período foi o livro de Peter McIntosh Sport and Society, essencialmente histórico, embora 

contendo diversos aspectos sociológicos (McINTOSH, 1975). 

O segundo período da Sociologia do Esporte (1964-1972) consagra a sua 

institucionalização como campo específico de conhecimento. O ano de 1964 é um marco para 
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a Sociologia do Esporte por dois fatos importantes que se interrelacionam. Primeiro, foi o 

movimento de estudiosos da área para a criação do International Comitee for the Sociology of 

Sport (ICSS), vinculado ao Conseil International du Sport et de L’Education Physyque 

(ICSPE). Seus membros fundadores foram Joffre Dumazedier (França), Gunter Erbach 

(RDA), Kaveli Heinila (Finlândia), Peter McIntosh (Inglaterra), Gunter Luschen (RFA), 

Alexander Novikov (URSS), Gregory Stone (USA) e Andrezj Wohl (Polônia), seu primeiro 

presidente. Posteriormente, o ICSS passou a integrar a International Sociology Association 

(ISA). 

O ano de 1964 foi marcado pela discussão em torno da publicação de Georges 

Magnane intitulada Sociologie du Sport. O referido estudo foi desenvolvido durante três anos 

no Conseil National de la Recherche Scientifique – CNRS – da França sob a direção de Joffre 

Dumazedier. A obra foi estruturada em quatro partes, focalizando as seguintes temáticas: (a) o 

esporte na vida cotidiana; (b) o esporte como atividade de lazer; (c) a popularidade do esporte; 

(d) o esporte como meio de cultura. Magnane (1969, P. 9), na introdução de sua obra, é 

enfático ao afirmar: 

 

O esporte apresenta-se atualmente com um fato social em estado bruto. É tão 
difícil ter uma visão de conjunto dele, como estudá-lo em detalhe; o que não 
tem nada de inesperado, já que estas duas perspectivas, longe de se 
excluírem, não podem ter eficácia uma sem a outra. Um conhecimento 
sociológico autêntico se impõe pela originalidade de fatos significativos 
examinados de perto e de diversos pontos de vista subjetivos; mas essa 
originalidade mesma só pode ser notada após um estudo completo das 
estruturas objetivas. 
 

 
Ao analisar o esporte na vida cotidiana, Magnane (1969, P. 15) argumenta que é 

necessário ao pesquisador se manter presente no mundo investigado, uma vez que “o 

observador de um fato social é simultaneamente sujeito e objeto no processo de observação”. 

Comentando sobre a tarefa sociológica, ressalta o autor: “os verdadeiros significados do 

esporte ainda estão por descobrir, talvez por criar” (MAGNANE, 1969, P. 17). 

A partir de 1965, multiplicaram-se as pesquisas e os encontros científicos sobre a 

abordagem sociológica do esporte. Deve-se destacar um artigo de Gerald Kenyon e John Loy 

intitulado Towards a Sociology of Sport, no qual se constatam que frente à amplitude do 

fenômeno esportivo até então os estudos sociológicos eram de pouca profundidade. 

Preconizava o uso de teorias sociológicas estabelecidas para dinamizar o estudo do fenômeno 
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esportivo, dando destaque ao importante papel da psicologia social (KENYON & LOY, 

1981). 

O ano de 1966 foi particularmente decisivo para o impulso da Sociologia do 

Esporte. A Organização ICSS realizou o primeiro seminário internacional em Colônia, 

Alemanha, sobre um tema psicossociológico: Recherche sociologique sur les petis groupes 

dans le domaine du sport. A realização do encontro motivou também a criação da 

International Review of Sport Sociology – IRSS, vinculado ao Comitê Internacional de 

Sociologia do Esporte – ICSS, da Associação Internacional de Sociologia – ISA. 

Ainda em 1966, Jean Meynaud publicou o livro Sport et Politique. Sua obra foi 

estruturada em seis temáticas, assim denominadas: (a) dimensões do universo esportivo; (b) 

panorama dos grupos esportivos; (c) intervenção dos poderes públicos; (d) incidências dos 

conflitos internacionais; (e) prática esportiva e atitudes políticas; (f) o apolitismo esportivo e 

os seus limites. Ao apresentar a sua obra, Meynaud (1972) ressaltava que, ao consultar uma 

Bibliografia Internacional de Ciência Política iniciada em 1952, o termo esporte não aparecia 

uma só vez. Destacava também a lacuna apontada por Gorges Magnane em toda Sociologia 

com relação ao esporte. Fazia uma crítica severa às Ciências Sociais ao afirmar que “a 

repercussão social do esporte só tem comparação com a ignorância deste fenômeno por parte 

das disciplinas acadêmicas”. Em tais condições sua obra não podia alimentar outra ambição 

que somente realizar “um inventário sistemático dos problemas, formular diversas hipóteses 

de trabalho e apontar algumas orientações para investigação” (MEYNAUD, 1972, P. 11). 

Em 1968, na França, foi publicada a obra de Michel Bouet intitulada Signification 

du Sport. Sua obra estrutura-se em quatro partes: (a) os grandes temas de atividades vividas 

no esporte moderno; (b) a variedade de esquemas vividos nas especialidades esportivas; (c) a 

formação e expansão do esporte moderno; (d) elementos de análise sociológica do esporte 

moderno (BOUET, 1968). 

Ainda no ano de 1968, surgiram os primeiros textos críticos publicados na revista 

Partisans, na França. Entre os autores, destaca-se Jean-Marie Brohm que defendia ser 

impossível considerar o esporte elemento de realização pessoal, uma vez que como instituição 

social funciona como aparelho ideológico do estado, sendo, portanto, um agente alienante. 

Nos Estados Unidos, em 1969, foi publicado o primeiro livro de sociologia do 

esporte. Sob a direção de Gerald Kenyon e John Loy surge então Sport, Culture and Society. 

A obra está estruturada em quatro partes assim distribuídas: (a) o surgimento da sociologia do 

esporte; (b) a elaboração de marcos de referência e definição de conceitos; (c) as relações 
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entre o esporte e a organização social; (d) o esporte e os pequenos grupos. Após a publicação 

de Kenyon e Loy, surgiram muitos outros estudos, destacando-se o livro de George Sage 

intitulado Sport and American Society, em 1970. A obra de Sage procura descrever e 

compreender o lugar do esporte na vida americana e explicar as relações do esporte com as 

forças sociais naquele país. 

Em 1971, o Comitê Internacional de Sociologia do Esporte realizou no Canadá o 

III Congresso Internacional da área, promovendo a expansão de estudos com a informatização 

de um banco de dados sobre Sociologia do Esporte. 

O terceiro período da Sociologia do Esporte surge em 1972 sob o impacto dos 

Jogos Olímpicos de Munique e se prolonga até os dias atuais. Uma obra acadêmica também 

marca o início dessa nova fase na abordagem sociológica do esporte. O livro intitulado The 

Scientific View of Sport foi publicado pelo comitê organizador da XX Olimpíada. 

A partir de 1973, a publicação International Review of Sport Sociology, iniciada 

em 1966, tornou-se quadrimestral, recebendo um volume maior de artigos científicos da área 

como também expandindo os novos desenvolvimentos da Sociologia do Esporte.  

Em recente estudo, Vaz (2006) discute o surgimento da teoria crítica do esporte a 

partir dos anos 60, apresentando alguns pontos polêmicos e refletindo sobre sua atualidade. 

Com relação a semelhança estrutural entre esporte e trabalho, Vaz (2006) analisa as teses de 

Bero Rigaver e Jean-Marie Brohm, mostrando diferentes formas em que se dá essa relação, 

ressaltando que uma das mais importantes se refere à mecanização do movimento humano, 

em que até mesmo a linguagem esportiva estaria dominada pela tecnologia e pela maquinaria. 

Assim, rendimento, método, burocratização e racionalização determinariam as duas esferas 

que se manteriam em permanente conexão. Desse modo, todo esse processo limitaria a 

espontaneidade, afastando do esporte a essência do jogo, uma vez que passaria a predominar 

no mundo esportivo as características de “rolo compressor ideológico”. 

Apoiando-se em Rigaver, o autor vai destacar que o caráter ideológico do esporte 

estaria ainda no fato de contribuir para consolidar o rendimento como critério central da 

sociedade contemporânea, embora também reconheça “uma unidade dualista entre corpo e 

espírito”. Também no contexto escolar, o esporte manteria o seu caráter ideológico ao 

estimular o nacionalismo a serviço do Estado.  

A função ideológica do esporte foi sintetizada por Brohm em quatro aspectos 

principais. Tal preocupação foi também apontada por Cavalcanti (1984) para o Esporte para 

Todos. Assim resume Vaz (2006, pp. 8-9): 
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1. O esporte é um aparelho ideológico do Estado que cumpre um triplo papel: 

reproduz ideologicamente as relações sociais burguesas, tais como hierarquia, 

subserviência, obediência etc.; em segundo lugar, ele propaga uma ideologia 

organizacional específica para a instituição esportiva, envolvendo competição, 

recordes e outputs; em terceiro lugar, ele transmite, em larga escala, os temas 

universais da ideologia burguesa, como o mito do super-homem, 

individualismo, ascensão social, sucesso, eficiência; 

2. O esporte é uma cristalização ideológica da competição permanente, que é 

representada como “preparação para as asperezas da vida”; 

3. O esporte é uma ideologia baseada no mito do progresso infinito e linear, 

como se expressa na curva dos recordes; 

4. Finalmente, o esporte é a ideologia do corpo-máquina – o corpo torna-se um 

robô, alienado pelo trabalho capitalista. O esporte baseia-se na fantasia do ser 

‘fit’, do corpo produtivo. 

 

Trazendo Richard Gruneau para a discussão sobre as assertivas de Rigaver, 

Vinnai e Brohm, Vaz mostra que essas abordagens podem ser politicamente engajadas, mas 

são teoricamente frágeis. Gruneau vai argumentar que os teóricos da Nova Esquerda não 

reconheceram aspectos importantes apontados pela Escola de Frankfurt, principalmente as 

reflexões de Adorno no campo da Estética, em especial sua relação com a Vanguarda. 

Sobretudo, essas críticas não estariam dirigidas diretamente ao capitalismo, como se 

imaginava, mas no contexto da contracultura, à modernidade, uma vez que “a fonte de sua 

revolta nunca foi de fato o capitalismo, ou mesmo o establishment autoritário e tecnocrático – 

foi a modernidade em si mesma [...]. O esporte moderno, como as sociedades modernas, eram 

intrinsecamente totalitários” (Gruneau, citado por VAZ, 2006, p. 10).  

Embora não seja freqüente o debate entre a Teoria Crítica do Esporte e a 

Sociologia das Configurações, Vaz (2006) destaca algumas considerações de Nobert Elias e 

Eric Dunning sobre Rigaver, Brohm e outros. Tais críticas estão concentradas em três pontos 

principais: 

 

1. Seria uma simplificação colocar a Revolução Industrial e esporte em uma 

relação causal, uma vez que os aspectos econômicos do fenômeno estariam 

por demais acentuados; 
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2. Aceitando que, de modo geral e apesar das escassas pesquisas empíricas, o 

esporte é dominado pela forma mercadoria no contexto do Capital e que 

haveria uma semelhança estrutural com o trabalho, não estariam 

comprovados, no entanto, por que e como a profissionalização e 

mercadorização dominam o esporte; 

3. As observações de Rigaver e Brohm quanto à semelhança estrutural entre 

esporte e trabalho estariam alicerçadas em uma tautologia, já que o esporte de 

alto rendimento não seria semelhante ao trabalho, mas de fato o próprio 

trabalho.  

 

Nos estudos de Bracht (2005, p. 92) sobre Sociologia Crítica do Esporte, destaca o 

autor que é possível captar a transformação que vem ocorrendo no plano da cultura corporal 

de movimento, incluindo o esporte, principalmente nas três últimas décadas com o conceito 

de comercialização/mercantilização ou mercadorização do esporte. Argumenta o autor: 

 

Não estamos nos referindo aqui somente ao processo de mercadorização no 
âmbito do esporte de alto rendimento ou espetáculo, o que é bem evidente. 
Referimo-nos à penetração da lógica do mercado no âmbito das atividades 
físico-esportivas de lazer, realizadas (consumidas) por camadas cada vez 
mais amplas da população. 

 

Para o autor, as conseqüências são muitas e visíveis. Em vez de produzirem seu 

próprio esporte no clube, na sua associação, as pessoas simplesmente compram. Assim, 

abdicam de sua competência de criar, concedendo a outros a tarefa de construir o seu esporte. 

Então, para o autor,  

 

[...] Falar em prática do esporte e outras formas da cultura corporal de 
movimento, significa então, basicamente, falar de oferta de atividades 
esportivas e de consumo. As pessoas passam a ser consumidoras dos 
produtos (e subprodutos) oferecidos pela indústria esportiva de lazer. Aqui é 
dispensado qualquer tipo de envolvimento na organização, administração das 
condições da prática, e, por extensão, abdica-se da tarefa ou da possibilidade 
de definir o ‘conteúdo’ dessas práticas; elas lhe são oferecidas pela “lei da 
oferta e da procura”. Esse processo dificulta sobremaneira a possibilidade de 
identificação de classe com uma cultura corporal de movimento específica 
(BRACHT, 2005, pp. 93-94). 
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2.1.2 Abordagem antropológica do esporte 

 

Embora o interesse da Antropologia pelo esporte seja recente, o resultado deste 

entusiasmo tardio tem produzido uma abundante bibliografia e a aplicação potencial de 

abordagens antropológicas a diversos tipos de investigação sobre esporte. Por um lado, a 

Antropologia abre uma perspectiva teórica excepcional, segundo a qual é possível analisar 

qualquer aspecto do comportamento humano. Os modelos teóricos e a experiência obtida a 

partir do enfoque científico da pré-história e do estudo das sociedades primitivas e de 

pequenas sociedades são particularmente valiosos para o entendimento do comportamento 

esportivo. Desse modo, uma Antropologia especializada no esporte é um complemento de 

outras especialidades existentes como a Sociologia do Esporte e a Psicologia do Esporte. Por 

outro lado, o esporte é um fenômeno tão evidente e generalizado no mundo atual que não 

pode mais ser considerado um apêndice da Etnografia. A invasão do esporte na vida cotidiana 

de grande parte da população mundial confere a essa atividade a mesma atenção 

antropológica que recebe as outras categorias de comportamento. A Antropologia do Esporte 

se ocupa com a análise antropológica do comportamento esportivo. Os temas estudados 

incluem o significado do esporte, mudança cultural e esportiva e a utilização da informação 

esportiva (BLANCHARD & CHESKA, 1986). 

A História da Antropologia do Esporte é bastante recente e está estreitamente 

vinculada à História do Jogo em todas as suas formas. O marco importante para o 

desenvolvimento da abordagem antropológica do esporte foi a fundação, em 1974, da The 

Association for Anthropological Study of Play (TAASP). Por ocasião da reunião anual da 

Sociedade Americana de História do Esporte, Edward Norbeck, Alyce Cheska, Michel Salter 

e Allan Tindall criaram a referida Associação. 

A Antropologia geralmente é dividida em quatro subdisciplinas: antropologia 

biológica; arqueologia; lingüística e antropologia cultural. O estudo antropológico do esporte 

é um processo que combina os métodos especializados e os dados das quatro principais 

subdisciplinas da Antropologia, mas, sobretudo, é uma atividade própria da Antropologia 

Cultural. 

Burnett Tylor, por vezes chamado de pai da Antropologia, foi um dos primeiros 

cientistas sociais a reconhecer o interesse pelo jogo com um tema de investigação ao 

considerar que as atividades esportivas revelavam indícios da natureza do contato da cultura 

pré-histórica. Em 1879, em um artigo sobre a história dos jogos, Tylor afirmava que alguns 
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jogos demonstravam a difusão e o contato entre centros culturais de distintas regiões do 

mundo. Como típico antropólogo de seu tempo, Tylor tinha a tendência a tratar o fenômeno 

do esporte como um meio de análise de processos culturais mais amplos. Outros antropólogos 

do século XIX mencionam superficialmente atividades esportivas em etnografia ou no 

contexto de introduções gerais à cultura (BLANCHARD & CHESKA, 1986). 

Em 1959, o artigo intitulado “Games in Cultures” de John Roberts, Malcolm Arth 

e Robert Bush representou um marco na história do tratamento antropológico do esporte e do 

jogo. Nesse estudo, os autores sugerem uma possível relação em todo grupo humano entre as 

condições ambientais e o tipo e número de destreza física. Apesar das críticas que surgiram 

posteriormente, esse artigo despertou fortemente a atenção dos antropólogos para os jogos e 

os esportes. 

Na década de 60, apareceram diversos estudos, destacando os trabalhos de Robin 

Fox, em 1961, sobre o beisebol. Em 1964, Leslie White, então presidente da Associação 

Americana de Antropologia, ressaltava que o estudo antropológico do esporte parecia 

suscetível de proporcionar um modelo de análise para os esportes profissionais, especialmente 

o beisebol. Em meados dos anos 60 já existia uma tendência manifesta dos etnógrafos de 

campo para examinar as atividades esportivas e lúdicas das populações estudadas, destacando 

também que nos congressos regionais ou nacionais de antropologia já se reservava algumas 

sessões para a apresentação de trabalhos sobre o esporte e temáticas esportivas. 

Na década de 70, particularmente marcante pela fundação da Associação de 

Antropologia para o Estudo do Jogo (TAASP), deve-se destacar as pesquisas de Joyce 

Reigelhaupt em 1973 e um ensaio de Clifford Geertz em 1972 sobre “briga de galos” em Bali, 

no qual focaliza problemas de interpretação enfrentados pelos antropólogos na análise das 

observações culturais. A criação da TAASP muito contribuiu para o desenvolvimento da 

análise dos esportes nas décadas de 70 e 80, possibilitando a expansão desses estudos através 

de outras disciplinas acadêmicas e outras sociedades científicas. 

Desde a sua fundação em 1974, a TAASP realizava eventos científicos anuais 

com apresentação de trabalhos de seus membros sobre o significado do jogo. Durante os 

primeiros dez anos, os melhores trabalhos submetidos ao encontro anual foram publicados em 

coletâneas tematizadas. O 10º Encontro Anual, em Clemson, South Carolina/Estados Unidos, 

foi realizado em colaboração com The Clemson University Conference on Sport and Society e 

The North American Society for the Sociology of Sport, cujo tema foi “Cultural Dimensions of 

Play, Games and Sport”. Bernard Mergen (1986), ao fazer o prefácio da obra, destaca que os 
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vários estudiosos de diferentes disciplinas acadêmicas expressam de alguma forma o prazer 

de suas descobertas e as respectivas interfaces com a vida cotidiana. 

De acordo com Blanchard e Cheska, os objetivos da Antropologia do Esporte 

podem ser agrupados em doze temáticas: 1. A definição e descrição do comportamento 

esportivo e do lazer do ponto de vista intercultural; 2. O estudo do esporte nas sociedades 

primitivas tribais, excluindo aquelas do mundo ocidental; 3. A análise do esporte como fator 

de aculturação, enculturação, conservação cultural e adaptação às mudanças; 4. Colocar o 

esporte na perspectiva com respeito a outras facetas do comportamento cultural; 5. A análise 

do comportamento esportivo na pré-história; 6. A análise da linguagem esportiva; 7. O 

tratamento do papel do esporte em um meio educativo multicultural; 8. O desenvolvimento e 

a administração de programas esportivos e recreativos para populações especiais; 9. A 

aplicação dos métodos antropológicos à solução de problemas práticos de caráter esportivo 

como na educação física e no lazer; 10. A aplicação dos métodos antropológicos ao 

desenvolvimento e à administração de programas de educação física e lazer; 11. O 

desenvolvimento de atividades recreativas construtivas que utilizem o modelo esportivo; 12. 

A criação de atitudes que favoreçam a compreensão intercultural. Apoiando-se em Cozens e 

Stumpf, os autores destacam que a Antropologia Cultural pode nos ensinar a “ver mais além 

de nossa observação superficial e ser mais tolerantes com os gostos dos outros”. Ainda 

evidenciam que, de um modo geral, a Antropologia do Esporte “é um enfoque social 

específico para a compreensão do esporte e para a aplicação prática dos resultados da 

investigação aos programas de educação física e de atividades recreativas” (BLANCHARD & 

CHESKA, 1986, pp. 17-18). 

O problema básico do enforque cultural no estudo do comportamento esportivo 

reside na definição de seu papel no marco cultural geral – um problema muito mais complexo 

do que se supõe. 

O objetivo da Antropologia Cultural Aplicada é a descrição e análise da mudança 

cultural. A Antropologia do Esporte centra seu enfoque nas mudanças primárias observáveis 

na sociedade, na enculturação e na aculturação. O esporte contribui para a mudança cultural 

de várias maneiras. Uma delas é através do comportamento manifesto que reforça as normas 

sociais em um processo de conservação social. Outra forma é a enculturação que se obtém por 

meio da integração de novos indivíduos aos modos ou aos costumes da sociedade. Uma outra 

forma de mudança cultural através do esporte é a aculturação, ou seja, o intercâmbio de traços 

ou complexos culturais entre membros de diferentes sociedades. 
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A crescente popularidade do esporte na sociedade contemporânea explica o 

interesse dos antropólogos pelos problemas sociais que caracterizam a instituição esportiva, à 

medida que esses problemas apresentam uma perspectiva intercultural. Entre os principais 

problemas sociais de caráter antropológico destacam-se os seguintes: o papel da mulher no 

esporte; o esporte e o envelhecimento; o esporte e a violência; o esporte e as relações 

internacionais. 

Para Blanchard e Cheska (1986, P. 191), “o esporte é uma instituição de 

transcendência universal. Toda modalidade esportiva, seja qual for o país onde se pratique, é 

um elemento importante da experiência humana”. Para os autores, a Antropologia do Esporte 

trata desta experiência sob uma perspectiva cultural “valorizando seu significado universal e 

seu papel na evolução da cultura”. Além disso, o enfoque antropológico do esporte aborda 

temas contemporâneos, propondo meios para resolver problemas concretos, tomar decisões e 

executar programas, à medida que propicia uma variedade de técnicas, observações e 

conhecimentos sobre essas perspectivas temáticas. Nesse sentido, cabe ressaltar algumas 

prioridades para a investigação antropológica: 1. A compreensão do esporte; 2. Uma 

perspectiva crítica da instituição esportiva; 3. A apreciação e conservação do componente 

lúdico do esporte; 4. A compreensão dos enfoques teórico-analíticos do esporte; 5. A 

compreensão da evolução e da história do esporte; 6. A compreensão do esporte e da 

mudança; 7. A aceitação do esporte por outras culturas; 8. A percepção do significado do 

esporte a nível pessoal. 

 Para Huizinga (1971, P.53), o fato de se apontar a presença de um elemento 

lúdico na cultura, não significa que se atribua aos jogos um lugar de primazia entre as diversas 

atividades da vida civilizada, nem que se pretenda afirmar que a civilização teve origem no 

jogo através de qualquer processo evolutivo, no sentido de ter havido algo que no princípio 

era jogo e que depois se transformou “em algo que não era mais jogo”, sendo assim possível 

ser considerado cultura. O argumento de Huizinga em Homo Ludens para essa discussão entre 

jogo e cultura é expressado da seguinte forma! 

 
 

[...] a cultura surge sob a forma de jogo, que ela é, desde seus primeiros 
passos, como que ‘jogada’. Mesmo as atividades que visam à satisfação 
imediata das necessidades vitais, como por exemplo a caça, tendem a 
assumir nas sociedades primitivas uma forma lúdica . A vida social reveste-
se de formas suprabiológicas, que lhe conferem uma dignidade superior sob 
a forma de jogo, e é através deste último que a sociedade exprime sua 
interpretação da vida e do mundo. Não queremos com isto dizer que o jogo 
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se transforma em cultura, e sim que em suas fases mais primitivas a cultura 
possui um caráter lúdico, que ela se processa segundo as formas e no 
ambiente do jogo. 
 

 
Para o autor, é sempre possível que a qualquer momento, mesmo nas civilizações 

mais desenvolvidas, o impulso lúdico se reafirme em sua plenitude, mergulhando o indivíduo 

e a multidão na euforia de um jogo gigantesco: “A partir do momento em que um jogo é um 

espetáculo belo seu valor cultural torna-se evidente”. Embora esse valor estético não seja 

indispensável para a cultura, os valores físicos, intelectuais, morais ou espirituais também são 

capazes de levar o jogo até o nível cultural. Assim, “[...] quanto maior é sua capacidade de 

elevar o tom, a intensidade da vida do indivíduo ou do grupo, mais rapidamente passará a 

fazer parte da civilização”. As representações sagradas e os espetáculos competitivos são duas 

formas que surgem constantemente na civilização, permitindo esta “desenvolver-se como jogo 

e no jogo” (HUIZINGA, 1971, P. 55). 

O autor alerta para o fato de saber analisar a maior parte das competições dos 

gregos que eram realizadas com uma seriedade mortal, sem, no entanto separar o agon do 

jogo, ou para negar o caráter lúdico do primeiro, uma vez que “a competição possui todas as 

características formais e a maior parte das características funcionais do jogo”. Para o autor, o 

elemento competição pode ser incluído na categoria jogo. 

Ao concluir seu estudo sobre o fenômeno lúdico apresentado no livro Homo 

Ludens, Huizinga coloca os seguintes problemas para reflexão e investigação:  

 

[...] em que medida a cultura atual continua se manifestando através de 
formas lúdicas? Até que ponto a vida dos homens que participam dessa 
cultura é dominada pelo espírito lúdico? Conforme vimos, o século XIX 
perdeu grande número dos elementos lúdicos que caracterizavam as épocas 
anteriores. Terá esta deficiência sido eliminada, ou terá ela aumentado? 
(HUIZINGA, 1971, P. 217). 

 

 
Desde as últimas décadas do século XIX que os jogos, sob a forma de esportes, 

“vêm sendo tomados cada vez mais a sério”, uma vez as regras são cada vez mais rigorosas e 

complexas, são estabelecidos novos recordes, superiores a tudo quanto foi alcançado antes. 

Para Huizinga, essa sistematização e regulamentação cada vez maior do esporte implica a 

perda de uma parte das características lúdicas mais puras. Isso ocorre na distinção entre 
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amadores e profissionais. Comenta o autor que “o espírito do profissional não é mais o 

espírito lúdico, pois lhe falta a espontaneidade, a despreocupação”. 

Segundo o autor, ainda na década de 30, o esporte estava sendo levado para longe 

da esfera lúdica propriamente dita, tendo se transformado numa coisa sui generis, que “nem é 

jogo nem é seriedade”. Cabe destacar a sua análise para o contexto da época: 
 

O esporte ocupa, na vida social moderna, um lugar que ao mesmo tempo 
acompanha o processo cultural e dele está separado, ao passo que nas 
civilizações arcaicas as grandes competições sempre fizeram parte das 
grandes festas, sendo indispensáveis para a saúde e a felicidade dos que 
nelas participavam (HUIZINGA, 1971, P. 220). 

 

Na sua desesperança para com a evolução técnica e econômica do esporte, 

Huizinga afirma categoricamente: “Seja qual for sua importância para os jogadores e os 

espectadores, ele é sempre estéril, pois nele o velho fator lúdico sofreu uma atrofia quase 

completa”. Trinta anos depois, um dos pioneiros da investigação do esporte na vida social, ao 

apresentar o cenário para fazer uma introdução a sua obra sociológica, afirmava que o esporte 

era “um fato social em estado bruto” e era “tão difícil ter uma visão de conjunto dele, como 

estudá-lo em detalhe” (MAGNANE, 1969, p. 9)..  
Oitenta anos depois de Huizinga e cinqüenta anos depois de Magnane, o fenômeno 

esportivo continua surpreendendo os Cientistas Sociais. O que tem ocorrido nos grandiosos 

espetáculos esportivos, seja nacionais ou internacionais, constitui preciosa matéria-prima para uma 

infinidade de estudos e pesquisas visando compreender a cultura e a natureza humana em todas as suas 

múltiplas dimensões. 

Quando Huizinga discorda frontalmente da opinião popular em reconhecer que “o esporte 

constitui a apoteose do elemento lúdico em nossa civilização”, abre espaço para muitas indagações e 

investigações empíricas sobre o fenômeno esportivo espetacular, em torno do qual pode emergir um 

profundo sentimento estético. 

 

2.1.3 Abordagem psicológica do esporte 

 

A Psicologia do Esporte como uma disciplina da Ciência do Esporte cresceu 

juntamente com o desenvolvimento do esporte após a II Guerra Mundial. A Psicologia como 

a disciplina mãe também se desenvolveu principalmente ao longo dos últimos 60 anos. A 

Psicologia do Esporte tem sido institucionalizada de várias formas através de congressos 
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científicos, disciplinas nas universidades, publicações e sociedades científicas nacionais e 

internacionais (SCHILLING, 1992). 

O marco histórico fundamental para o desenvolvimento da Psicologia do Esporte 

no mundo foi a realização do I Congresso Mundial de Psicologia do Esporte em Roma, em 

1965, no qual foi fundada a International Society of Sport Psychology – ISSP. Para Schilling 

(1992), os congressos representam uma metáfora do que há de mais importante no campo da 

Psicologia do Esporte no âmbito internacional. O autor realizou um estudo apresentado na 

Sport Science Review especial sobre Psicologia do Esporte, em 1992, quando analisou os sete 

primeiros eventos internacionais. 

Na década de 50, após a II Guerra Mundial, as Ciências do Esporte, especialmente 

a Medicina do Esporte foi usada para aperfeiçoar a performance atlética. Nos anos 60, um 

grupo de médicos franceses, espanhóis e italianos discutia não só os aspectos físicos, mas 

também os aspectos psicológicos da performance esportiva: citius, altius, fortius. Indagações 

sobre como alcançar uma melhor performance e como desenvolver o treinamento marcaram o 

início da sistematização dos fatores psicológicos.  

No I Congresso Mundial da área, em Roma, o psiquiatra italiano Ferruccio 

Antonelli, editor dos Anais desse evento, destacou no prefácio da obra que a Psicologia 

aplicada ao esporte já apresentava nível científico e uma prática importante não indiferente. 

Ressaltava também que a comunidade acadêmica já estava pronta para se organizar e cooperar 

para um melhor desenvolvimento de um tão importante e produtivo campo de pesquisa. No 

congresso de Roma foram apresentadas 216 comunicações por 237 autores de 27 países. 

Muitos diferentes tópicos e abordagens da Psicologia do Esporte foram apresentados: 

mecanismos fisiológicos e psicológicos no esporte; aspectos da psicologia social no esporte; 

mulher no esporte; psicoterapia e psicopatologia no esporte; atletas militares; drogas no 

esporte (SCHILLING, 1992). 

Após os Jogos Olímpicos do México, a Sociedade Internacional de Psicologia do 

Esporte – ISSP foi convidada para realizar o II Congresso nos Estados Unidos, em 

Washington. Durante os Jogos Olímpicos, e especialmente nesse congresso, havia um 

sentimento de pesada tensão provocado pelas forças armadas da então União Soviética na 

ocupação de Praga. O tema central definido para o congresso foi “Dimensões Sociais do 

Esporte”. Além da situação política internacional, as comunicações e discussões nesse 

congresso foram prejudicadas por não haver tradução para outro idioma que não fosse o 

inglês. 
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Cinco temáticas foram priorizadas no congresso: (a) a personalidade do atleta; (b) 

a psicologia social do esporte; (c) a criança e a atividade física; (d) aprendizagem motora; (e) 

problemas metodológicos em psicologia do esporte. Ênfase especial foi colocada no atleta e 

sua personalidade, tanto quanto a posição e o significado psicológico do esporte e da 

educação física no contexto social da época. Esses dois temas estiveram muito presentes nas 

discussões da Psicologia do Esporte durante o final dos anos 60. Gerald Kenyon e T. Grogg 

foram os editores dos Anais desse II Congresso intitulado Psicologia Contemporânea do 

Esporte. 

Em sua conferência sobre a Psicologia Social do Esporte e a Atividade Física, 

Gerald Kenyon lembrava que a primeira investigação de laboratório em psicologia social foi 

conduzida por Tripplet, em 1897, usando uma tarefa motora no seu clássico estudo da 

influência social sobre a performance. Destacava também que pesquisadores demonstravam 

pouco interesse em explicar o comportamento social ou funcionamento dos sistemas sociais, 

usando o esporte meramente como uma conveniente e definitiva forma de ação social. 

Aspectos da Psicologia Social tornaram-se uma ativa área de conhecimento nos 

Estados Unidos, embora, sob o poder soviético, tenha se expandido posteriormente pela 

Europa. 

Para a organização do II Congresso, nos Estados Unidos, foi fundada a North 

American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity – NASPSPA, realizando o 

seu primeiro evento científico no ano de 1967. 

Após a realização do II Congresso, em dezembro de 1968, Eric de Winter da 

França e Ema Gueron da Bulgária lideraram um protesto contra os organizadores americanos 

do evento da ISSP nos Estados Unidos, promovendo o I Congresso Europeu de Psicologia do 

Esporte e fundando, também, a Federação Européia de Psicologia do Esporte e das Atividades 

Corporais – FEPSAC, que passou a apoiar fortemente a criação de outras sociedades de 

Psicologia do Esporte. 

Em 1973, o III Congresso Mundial de Psicologia do Esporte foi realizado em 

Madrid com temática centrada na Performance Humana e Psicologia. As discussões alertaram 

para o fato de que tantos os atletas de competição como as crianças nas aulas de educação 

física até então eram tratados como se fossem simplesmente “corpos fisiológicos”, 

negligenciando-se os aspectos psicológicos da performance humana. Na sua conferência, 

“Atributos Intelectuais e Esportes de Performance”, Bryan Cratty ressaltava que, se os 

cientistas do esporte de várias disciplinas tomassem a posição filosófica de que o homem 
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pensa tanto quanto alcança performances, então deveriam analisar as interações de vários 

aspectos do esporte performance e a natureza multidimensional do comportamento 

inteligente. 

Nesse III Congresso ficou evidente que a elevação da performance foi o principal 

tema discutido, entre outros: (a) psicologia do esporte em geral; (b) aprendizagem motora e 

eficiência no esporte; (c) comunicação humana através da atividade física. A melhoria da 

performance continuou sendo o principal tema nos congressos subseqüentes, destacando os 

seguintes aspectos de investigação: (a) o papel da psicologia do esporte; (b) o papel do 

psicólogo esportivo; (c) a base teórica e ética da melhoria da performance. 

A cidade de Praga foi a sede do IV Congresso Mundial de Psicologia do Esporte 

em 1977, tendo como tema central a personalidade no esporte. Foi um tema novo que surgiu e 

que se tornou presente nos congressos seguintes. Embora se constatando que o mundo dos 

esportes era dominado pelos homens, algumas mulheres pesquisadoras começaram a trabalhar 

em Psicologia do Esporte, focalizando a participação feminina. Nesse IV Congresso deve-se 

ressaltar a conferência de Dorothy Harris intitulada “Uma Nova Maneira de Olhar a 

Personalidade e o Esporte”, destacando que masculinidade e feminilidade, como 

culturalmente definidas, são extremamente resistentes a mudanças, o que é especialmente 

verdade onde o esporte de competição tem sido concebido. A pesquisadora propunha que as 

dimensões psicológicas da masculinidade e feminilidade não deveriam ser apenas 

conceptualmente distintas dos papéis do sexo masculino ou feminino, mas de atributos 

masculinos e femininos, uma vez que essas diferenças entre os sexos não são oposições 

bipolares. 

O IV Congresso em Praga recebeu 373 delegados de 28 países, tendo sido 

apresentados 229 papers que foram reunidos nos Anais, tendo W. Vanek como editor dessa 

publicação. 

Em 1981, Otawa, no Canadá, foi a sede do V Congresso Mundial de Psicologia 

do Esporte. O tema central discutido no evento foi “Treinamento e Personalidade”. Os 

organizadores do congresso introduziram um novo estilo de evento científico e um novo tipo 

de Anais, ampliando as perspectivas da Psicologia do Esporte para a vida cotidiana. Foram 

publicados três volumes dos trabalhos apresentados no congresso: Mental Training for 

Coaches and Athletes, editado por Orlick, Partington e Salmela; New Paths of Sport Learning, 

editado por Salmela, Partington e Orlick; Sport in Perspective, editado por Partington, Orlick 

e Salmela. 
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Nesse V Congresso, temas como participação, educação, cooperação, treinamento 

e aconselhamento foram enfatizados pelos organizadores e editores na profissionalização e 

difusão da Psicologia do Esporte. Um aspecto importante sobre a difícil profissão de treinador 

foi bastante discutido, referindo-se à participação de crianças no esporte de competição. 

Vencer e perder, sucesso e fracasso são aspectos que devem ser investigados sistematicamente 

pela Psicologia do Esporte. 

Em 1985, a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte celebrou 20 anos de 

existência e teve como sede para a realização do VI Congresso Mundial de Psicologia do 

Esporte, a cidade de Copenhagen, na Dinamarca. O evento focalizou três temáticas principais: 

(a) psicologia do esporte contemporânea; (b) psicologia do esporte na teoria e na prática; (c) 

aplicações em psicologia do esporte. Os dois primeiros temas foram publicados em volumes 

separados, tendo Lars-Eric Unestahl como editor dos Anais, e o terceiro não foi publicado. 

Aprendizagem motora foi uma principal área de investigação na Psicologia do 

Esporte desde o início. Robert Singer, na sua conferência intitulada “Perspectivas Correntes 

em Aprendizagem Motora e Psicologia do Esporte”, destacava que era fácil fazer uma breve 

história da Psicologia do Esporte e da Aprendizagem Motora, mas ainda não estava claro o 

que constituia a especificidade de pesquisa dessas duas áreas, não havendo convergência de 

esforços entre ambos até então. A contribuição de Glencross intitulada “Human Skill and 

Motor Learning” evidenciava as sérias limitações do estudo da aprendizagem motora em 

contextos artificialmente isolados. 

Após a realização de quatro congressos na Europa (Roma, Madrid, Praga e 

Copenhagen) e dois na América do Norte (Washington e Otawa), o VII Congresso Mundial 

de Psicologia do Esporte teve como sede Singapura, na Ásia, em 1989. Participaram do 

evento mais de 400 delegados de 35 países. O tema mais discutido nesse congresso foi o 

exercício para o bem-estar humano. O exercício para manutenção da saúde numa perspectiva 

psicológica cresceu muito de interesse através da década de 80. 

No final dos anos 80, esse tema se tornou parte tão importante da Psicologia do 

Esporte que o principal periódico da área, o Journal of Sport Psychology, mudou o nome para 

Journal of Sport & Exercise Psychology, refletindo a mudança. 

Temas apresentados e discutidos no VII Congresso refletiram também essa 

tendência ao focalizarem a prática do exercício e qualidade de vida, percepção do esforço e 

bem-estar através da atividade física. Psicologia do Exercício tem se desenvolvido como um 
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campo principal dentro da Psicologia do Esporte. Na América do Norte já é uma das três 

subdivisões da “Association for the Advancement of Applied Sport Psychology”. 

Na conferencia de R. Dishman intitulada “Physical Activity: The Way to the 

Psychological Wellbeing”, no congresso de Singapura, ficou evidenciado que, embora muitas 

instâncias de problemas de saúde mental necessitem de psicoterapia, psicofarmacoterapia ou 

hospitalização, o papel da atividade física na atenção preventiva da saúde mental demanda 

estudo continuado. 

Durante o VII Congresso Mundial em Singapura foi fundada mais uma sociedade 

científica continental, a Asian South Pacific Association of Sport Psychology – ASPASP, 

realizando seu primeiro congresso em Melbourne, em 1991. Em 1993, Lisboa foi a sede do 

VIII Congresso Mundial de Psicologia do Esporte. 

Os estudos de Psicologia do Esporte, de um modo geral, ou são direcionados para 

o esporte de alta performance ou para a prática do esporte de crianças e adolescentes, visando 

à competição esportiva, a curto ou médio prazo. Os estudos de Psicologia do Esporte 

aplicados à Educação Física Escolar geralmente estão voltados para temas específicos de 

aprendizagem motora ou para o processo de socialização através do esporte. Psicologia do 

Esporte aplicada ao âmbito educacional, na escola ou no lazer, que aborde o ser humano na 

sua totalidade e também se preocupe com o desenvolvimento do adulto, tem sido pouco 

divulgado nos meios acadêmicos comumente acessíveis aos pesquisadores. 

Cabe destacar os estudos de Csikszentmihalyi (1992, P. 20) e colaboradores sobre 

a Teoria do Fluxo aplicada ao esporte e ao lazer. O fluir é o conceito fundamental dessa teoria 

que significa “o modo como as pessoas se referem ao seu estado mental quando a consciência 

está organizada de forma harmoniosa, e desejam continuar a atividade pela satisfação que 

sentem”. Para o autor, tudo que o corpo pode fazer tem um potencial para gerar satisfação. No 

entanto, as pessoas ignoram essa capacidade, não sabendo usar seus atributos físicos, 

deixando, portanto, inexplorada essa via de acesso ao fluir. Assim, quando não 

desenvolvemos os sentidos, recebemos informações caóticas:  

 

[...] quando destreinado, o corpo se movimenta de maneira desajeitada e 
insegura; um olho insensível presencia cenas feias ou desinteressantes; um 
ouvido pouco musical escuta principalmente barulhos desafinados; o paladar 
não refinado percebe apenas sabores insípidos. Se deixarmos que as funções 
do corpo se atrofiem, a qualidade de vida torna-se apenas adequada [...] 
Porém, se aprendermos a controlar aquilo que o corpo pode fazer, e 
impusermos ordem às sensações físicas, a entropia sede lugar a uma 



 

 

52 

sensação de satisfação e harmonia na consciência (CSIKSZENTMIHALYI. 
1992, P. 141). 
 
 

O corpo humano é capaz de realizar infinitas funções distintas como ver, ouvir, 

tocar, correr, nadar, arremessar, agarrar, escalar montanhas, entrar em cavernas entre outras, e 

“para cada uma delas há uma experiência do fluir correspondente”. Explica o autor que 

 

Quando uma função física normal, como correr, é realizada numa estrutura 
socialmente planejada, orientada para uma meta com regras que ofereçam 
desafios e exijam habilidades, ela se torna uma atividade que flui. [...] 
acrescentando à atividade uma dimensão ritualística elaborada, o simples ato 
de movimentar o corpo no espaço torna-se uma fonte de retorno complexa 
que proporciona a experiência máxima, e reforça o self. Cada órgão 
sensorial, cada função motora pode ser canalizada para produzir o fluir 
(CSIKSZENTMIHALYI. 1992, pp. 141-142). 

 

Altius, citius, fortius! Mais alto, mais rápido e mais forte! A máxima latina dos 

Jogos Olímpicos da Modernidade “é um resumo perfeito, embora incompleto, de como o 

corpo pode experimentar o fluir”, pois ela abrange o fundamento lógico de todos os esportes, 

que é “fazer melhor algo que já foi feito antes”. As experiências do fluir utilizando aptidões 

físicas não ocorrem apenas no contexto de importantes proezas atléticas, como os 

participantes dos Jogos Olímpicos. Afirma o autor que 

 
Toda pessoa, independente de sua capacidade, pode subir um pouco mais 
alto, ir um pouco mais rápido e tornar-se um pouco mais forte. A alegria de 
ultrapassar os limites do corpo está ao alcance de todos. Mesmo a ação física 
mais simples pode causar satisfação quando se converte numa fonte geradora 
do fluir (CSIKSZENTMIHALYI. 1992, p. 144). 
 

 

As etapas essenciais desse processo do fluir são assim caracterizadas por 

Csikszentmihalyi (1992, p. 144):  

 
1. Estabelecer uma meta global e tantas submetas quantas forem realmente        

exeqüíveis;  
2. Descobrir formas de avaliar o progresso em função das metas escolhidas; 
3. Manter-se concentrado no que se está fazendo e continuar efetuando distinções 

cada vez mais precisas nos desafios envolvidos na atividade; 
4. Desenvolver as aptidões necessárias para interagir com as oportunidades 

disponíveis; 
5. Continuar aumentando os desafios quando a atividade tornar-se tediosa. 
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No estudo sobre o fluir no esporte, publicado no livro Flow in Sports, Jackson e 

Csikszentmihalyi (1999) descrevem nove dimensões identificadas no estado de fluxo, 

vivenciadas no contexto do esporte: (1) Equilíbrio entre desafio e habilidade; (2) Fusão entre 

ação e consciência; (3) Metas objetivas; (4) Feedback preciso; (5) Concentração na tarefa; (6) 

Senso de controle; (7) Perda da autoconsciência; (8) Transformação do tempo; (9) 

Experiência autotélica. 

Se a experiência de fluxo, experiência máxima, experiência autotélica é aquela 

que tem um fim em si mesma, como transformar ou enriquecer a vivência esportiva para que 

possa contribuir com a melhoria da qualidade de vida? Aprimorar a qualidade da vivência 

para que a vida seja melhor significa encontrar o caminho para se conquistar uma 

personalidade autotélica. 

Quando o indivíduo consegue equilibrar diversos fatores biológicos, sociais, 

culturais, existenciais, envolvendo-se com complexas atividades desafiadoras que propiciam 

vivenciar o fluir, é uma vida “mais digna de ser vivida do que uma vida de consumo e 

entretenimento passivo”, comenta o autor, explicando ainda que 

 

Quando conseguimos enfrentar a vida com tamanho envolvimento e 
entusiasmo, podemos dizer que conquistamos uma personalidade autotélica. 
[...] Uma pessoa autotélica precisa de poucos bens materiais e pouco 
entretenimento, conforto, poder ou fama, porque o que ela faz já é 
gratificante (CSIKSZENTMIHALYI. 1999, pp. 114-115). 
 

 

Nas pesquisas realizadas por Csikszentmihalyi e seus colaboradores, uma 

dimensão importante do que significa ser autotélico está relacionada ao que a pessoa faz com 

seu tempo. O chamado lazer passivo não oferece muita oportunidade para que a pessoa 

exercite a suas habilidades. Aprende-se a experimentar o fluxo quando se busca envolvimento 

em atividades complexas e desafiadoras como o trabalho intelectual e o lazer criativo.  

Outro aspecto importante evidenciado nas pesquisas indica que as pessoas 

autotélicas se preocupam menos consigo mesmas, possuindo, portanto, mais energia psíquica 

livre para experimentar a vida. Observa-se também que os indivíduos criativos, geralmente, 

são autotélicos, pois muitas vezes chegam às suas descobertas porque possuem energia 

psíquica de sobra para investir em coisas aparentemente sem importância. 

De sua pesquisa sobre criatividade e invenção, o autor constata que o interesse de 

uma pessoa autotélica não é inteiramente passivo e contemplativo. O importante é que o 
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interesse seja desinteressado, ou seja, “que não esteja inteiramente a serviço de nossas 

próprias metas pessoais”, pois só poderemos aprender a realidade se a nossa atenção 

“conseguir se libertar de nossas metas e ambições”. 

Refletindo sobre o dilema humano na vida cotidiana, o autor ressalta que a 

maioria das pessoas aprende a poupar a atenção para poder lidar com as exigências imediatas 

de suas vidas, sobrando muito pouco para que possa se interessar pela natureza do universo, o 

próprio lugar no cosmo ou em qualquer outra coisa que não seja computada como ganho na 

contabilidade de metas imediatas. No entanto, afirma o autor que 

 

[...] sem o interesse desinteressado a vida é desinteressante. Não há espaço 
para o deslumbramento, a novidade, a surpresa, para a transcendência dos 
limites impostos por nossos medos e preconceitos. Se o indivíduo deixou de 
desenvolver a curiosidade e o interesse nos primeiros anos de vida, é uma 
boa idéia fazê-lo agora, antes que seja tarde demais para melhorar a 
qualidade de sua própria vida (CSIKSZENTMIHALYI. 1999, pp. 123-124). 
 

 

Sobre as oportunidades do lazer criativo para se vivenciar o fluir, o autor 

evidencia que se o próprio trabalho está além da redenção, é preciso saber fazer do tempo 

livre “uma oportunidade real para o fluxo” para poder explorar o nosso potencial do self e do 

ambiente. Com tantas opções para se vivenciar os jogos e os esportes, só a falta de 

imaginação ou de energia poderá impedir esse caminho para o fluir, encontrando-se assim 

com a alegria de viver.     

  

2.1.4 Abordagem filosófica do esporte 

 
A Filosofia do Esporte como disciplina acadêmica integrada às Ciências do 

Esporte “busca definir as características essenciais do esporte e determinar seu significado e 

valor para a experiência humana”. Para o autor, a Filosofia do Esporte, embora seja mais 

antiga do que outros ramos das Ciências do Esporte, ainda é um campo de estudo recente, 

tendo seu desenvolvimento marcado pelas pesquisas apresentadas no final dos anos 60 

(MEIER, 1992, p. 121). 

Os primeiros trabalhos que se destacam nessa época foram realizados por Howard 

S. Slusher em 1967, “Man, sport and existence: a critical analysis”; Eleanor Metheny em 

1968, “Movement and meaning”; e Paul Weiss em 1969, “Sport: a philosophic inquiry”. No 

início da década de 70, duas importantes antologias foram editadas. A primeira por Ellen W. 
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Gerber em 1972, “Sport and the body: a philosophic Symposium”; e a segunda por Robert 

Osterhoudt em 1973, “The philosophy of sport: a collection of original essays” trata de 

aspectos ontológicos, éticos e estéticos do esporte (MEIER, 1992). 

No início dos anos 70, a abordagem filosófica do esporte passou a ocupar espaços 

cada vez mais significativos nos encontros e congressos da comunidade acadêmica das 

Ciências do Esporte e de outras ciências afins. O fato mais decisivo para o desenvolvimento 

da área foi a criação, em 1972, da “Philosophic Society for the Study of Sport” – PSSS. A 

partir de então, outras sociedades científicas que realizavam congressos anuais incluíram 

sessões específicas para discussões filosóficas sobre o esporte: (a) American Alliance for 

Health, Physical Education, Recreation and Dance – AAHPERD; (b) Canadian Association 

for Health, Physical Education and Recreation – CAHPER; (c) National Association for 

Physical Education in Higher Education – NAPEHE. Os periódicos e anais publicados por 

essas associações frequentemente ofereciam textos pertinentes ao avanço das discussões 

filosóficas sobre o esporte (MEIER, 1992). 

A Sociedade Filosófica para o Estudo do Esporte foi um fato importante para o 

desenvolvimento desse respectivo campo de conhecimento, porém, o fator decisivo foi a 

criação, em 1974, do periódico vinculado a essa sociedade intitulado Journal of the 

Philosophy of Sport – JPS. 

No final da década de 70 e início dos anos 80, cabe ressaltar as seguintes obras 

que devem ser referências importantes para o estudo filosófico do esporte. Bernard Suits, em 

1978, publicou uma obra intitulada “The grasshopper: games, life and utopia”, um estudo que 

discute a natureza dos jogos na vida humana. Drew Hyland, em 1984, apresentou uma 

contribuição significativa para a teoria do jogo na sua obra “The question of play”. 

Especificamente sobre ética no esporte, deve-se destacar quatro obras fundamentais: (a) em 

1978, James W. Keating, “Competition and playful activities”; (b) em 1979, Peter McIntosh, 

“Fair play: ethics in sport and education”, (c) em 1984, Warren Fraleigh, “Right actions in 

sport: ethics for contestants”; (d) em 1985, R. Simon, “Sports and social values”. Nesse 

período também se deve destacar as seguintes antologias que pretendem clarificar o 

significado do esporte para a vida humana: (a) em 1978, David Best, “Philosophy and human 

movement”; (b) em 1979, Peter Arnold, “Meaning in movement, sport and physical 

education” (c) em 1985, David Vanderwerken e Spencer Wertz editaram “Sport inside out: 

readings in literature and philosophy”; (d) em 1986, Seymour Kleinman editou “Mind and 

body: east meets west”. 
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Em 1994, para celebrar os 20 anos do Journal of Philosophy of Sport, Klaus 

Meier, o editor da revista, em colaboração com Angela J. Pearson, apresenta um levantamento 

de todos os artigos e das resenhas dos livros publicados durante o período. Nessa pesquisa, os 

autores agrupam os artigos em 22 temáticas distribuídas por ordem alfabética: (1) Aesthetics 

and sport; (2) Agency, action, theory and sport; (3) Chance and sport; (4) Cheating, fair-play 

and sportsmanship; (5) Communication/interpersonal relationship and sport; (6) The 

coach/Athletic authority relationship; (7) Disciplinary reflections; (8) Drugs and sport; (9) 

Embodiment and sport; (10) Epistemology/modes of inquiry in sport; (11) The essential 

nature of sport, play and games; (12) The ethical conduct of sport; (13) Forms and 

competition in sport; (14) Gender and sport; (15) Health and physical activities; (16) The 

meaning/significance of play and sport; (17) Moral issues in animal sports; (18) Religion, 

play and sport; (19) Social philosophy of sport; (20) Sport and education; (21) 

Time/temporality and sport; (22), Zen, Eastern philosophy and the martial arts (MEIER & 

PEARSON, 1994). 

No campo da Filosofia do Esporte mais recente, uma obra clássica merece ser 

destacada pela sua amplitude e diversidade de abordagens para o esporte e para o jogo. 

Organizada pelos autores William J. Morgan e Klaus Meier, a obra intitula-se “Philosophic 

Inquiry in Sport”, tendo sido publicada em 1988. A obra foi concebida na época para suprir a 

lacuna na literatura especializada com o propósito de reunir as principais discussões sobre o 

tema em um só volume, incluindo os clássicos e os contemporâneos, visando contribuir com o 

avanço da Filosofia do Esporte. Os ensaios foram organizados em seis temáticas mais 

relevantes, assim distribuídas: Na primeira, sobre a natureza do esporte e do jogo, estão 

incluídos Huizinga e Caillois entre outros. Na segunda, dedicada ao esporte e a corporeidade, 

estão presentes Platão, Descartes, Sartre, entre outros. Na terceira, sobre o esporte, o jogo e a 

metafisica, destacam-se Fink, Sartre, Burke, Méier, entre outros. Na quarta, tratando de 

esporte e ética, apresentam Kretchmar, Feezell, Simon, entre outros. Na quinta, abordando o 

esporte e a filosofia político-social, estão incluídos Ortega y Gasset, Horkheimer, Lenk, 

Lasch, entre outros. Na sexta, dedicada ao esporte e a estética, apresentam Schiller, Kupfer, 

Best, entre outros (MORGAN & MEIER, 1988). 

A Filosofia do Esporte na contemporaneidade muito poderia contribuir para 

reconstruir o verdadeiro sentido ético e estético sonhado por Pierre de Coubertin. Trazemos 

para a reflexão uma concepção futurológica de esporte, desenvolvida por um filosofo 

português que, desde o início da década de 80, tem sido parceiro com muitos estudiosos 



 

 

57 

brasileiros da Educação Física e do Esporte, tanto visitando o Brasil como recebendo 

pesquisadores em Universidades portuguesas. 

Manuel Sérgio (1985) ancora sua discussão filosófica na realidade esportiva da 

sociedade do rendimento, em que predomina o Ter e o Poder, fazendo severas críticas ao 

esporte cultivado nesse tipo de sociedade, tornando-o assim manipulador, violento e 

hegemônico. Para o filósofo, o esporte do futuro deveria nascer de um novo sistema de 

valores e apresentar algumas características bem especificas para se diferenciar do modelo 

dominante. Defende o filósofo dezoito aspectos relevantes que poderiam mudar a essência do 

esporte do futuro: 

 

1. Competição diálogo substituiria a competição brutal, visando mais o belo 

para poder responder as necessidades do indivíduo na busca de Ser mais e 

não de se tornar a medida, o rendimento, o recorde, impregnados de 

agressividade e de intolerância; 

2. Consciência e liberdade sem a perda da dimensão comunitária vivida nos 

pequenos grupos, em vez da militarização, da robotização e prioridade 

econômica; 

3. Jogo, humor e festa no lugar do puritanismo e da lógica tecnocrática que 

geram ansiedade e tristeza; 

4.  Reforma permanente no treino, nas competições, nas federações, nas 

associações, visando o desenvolvimento qualitativo e a descentralização; 

5. Ecologia através da preservação do natural, dos espaços verdes e do 

urbanismo arquitetado em critérios ecológicos no lugar do pragmatismo do 

lucro e do artificialismo do poder; 

6. Saber seu papel na renovação e transformação do homem, integrando-se 

no direito ao lazer dos cidadãos; 

7. Fator de cultura além de promoção da saúde e da aptidão, não 

aprofundando a ruptura entre ciências e filosofia, entre técnica e valor; 

8. Popular para atualizar o substrato cultural do povo, valorizando as diversas 

formas de jogos e esportes tradicionais e populares; 

9. Dirigido por esportistas para que o indivíduo possa se manifestar mais 

plenamente, e não por políticos ou empresários, evitando assim que se 

transforme em propaganda ideológica ou publicidade comercial; 
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10. Ciência e técnica para melhor corporalizar no tempo os projetos de 

promoção e libertação do homem, no lugar de condicionar o praticante e o 

espectador das formas mais aviltantes e estranhas para reduzi-los a simples 

feixe de reflexos; 

11. Ciências do homem para estudar o esporte, considerando a lei do reflexo, 

porque é impossível apagar do horizonte do esporte as coordenadas de 

tempo, espaço e cultura que o modelaram e geraram-no; a lei do gênero, 

porque o esporte tem o seu campo próprio, espaço dinâmico, linha de força 

onde tudo pode se constituir em nova dimensão; a lei do gênio, porque o 

esporte depende do praticante, não só como reflexo, mas também como 

projeto; 

12. Educação continuada para agentes do esporte, sejam praticantes, técnicos, 

dirigentes, árbitros, pesquisadores ou críticos, e do público em geral, de 

modo que não haja modalidades prioritárias; 

13. Alta competição somente como expressão do desenvolvimento 

sociocultural de um povo e capaz de sublinhar os laços orgânicos que unem 

os povos e as nações, uma vez que o desenvolvimento integral do esportista 

caminha afetivamente lado a lado com o desenvolvimento solidário da 

humanidade; 

14. Sem violência porque no esporte desaparecem as barreiras entre o Ser e o 

Deve Ser;  

15. Acessibilidade ao esporte seja uma realidade nos bairros, nos locais de 

trabalho, de modo que as pessoas possam praticar atividades esportivas 

também ao ar livre; 

16. Medicina e Psicologia aplicadas ao esporte de modo ampliado, buscando 

mais o Ser como valor e destino do que privilegiando o rendimento; 

17. Pós-dualismo no esporte representaria o fim das dicotomias corpo/alma, 

uno/múltiplo, simples/complexo, natureza/cultura, homem/mulher; 

18. Alternativa para qualificar um esporte que proclama novos valores e busca 

novas experiências, no lugar do esporte-repetição, resignado e fatalista. 

 

Após apresentar as principais características do Esporte do Futuro, Manuel 

Sérgio enfatiza a função criadora e libertadora da imaginação para se construir uma nova 
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realidade para o esporte. Para o autor, o esporte não pode ser concebido sem uma nítida 

relação axiológica, conforme um desenvolvimento integral do homem e da humanidade. Mais 

ainda, “só um esporte que vise o Todo será Futuro!”. 

A preocupação internacional com o futuro do esporte, principalmente com o 

esporte de performance, vem se intensificando a partir da década de 60, sendo expressada 

através de inúmeros documentos. Um dos primeiros foi elaborado pelo Conselho 

Internacional de Educação Física e Esporte – CIEPS, em 1964, denominado Manifesto 

Mundial do Desporto. Ao conceituar o esporte, o Documento estabelece uma estreita ligação 

com o fair play: 

 

1. Toda atividade física, com caráter de jogo, que toma a forma de uma luta 
de seu executante consigo mesmo, ou de uma competição com outros, é um 
esporte. 2. Se essa atividade se opõe a outrem, deve sempre praticar-se com 
espírito leal e cavalheiresco. Não pode haver esporte sem fair play (CEIPS, 
1964). 
 

O Manifesto Mundial do Esporte dá destaque à promoção do homem pelo esporte, 

assim se expressando: 

 

1. O esporte, adaptado às necessidades e meios específicos do indivíduo, 
é fonte de saúde e equilíbrio. 2. O esporte encoraja o homem, fora das 
contingências cotidianas, a agir e a participar. Desenvolve o seu gosto de 
iniciativas e de responsabilidades. 3. O esporte dá ocasião de se conhecer a 
si próprio, de se exprimir, de se desenvolver. Permite ao homem disciplinar 
a sua ação, aumentar a sua eficiência. Liberta-o certas servidões do próprio 
corpo, revelando-lhe assim uma liberdade física. 4. O esporte, fator de 
desenvolvimento individual, elemento indispensável da organização social, 
contribui para o progresso humano (CEIPS, 1964). 

 

O Manifesto Mundial do Esporte dá um destaque especial para o fair play e o 

espírito esportivo. O Documento enfatiza que no esporte de competição é necessário velar 

rigorosamente pelo respeito total e leal das regras e pela completa aceitação das decisões dos 

árbitros. Para tanto, recomenda que “a criança deve conduzir-se como verdadeira esportista”.   

Nesse sentido, afirma que é na escola que o indivíduo deve adquirir “uma justa concepção do 

fair play”. Recomenda às organizações essencialmente esportivas para tomarem consciência 

da necessidade de criar entre os seus participantes, mais do que o gosto pela atividade 

esportiva, sobretudo, o sentimento da profunda riqueza do esporte no que diz respeito ao 

aspecto humano. Ainda destaca que o prolongamento educativo do esporte e seu caráter 
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cultural e social impõem aos dirigentes esportivos e aos educadores velar pelo respeito 

absoluto do espírito que dá as atividades esportivas sua nobreza e seu valor moral. 

Sobre o espírito esportivo, o Documento afirma que este se identifica como fair 

play, ou seja, com o respeito leal da regra escrita e não escrita. Em relação ao adversário 

exige-se atitude generosa, em relação ao árbitro exige-se disciplina absoluta, pressupondo 

assim a serenidade tanto na vitória como na derrota, e tornando-se, portanto, a carta 

fundamental para o esportista que lhe confere o caráter da cordialidade. O desinteresse 

material implicado no verdadeiro espírito esportivo ajuda a criar clima favorável para o fair 

play, mas a lealdade é fundamental. Para o espírito esportivo, o objetivo do esporte é jogo, é 

bem-estar que resulta do esforço, é progresso pessoal. 

Em 1970, a Federação Internacional da Educação Física – FIEP divulgou o 

Manifesto Mundial da Educação Física, cabendo aqui ser destacado o papel do esporte no 

contexto da Educação Física e a responsabilidade da educação e dos educadores. O 

Documento apresenta as atividades esportivas categorizadas em três grupos: a competição 

esportiva sistematicamente organizada que é a forma mais conhecida e mais característica do 

esporte, funcionando pela seleção e eliminação; o treinamento esportivo que abrange o 

conjunto das atividades que preparam para a competição esportiva; o jogo-esporte que é a 

competição livremente adaptada para satisfazer essencialmente as necessidades recreativas e 

educativas. Destaca o Documento que o treinamento esportivo e o jogo-esporte devem se 

integrar mais facilmente no sistema geral da Educação Física, uma vez que correspondem a 

uma grande necessidade de ocupação do tempo livre, além de desempenhar um papel básico 

na escola para a formação do indivíduo, constituindo uma poderosa motivação. 

O Manifesto Mundial da Educação Física, no capítulo dedicado aos educadores, 

recomenda aos responsáveis políticos e administradores em todos os países que para a 

Educação Física alcançar os seus objetivos dependerá da quantidade e da qualidade dos 

educadores. Destaca que a missão da educação através das atividades físicas exige “sólidos 

conhecimentos biológicos, psicológicos e uma boa formação pedagógica”. Alerta para que, 

principalmente no período mais delicado da infância e da adolescência, “deverá apenas ser 

confiada a educadores que tenham recebido uma sólida formação de nível universitário”. 

Sobre a formação desses educadores, 

 

[...] a preocupação dominante deve ser não só a da cultura geral, dos 
conhecimentos científicos e das técnicas fundamentais (dados que têm um 
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valor geral e permanente), como também das intenções educativas e do 
desenvolvimento do espírito científico. O estudo aprofundado das técnicas 
esportivas – muito variadas e em constante transformação – deve ser 
encarado como uma especialização livre, durante e após os estudos gerais 
(FIEP, 1970). 
 
 

Além dessa formação universitária, recomenda o Manifesto Mundial da Educação 

Física que é preciso “formar almas de educadores”, 

 

[...] criar a fé e o entusiasmo pela obra a realizar, desenvolver as qualidades 
essenciais do pedagogo, que são o amor aos alunos, a dedicação, o respeito 
pelos valores humanos, etc. Os educadores físicos devem ser – e permanecer 
o maior tempo possível – exemplos de boa condição física e de espírito 
esportivo (FIEP, 1970). 
  

Desde a sua criação na década de 60, o Comitê Internacional para o Fair Play 

vem trabalhando intensamente para atender as recomendações do Conselho Internacional de 

Educação Física e Esporte - CIEPS, uma vez que o fair play era considerado a essência, a 

condição “sine qua non” de todo jogo ou esporte digno desse nome. Para o CIEPS, o fair play 

é o que dá ao esporte “a sua qualidade humana”, também é esse estado de espírito que 

autoriza o esporte “a oferecer sua preciosa contribuição para a compreensão internacional”. 

Em 1971, o Comitê Francês para o Fair Play publicou um folheto sobre o fair 

play que chamou a atenção da UNESCO que então designou o CIEPS para ampliar o 

Documento imprimindo-lhe um caráter internacional. A publicação francesa foi distribuída 

para todas as autoridades do esporte e da educação do mundo inteiro para que contribuíssem 

com observações e comentários para enriquecer o documento. Em 1976, o Comitê 

Internacional para o Fair Play – CIFP divulgava o resultado do trabalho através do 

documento intitulado Manifesto Sobre o Fair Play. 

O Documento apresenta na sua introdução uma preocupação com o destino do 

esporte de competição:  

 

[...] o esporte de competição caminha para uma crise. Se quiser realizar seus 
objetivos e desempenhar o seu papel no favorecimento da compreensão 
internacional, se quiser, a longo prazo, sobreviver, como uma forma válida 
de atividade humana, é indispensável e urgente estar a serviço, sempre 
renovado, do fair play (CIFP, 1976).  
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O Manifesto Sobre o Fair Play considera que, em primeiro lugar, é o competidor 

quem dá o testemunho do fair play. Isto exige que dê provas de um respeito total e constante 

pela regra escrita, mas, além disso, existe um espírito dentro do qual se deve praticar o esporte 

de competição. O fair play se expressa:  

 
 pela aceitação sem discussão das decisões do árbitro, exceto nos esportes nos 
quais o regulamento autoriza um recurso; 

 pela vontade de jogar para ganhar, objetivo primeiro e essencial, e pela firme 
rejeição em conseguir a vitória a qualquer preço (CIFP, 1976).    

 

 Segundo o Manifesto, o fair play é um modo de Ser que se fundamenta no 

respeito a si mesmo e que implica em 

 

(a) honestidade, lealdade e atitude firme e digna ante um comportamento 
desleal; (b) respeito ao companheiro; (c) respeito ao adversário, vencedor ou 
vencido, com a consciência de que é o companheiro indispensável, ao qual 
lhe une a camaradagem esportiva; (d) respeito ao árbitro e respeito positivo, 
expresso por um constante esforço de com ele colaborar (CIFP, 1976). 

 

A compreensão e a vivência do fair play implica “modéstia na vitória, serenidade 

na derrota e uma generosidade suficiente para criar relações humanas cordiais e duradouras”. 

O Manifesto enfatiza a responsabilidade dos participantes, dos atores do espetáculo esportivo, 

expressando-se assim o Documento: 

 

Os participantes têm uma responsabilidade primordial na salvaguarda e no 
desenvolvimento do fair play. Ao lado da contribuição que outros possam 
trazer ao fair play, é o participante quem, em última instância dá ou não 
lealdade ao jogo. Antes de mais nada, ele é um exemplo. Por sua constante 
observação das regras, sua sensibilidade ao espírito de competição, seu 
respeito constante e absoluto ao árbitro, aos companheiros de equipe, aos 
adversários e aos espectadores, está capacitado para pôr em relevo a 
significação do fair play (CIFP, 1976). 

 

Sobre a responsabilidade dos pais para com o fair play, o Manifesto ressalta que 

os pais, sendo os primeiros educadores, podem dar uma contribuição inestimável à vivência 

do fair play. Desde o momento em que a criança descobre através do jogo, suas primeiras 

relações sociais, os pais devem incentivá-las adotando os princípios da lealdade para fazê-la 

descobrir e reconhecer os verdadeiros valores presentes no jogo. Quando a criança estiver 
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freqüentando a escola, caberá aos pais continuar com suas responsabilidades no que se refere 

ao fair play:  

     

Da mesma maneira como se preocupam pela qualidade do ensino 
acadêmico, devem preocupar-se também com a qualidade do ensino da 
Educação Física e Esportiva dada pela escola [...] ‘Cabe aos pais se 
assegurarem de que os professores de Educação Física e os treinadores não 
concedam menos importância ao comportamento dos jovens que à sua 
habilidade e ao valor de suas marcas’ (CIFP, 1976). 
  

Sobre as responsabilidades dos educadores, o Manifesto Sobre o Fair Play destaca 

que pelo estreito e permanente contato com os jovens em idade escolar, “todos os educadores 

têm possibilidades especiais para promover o fair play”: 

 

[...] O professor de Educação Física pode contribuir de modo muito especial 
para a promoção do fair play, junto a seus alunos pode, inclusive, reagir 
imediatamente durante a competição ante qualquer transgressão das regras 
ou ato repreensível. Assim como a competição no esporte pode provocar a 
admiração, a falta desta pode suscitar a burla; compete ao professor de 
Educação Física promover no ginásio ou no campo de esportes uma 
atmosfera de amistosa tolerância que crie respeito e consideração para com 
todos [...] Talvez a responsabilidade mais importante seja incentivar os seus 
alunos a sentirem orgulho de um comportamento disciplinado e generoso 
(CIFP, 1976). 

 

Sobre a responsabilidade dos espectadores o Manifesto Sobre o Fair Play ressalta 

que “é importante que, a longo prazo, sejam educados os espectadores de modo a que 

aprendam a desejar e a apreciar a habilidade técnica e a atitude leal dos jogadores ou das 

equipes”. 

 

[...] Pais e professores têm um importante papel na educação dos jovens 
espectadores. Os meios de comunicação e as associações de amigos do 
esporte, vinculados a clubes ou equipes, também têm uma indispensável e 
importante contribuição a oferecer. O peso das responsabilidades dos 
espectadores não deve ser subestimado, em virtude de sua poderosa 
influência para melhor ou para pior, sobre os competidores e os responsáveis 
pelo esporte. Os espectadores geralmente se entregam às manifestações 
esportivas, não apenas para influir nos jogadores, mas também para sua 
própria recreação. De qualquer modo essa distração somente logrará sua 
total plenitude se, apoiando aos competidores, sustentar também o fair play 
(CIFP, 1976). 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CORPOREIDADE E DA LUDICIDADE 

 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar a fundamentação teórica sobre 

corporeidade e ludicidade necessárias à discussão proposta pela pesquisa, estando estruturada 

em duas subseções: (a) A corporeidade que unifica; (b) A ludicidade essencial à vida. 

 

2.2.1 A corporeidade que unifica 

 

O corpo como objeto de estudo sociológico passou a se constituir efetivamente 

como tal a partir dos anos 80. O corpo foi sendo explicitado por um número crescente de 

sociólogos que têm contribuído de forma significativa com estudos empíricos e teóricos sobre 

a temática do corpo e da corporalização humana. 

A pesquisa sobre o corpo emerge concentrada em algumas áreas de conhecimento. 

Featherstone e Turner (1995) destacam seis áreas nas quais estão sendo desenvolvidos estudos 

sobre a temática corporal: (a) o significado simbólico do corpo que se refere ao uso do corpo 

como representação e a sua importância no discurso metafórico; (b) a análise do papel ativo 

do corpo na vida social; (c) o estudo da diferença entre gênero e sexo; (d) a relação entre 

corpo e tecnologia; (e) estudos de saúde e doença, que destacam categorias médicas da doença 

e a organização dos cuidados com a saúde; (f) a sociologia do esporte. 

No que diz respeito ao estudo das relações entre corpo e esporte, a investigação 

francesa é particularmente fecunda desde a década de 70 com trabalhos de Jean-Marie Brohm, 

a partir de 1975 com a obra “Corps et Politique”. Em 1976, Michel Bernard com a obra 

"L'Expressivité du Corps", e em 1978, George Vigarello com "Le Corps Redressé" são 

referências muito importantes. A partir do final da década de 70, o destaque cabe a Pierre 

Bourdieu com alguns artigos que deram significativo peso teórico e legitimidade a essa 

subárea sociológica, alimentando sistematicamente as questões do corpo quanto ao vivencial e 

ao estrutural das práticas esportivas.  

Na apresentação da revista “Body & Society”, lançada na Inglaterra em 1995, 

Mike Featherstone e Bryan Turner destacavam alguns problemas teóricos fundamentais para o 

desenvolvimento dos estudos sociais e culturais sobre o corpo. O primeiro problema 

fundamental dizia respeito à indagação sobre o que é corpo e o que é corporalização, uma vez 

que a teoria do corpo requer um sistemático e complexo entendimento de noções 
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fundamentais sobre corpo, imagem corporal e corporalização. O segundo problema 

considerado relevante tratava da necessidade de se desenvolver uma noção corporalizada do 

ser humano como um agente social e das funções do corpo no espaço social. O terceiro 

problema evidenciado como necessário para a realização de pesquisas era a compreensão da 

corporalização como fundamental no processo de reciprocidade e interação entre os seres 

humanos, ultrapassando as noções representacionais ou culturais sobre o corpo. O quarto 

problema mencionado pelos autores como prioritário para o avanço da teoria sobre o corpo 

era um forte sentido de história do corpo. Acreditavam os autores que esses quatro problemas 

constituíam uma estrutura básica dentro da qual o debate sobre o corpo deve ser conduzido 

pra se tornar profícuo. 

Aprofundar a temática do corpo significa abrir-se à corporeidade, à totalidade do 

Ser. Os estudos sociais de “fenômenos de totalidade” foram amplamente divulgados por 

Marcel Mauss na década de 30. Para o sociólogo francês era necessário adotar uma tríplice 

abordagem de investigação para compreender o “homem total”, o “homem completo”. Na sua 

prática sociológica integrava o corpo, o espírito e a sociedade, pois reconhecia que “o corpo é 

primeiro e mais natural instrumento do homem, [...] o primeiro e mais natural objeto técnico, 

e ao mesmo tempo meio técnico do homem é seu corpo” (MAUSS, 1974a, p. 217). 

Nos seus estudos sempre alertava para a necessidade de se considerar a totalidade 

do homem: 

 

Quer estudemos fatos especiais ou fatos gerais, no fundo é sempre com o 
homem completo que temos de lidar, e eu já o disse. Por exemplo, ritmos e 
símbolos colocam em jogo não simplesmente as faculdades estéticas ou 
imaginativas do homem, mas todo o seu corpo e toda a sua alma de uma vez. 
Na própria sociedade, quando estudamos um fato especial, é com o 
complexo psicofisiológico total que estamos lidando (MAUSS, 1974b, pp. 
199-200).  
 

Marcel Mauss foi pioneiro na investigação das técnicas corporais. Na sua 

compreensão, técnicas corporais eram os modos como os homens, sociedade por sociedade de 

forma tradicional, sabem servir-se de seus corpos. Mauss reconhecia ser possível “fazer a 

teoria da técnica corporal a partir de um estudo de uma exposição, de uma descrição pura e 

simples das técnicas corporais”. Para isso, era preciso proceder do concreto ao abstrato, e não 

o contrário (MAUSS, 1974a, p. 211).  
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Comentando sobre o seu modo de fazer pesquisa e de como enfrentava os 

problemas no campo científico, assim afirmava: “Quando uma ciência natural faz progressos 

é sempre no sentido do concreto, e sempre em direção ao desconhecido”. Para ele, se o 

desconhecido se encontra nas “fronteiras das ciências”, lugar onde os pesquisadores 

“devoram-se entre si”, é geralmente nesses domínios mal partilhados que repousam os 

problemas urgentes. Esses espaços fronteiriços ou “terrenos baldios” trazem uma marca 

pejorativa, indigna. Esclarece o autor que quando a ciência ainda não consegue traduzir em 

conceitos certos fatos ou se ainda não é possível agrupá-los organicamente, implanta-se sobre 

esse imenso volume de fatos o rótulo de “diversos”. Sobre essa situação, argumenta o autor:  

 

É aqui que cumpre penetrar. Estamos certos de que é aqui que há verdades a 
descobrir: inicialmente, porque sabemos que não sabemos, e também porque 
tem-se o sentimento vivo da quantidade de fatos. Por muitos anos, em meu 
curso de etnologia descritiva, tive de ensinar arcando com esta desgraça [...]. 
Sabia muito bem que o caminhar, a natação, por exemplo, todas as espécies 
de coisas deste tipo, são específicas de sociedades determinadas [...]. Mas 
que fenômenos sociais eram estes? Foram fenômenos sociais ‘diversos’, e, 
como esta rubrica é uma abominação, tenho pensado frequentemente nesse 
‘diversos’, pelo menos cada vez que tenho sido obrigado a falar neles [...] 
(MAUSS, 1974b, pp. 211-212). 

 

Ao fazer a introdução do livro Sociologia e Antropologia, apresentando a obra de 

Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss em 1950, assim se expressava: 

 

Poucos pensamentos permaneceram tão esotéricos e, ao mesmo tempo, 
exerceram tão profunda influência quanto os de Marcel Mauss. Somente os 
que conheceram e escutaram o homem podem apreciar plenamente a 
fecundidade de seu pensamento, [...] bem como fazer um balanço de tudo 
quanto lhe devem (LÉVI-STRAUSS, 1974, p. 1).  

 

Claude Lévi-Strauss (1974, p. 1) explica de forma bastante interessante a 

dificuldade de acesso e de compreensão dos textos de Marcel Mauss. A obra e o pensamento 

do sociólogo agiram mais através de colegas e discípulos que mantinham contato regular e 

ocasional com ele do que diretamente sob a forma de palestras ou escritos, uma vez que 

 

[...] às vezes, reproduzido de maneira opaca, em virtude de sua própria 
densidade, mas todo sulcado de clarões – buscas sinuosas que pareciam 
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extraviar-se no momento em que o mais inesperado itinerário conduzia ao 
âmago dos problemas. 

 

Para Lévi-Strauss (1974), quando Mauss descobriu o território das técnicas 

corporais para o mundo das pesquisas etnológicas, não se limitava a reconhecer a incidência 

deste tipo de estudos sobre o problema da integração cultural, admitia também a sua 

importância intrínseca. Tal perspicácia fez com que Mauss se mantivesse à frente durante 

muitas décadas de seus colegas etnólogos. O projeto era audacioso, e para ele havia uma 

necessidade premente. Tratava-se de um “inventário e descrição de todos os usos que os 

homens, no curso da história e principalmente em todo o mundo, fizeram e continuam a fazer 

de seus corpos”. A realização de tal projeto, segundo Lévi-Strauss, contribuiria para uma 

arqueologia dos hábitos corporais, propiciando aos historiadores das culturas conhecimentos 

tão preciosos quanto a pré-história ou filologia. 

Nos seus estudos sobre o “Tabu do Corpo” realizados na década de 70, o 

antropólogo José Carlos Rodrigues ressalta que investigar a “apropriação social do corpo é 

estrategicamente importante para os cientistas sociais, uma vez que ele é, sem dúvida o mais 

natural, o mais concreto, o primeiro e o mais normal patrimônio que o homem possui”. 

Complementando, o autor afirma que 

 

[...] deve ser visto pelos cientistas sociais como uma categoria própria, 
sistematicamente relacionada às outras categorias sociais. Classificá-lo como 
‘outros’ ou ‘vários’ é esquecer que ele possui o seu lugar próprio – e de 
importância – no domínio das Ciências Sociais (RODRIGUES, 1980, p. 47). 

 

Prosseguindo na sua reflexão sobre o lugar do corpo nas Ciências Sociais, 

argumenta o autor que esse lugar é “o ponto de convergência de fenômenos singulares”, no 

qual ocorre a relação íntima entre a natureza orgânica e a natureza social do homem, “onde a 

Cultura e a Natureza dialogam, onde o grupo e o indivíduo se interpenetram”. Apóia-se em 

Lévi-Strauss para enfatizar com ele que o corpo é o lugar dos fatos, que seria necessário 

estudá-lo com urgência, pois nesses fatos corporais a natureza social se liga muito diretamente 

à natureza biológica do homem. 

Nesse “terreno baldio”, como afirmava Mauss e destacava Lévi-Strauss, 

apresentando a sua obra, “[...] nada ou quase nada foi feito. [...] Ninguém ainda, na verdade, 

abordou esta tarefa imensa da qual Mauss assinalava a necessidade premente”. Para 
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Rodrigues (1980), os estudos que tratam explicitamente sobre esse “terreno baldio” ainda são 

escassos. Geralmente representam formulações de esquemas teóricos que procuram constituir 

o estudo da Sociologia do Corpo em domínio próprio, diferente de outras disciplinas como 

Medicina, Antropologia, Física, Biologia etc. Destaca o autor que “são extremanente raros os 

trabalhos empíricos de caráter eminentemente sociológico”. Muito do que se tem, como os de 

Ruth Benedict e Margareth Mead, foram realizados de forma esporádica e assistemática, 

encarando “as manifestações corporais como sub produto das motivações psíquicas variáveis 

segundo as diferentes culturas” (RODRIGUES, 1980, p. 47). 

O corpo carrega em si as marcas da vida social. O corpo expressa a preocupação 

de toda sociedade em fazer imprimir nele, fisicamente, determinadas transformações que 

escolhe de um repertório tal cujos limites virtuais não é possível definir. Segundo Rodrigues 

(1980, p. 62), se considerarmos todas as modelações que são impressas nele, pode-se 

constatar que “[...] o corpo é pouco mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade 

imprime formas segundo suas próprias disposições: formas nas quais a sociedade projeta a 

fisionomia do seu próprio espírito”. 

Para o autor, seria possível investigar em cada sociedade essas “impressões – 

mensagens” para descobrir o seu código. Considera o autor que isto seria um “bom caminho 

para se demonstrar, na superfície dos corpos, as profundezas da vida social”. Embora a 

palavra corpo continue a ser empregada para designar a idéia de comunidade, embora o 

vocabulário corporal sirva sistematicamente de vocabulário sociológico e político, segundo 

Rodrigues, a consciência social contemporânea parece reconhecer cada vez menos as 

dimensões culturais do corpo humano. Assim, para essa consciência, a fisiologia é cada vez 

mais fisiológica e a anatomia cada vez mais anatômica.  

Sobre esse ponto, argumenta o autor que a alimentação e a satisfação das 

necessidades fisiológicas são para o homem contemporâneo, com o seu cientificismo, 

processos simplesmente naturais, e a sua associação com crenças, procedimentos místicos e 

religiosos pertencem ao domínio da primitividade e das superstições. No entanto, o corpo é 

sempre uma representação da sociedade, não sendo possível existir processo exclusivamente 

biológico no comportamento humano. Se a consciência social se omite da explicitação desses 

aspectos sociológicos é porque lá não é o lugar onde esses aspectos podem ser encontrados. 

Mas, é preciso reafirmar com ênfase que 
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Como parte do comportamento social humano, o corpo é um fato social. É 
parte de um fato social total em que cada parte depende da totalidade para 
extrair o seu sentido. É parte de um todo. Contudo, considerando a 
totalidade, poderá o cientista preencher a lacuna da consciência social, 
lacuna esta que, por si mesma, cumpre já sua função significacional na 
Totalidade [...]. No corpo, a ordem fisiológica material se une à ordem 
ideológica moral, como signos nos quais se encontram e se reúnem o 
sensível e o inteligível, o significante e o significado. Os fenômenos e 
processos fisiológicos se erigem em significantes, cujos significados são 
fenômenos e processo sociológicos. Em um mesmo e único signo reúnem-se 
as duas modalidades de existência do homem, estabelecendo-se um diálogo 
do ser com o deve ser – um diálogo em que nenhum dos interlocutores 
deixará de se matizar pelo outro (RODRIGUES, 1980, pp. 129-130)..  

 

A temática da relação entre corpo e cultura foi desenvolvida no Brasil por Jocimar 

Daolio no livro intitulado “Da cultura do Corpo” e em outras publicações. Apoiando-se em 

Geertz, ressalta Daolio (1995) que “é possível discutir o corpo como uma construção cultural, 

já que cada sociedade se expressa diferentemente por meio de corpos diferentes” (DAOLIO, 

1995, P. 39).  

Ao considerar que “o conjunto de posturas e movimentos corporais representa 

valores e princípios culturais”, Daolio destaca que “atuar no corpo implica atuar sobre a 

sociedade na qual esse corpo está inserido”, assim, 

 

[...] todas as práticas institucionais que envolvem o corpo humano – e a 
Educação Física faz parte delas -, sejam elas educativas, recreativas, 
reabilitadoras ou expressivas, devem ser pensadas nesse contexto, a fim de 
que não se conceba sua realização de forma reducionista, mas se considere o 
homem como sujeito da vida social (DAOLIO, 1995, p. 39). 

 

Ao discutir as relações entre corpo e corporeidade, Thomas J. Csordas argumenta 

que “se corporeidade é uma condição existencial na qual o corpo é fonte subjetiva ou campo 

intersubjetivo da experiência, então estudos sob a denominaçao da corporeidade não podem 

ser sobre o corpo de per si”. Ao contrario, são estudos sobre “cultura e experiência” tanto 

quanto pode ser compreendido o pressuposto “ser-corporalmente-no-mundo”. Para o autor, 

isto exige que se designe de “fenomenologia cultural” a abordagem que sintetiza a 

imediaticidade da experiência corporalizada com a multiplicidade de significados culturais 

nos quais estamos sempre e inevitavelmente imersos (CSORDAS, 1999, p. 143).. 

As relações entre corpo e corporeidade constituem uma temática bastante 

complexa para investigação no mundo das ciências humanas. Para a maioria dos estudiosos 
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que se ocupa com a pesquisa nessa área, a corporeidade está para além do corpo porque 

envolve o ser na sua totalidade. De uma forma ou de outra compartilham dessa busca 

Assmann (1995, 1998), Assmann e Mo Sung (2000), Cavalcanti (1994, 2001), Gonçalves 

(1994), Maturana (1999), Maturana e Varela (1997), Maturana e Rezepka (2003), Maturana e 

Verden-Zoller (2004), Mariotti (2000), Moraes (2003), Pires (2000, 2002), Santin (1992, 

1995, 2003), Sérgio (1989). 

No Brasil, a partir da década de 90, o tema da corporeidade começa a ser destaque 

no debate acadêmico e educacional. Nesse cenário de valorização do humano, duas 

personalidades brilham nos palcos de diferentes eventos científicos e de diversas publicações: 

Hugo Assmann e Silvino Santin. Sobre a necessidade de construções teóricas, tendo a 

corporeidade seu fundamento principal, Hugo Assmann argumenta que  

 

[...] a Corporeidade constitui a instância básica de critérios para qualquer 
discurso pertinente sobre o sujeito e a consciência histórica. Assim como 
sómente uma teoria da Corporeidade pode fornecer as bases para uma teoria 
pedagógica. Parece, pois, chegada a hora de ter a ousadia de afirmar que o 
ético-político e as opções solidárias precisam ser definidas a partir da 
Corporeidade (ASSMANN, 1995, p. 59).   

 

Para Assmann, o tema Corporeidade é tão intensamente relevante para a 

Educação em geral, para a vida e para o futuro humano neste planeta ameaçado, que se torna 

urgente ampliar a nossa visão para 

 

[...] incluir necessidades ainda não suficientemente despertadas, mas que 
seguramente se manifestarão mais e mais ao ritmo da deterioração da 
Qualidade de vida. Porque Qualidade de Vida, mesmo no seu sentido mais 
espiritual, sempre significa Qualidade da Corporeidade Vivenciada 
(ASSMANN, 1995, pp. 75-76).    

 

Assmann (1995) ressalta que Corporeidade é um “conceito forte e denso” e 

enfatiza que é preciso empenho para que a Corporeidade passe a ser considerada a “referência 

absolutamente central” na elaboração de critérios valorativos e pedagógicos para a Educação 

em geral e para a Educação Física em especial, embora reconheça que a própria expressão é 

pouco adequada para o enfoque da Corporeidade. A idéia central defendida por Assmann é a 

seguinte: A Corporeidade não é fonte complementar de critérios educacionais, mas seu 

foco irradiante primeiro e principal.  
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Ao procurar estabelecer relações entre corporeidade e movimento, Assmann 

(1996) apresenta sete colocações sobre o tema que cabe aqui resumi-las. 

 

Primeira - A diversidade da demanda e oferta de serviços à corporeidade tende a 

ampliar-se em várias direções como as terapias, os lazeres, os saberes sobre o 

corpo, o que mostra que as teorias sobre a corporeidade, embora em plena 

efervescência, não estão isentas de confusões e contradições. Existe muita 

experimentação improvisada, nem sempre com a honestidade que esperam os 

clientes que buscam algo para além do corpo. Torna-se assim evidente que os 

profissionais e estudiosos deveriam aperfeiçoar suas competências para além do 

Esporte e da educação Física. 

Segunda - Os conhecimentos científicos disponíveis hoje sobre corporeidade e 

mobilidade corporal exigem a superação do modelo clássico de movimento 

corporal fechado, via antropometria, em modelos de geometria euclidiana.  

Terceira - A crise do modelo clássico de análise do movimento corporal já se 

evidencia com o forte avanço das teorias dinâmicas sobre a corporeidade que 

culminam com a própria redefinição da vida como um processo sempre inacabado 

de aprendizagem que transcorre no entrelaçamento de parâmetros da ordem e 

parâmetros da desordem. 

Quarta - Embora exista a crise das teorias motoras mecanicistas, o modelo 

mecanicista continua afetando a corporeidade viva, persistindo em explorar a 

rentabilidade máxima dos corpos. Por outro lado, começa a surgir muito 

fortemente uma ideologia que afirma que a corporeidade humana está evoluindo 

distanciada do avanço cientifíco-tecnológico, sendo necessário admitir e propiciar 

a melhoria do corpo humano. Esse é um confronto com fronteiras cruciais da 

bioética. 

Quinta - É preciso saber interligar as mais diversas formas de manifestação da 

concepção produtivista da corporeidade. É preciso entender que existem 

pressupostos antropológicos menos parcialmente comuns e uma certa 

continuidade entre todas as formas de eficientismo corporal e exploração do 

corpo. 

Sexta - É preciso construir toda uma nova visão de corporeidade para que se 

possa abandonar a racionalidade produtivista aplicada ao corpo humano. A 
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corporeidade viva é a referência mais radical para discutir assuntos aparentemente 

tão diversos como a exclusão, a transformação do conceito de trabalho, o 

surgimento da sociedade do lazer, o papel da prazerosidade na cognição e nas 

atividades corporais etc. 

Sétima - A ponte fundamental entre motricidade e educação está no papel 

fundamental da participação corporal nos processos de aprendizagem. Todo 

conhecimento se instaura como um aprender mediado por movimentos internos e 

externos da corporeidade viva, uma vez que toda aprendizagem tem uma inscrição 

corporal e não existe mentalização sem corporalização. O corpo aprendente é a 

referência fundante de toda aprendizagem, porque a morfogênese do 

conhecimento ocorre no interior da motricidade corporal do ser humano. E essa 

unidade dos processos cognitivos com os processos vitais obedece normalmente a 

uma dinâmica de prazerosidade. 

 

Assmann (1995) alerta aos educadores que sem uma “filosofia do corpo” que 

perpasse tudo na Educação, qualquer teoria da mente, da inteligência, do ser humano total, 

enfim, é de principio falaciosa. Para que a educação corresponda as características biofísicas 

do ser humano, essa Educação precisa ser visceralmente uma Educação Corporalizada. 

Para o autor, a corporeidade deve ser a instância referencial de critérios não 

somente para a educação, mas para a política, para a economia e inclusive para a religião, uma 

vez que ninguém pode servir aos valores espirituais sem encarná-los em valores corporais 

(ASSMANN, 1998). 

Para Santin (2003), corporeidade humana reflete-se como expressão de um 

passado repleto de experiências e de estímulos, de um presente que direciona e exige estudos, 

reflexões e investigações sob um novo olhar, um olhar que não fragmenta e sobretudo unifica 

o ser humano que se movimenta.  

A partir dos estudos de Morin (2000), evidencia-se que a teoria da corporeidade 

deve avançar acolhendo o paradigma da complexidade, a idéia do caos, da imprevisibilidade, 

da incerteza, rejeitando as simplificações, os determinismos e as previsibilidades. Isso implica 

também em reconhecer que se trata de uma teoria que investiga o ser humano que se 

movimenta para a transcendência (SÉRGIO, 1989).   

Para Assmann (1995), o delineamento de uma teoria da corporeidade representa 

um aprofundamento numa perspectiva inovadora e abrangente, de forma que para o autor a 
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corporeidade se constitui em instância pertinente para se discutir e investigar sobre o sujeito, 

como ser histórico e social.  

Com a corporeidade plena relacionamos as dimensões ética e estética que se 

configuram no homem que joga tão exaltado por Schiller (1995), uma vez que para o autor o 

homem só pode ser considerado plenamente homem quando joga e em estado de jogo o 

homem joga com seus instintos natural e racional na presença da ludicidade. Ludicidade que 

impulsiona a vida, harmoniza o ser, proporcionando o que podemos denominar de 

luderescência. 

Falar de corporeidade plena é também ressaltar que tudo aquilo que podemos 

fazer tem um potencial para gerar satisfação. Nesse sentido, uma educação dos sentidos torna-

se essencial para que possamos acessar ao fluir e assim, explorar o potencial do corpo para 

gerar satisfação que ainda é pouco explorada. 

Relacionamos a corporeidade plena ao que Csikszentmihalyi (1992) denomina de 

experiência ótima, ao corpo que flui com ludicidade em seus distintos movimentos em 

práticas esportivas, exercícios físicos, sexo, dança, artes, exploração dos sentidos e nos 

relacionamentos. 

Para Morin, Ciurana e Motta (2003), a corporeidade plena participa ativamente da 

emergência “sociedade-mundo”, portanto, dos destinos da humanidade. Dela emerge 

demandas de solidariedade concreta e corporalizada, de pessoa a pessoa, de grupos de 

indivíduos a pessoas. Solidariedade que não depende de decretos e regulamentos, mas que 

seja sentida de forma profunda.  

Para Pires (2002, P. 147), os profissionais de educação física precisam trabalhar 

na construção de uma teoria da corporeidade plena, que valoriza o jogar, o brincar e o criar, 

jogando com a beleza e a sensibilidade com ludicidade.  Ressalta o autor: Os cientistas e 

educadores precisam jogar. Jogar com os sentidos na paixão. Jogar com os sentidos na razão. 

Mas é preciso aprender e reaprender a jogar com a beleza, Jogar de corpo inteiro. Jogar com a 

sensibilidade. 

Portanto, somente com a construção de uma teoria da corporeidade poderemos ter 

avanços na educação, tendo-a realmente como desenvolvimento humano, pois, como 

corporeidade, observamos que o homem é unidade, é totalidade e realidade que por si mesmo 

se autoconstrói. Como corporeidade, o homem deve ser observado como gesto, movimento, 

expressão, criação e presença no mundo.  
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2.2.2 A ludicidade essencial à vida 
 

Para Huizinga (1971, p. 3), “o jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, 

mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os 

animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica”. Na obra Homo 

Ludens, Johan Huizinga inicia a discussão sobre a “natureza e significado do jogo como 

fenômeno cultural” com a afirmação acima, pretendendo demonstrar que “os animais brincam 

tal como os homens”, embora seja mais que um fenômeno fisiológico ou um reflexo 

psicológico, pois “ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica”. 

 

É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo 
existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as necessidades imediatas da 
vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se 
explica nada chamando ‘instinto’ ao princípio ativo que constitui a essência 
do jogo; chamar-lhe ‘espírito’ ou ‘vontade’ seria dizer demasiado. Seja qual 
for a maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um 
sentido implica a presença de um elemento não material em sua própria 
essência (HUIZINGA, 1971, pp. 3-4).  

 

Há uma enorme divergência entre as inúmeras tentativas de definição da função 

biológica. Para Huizinga, existe um elemento comum a todas essas hipóteses, uma vez que se 

encontra ligado a alguma coisa que não seja o próprio jogo e que nele deve haver alguma 

espécie de finalidade biológica. Todas essas explicações, teorias, partem da indagação sobre o 

porquê e os objetivos do jogo. Todas essas respostas tendem mais a tornar-se complementares 

do que a excluir-se mutuamente. Para o autor, seria muito possível aceitar quase todas essas 

teorias sem que isso resultasse numa grande confusão de pensamentos, mas ainda assim não 

contribuiria para uma aproximação de uma verdadeira compreensão do conceito de jogo, uma 

vez que todas essas respostas constituem apenas soluções parciais para o problema, pois, se 

alguma delas fosse de fato decisiva ou eliminaria as demais ou englobaria todas em uma 

unidade maior e mais completa. 

A maioria das teorias sobre o jogo se preocupa somente e superficialmente em 

saber o que o jogo é em si mesmo e o que o jogo significa para os jogadores. Abordando 

diretamente o jogo, utilizam-se de métodos quantitativos das ciências experimentais sem antes 

observar o seu caráter profundamente estético. Para Huizinga (1971, p. 5), a pergunta 

fundamental é: “O que há de realmente divertido no jogo?” Prossegue argumentando: 
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A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados 
por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, 
nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica 
primordial do jogo.  
 

O jogo deve ser reconhecido como uma totalidade e como tal deve ser avaliado e 

compreendido. Ao se considerar que a realidade do jogo ultrapassa a esfera da vida humana, é 

impossível que seu fundamento seja encontrado em qualquer elemento racional, pois, se assim 

fosse, estaria limitado à humanidade. Huizinga é enfático ao afirmar que “reconhecer o jogo é, 

forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é material”. 

Ao tentar resumir as características formais do jogo, Huizinga sugere que é 

possível considerá-lo como 

 

Uma atividade livre, conscientemente tomada como ‘não-séria’ e exterior à 
vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira 
intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de 
limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas 
regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se 
de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por 
meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 1971, P. 16). 

 

Muito antes da metade deste século, Huizinga já manifestava a sua preocupação a 

respeito da presença do elemento lúdico na cultura. Refletindo sobre o assunto, então 

afirmava: “procurar ver se há um conteúdo lúdico na confusão da vida moderna pode levar-

nos a conclusões contraditórias”. Analisando o caso do esporte, ressalta o autor: [...] temos 

uma atividade nominalmente classificada como jogo, mas levada a um grau tal de organização 

técnica e de complexidade científica que o verdadeiro espírito lúdico se encontra ameaçado de 

desaparecimento. 

Para Huizinga (1971, p. 229), torna-se inevitável reconhecer que o elemento 

lúdico da cultura se encontra em decadência desde o século XVIII, época de seu pleno 

florescimento. Comenta o autor: “O autêntico jogo desapareceu da civilização atual, e mesmo 

onde ele parece ainda estar presente trata-se de um falso jogo, de modo tal que se torna cada 

vez mais difícil dizer onde acaba o jogo e começa o não-jogo”. Em sua obra clássica, Homo 

Ludens, Huizinga chegou a seguinte conclusão: 
A verdadeira civilização não pode existir sem um certo elemento lúdico, 
porque a civilização implica a limitação e o domínio de si próprio, a 
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capacidade de não tomar suas próprias tendências pelo fim último da 
humanidade, compreendendo que se está encerrado dentro de certos limites 
livremente aceites. De certo modo, a civilização sempre será um jogo 
governado por certas regras, e a verdadeira civilização sempre exigirá o 
espírito esportivo, a capacidade de fair play. O fair play é simplesmente a 
boa fé expressa em termos lúdicos. Para ser uma vigorosa força criadora de 
cultura, é necessário que este elemento lúdico seja puro, que ele não consista 
na confusão ou no esquecimento das normas prescritas pela razão, pela 
humanidade ou pela fé. É preciso que êle não seja uma máscara, servindo 
para esconder objetivos políticos por trás da ilusão de formas lúdicas 
autênticas. A propaganda é incompatível com o verdadeiro jogo, que tem seu 
fim em si mesmo, e só numa feliz inspiração encontra seu espírito próprio 
(HUIZINGA, 1971, p. 234). 

 

 
Para Huizinga (1971, P. 59), a essência do espírito lúdico está na capacidade de 

ousar, de correr riscos, suportar incertezas e tensões, pois tudo isto aumenta a importância do 

jogar e ao mesmo tempo permite ao jogador esquecer que está jogando. 

Percebe-se que a dimensão da ludicidade humana tem uma importância 

fundamental na vida individual e coletiva por possibilitar estados de prazer e felicidade, 

divagação, imaginários, convivência harmônicas na nossa existência. Portanto, essencial ao 

desenvolvimento humano e para uma vida plena. 

Outro estudioso do jogo, Roger Caillois (1986, P. 37), em sua clássica obra Os 

Jogos e os Homens apresenta uma definição de jogo como uma atividade livre, delimitada, 

incerta, improdutiva, regulamentada e fictícia. Com esses seis aspectos, Caillois pretende 

definir o que é jogo. 1. Livre porque se o jogador fosse obrigado a jogar, o jogo perderia a sua 

natureza de atraente diversão e de alegria. 2. Delimitada porque está circunscrita a limites de 

espaço e tempo precisos, previamente estabelecidos. 3. Incerta porque o seu desenvolvimento 

não pode estar predeterminado nem o resultado ser antecipado, pois é deixada à iniciativa do 

jogador certa liberdade na necessidade de inventar. 4. Improdutiva porque não gera nem 

bens, nem riqueza, nem elementos novos de espécie alguma, chegando-se a uma situação 

idêntica à do início do jogo. 5. Regulamentada porque está sujeito a convenções que 

suspendem as leis normais e instaura momentaneamente uma nova legislação que é a única 

válida. 6. Fictícia porque é acompanhada de uma realidade outra ou de uma franca irrealidade 

em comparação com a vida normal. 

Dos estudos de Caillois sobre o jogo, a sua proposta de classificação dos jogos é 

bastante original. Para o autor, a extensão e variedade infinitas dos jogos provocam de início 

um desespero na busca de um princípio de classificação que permita distribuir todos em um 
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pequeno número de categorias bem definidas. Roger Caillois examinou diferentes 

possibilidades e propôs uma divisão com quatro categorias principais conforme predomine o 

papel da competição, da sorte, do simulacro ou da vertigem, atribuindo-lhe, a seguinte 

denominação: agon, alea, mimicry e ilinx. No entanto, essas designações não abrangem por 

inteiro todo o universo do jogo.  

O critério subjacente adotado pelo autor é a atitude do jogador diante de algumas 

atividades específicas caracterizadas como jogo. Caillois, esclarecendo sobre sua 

classificação, assim se expressa:  

 

Distribuem em quadrantes, cada um regido por um princípio original. 
Delimitam setores que agrupam jogos de uma mesma espécie. Mas, dentro 
desses setores, os diferentes jogos são escalonados na mesma ordem, 
segundo uma progressão análoga. Desta forma, pode-se hierarquizá-los 
simultaneamente entre dois pólos antagônicos (CAILLOIS, 1986, p. 41).  
 

 

Numa das extremidades reina o princípio da paidia, comum à diversão, à 

turbulência, à livre improvisação, à despreocupada plenitude. Na outra extremidade reina o 

principio do ludus, procurando disciplinar, criar regras convencionais. 

O autor justifica porque recorreu a essa nomenclatura estranha, argumentando que 

não era sua intenção constituir uma mitologia pedante, totalmente desprovida de sentido. 

Assim se expressa: 

 

Mas, na obrigatoriedade de reunir numa mesma etiqueta manifestações 
diversas, pareceu-me que o meio mais econômico de chegar lá seria o de ir 
buscar a uma ou outra língua ou meio vocábulo mais significativo e mais 
amplo possível com o fim de evitar que cada conjunto analisado se encontre 
uniformemente marcado pela qualidade específica de um dos elementos que 
reúne, o que não deixaria de ocorrer, se o nome de um desses elementos 
servisse para designar todo o grupo (CAILLOIS, 1986, p. 42). 

 

Agon - significa competição. Há todo um grupo de jogos que aparece como 

competição ou como luta em que a igualdade de oportunidades é criada artificialmente para 

que os adversários possam se defrontar em condições ideais com possibilidade de atribuir um 

valor preciso e incontestável ao triunfo do vencedor. Trata-se de uma rivalidade que toma por 

base uma única qualidade: rapidez, resistência, força, memória, habilidade, engenho etc. Essa 

rivalidade é exercida dentro de limites definidos e sem nenhuma ajuda externa, de tal modo 
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que o vencedor aparece como o melhor em determinada categoria de proeza. Nessa categoria, 

ressalta-se que 

 

O interesse do jogo é, para cada um dos concorrentes, o desejo de ver 
reconhecido a sua excelência num determinado domínio. É a razão pela qual 
a prática do agon supõe uma atenção persistente, um treino apropriado, 
esforços assíduos e vontade de vencer. Implica disciplina e perseverança 
(CAILLOIS, 1986, p. 45). 
 

Cabe destacar ainda que “o agon apresenta-se como a forma absoluta do mérito 

pessoal e serve para o manifestar”. O autor observa que fora do jogo ou nas fronteiras do jogo, 

pode ser encontrado o espírito do agon em outros fenômenos culturais que obedecem ao 

mesmo código como o duelo, o torneio, certos aspectos da chamada guerra fria. 

Com relação aos animais, parece que já têm o gosto de se oporem em encontros 

nos quais, mesmo não havendo regra, há pelo menos um limite implicitamente estabelecido e 

que é respeitado espontaneamente. Isso ocorre com gatos, cães, focas ou ursos que se 

divertem imensamente ao derrubarem uns aos outros, evitando ferir-se e ferir o outro. 

Alea – significa acaso, sorte ou azar. É também o nome do jogo de dados em 

latim. Roger Caillois coloca a categoria alea exatamente em oposição ao agon, designando 

“todos os jogos baseados em uma decisão que não depende do jogador, sobre a qual não 

poderá ter a menor influência e, por conseguinte, trata-se muito menos de vencer o adversário 

que de impor-se ao destino”. Nesse caso, o destino é o único responsável pela vitória e 

quando existe rivalidade, significa que o vencedor foi mais favorecido pela sorte que o 

vencido (CAILLOIS, 1986, p. 48). 

Exemplos dessa categoria são os jogos de dados, jogos de cartas, roleta, cara ou 

coroa, loteria etc. Não se trata de eliminar a injustiça do acaso, uma vez que é o próprio 

arbitrário que constitui a única mola propulsora do jogo. Como categoria oposta ao agon, a 

alea nega o trabalho, a paciência, a habilidade, a qualificação, eliminando assim o valor 

profissional, a regularidade, o treinamento. Como observa Caillois (1986, pp.48-49): 

 

Em um instante aniquila-se com os resultados acumulados. É azar total ou 
sorte absoluta. Oferece ao jogador afortunado infinitamente mais do que 
poderia alcançar com uma vida de trabalho, de disciplina e de fadigas. 
Parece uma insolente e soberana burla ao mérito. Por parte do jogador, supõe 
uma atitude exatamente oposta àquela de que faz no agon. 
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 Comenta Caillois que no jogo do agon, o jogador só conta consigo mesmo, 

diferente do jogo de alea que depende de influências externas. No agon há uma reivindicação 

da responsabilidade pessoal, enquanto no alea há uma renúncia da vontade, uma entrega ao 

destino. Alguns jogos como dominó, gamão e a maioria dos jogos de cartas combinam o agon 

com o alea. De um modo geral, o papel do dinheiro é maior quanto maior é o componente de 

acaso e, consequentemente, menor a defesa do jogador. Explica o autor: 

 

a alea não tem por função proporcionar aos mais inteligentes o ganho de 
dinheiro mas, pelo contrário, abolir as superioridades naturais ou adquiridas 
dos indivíduos, a fim de colocar todos em pé de igualdade absoluta diante do 
cego veredito da sorte (CAILLOIS, 1986, pp. 49-50). 

 

O jogo de agon e o jogo de alea traduzem atitudes opostas e até certo ponto 

simétricas, no entanto ambas obedecem a uma mesma lei: “a criação artificial entre os 

jogadores das condições de igualdade absoluta que a realidade nega aos homens”, uma vez 

que nada na vida está claro, a não ser que, precisamente, tudo esteja confuso em princípio, 

tanto as oportunidades como os méritos. Assim, “o jogo, agon ou alea, é, portanto, uma 

tentativa para substituir a confusão normal da existência comum por situações perfeitas”. Para 

Caillois (1986, p. 51), o papel do mérito ou do acaso mostra-se claramente e de modo 

indiscutível. 

Mimicry significa simulacro, simulação. A categoria mimicry refere-se a um 

envolvimento temporal ilusório. O autor adotou o termo em inglês para designar essa 

categoria por significar mimetismo, particularmente de insetos, com o objetivo de enfatizar a 

natureza fundamental e radical, quase orgânica que impulsiona o homem para esse tipo de 

jogo. Sobre a relação que estabelece entre o mimetismo dos insetos e a categoria mimicry de 

jogo que envolve a simulação humana, assim esclarece o autor: 

 
O mundo dos insetos aparece face ao mundo humano como a mais 
divergente das soluções que a natureza fornece. Esse mundo opõe-se, ponto 
por ponto, ao do homem, mas não é menos elaborado, complexo e 
surpreendente. Assim, parece-me legítimo tomar aqui em consideração os 
fenômenos de mimetismo, de que os insetos apresentam os mais 
perturbadores exemplos [...]. Por pouco que se aceite tal hipótese acerca de 
cuja temeridade não tenho quaisquer ilusões, o inexplicável mimetismo dos 
insetos fornece de súbito uma extraordinária réplica ao prazer que o homem 
tem de se disfarçar, de se travestir, de por uma máscara, fazer um 
personagem (CAILLOIS, 1986, pp.52-53).  
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Nessa categoria, mímica e disfarce são aspectos fundamentais desses jogos. Daí a 

importância dos acessórios e dos brinquedos em miniatura que reproduzem ferramentas, 

utensílios, armas e máquinas que são usados para criar diferentes jogos. Tais condutas estão 

presentes desde a infância até a maturidade: 

 

Abrangem igualmente toda a diversão a que nos entreguemos, mascarados 
ou travestidos, e que consista no próprio fato de o jogador/ator estar 
mascarado ou travestido, bem como nas suas conseqüências. E, finalmente, é 
claro que a representação teatral e a representação dramática entram de 
direito neste grupo. O prazer é o de ser um outro ou de se fazer passar por 
outro (CAILLOIS, 1986, p.55). 

 

A mimicry como atividade, imaginação e interpretação não poderia ter qualquer 

relação com a alea, que impõe ao jogador a imobilidade e o nervosismo da expectativa, 

embora seja possível uma relação com o componente de agon. Explica o autor que as grandes 

manifestações esportivas são ocasiões privilegiadas para os jogos de mimicry. Nesses eventos, 

a simulação é transferida dos jogadores/atores para os espectadores, pois não são os atletas 

que imitam, que dramatizam, mas aqueles que assistem ao espetáculo esportivo. Para Caillois, 

a mera identificação com o campeão já constitui uma forma de mimicry semelhante àquela 

que faz com que o leitor se reconheça no herói do romance e o espectador no herói do filme. 

Segundo o autor, para reconhecermos essa relação, basta lembrar a função perfeitamente 

simétrica do campeão e da estrela: 

 

Os campeões, vencedores do agon são as estrelas dos encontros esportivos, 
embora as estrelas sejam as vencedoras de uma competição difusa cujo jogo 
é o reconhecimento do público. Tanto uns como outros recebem 
correspondência abundante, dão entrevistas a uma imprensa ávida, além de 
autógrafos (CAILLOIS, 1986, pp.56-57). 
 

Comenta o autor que a corrida de bicicleta, a luta livre ou de boxe, o jogo de 

futebol, de tênis ou de pólo, constituem em si espetáculos com trajes específicos, solenidade 

de abertura, liturgia apropriada e desenvolvimento regulamentado. Resume então o autor: 

 
 

Numa palavra, são dramas cujas diferentes peripécias fazem o público 
manter-se na expectativa que culminam em um desenlace que exalta uns e 
decepciona outros. A natureza desses espetáculos continua a ser a do agon, 
embora apareçam com as características exteriores de uma representação Os 
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espectadores não se limitam a encorajar com a voz e os gestos o esforço dos 
atletas de sua preferência (CAILLOIS, 1986, p. 57). 
 

 

Na categoria da mimicry, tanto a dissimulação da realidade como a simulação de 

uma outra realidade integram esse grupo de jogos. A mimicry é invenção incessante, pois a 

regra do jogo é uma só: 

 

Para o ator, consiste em fascinar o espectador, evitando que um erro o 
conduza a recusar a ilusão; para o espectador consiste em entregar-se à 
ilusão sem recusar a priori o cenário, a máscara e o artifício em que o 
convidam a acreditar, durante um tempo determinado, como uma realidade 
mais real que a realidade (CAILLOIS, 1986, p.58). 

 

Ilinx – significa vertigem, êxtase. Nessa categoria, estão os jogos em que ocorre a 

busca pela vertigem, pelo êxtase, consistindo em uma tentativa de destruir por um instante a 

estabilidade da percepção e infligir à consciência lúcida uma espécie de pânico voluptuoso. 

Trata-se de alcançar uma espécie de espasmo, de transe ou de estonteamento que provoca o 

aniquilamento da realidade com uma imensa brusquidão. 

A satisfação provocada pela vertigem é algo que se busca muito freqüentemente 

como um fim em si mesmo. São muitos os exemplos apresentados por Roger Caillois como 

argumento explicativo para essa categoria. Destaca o autor que 

 

Cada criança sabe também que, ao rodear rapidamente, atinge um estado 
centrífugo, estado de fuga e de evasão, em que o corpo tem dificuldade em 
reencontrar o seu equilíbrio e a clareza da percepção. Não há dúvida de que a 
criança faz por brincadeira e sente prazer com isso (CAILLOIS, 1986, p.60). 
 
 

 Gritar até a exaustão, rolar por uma ladeira, descer em um tobogan, andar no 

carrossel bem rápido são exemplos de atividades que podem provocar sensações de tontura, 

vertigem ou êxtase. 

Para agrupar tão grande variedade de sensações orgânicas e psíquicas o autor foi 

buscar o termo grego ilinx que significa “redemoinho de águas” e que deriva na mesma 

língua o nome de vertigem ilingos. 

Não sendo êxtase um privilegio do ser humano, afirma o autor que não faltam 

exemplos no mundo animal. Os cães andam a sua volta para alcançar a cauda até caírem. 
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Outras vezes, começam a correr sem um objetivo definido, parando apenas quando esgotados. 

Os antílopes, as gazelas e os cavalos selvagens “brincam de pânico”, uma vez que o impulso 

para esse envolvimento não corresponde a nenhum perigo real, nem sequer aparência de 

perigo. Os ratos de água brincam ao rolar sobre si mesmo, como se estivessem a ser levados 

pelos redemoinhos da correnteza. Contudo, para o autor, os maiores amantes dos jogos de 

vertigem são as aves: 

 

Deixam-se cair, como pedras, de enormes alturas e só abrem as asas a 
poucos metros do chão, dando a impressão que vão se esmagar. Depois 
levantam vôo, e de novo se deixam cair. Na época do cio, utilizam esses 
prodigiosos vôos para seduzirem a fêmea (CAILLOIS, 1986, p.62). 

 

As experiências de vertigem e êxtase no mundo humano cada vez mais alargam a 

sua amplitude: do simples correr, rodar, escorregar, dançar, cantar, passando por experimentar 

velocidade máxima em uma moto ou automóvel sem capota, sendo, inclusive, necessário 

inventar equipamentos mais complexos e mais potentes para satisfazer esses desejos da 

embriaguez, da vertigem e do êxtase. Nessa perspectiva, os parques de diversões são os 

grandes exemplos contemporâneos de jogos dessa categoria. 

Destacamos também, que para Schiller, é mediante a cultura ou educação estética, 

quando se encontra em “estado de jogo”, contemplando o belo, que o ser humano poderá 

desenvolver-se plenamente, tanto em suas capacidades intelectuais quanto sensíveis 

(SUZUKI, 1995). Em seu estudo sobre a Ideologia da Estética, Eagleton (1993) ressalta que 

Schiller, mesmo mantendo-se dentro da problemática Kantiana que ele próprio questiona, 

colocou a estética como estágio transicional ou fronteiriço entre o sensual bruto e o 

sublimemente racional. 

Para Schiller (1995), o homem ao ser representado em sua perfeição, seria então a 

mesma unidade eternamente, sendo capaz de passar pelas marés da modificação. O autor 

ressalta que o homem traz em sua pessoa a disposição para a divindade. Esse caminho para a 

divindade, mesmo que nunca se alcance a meta desejada, só poderá ser trilhado pelos 

sentidos. Argumenta o autor que a personalidade é considerada em si mesma, 

independentemente de toda matéria sensível, pode-se afirmar que é apenas disposição para 

uma possível exteriorização infinita, uma vez que “enquanto não intui e não sente, ele nada 

mais é do que forma e capacidade vazia” (SCHILLER, 1995, p. 65). 
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Existem duas tendências opostas no homem, como duas leis fundamentais da 

natureza sensível-racional. Assim explica o autor: 

 

A primeira exige realidade absoluta; deve tornar mundo tudo o que é mera 
forma e trazer ao fenômeno todas as suas disposições. A segunda exige a 
formalidade absoluta: ele deve aniquilar em si mesmo tudo que é apenas 
mundo e introduzir coerência em todas as suas modificações; em outras 
palavras: deve exteriorizar todo o seu interior e formar todo o exterior. As 
duas tarefas, pensadas em sua realização máxima, reconduzem ao conceito 
de divindade de que parti (SCHILLER, 1995, p. 65). 

 

Schiller considerou a existência de duas forças opostas que impulsionavam o 

homem para a realização de seus objetos. Tais forças foram denominadas de impulsos. Esses 

dois impulsos primordiais foram assim identificados: impulso sensível e impulso formal. Ao 

explicar a natureza do impulso sensível, o autor assim se expressa: 

 

[...] parte da existência física do homem ou de sua natureza sensível, 
ocupando-se em submetê-lo às limitações do tempo e em torná-lo matéria: 
não lhe dar matéria, pois disso já faria parte uma atividade livre da pessoa 
que a recebe e a distingue daquilo que perdura. Matéria não significa, aqui, 
senão modificação ou realidade, que preencha o tempo; este impulso exige, 
portanto, que haja modificação, que o tempo tenha um conteúdo. Este estado 
do tempo meramente preenchido chama-se sensação, e é somente através 
dela que se manifesta a existência física (SCHILLER, 1995, p. 67). 

 

O impulso formal é descrito pelo autor como “parte da existência absoluta do 

homem ou de sua natureza racional, e está empenhado em pô-lo em liberdade, levar harmonia 

à multiplicidade dos fenômenos e afirmar sua pessoa em detrimento de toda alternância do 

estado” (SCHILLER, p. 68). 

Comentando sobre a especificidade dos dois impulsos, esclarece Schiller que 

enquanto o impulso sensível constitui apenas casos, o impulso formal fornece leis. Isto é, leis 

para todos os juízos no que diz respeito a conhecimentos, para todas as vontades no que diz 

respeito à ação. Para o autor, essas duas tendências se contradizem, embora seja importante 

observar que tal contradição não ocorre “nos mesmos objetos”, uma vez que “o que não se 

encontra não pode se chocar”. Ressalta o autor que os dois impulsos não são opostos por 

natureza, e 
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[...] se aparentam sê-lo é porque assim se tornaram por uma livre 
transgressão da natureza ao se desentenderem e confundirem suas esferas. 
Vigiar e assegurar os limites de cada um dos dois impulsos é tarefa da 
cultura, que deve igual justiça aos dois e não busca afirmar apenas o impulso 
racional contra o sensível, mas também este contra aquele (SCHILLER, 
1995, p. 71-72). 

 

Schiller dá um destaque especial para a tarefa da cultura, estando implícita a tarefa 

da educação. Compreendendo a necessária relação dialética entre os dois impulsos, atribui à 

cultura uma dupla incumbência, ressaltando o valor da sensibilidade nesse contexto de 

reciprocidade. Nessa perspectiva, cabe a cultura resguardar a sensibilidade das intervenções 

da liberdade, como também defender a personalidade contra o poder da sensibilidade. A 

primeira tarefa se realiza através do cultivo da faculdade sensível e a segunda através do 

cultivo da faculdade racional. Para o autor, “quando as duas qualidades se unificam, o homem 

conjuga a máxima plenitude de existência à máxima independência e liberdade”, podendo 

abarcar o mundo em vez de nele se perder e submeter a infinita multiplicidade dos fenômenos 

à unidade de sua razão. Sobre a valorização da sensibilidade argumenta Schiller: 

 

A exuberância das sensações tem de ser sua fonte honrosa; a sensibilidade 
tem de afirmar seu âmbito com força vitoriosa e resistir à violência que o 
espírito gostaria de fazer-lhe pela atividade antecipadora. Numa palavra: o 
impulso material tem de ser contido em limites convenientes pela 
personalidade, e o impulso formal deve sê-lo pela receptividade ou pela 
natureza (SCHILLER, 1995, P. 78). 

 

Nessa relação de reciprocidade entre o impulso sensível e o impulso formal, o 

autor apresenta o terceiro impulso que permitiria a atuação dos dois outros simultaneamente. 

A esse impulso mediador, Schiller denominou de impulso lúdico, argumentando que este seria 

direcionado a “suprimir o tempo no tempo, a ligar o devir ao absoluto, a modificação à 

identidade”. A dinâmica entre os três impulsos ocorreria, conforme Schiller, da seguinte 

forma:  
O impulso sensível quer ser determinado, quer receber o seu objeto; o 
impulso formal quer determinar, quer engendrar o seu objeto; o impulso 
lúdico, então, empenha-se em receber assim como teria engendrado e 
engendrar assim como o sentido almeja por receber. [...] O impulso lúdico, 
entretanto, em que os dois atuam juntos, imporá necessidade ao espírito 
física e moralmente a um só tempo; pela supressão de toda contingência ele 
suprimirá, portanto, toda necessidade, libertando o homem tanto moral 
quanto fisicamente (SCHILLER, 1995, p. 78). 
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Para Schiller, no impulso lúdico tanto o impulso sensível quanto o impulso formal 

atuantes tornam-se contingentes, desaparecendo com a necessidade e levando forma à 

realidade e realidade à forma, o que significa afirmar que  
 

Na mesma medida em que toma às sensações e aos afetos a influência 
dinâmica, ele os harmoniza com as idéias da razão, e na medida em que 
despe as leis da razão de seu constrangimento moral, ele as compatibiliza 
com o interesse dos sentidos (SCHILLER, 1995, p. 76). 

 

Em termos conceituais, cabe esclarecer a compreensão fundamental sobre os 

respectivos objetos referentes aos três impulsos. O objeto do impulso sensível foi definido 

como vida, representando todo o ser material e toda a presença imediata nos sentidos. O 

objeto do impulso formal foi definido como forma, representando todas as disposições 

formais dos objetos e todas as suas relações com as faculdades do pensamento. O objeto do 

impulso lúdico foi definido como forma viva, representando “todas as qualidades estéticas 

dos fenômenos, tudo o que em resumo entendemos no sentido mais amplo por beleza”. 

Refletindo sobre os conceitos de vida, forma, forma viva e beleza, Schiller vai afirmar que a 

beleza não pode ser estendida a todo âmbito do que é vivo nem se encerrar nele. Exemplifica 

o autor que um bloco de mármore, embora permaneça inerte, pode-se transformar em forma 

viva pelo arquiteto ou escultor; um homem, mesmo com vida e com forma, não pode ser 

considerado uma forma viva, a não ser que a “sua forma fosse vida e sua vida, forma”. Daí, 

ser enfático ao afirmar que 

 

Enquanto apenas meditamos sobre sua forma, ela é inerte, mera abstração; 
enquanto apenas sentimos sua vida, esta é informe, mera impressão. 
Somente quando sua forma vive em nossa sensibilidade e sua vida se forma 
em nosso entendimento o homem é forma viva, e este será sempre o caso 
quando o julgamos belo (SCHILLER, 1995, P. 82). 
 
 

Ao indagar sobre a beleza e sobre a possibilidade da existência de uma 

humanidade, Schiller vai afirmar que nem razão e nem a experiência pode ensinar. Se, o 

homem não é somente matéria nem somente espírito, e se a beleza é uma consumação da sua 

humanidade, não poderá ser meramente vida, nem meramente forma. Assim, a beleza é objeto 

comum de ambos os impulsos, mais especificamente, do impulso lúdico. Na linguagem 

corrente, costuma-se chamar jogo “tudo aquilo que, não sendo subjetiva nem objetivamente 
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contingente, ainda assim não constrange nem interior nem exteriormente”. Complementa o 

autor: “Se o espírito encontra, ao intuir o belo, um feliz meio-termo entre a lei e a necessidade, é 

justamente porque se divide entre os dois, furtando-se à coerção de um e de outro”. 

Sobre o jogo como um dos estados do homem, Schiller vai fazer uma provocação 

polêmica: “Com o agradável, com o bem, com a perfeição, o homem é apenas sério; com a 

beleza, no entanto, ele joga”. Prosseguindo na sua reflexão, destaca o autor: “A beleza 

realmente existente é digna do impulso lúdico real; pelo Ideal de beleza, todavia, que a razão 

estabelece, é dado também como tarefa um Ideal de impulso lúdico que o homem deve ter 

presente em todos os seus jogos”. 

O autor é enfático ao afirmar que “não errará jamais quem buscar o Ideal de 

beleza de um homem pela mesma via em que ele satisfaz seu impulso lúdico”. Inspirado nos 

Deuses do Olimpo, o filósofo vai asseverar com a razão: “o belo não deve ser mera vida ou 

mera forma, mas forma viva”. Com a razão também vai vibrar: “o homem deve somente jogar 

com a beleza, e somente com a beleza deve jogar” (SCHILLER, 1995, p. 84). 

Para o autor, essa afirmação poderá suportar todo o edifício da “arte estética” 

como também da “arte de viver”. Comentando sobre essa relação de plenitude humana e 

vivência lúdica, observa o autor: “Esta afirmação, contudo, é inesperada somente na ciência; 

já de há muito vivia e atuava na arte e no sentimento dos gregos, os seus maiores mestres; só 

que estes transpunham para o Olimpo o que deveria ser realizado na terra” (SCHILLER, 

1995, p. 84). 

Maslow (1975, P. 124) conseguiu evidenciar nos seus estudos sobre os processos 

de individuação do Ser Humano que as vivências lúdicas das pessoas metamotivadas para o 

crescimento contribuem também para capacitá-las para ver o “S–jogo no mundo”. Afirma 

assim o autor: 

 

Quando a pessoa se acerca mais do seu próprio Ser ou perfeição, por 
qualquer razão, isso habilita-a, concomitantemente, a ver com mais 
facilidade os S–valores no mundo. Ao ficar mais unificada, mais integrada, a 
sua tendência é para ser capaz de ver mais unidade no mundo. Ao tornar-se 
S-lúdica, está mais capacitada para ver S-jogo no mundo. Ao ficar mais 
forte, também está mais apta a ver força e poder no mundo. Cada um torna 
mais possível o outro [...] Ela e o mundo tornam-se cada vez mais 
semelhantes, à medida que ambos caminham no sentido da perfeição (ou 
ambos caminham para a perda da perfeição). 
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2.3. O MUNDO DO ADULTO: DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÃO E LAZER 

   

 

Esta seção trata dos fundamentos teóricos da vida na idade adulta e está 

estruturada em três subseções, abordando as seguintes temáticas. A primeira apresenta um 

panorama do desenvolvimento do adulto. A segunda se dedica às relações entre educação de 

adultos, cultura popular e andragogia. A terceira ocupa-se da educação para o lazer, 

focalizando a importância da autoformação humana através do esporte.  

 

2.3.1 O desenvolvimento do adulto 
 

O campo do conhecimento do desenvolvimento do adulto é considerado 

relativamente novo. Embora tenha havido uma significativa elaboração de teorias e de 

pesquisas empíricas sobre o desenvolvimento da criança e sobre a adolescência no estudo do 

desenvolvimento humano, pode-se identificar até há pouco tempo uma tendência entre 

psicólogos e cientistas sociais de supor que o desenvolvimento termina com a conquista da 

maturidade biológica no inicio da idade adulta (STAUDE, 1988). 

 Apesar de se constatar um crescente interesse pelos estudos do ciclo da vida 

humana como um todo, ainda se sabe muito pouco sobre as fases e as tarefas do 

desenvolvimento na idade adulta. Para Staude (1988), ainda não foi formulada uma ampla 

teoria sobre o desenvolvimento do adulto. 

 

Dado que o campo do desenvolvimento adulto é ainda tão recente e 
inexplorado, não é de surpreender o fato de não haver hoje nenhuma teoria 
consagrada pela aceitação geral nem conceitos empiricamente testados à 
nossa disposição. É preciso um número muito maior de estudos empíricos 
para que uma teoria como essa possa emergir (STAUDE, 1988, pp. 8-9). 

 

Nos seus estudos sobre a longevidade humana, Pelletier (1986) destaca que as 

pessoas de meia idade são potencialmente a geração mais influente em qualquer momento 

determinado, uma vez que são as mais ricas, mais poderosas e mais capacitadas social e 

politicamente. Segundo o autor, o interesse em investigar essa fase da vida vem crescendo, 

chegando-se até admitir em algumas comunidades científicas que o homem de meia idade 

parece estar substituindo a Rata branca ou o estudante como o principal sujeito universal de 

investigação psicológica. Para o autor, os pesquisadores estão de acordo em um ponto: há 
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uma abundância de mitos e escassez de dados com relação à complexidade do 

desenvolvimento do adulto. 

Até meados do século XX não havia uma psicologia do desenvolvimento da 

personalidade explícita sobre o ciclo da vida. Não existia sequer um quadro sistemático de 

dados psicológicos em relação à primeira metade do ciclo vital de uma pessoa e, até bem 

pouco tempo, não havia teorias ou modelos de desenvolvimento testados que abrangessem o 

ciclo da vida humana, podendo se afirmar que o campo do conhecimento do desenvolvimento 

do adulto ainda se encontra em sua fase inicial. 

Até o início da década de 30, a psicologia do desenvolvimento da personalidade 

pouco tinha ido além de Shakespeare, quando o escritor, poeta, dramaturgo fez uma descrição 

das setes idades do ser humano, expressando sucintamente imagens das fases da vida que 

ainda predominam hoje em muitos estudiosos. Qualquer que seja a representação dessa 

concepção tradicional do desenvolvimento humano, há primeiro uma linha ascendente e, em 

seguida, uma linha descendente até o nada. 

 

O MUNDO TODO É UM PALCO 

 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
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E todos os homens e mulheres, simples atores,  
Que nele entram e dele saem 
E cada homem, por sua vez, representa muitos papeis,  
E seus atos correspondem a sete idades. 
Primeiro a criança, 
Choramingando e vomitando nos braços da babá. 
Depois, o lamentoso estudante, com sua mochila 
E seu brilhante rosto matinal arrastando-se como uma lesma 
Para a escola, a contragosto. 
E depois o amante, 
Suspirando como uma fornalha, com uma balada chorosa 
Feita para os olhos de sua amante. 
Depois um soldado, 
Cheio de estranhos juramentos e com barba de leopardo, 
Ciumento na honra, rápido e vivo na luta 
Buscando a falsa reputação  
Mesmo na boca do canhão. 
E depois o juiz, 
Com o estômago bem forrado com capão  
Com olhos severos e barba bem cortada, 
Cheio de provérbios sábios e de exemplos modernos; 
E assim ele representa o seu papel. 
A sexta idade muda de roupa,  
Muda para pobres pantalonas descarnadas, 
Com óculos no nariz e bolsa de lado; 
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7 

Sua ceroula juvenil bem guardada, 
Um mundo demasiadamente grande 
Para a sua minguada parte traseira,  
E a sua grande voz varonil 
Voltando-se de novo ao som agudo da infância  
Chia e assobia ao falar 
A última cena, 
Que conclui essa estranha história aventurosa, 
É uma segunda infância  
E um mero esquecimento,  
Sem dentes, sem olhos, sem gosto, sem nada. 

As you like it 
- Shakespeare – 

 
 
Somente a partir da segunda metade do século XX é que foram estabelecidas as 

bases para uma psicologia do desenvolvimento da personalidade. Podem ser considerados 

pioneiros nesse campo de investigação Carl Gustav Jung, Charlotte Bühler, Fred Massarik, 

Robert Havinghurst e Erik Erickson. Ao contrário de muitos outros psicólogos, eles 

reconheceram que o desenvolvimento humano continua durante o ciclo vital e argumentaram 

que 

 

[...] a vida de cada pessoa tem uma estrutura básica de desenvolvimento, 
porque todas as vidas são governadas por princípios de desenvolvimento 
comuns. Esses pioneiros da psicologia do desenvolvimento tentaram 
descobrir e analisar as tarefas que todo adulto enfrenta quando passa de uma 
fase de desenvolvimento para outra durante o ciclo vital (STAUDE, 1988, p. 
29). 

 

A seguir apresentaremos um breve panorama de cada teoria do desenvolvimento 

do adulto elaborada por esses pioneiros: teoria da individuação de Carl Gustav Jung; a teoria 

da auto-realização de Charlotte Bühler; a teoria da socialização de Robert J. Hauinghurst; a 

teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erickson,  

Teoria da individuação de Jung. Embora Jung não rotulasse a sua abordagem da 

psique como fenomenológica, Staude destaca que ao fazer um paralelo entre os trabalhos de 

Jung e os de Husserl, Gurwitsch, Scheler, Heidegger, Schuts, Sartre e Merleau-Ponty, pode-se 

interpretar a análise de Jung como uma protofenomenologia da consciência. A partir desse 

ponto de vista, “o ‘self’ junguiano pode ser visto como o ser (Dasein), o campo e o horizonte 

da nossa experiência, o contexto para os conteúdos da consciência e do inconsciente” 

(STAUDE, 1988, P. 45).  



 

 

90 

A maior contribuição de Jung para a psicologia do desenvolvimento do adulto foi 

ampliar a compreensão com relação ao desenvolvimento da personalidade na idade adulta 

intermediária, apresentando as linhas principais de uma perspectiva desenvolvimentista do 

ciclo vital, no momento em que muitas teorias do desenvolvimento humano ainda aceitavam a 

adolescência como a última transição determinada pelo desenvolvimento Jung foi o primeiro 

psicólogo a sugerir que as mudanças de desenvolvimento na personalidade podiam ocorrer e 

que estas seriam provocadas por uma dinâmica interior da psique, que podia ser 

compreendida através dos sonhos e das imagens mentais de uma pessoa. 

De acordo com o modelo junguiano do desenvolvimento humano, na infância e na 

adolescência o ego é trazido à existência e firmemente estabelecido. Quando uma pessoa entra 

na primeira fase da idade adulta, ela enfrenta a tarefa de criar as bases materiais e familiares 

para a última fase de sua vida. Desse modo, segundo a teoria junguiana, a personalidade que 

se desenvolve no decorrer da vida inteira de uma pessoa “é um ideal adulto”, cuja realização 

consciente da individuação é o objetivo do desenvolvimento humano na segunda metade da 

vida.   

Na teoria junguiana, os arquétipos são como sementes múltiplas dentro da psique. 

Muitas permanecem adormecidas durante a primeira fase da idade adulta. Mas, durante o 

processo de individuação na segunda metade da vida, quando o homem alimenta as figuras 

arquetípicas e lhes reserva um lugar mais importante em sua vida, então passarão a 

desenvolver e enriquecer a sua própria vida de uma forma raramente imaginada na juventude. 

Para Jung, cada período da vida tem seu caráter particular, tanto quanto valores e 

tarefas de desenvolvimento específico. Na última fase da vida, os valores espirituais e 

culturais podem se tornar muito mais importantes, principalmente quando a energia física e as 

potencialidades de uma pessoa começam a enfraquecer e os amigos, familiares começam a 

partir. Jung acreditava que “um objetivo espiritual que transcende o homem puramente natural 

e sua existência mundana constitui uma necessidade para a saúde da alma” (STAUDE, 1988, 

P. 119). 

Em um estudo mais recente sobre o desenvolvimento do adulto, The Seasons of 

Man’s Life, Daniel Levinson e seus colaboradores, em 1978, reconheceram Jung como o “pai 

dos modernos estudos sobre o desenvolvimento do adulto”. Levinson encontrou os conceitos 

referentes à primeira fase da idade adulta e à idade intermediária implícitos no trabalho de 

Jung e admitiu ter-se inspirado na teoria da individuação de Jung para fazer sua própria 

análise da crise da meia idade do homem. Levinson, citado por Staude (1988, p. 47), também 
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utilizou a teoria arquetípica de Jung em seus estudos e destacou que: “[...] em condições 

favoráveis de desenvolvimento, é possível na meia idade começar a dispensar maior atenção 

ao inconsciente arquetípico, a fonte interior de autodefinição, sabedoria e satisfação”.  

 Para Staude, a influência de Jung sobre a psicologia do desenvolvimento do adulto 

só recentemente começou a surgir e deverá se desenvolver no futuro.  

 Teoria da auto-realização de Charlotte Bühler. Na década de 20, na Alemanha, 

a psicanalista neofreudiana Karen Horney começou a construir e a desenvolver um conceito 

da personalidade teleologicamente orientada para a auto-realização. Para a pesquisadora, a 

neurose resultava no fato de uma pessoa perder a noção de sua própria orientação interior, por 

passar a se preocupar demais em agradar aos outros, esquecendo-se das suas mais profundas 

satisfações e necessidades. Ela pensava na pessoa inteira como uma gestalt total que deveria 

ser compreendida como um todo e não como um sistema de partes conflitantes. O modelo de 

auto-realização desenvolvido por Karen Horney teve grande repercussão sobre muitos outros 

psicólogos como Charlotte Bühler, Abraham Maslow e Fritz Perls. 

 Enquanto muitos psicólogos do desenvolvimento enfatizaram o papel de 

organização e orientação do ego no desenvolvimento humano, Bühler acreditava que o ego 

muitas vezes é apenas a manifestação dos interesses da realidade individual e não representa 

adequadamente a personalidade como um todo. Para Charlotte Bühler, o verdadeiro self é o 

centro da personalidade, compreendendo este como um sistema nuclear que organiza, 

seleciona e integra a multiplicidade de tendências de motivação num sentido de auto-

realização. Esse conceito de auto-realização está na base de sua psicologia do 

desenvolvimento do ciclo vital, publicado pela primeira vez no livro The Course of Human 

Life, em 1933 (STAUDE, 1988, P. 29). 

 Partindo de estudos com biografias e casos clínicos, Bühler reconheceu que nos 

níveis mais profundos da personalidade, há um self nuclear orientado ao propósito e ao 

sentido. Para esse contexto, usa o termo “autodeterminação”, que significa uma vida que é 

voltada para a realização de uma intenção permanente. O grau de desenvolvimento das 

pessoas depende, portanto, da autonomia, da autenticidade e da coerência entre os valores e a 

realidade da vida. Ao considerar que a vida humana é voltada para um viver cheio de 

propósitos e sentidos, Bühler aproximou-se bastante do trabalho de Jung, antecipando a 

psicologia existencial de Rollo May e Viktor Frankl. 
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 Como respostas para os desafios impostos pelas crises existenciais, Charlotte 

Bühler destaca três aspectos tratados pela Psicologia Existencial Humanista: a busca de 

valores; o enfoque sobre as relações e a abordagem biográfica (BÜHLER, 1975). 

 A busca de valores é considerada pela Psicologia Humanista uma necessidade 

inerente à pessoa humana. Os psicólogos humanistas defendem a natureza primária da busca 

de valores. Segundo Bühler (1975, P. 44),  

 

[...] partem do princípio de que o eu mais recôndito, mais central, do 
indivíduo pode descobrir que a busca de certos valores promove o 
desenvolvimento de suas próprias potencialidades – isto é, a realização de 
suas capacidades e necessidades mais profundas.  
 

 

Um dos principais valores humanista geralmente reconhecido é a busca por 

melhores relações humanas. Para alguns, esse valor está combinado com o pensamento 

metafísico sobre um propósito esperançosamente construtivo no universo e o papel da 

existência humana nessa dimensão planetária. Para outros, trata-se mais da elaboração de uma 

reforma sociopolítica. 

Outro aspecto destacado por Bühler é a abordagem biográfica. A Psicologia 

Humanista, especialmente através do estudo de todo o curso da vida humana, procura ajudar 

as pessoas a formularem e responderem a seguinte questão: O que impulsiona as pessoas a 

viver? Esse é o ponto que nos importa – a compreensão da pessoa como um todo. 

Teoria da socialização de Robert J. Havinghurst. Toma por base 

fundamentalmente o desenvolvimento biológico e as expectativas sociais que mudam durante 

o ciclo da vida, orientando, impulsionando o desenvolvimento da personalidade. Para que a 

área de estudos do desenvolvimento do ciclo vital da personalidade possa ser considerada 

cientificamente produtiva e viável, o pesquisador sugere algumas condições: 

1. Os pesquisadores devem trabalhar com uma teoria organicista da 

personalidade, pressupondo a existência de algo como uma tendência de auto-

realização; 

2. A teoria da personalidade deve pressupor que o organismo biológico interage 

com o ambiente social e físico, procurando a satisfação de necessidades e 

impulsos; 



 

 

93 

3. Os pesquisadores devem procurar sinais de mudança da personalidade em 

todos os níveis de idade; 

4. Os pesquisadores devem preocupar-se com problemas atuais – incluindo os 

que ainda são objeto de controvérsias (Havinghurst, citado por STAUDE, 

1988, p. 31). 

 Para o enriquecimento da pesquisa do ciclo vital da personalidade, verificou-se, (a) 

o estudo de mudanças de profissão de acordo com a personalidade, quando ocorrem na meia-

idade; (b) o estudo das percepções do envelhecimento e da velhice pelo self, pela família e por 

toda a comunidade; (c) o estudo das mudanças de personalidade associadas com notável 

mudança na forma física e na saúde; (d) o estudo das relações entre a personalidade e as 

atividades de lazer preferidas; (e) o estudo das atitudes que as pessoas de diferentes idades e 

tipos de personalidade têm diante da morte; e (f) o estudo de tudo o que está relacionado com 

a senilidade. 

 Teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erickson. No livro Childhood 

and Society, publicado em 1950, Erickson apresentou uma teoria da personalidade durante o 

ciclo vital, descrevendo uma série de oito tarefas psicossociais, que de certa forma 

predominam em cada fase do desenvolvimento humano. As tarefas psicossociais de Erickson 

e os respectivos períodos de idade são os seguintes: 

1. Confiança básica versus desconfiança 

(do nascimento até 1 ano). 

2. Autonomia versus vergonha e dúvida  

(de 1 ano aos 6 anos). 

3. Iniciativa versus culpa  

(dos 6 anos aos 10 anos). 

4. Indústria versus inferioridade 

(dos 10 anos aos 14 anos). 

5. Identidade versus confusão de papel  

(adolescência: dos 14 anos aos 20 anos).   

6. Intimidade versus isolamento  

(Idade adulta: dos 20 anos aos 40 anos). 

7. Produtividade versus estagnação  

(Idade adulta intermediaria: dos 40 anos aos 65 anos). 

8. Integridade do ego versus desesperança  
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(Maturidade: dos 65 anos em diante).         

 Erik Erickson quando iniciou seus estudos no campo do desenvolvimento da 

personalidade tinha muito interesse pelos primeiros vintes anos do ciclo vital, mas sua 

curiosidade foi despertada para a idade adulta a partir dos seus estudos com Lutero e Ghandi, 

especificamente para as tarefas de desenvolvimento referentes à idade adulta. 

 Na visão de Erickson, o desenvolvimento psicossocial provém de crises que são 

momentos decisivos em que de uma forma ou de outra, uma mudança é inevitável. Esse 

aspecto da crise do desenvolvimento foi evidenciado, atribuindo termos duplos para cada fase 

da vida, ressaltando que os conflitos básicos nunca são plenamente resolvidos, continuando a 

ocorrer posteriormente. 

 Na teoria psicossocial de Erik Erickson, à medida que se avança no ciclo da vida, o 

desenvolvimento torna-se cada vez mais complexo:  

 

Uma nova tarefa da vida apresenta uma crise cujo resultado pode ser um 
desenvolvimento gradual bem-sucedido ou, senão, um prejuízo do ciclo de 
vida que irá arquivar futuras, crises, [...]. Cada crise prepara a próxima, 
como um passo leva a outro; e cada crise estabelece uma nova base para a 
personalidade adulta (Erickson, citado por STAUDE, 1988, P. 33). 
  

 Nessa teoria do desenvolvimento psicossocial, quando uma nova crise é muito 

intensa, a tendência é reviver as crises anteriores. Isso leva a reconhecer que as oito etapas 

estão presentes durante todo o ciclo da vida.  

 Comentando sobre as tarefas psicossociais para o desenvolvimento na fase adulta, 

Staude destaca que a crise do início da idade adulta está relacionada ao conflito intimidade 

versus isolamento que quando bem resolvido, impulsiona a capacidade de amar. A crise da 

meia-idade que se inicia por volta dos 40 anos no dilema produtividade versus estagnação, 

quando resolvido favoravelmente, impulsiona a capacidade de ser compassivo. Ser produtivo 

aplica-se a todas as esferas da vida social como família, amigos, consigo mesmo, suas 

iniciativas, suas idéias. Erickson acreditava que “o homem adulto é constituído de forma tal 

que necessita ser necessitado para que não sofra a deformação mental da auto-absorção na 

qual ele se torna o seu próprio filho e animal de estimação”. O último estágio da vida 

apresenta o desafio entre a integridade do ego versus desesperança que, se resolvido com 

êxito, levará à sabedoria do viver. Apesar de ter consciência de diferentes estilos de vida, o 

homem sábio é capaz de aceitar o seu ciclo vital como único, defendendo o mérito do seu 
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próprio estilo de vida. Assim, a resolução bem-sucedida desse último desafio da vida é de 

vital importância para fortalecer o elo de entrosamento circular entre as gerações.  

 Teoria da estrutura da vida de Daniel Levinson. Considerada a mais abrangente 

teoria do desenvolvimento adulto apresentada até o momento de sua estruturação. Embora os 

dados sejam limitados aos homens, Levinson aprofundou estudos sobre o período masculino 

da meia-idade, contextualizando o ciclo vital. 

 Para Pelletier (1986), os estudos mais definitivos sobre desenvolvimento 

psicológico do adulto são de Daniel Levinson publicados no livro Seasons of a Man’s Life, 

em 1978. As teorias e pesquisas de Levinson propiciaram a base para as populares narrativas 

de Gail Sheehy intituladas Passagens. Pelletier destaca que o conceito de crise tão criticado e 

o de etapas previsíveis do desenvolvimento do adulto não derivam dos estudos de Levinson. 

Cabe evidenciar, segundo Pelletier, que o ponto principal de suas descobertas demonstrou a 

existência de uma estrutura vital que é um processo complexo e dinâmico com distintos 

períodos de transição característicos das diversas etapas (PELLETIER, 1986, pp. 226-227).  

 A estrutura conceitual de Levinson que compreende “os períodos na evolução da 

estrutura da vida individual”, afirma Staude, é a mais ampla das teorias que se preocuparam 

fundamentalmente com as etapas do desenvolvimento do ego, com o desenvolvimento 

cognitivo, com o desenvolvimento moral ou com alguns outros aspectos do funcionamento da 

personalidade. Pode ser considerada uma teoria holística sobre o desenvolvimento humano. 

Essa teoria não especifica uma trajetória normal a ser seguida. Sua função é indicar as tarefas 

de desenvolvimento que todos devem se dedicar em períodos sucessivos e as formas muito 

variadas que esse trabalho pode assumir em diferentes indivíduos que vivem em diferentes 

circunstâncias. Tais tarefas podem ser assim explicadas:   

 

As tarefas básicas de todos os períodos estáveis consistem em elaborar uma 
estrutura de vida. As pessoas fazem isto tomando certas decisões essenciais, 
geralmente relacionadas com a carreira, o crescimento, a família ou coisas 
que tais. Então, elas formam uma estrutura de vida em torno dessas decisões 
e buscam objetivos e valores dentro dessa estrutura o ‘período de transição’ 
elimina a estrutura de vida existente e cria a possibilidade para uma nova 
(STAUDE, 1988, p. 35). 

 

 A trajetória da vida adulta é para Levinson e seus colaboradores estruturada em 

três grandes eras essenciais: primeira fase da idade adulta (20-40); idade adulta intermediária 

(40-60); e maturidade (dos 60 em diante). Nessa teoria, quando o homem está chegando aos 
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50 anos, já formou uma estrutura de vida inicial para a idade adulta intermediária. Postulam 

que há uma transição para os 50 anos, seguida de uma segunda estrutura adulta intermediaria. 

No entanto, a pesquisa não avançou até a fase da maturidade, a abordagem é consistente com 

relação à fase inicial da idade adulta até a transição da meia-idade. 

Teoria holística de Nevitt Stanford. Nessa teoria a personalidade é considerada 

uma “arquitetura vasta e complicada”, extremamente complexa. Stanford defende que é um 

erro pensar que problemas ou funções da personalidade podem ser claramente separados em 

pessoas vivas, pois cada personalidade constitui um todo, uma totalidade, uma Gestalt viva. 

Como Goldstein, Maslow e Jung, a teoria de Stanford vê o organismo humano como um 

sistema que se reflete, regula-se, e que pacientemente se determina. Enfatiza a integralidade 

da personalidade e interconexões das partes no todo, assim como a relação de conjuntos 

(personalidade) com outros conjuntos (cultura e sistema social). Analisando as situações em 

que ocorre o desenvolvimento da personalidade, afirma então que são duas: 

 

[...] em situações de desafio e de descoberta de si mesmo. Teoricamente, o 
desenvolvimento da personalidade pode ocorrer em qualquer idade. É uma 
questão de ajudar a pessoa a encontrar o estímulo para mudar o 
comportamento e adquirir o conhecimento de si mesmo necessário à 
integração dessas mudanças dentro da personalidade. Contudo, como os 
adultos se tornam cada vez mais comprometidos com os papeis sociais, com 
relacionamentos e com as responsabilidades, torna-se cada vez mais difícil 
encontrar situações de estímulo que possam induzir a mudança no 
comportamento (STAUDE, 1988, P. 43).  

 

A essência da teoria de Stanford está no fato de que uma mudança de 

desenvolvimento na personalidade – em qualquer idade depois da infância, ocorre pela 

interação dos dois processos: desafio e descoberta de si mesmo. Essa teoria pode ser resumida 

em alguns aspectos fundamentais. 

1. Para ocorrer uma mudança na personalidade é preciso haver mudança do 

comportamento; 

2. A mudança no comportamento depende da presença de um desafio apropriado 

ou eficaz; 

3. Na infância e na adolescência costuma haver desafios em abundância, mas a 

apresentação de um desafio eficiente para os adultos requer uma mudança na 

situação geral da pessoa; 
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4. Um desafio deve ser experimentado como tal e deve ser aceito se for para 

induzir uma mudança que persista no comportamento; 

5. Pode-se tomar medidas no sentido de prevenir a projeção de novas situações 

de conteúdo psicológico do passado para superar a resistência à assimilação 

do conhecimento; 

6. O desenvolvimento da personalidade nos adultos requer auto-análise, visando 

à descoberta de si mesmo. 

Teoria da plenitude humana de Abraham Maslow. Na teoria de Maslow sobre 

o desenvolvimento humano o conceito de individuação é fundamental, sendo entendido como 

a “humanidade plena do indivíduo”. Para realizar seu empreendimento teórico, Maslow foi 

investigar adultos auto-realizados, pessoas bem sucedidas, contrapondo-se às posições 

anteriores no campo da Psicologia. Afirmava então que 

 

O estudo de tais pessoas, em sua plena individuação poderá nos ensinar 
muito sobre os nossos próprios erros, as nossas deficiências, as direções 
adequadas em que devemos crescer. Todas as idades, exceto a nossa, tiveram 
seu modelo, seu ideal. Todos eles foram abandonados pela nossa cultura: o 
santo, o herói, o cavalheiro, o místico. Quase tudo o que nos resta é o 
homem bem ajustado, sem problemas, um substituto pálido e duvidoso. 
Talvez estejamos aptos em breve a usar como nosso guia e modelo o ser 
humano plenamente desenvolvido e realizado, aquele em que todas as suas 
potencialidades estão atingindo o pleno desenvolvimento, aquele cuja 
natureza inteira se expressa livremente, em vez de ser pervertida, 
desvirtuada, suprimida ou negada (MASLOW, 1975, p. 29). 

 

Para Maslow, o desenvolvimento humano ocorre dentro de um contexto de 

satisfação de necessidades, impulsos e desejos que classificou em dois grupos: as 

necessidades básicas ou de deficiências e as necessidades de crescimento, de transcendência. 

A diferença fundamental é que a satisfação das necessidades básicas evita a doença e a 

satisfação das necessidades de crescimento produz saúde. Maslow (1978) explicou como se 

caracteriza uma necessidade básica: 

1. a sua ausência gera doença; 

2. a sua presença evita a doença; 

3. a sua restauração cura a doença; 

4. em certas situações (muito complexas) de livre escolha for preferida a  

     outras satisfações pela pessoa privada; 
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5. for comprovadamente inativa, num baixo nível, ou funcionalmente  

     ausente na pessoa sadia (MASLOW, 1978, p. 48). 

Essas necessidades constituem essencialmente déficits no organismo, isto é, 

buracos vazios que devem ser preenchidos a bem da saúde, sendo preenchidos de fora por 

outros seres humanos e não pelos próprios sujeitos. Maslow compara essas necessidades 

básicas com o iodo ou Vitamina C para afirmar que o ser humano necessita de amor da 

mesma forma que não poderia viver sem vitaminas e sais minerais. 

A sua teoria da motivação humana, a partir da hierarquia das necessidades 

básicas, foi apresentada em seu livro Motivation and Personality, em 1954. A proposta da 

hierarquia das necessidades envolve cinco tipos distintos: fisiológicas; de segurança; de 

participação e amor; de auto-estima e de auto-realização (MASLOW, 1991).  

Com a relação às necessidades de crescimento, o estudo foi realizado por Maslow 

a partir de observações ao longo de doze anos de trabalho psicoterapêutico, vinte anos de 

estudo da personalidade, além da pesquisa direta com pessoas psicologicamente sadias. 

Enfatiza o autor que o estudo foi empreendido não apenas por razões pessoais, mas também 

para fornecer uma base mais sólida à teoria da terapia, da patologia e, portanto, dos valores. 

Argumenta que as verdadeiras metas da educação, da convivência familiar, da psicoterapia e 

do desenvolvimento do eu podem ser descobertas através dessa abordagem direta, uma vez 

que “o produto final do crescimento nos ensina muito sobre os processos do crescimento”. 

As pessoas sadias satisfazem suficientemente as suas necessidades básicas de 

segurança, de amor, de auto-estima, de modo que são primordialmente motivadas pelas 

tendências para a individuação, definida como um processo de realização de potenciais, 

capacidades e talentos, como realização plena de missão, vocação ou destino, como também 

[...] um conhecimento mais completo e a aceitação da própria natureza intrínseca da pessoa, 

como uma tendência incessante para a unidade, a integração ou sinergia, dentro da própria 

pessoa. 

Essas pessoas sadias podem ser identificadas através da descrição de suas 

características clinicamente observadas: 

1. Percepção superior da realidade; 

2. Aceitação crescente do eu, dos outros e da natureza; 

3. Espontaneidade crescente; 

4. Aumento de concentração no problema; 

5. Crescente distanciamento e desejo de intimidade; 
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6. Crescente autonomia e resistência à enculturação; 

7. Maior originalidade de apreciação e riqueza de reação emocional; 

8. Maior freqüência de experiências culminantes; 

9. Maior identificação com a espécie humana; 

10. Relações interpessoais mudadas ou melhoradas; 

11. Estrutura de caráter mais democrática; 

12. Grande aumento de criatividade; 

13. Certas mudanças no sistema de valores. 

Para Maslow, as pessoas que alcançaram sua individuação, “aquelas que 

atingiram um alto nível de maturação, saúde e realização pessoal, têm tanto a ensinar-nos que, 

por vezes, parecem ser quase uma estirpe ou raça diferente dos seres humanos”. Essas pessoas 

vivenciam com freqüência “momentos de felicidade” “momentos de realização suprema” que 

Maslow denominou de “experiências culminantes”.  Muitos valores estão implicados nessas 

experiências máximas ou ótimas: 

 

[...] a experiência culminante é unicamente boa e desejável, e nunca é 
experimentada como má ou indesejável. A experiência é intrinsecamente 
valida; a experiência é perfeita, completa e de nada mais precisa. É auto-
suficiente. É sentida como algo intrinsecamente necessário e inevitável. É 
tão boa quanto devia ser. Provoca uma reação de reverência, encantamento, 
espanto, humildade e até de exaltação e devoção. A palavra “sagrado” é 
usada ocasionalmente, para descrever o modo de reação da pessoa à 
experiência É deliciosa e ‘divertida’, num sentido de ser (MASLOW, 1975, 
p. 110). 
 

Os valores do ser são para a teoria da plenitude humana de Maslow 

metamotivações do ser, ou seja, valores experienciados por pessoas que vivenciam o processo 

de individuação: 

1. Totalidade: unidade; integração; tendência para a unicidade; interligação; 

simplicidade; organização; estrutura; transcendência da dicotomia; ordem;  

2. Perfeição: necessidade; exatidão; justeza; inevitabilidade; adequação; justiça; 

integridade; obrigatoriedade; 

3. Acabamento: terminação; finalidade; justiça; estar pronto; cumprimento; 

realização; finis e telos; destino; fado.; 

4. Justiça: equanimidade; método; ordem; legitimidade; obrigatoriedade; 



 

 

100 

5. Vivacidade: Processo; não-passividade; espontaneidade; autocontrole; pleno 

funcionamento; 

6. Riqueza: diferenciação; complexidade, fecundidade; 

7. Simplicidade: honestidade; franqueza; essencialidade; estrutura abstrata 

essencial; esqueletal; 

8. Beleza: integridade; justeza; forma; vivacidade; simplicidade; riqueza 

totalidade; perfeição; singularidade; honestidade; 

9. Bondade: equanimidade; desejabilidade; obrigatoriedade; justiça; 

benevolência; honestidade; 

10.  Singularidade: idiossincrasia; individualidade; incomparabilidade; novidade; 

11.  Desembaraço: facilidade; falta de esforço; empenho ou dificuldade; destreza, 

elegância; funcionamento perfeito e belo; 

12.  Jocosidade: diversão; alegria; recreação; regozijo; exuberância; desembaraço; 

13.  Verdade: franqueza; realidade; simplicidade; fecundidade; obrigatoriedade; 

riqueza; puro; limpo e inaldulterado; integridade; essencialidade; 

14.  Auto-Suficiência: autonomia; independência; não precisar senão de si próprio 

para ser ele próprio; autodeterminação; transcendência do meio; distinção; 

viver de acordo com as próprias leis. 

 

2.3.2 Educação de adultos, cultura popular e andragogia 
 

Esta seção dedica-se aos fundamentos histórico-epistemológicos e ao diálogo 

entre a educação de adultos, cultura popular, e a andragogia, procurando focalizar algumas 

iniciativas marcantes realizadas no Brasil, particularmente na região nordeste, destacando o 

Rio Grande do Norte. 

Para Vanilda Paiva (1987), a educação de adultos no Brasil nasceu 

simultaneamente com a educação fundamental, pois quando os jesuítas implantaram o ensino 

às crianças também procuraram atingir os pais. Além disso, a catequese direta dos indígenas 

adultos era feita através da alfabetização da língua portuguesa que serviu de instrumento de 

cristianização e aculturação dos nativos. Após a fase inicial de colonização, a educação dos 

indígenas adultos perdeu sua importância com o impacto do progresso iniciado por volta de 

1870, determinando o surgimento de escolas para adultos nas diversas províncias que, a partir 
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da década seguinte, tenderiam a se multiplicar. Comenta Paiva que esse crescimento não é 

excepcional, uma vez que 

 

Ele acompanha o crescimento do sistema elementar de ensino em geral 
durante os últimos anos do Império e início da Primeira República. Após a 
Primeira Guerra Mundial, a mobilização em favor da educação popular 
engloba a educação dos adultos, que se beneficia levemente. Mas, na 
verdade, somente a partir da revolução de 30 encontramos no país 
movimentos de educação de adultos de alguma significação (PAIVA, 1987, 
p. 49). 

 

Após o anúncio da redemocratização do país em 1943, inicia-se mobilização em 

torno do problema da educação dos adultos. As esquerdas organizam atividades educativas 

através dos Comitês Democráticos vinculados ao Partido Comunista que tinha sido recém-

legalizado, surgindo então as Universidades Populares e os Centros de Cultura Popular. Essa 

mobilização atinge também outros setores interessados em problemas educativos sem filiação 

político-partidária e até mesmo serviços públicos nos Estados começaram a se movimentar no 

sentido de ampliar suas atividades em favor da difusão cultural. Conforme relata Paiva, 

 

A valorização da arte e da cultura popular torna-se mais visível; faz-se 
presente a influência européia no que concerne à preparação dos 
trabalhadores nos centros urbanos através de programas especiais. O final da 
Guerra, a vitória dos ideais democráticos, influem no sentido de se enfatizar 
a necessidade da educação das massas. Entre nós, desde o início dos anos 40, 
a discussão do problema da educação dos adultos já começava a se destacar 
da educação popular em geral (PAIVA, 1987, p. 175).  

 

Em meados de 1945, quando o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – 

INEP, formula o seu primeiro apelo, visando à ampliação das redes estaduais de ensino 

supletivo, através de uma Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA 

pretendia-se também a expansão da difusão cultural para atingir as classes trabalhadoras. 

Cabe destacar dois congressos nacionais sobre a temática da educação de adultos 

e sua repercussão no âmbito educacional brasileiro. O I Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, realizado em 1947, foi convocado pelo Ministério da Educação para tratar de 

problemas da referida Campanha. A realização do I Congresso aconteceu em clima de muito 

entusiasmo pela CEAA, ressaltando os participantes “a necessidade da educação de adultos 

para que se pudesse fazer funcionar a democracia brasileira”. Na época, Lourenço Filho 
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defendia a Campanha, argumentando que a falta da educação do povo é responsável por 

grande parte de nossos problemas. Assim se expressava: [...] nossa grave crise atual – política, 

econômica, moral – provém, antes de tudo, de nossa pequena densidade cultural, da 

mentalidade média dominante no país, com seus 55% de analfabetos nas idades de 18 e mais 

(PAIVA, 1987, p. 187). 

 As conclusões do I Congresso se transformaram na sugestão para que fosse 

elaborada uma Lei Orgânica de Educação dos Adultos para abranger não somente o ensino 

supletivo, mas também os cursos de formação continuada e de aperfeiçoamento, colocando 

como ideal a ser atingido com a criação de Universidades Populares públicas ou privadas. 

Em 1958, uma década depois, o II Congresso Nacional de Educação de Adultos é 

convocado para discutir a CEAA como tentativa para se fazer uma revisão conjunta dos 

profissionais da educação do que tinha sido feito no país com relação à educação de adultos e 

então buscar soluções mais adequadas para o problema. 

O II Congresso marcou de fato um momento de transformação das idéias nos 

meios educacionais brasileiros face às condições políticas vividas pelo país naquele momento 

e, a Carta de Princípios, representativa do pensamento minoritário, não alcançaria a 

influência esperada no período imediatamente posterior ao II Congresso. As velhas 

concepções educativas, os velhos preconceitos entravam em decadência. Assim, analisa Paiva 

(1987, p. 213): 

 
A imagem do adulto de ‘cultura deficiente’ que ‘se sabe inculto’ já se 
opunha os novos conceitos antropológicos defendidos pela equipe 
pernambucana; já se fala em educação permanente e em educação do 
consumidor e também em educação para a eficiência na produção, conforme 
a terminologia mais moderna adotada pela UNESCO; defende-se a 
ampliação das atividades das Missões Rurais, recomendando-se a estratégia 
do desenvolvimento comunitário. 

  

 Para Moacyr de Góes (1980) a “lenta gestação” que prepara a educação de 

adultos para a década de 60 tem a participação do Governo Federal, da Igreja Católica e da 

esquerda marxista como as forças mais expressivas. Segundo o autor foi durante o I Encontro 

Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, realizado em setembro de 1963, que foi possível 

identificar os principais movimentos que existiam no Brasil no período de 1960 a 1964. 

· Movimento de Cultura Popular, criado em maio de 1960, sob o patrocínio 

da Prefeitura de Recife, como sociedade civil autônoma; 
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· Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, lançada em Natal 

em janeiro de 1961, pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Natal; 

· Movimento de Educação de Base, lançado pela Conferencia Nacional dos 

Bispos do Brasil em convênio com o Governo Federal, em março de 1961; 

· Centro Popular de Cultura, criado pela União Nacional dos estudantes em 

abril de 1961. 

Durante esse período, o surgimento de movimentos semelhantes no Brasil foi tão 

intenso que, em setembro de 1963, no Recife, por ocasião do I Encontro Nacional, já se 

reuniam 44 organizações de alfabetização e cultura popular. 

A proposta dos Pernambucanos ao II Congresso Nacional de Educação de Adultos 

em 1958, fazer “o trabalho educativo com o homem e não para o homem”, começou a ser 

colocada em prática a partir de maio de 1960, quando foi fundado o Movimento da Cultura 

Popular com apoio da Prefeitura do Recife. Após dois anos de atividades, as linhas de ação do 

MCP foram ampliadas, estando assim definidas: [...] núcleos de cultura popular; meios 

informais de educação; alfabetização e educação de base; editorial e imprensa; teatro; cinema; 

esportes; artes plásticas e artesanato; dança; canto e música popular; ensino elementar e 

pesquisa (GÓES, 1980, p. 49). 

 O valor do Movimento de Cultura Popular cresce quando se contextualiza os 

primeiros ensaios do Sistema Paulo Freire. Historicamente, o Método Paulo Freire nasceu no 

Centro de Cultura do MCP Dona Olegarinha, na Praça da Panela, no Recife, em 1961, fruto 

de 15 anos de acumulação de experiências do educador no campo da educação de adultos em 

áreas proletárias e subproletarias, urbanas e rurais. 

Cabe destacar que em 1961, é implantado em Natal o Acampamento Escolar que 

era uma escola de palha de coqueiro e de chão de barro batido, que não exigia de seus alunos 

fardamento ou sapatos. Ao ser divulgado pela imprensa local através de uma reportagem do 

jornalista Expedito Silva que escreveu assim: “agora, em Natal, até de pé no chão se aprende 

a ler”, o Prefeito Djalma Maranhão percebeu o apelo da expressão, adotando-a para a 

Campanha Municipal de Erradicação do Analfabetismo. Para os idealizadores da Campanha, 

“ter os pés no chão significava conhecer a realidade e a dimensão do seu desafio” (GÓES, 

1980, p. 48).  

Em 1962, quando em viagem de estudos pelo Brasil, Pierre Furter visitou Natal e 

conheceu os acampamentos escolares da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler, divulgando posteriormente em um relatório intitulado Alfabetização e Cultura Popular 
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na Politização do Nordeste Brasileiro, algumas observações importantes consideradas ainda 

atuais para a contemporaneidade. 

 

[...] Em Natal, a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler 
demonstrou que os obstáculos de falta de pessoal qualificado e de 
construções escolares não são insuperáveis. Em lugar de utilizar subvenções 
federais para construir escolas-modelo, o Secretario de Educação [...], 
pensou em aplicar as técnicas tradicionais, utilizadas pelos pescadores nas 
praias norte-riograndenses. Esta idéia não apenas resolveu o problema do 
custo da construção [...], mas teve a vantagem de renovar a construção 
artesanal, propondo aos artesãos necessidades absolutamente novas (GÓES, 
1980, p. 48). 

 

Como enfatiza Moacyr de Góes, “a Campanha não confundia escola com prédio 

escolar”. Ao romper com o academicismo, a Campanha fez emergir “uma nova mentalidade”, 

como tão bem qualificou Pierre Furter, divulgando-a para o mundo (GÓES, 1980, p. 113). 

As bases teóricas para uma educação de adultos que valoriza o Ser na sua 

totalidade existencial e cultural foram estabelecidas nesse curto período que antecedeu ao 

Golpe de 64. Precisamos reencontrar a Pedagogia do Oprimido com mais esperança. Para 

tanto, trazemos Paulo Freire para que nos diga com suas palavras o que significa para um 

educador se envolver com a Pedagogia da Esperança. As suas primeiras palavras em um livro 

que trata da esperança na educação reafirmam que “[...] a prática educativa de opção 

progressista jamais deixará de ser uma aventura desveladora, uma experiência de 

desocultação da verdade”. Argumenta também que 

 

[...] sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem 
desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não 
entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem 
esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica; a 
desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da 
necessidade ontológica. [...] A desesperança nos imobiliza e nos faz 
sucumbir no fatalismo onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao 
embate recriador do mundo (FREIRE, 2003, p. 10).  
 
 

Paulo Freire enfatiza: “Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por 

imperativo existencial e histórico”. E acrescenta: “Minha esperança é necessária mas não é 

suficiente. Ela, só, não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da 

esperança critica, como o peixe necessita da água despoluída” (FREIRE, 2003, p. 10). 
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É preciso ter esperança na possibilidade de construção de uma ciência da 

educação do adulto que valorize de fato o Ser Humano em todas suas dimensões existenciais e 

culturais. A Andragogia como o campo do conhecimento dedicado especificamente à temática 

da educação do adulto parece estar avançando nessa perspectiva.  

O termo andragogia foi formulado originalmente por um alemão Alexander Kapp 

em 1833. Caindo em desuso, o termo reapareceu em 1921 no relatório de Rosenstok, 

evidenciando que a educação de adultos requer professores, métodos e filosofia bem 

diferenciados. Eduard Lindeman, em 1927, foi o primeiro autor a usar o termo do relatório 

Rosenstok em inglês, mas apenas em duas ocasiões. Entretanto, o termo andragogia vem 

sendo usado amplamente desde a década de 60 na França, Iugoslávia e Holanda para se referir 

a uma disciplina que estuda o processo da educação de adultos ou a ciência da educação de 

adultos (SMITH, 1999). 

Para Mark Smith (1999), a discussão sobre andragogia está muito ligada ao nome 

de Malcolm Knowles que a definiu como sendo “a arte e a ciência de ajudar os adultos a 

aprender”. Também estabeleceu cinco premissas para a Andragogia: 

1. Auto-conceito. Como uma pessoa madura move o seu auto-conceito de uma 

personalidade dependente para um ser humano autodirigido; 

2. Experiência. Como a pessoa madura acumula de forma crescente o seu 

reservatório de experiências que transforma em recurso ampliado para a 

aprendizagem; 

3. Prontidão para aprender. Como em uma pessoa madura sua prontidão para 

aprender é orientada cada vez mais para o desenvolvimento de tarefas e papeis 

sociais; 

4. Orientação para aprender. Como em uma pessoa madura sua perspectiva de 

tempo muda de uma aplicação a longo prazo do conhecimento para uma 

aplicação imediata e assim sua orientação para aprendizagem desloca-se de 

uma aprendizagem centrada nas disciplinas para centrar-se no problema; 

5. Motivamos para aprender. Como em uma pessoa madura a sua motivação é 

intrínseca. 

 Os princípios estabelecidos por Malcolm Knowles têm estimulado o debate no 

campo epistemológico que envolve as ciências da educação. Da mesma forma que é polêmico 

o estudo do desenvolvimento humano na fase adulta, o debate sobre a Andragogia também 

ocorre em uma região de muitas fronteiras, de muitos domínios. 
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Segundo A. Acalá, que manifesta sua adesão ao pensamento de Knowles, a 

Andragogia, como parte da Antropologia e estando imersa na Educação Permanente, 

desenvolve-se através de uma práxis fundamentada nos princípios da participação e da 

horizontalidade. O processo educativo é orientado pelo educador como um facilitador da 

aprendizagem com o propósito de enriquecer o pensamento, a autogestão, a qualidade de vida 

e a criatividade do participante adulto, visando lhe proporcionar uma oportunidade para que 

alcance a sua auto-realização (Acalá, citado por VOGT & ALVES, 2005, p. 9). 

Para Vogt e Alves (2005), o pensamento andragógico parte de uma visão 

ampliada da pessoa adulta, pois permite ao indivíduo elaborar o conhecimento a partir da sua 

visão de mundo, do ambiente social no qual está inserido, de acordo com a sua experiência de 

vida pessoal, coletiva e institucional. Apoiando-se em Márquez, as autoras destacam que a 

metodologia educativa que sustenta o desenvolvimento dessa perspectiva andragógica é a 

pesquisa-ação participativa, cuja fundamentação reconhece a possibilidade do processo de 

aprendizagem auto-dirigido. Algumas implicações que envolvem a prática educacional, 

seguindo o modelo andragógico, ressaltam que a tarefa do educador com adultos é de ajudá-

los a desenvolver todo o seu potencial. Tal metodologia define o papel do educador como um 

facilitador que provê as condições necessárias para propiciar a aprendizagem. Alguns 

requisitos são fundamentais para impulsionar esse processo e que são adequados à condição 

do Ser na fase adulta de sua vida, conforme recomenda Malcolm Knowles. 

· Clima de aprendizagem. Deve ser preparado cuidadosamente de forma a 

permitir que o espaço físico, a ambientação, os equipamentos, a acústica e a 

iluminação sejam adequados e atraentes; 

· Diagnóstico de necessidades. Deve ser realizado de modo compartilhado com 

os educandos, enfatizando o processo do auto-diagnóstico de suas necessidades 

sobre o que aprender; 

· Formulação de programas. A definição de objetos e conteúdos deve ser de 

forma participativa em função das reais necessidades dos adultos envolvidos; 

· Processo de planejamento dá aprendizagem. Deve envolver os alunos, e o 

educador deve ser o orientador do processo e da pesquisa do conteúdo; 

· Condição da experiência educativa. Deve ocorrer em um processo de mútua 

responsabilidade entre alunos e professor, cabendo a este o papel de fornecer 

adequadas técnicas e materiais à aprendizagem, sendo, portanto, mais um 

catalisador do que um instrutor; 
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· Avaliação de aprendizagem. Como nas demais fases do processo, deve 

ocorrer através do mútuo entendimento em que o educador deve ajudar aos 

educandos adultos a buscarem evidências do processo alcançado, discutindo o 

que facilitou ou o que dificultou a aprendizagem, entre outros aspectos. 

 

2.3.3 Educação para o lazer e a autoformação através do esporte 
 

Esta seção aborda a temática do lazer, focalizando o mundo do adulto e as 

múltiplas dimensões da vida social e cultural. Destaca especialmente o papel do esporte na 

vida cotidiana do adulto, trabalhador, desempregado ou aposentado, evidenciando o processo 

de autoformação humana através das vivências da cultura esportiva. 

A produção científica no campo do lazer começa a ser intensificada a partir da 

constituição de uma comunidade científica internacional, vinculada à Associação 

Internacional de Sociologia – ISA. O Comitê de Pesquisa do Lazer foi criado em 1963, tendo 

como pioneiros Joffre Dumazedier, Max Kaplan, entre outros. Os estudos de Sociologia do 

Lazer conduzidos por Joffre Dumazedier são considerados de importância fundamental para o 

desenvolvimento desse campo de conhecimento em vários países, inclusive no Brasil. 

A sua primeira grande obra foi publicada na França em 1962, reunindo artigos 

divulgados no período de 1955 a 1959. Vers Une Civilisation du Loisir foi publicado no Brasil 

em 1973 com o título de Lazer e Cultura Popular. Ao apresentar a sua obra, Dumazedier 

(1973) vai destacar que “[...]até o ano desta edição, apesar da atualidade dos problemas 

sociais e culturais suscitados pelo lazer, não existe ainda na França, nenhuma obra científica 

que trate desse fenômeno no seu conjunto” (DUMAZEDIER, 1973, p. 11). 

A afirmação de Dumazedier há mais de quarenta anos sobre a inclusão do lazer no 

âmbito das preocupações das ciências do homem e dos intelectuais continua bastante atual: 

 

A idéia de lazer não está, porém, ainda, integrada nos sistemas de 
pensamento que orientam a reflexão dos intelectuais e das pessoas que 
trabalham na área da ação, independentemente de sua posição política [...] 
Muitos estudiosos pensam sobre a sociedade como se não existisse a noção 
de lazer e intelectuais audaciosos, ao buscar novos sistemas que desejariam 
mais próximos da atual realidade, deixam-na de lado (DUMAZEDIER, 
1973, p. 19). 
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Para o autor, tal menosprezo teórico pelo lazer poderia levar a engendrar sistemas 

que na sua origem estariam privados de uma parte da vida. A análise do fenômeno do lazer 

nas diferentes sociedades, em meados do século XX, evidenciava a necessidade de reconhecer 

o lazer em toda sua amplitude e complexidade estrutural, implicado em diversos aspectos da 

chamada sociedade industrial. Nesse contexto de investigação, Dumazedier ressaltava que 

 

O lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida por 
milhões de trabalhadores, possui relações sutis e profundas com todos os 
grandes problemas oriundos do trabalho, da família e da política que, sob 
sua influência, passam a ser tratados em novos termos. [...] Não é mais 
possível elaborar teorias sobre problemas fundamentais, sem antes refletir 
sobre as conseqüências neles determinadas pelo lazer. Chegou o momento 
de tratar seriamente dessa futilidade que alarmou Valéry... 
(DUMAZEDIER, 1973, p. 20). 

 

 

Dumazedier alertava para se compreender o lazer como “uma realidade 

fundamentalmente ambígua” que revela “aspectos múltiplos e contraditórios”. Para o autor, 

deveríamos “desconfiar das definições a priori, das generalizações apressadas e das sínteses 

prematuras”, pois recomendava que antes de filosofar, era preciso observar e situar. Sobre a 

investigação no campo de lazer, cabe ressaltar que a sociologia dos diversos lazeres iniciou 

seu processo de constituição por volta da década de 30, mas a sociologia geral do lazer só 

trinta anos depois começava a se estruturar. 

Sobre o entendimento da palavra lazer, há um fato histórico que marca a adoção 

de um conceito operacional no âmbito de uma comunidade internacional de especialistas em 

lazer. Foi um encontro internacional promovido pela UNESCO, em Annecy, França, no ano 

de 1957, visando estabelecer um plano de estudo comum. Participaram desse evento 

representantes dos seguintes países: França, Dinamarca, Alemanha Ocidental, Holanda, 

Polônia, Suíça, Inglaterra, Bélgica, Itália e Iugoslávia. A definição empírica de lazer adotada 

teve origem em ampla pesquisa com trabalhadores em várias regiões da França, conduzida 

por Joffre Dumazedier. Embora houvesse divergências para aceitar tal definição, o grupo 

concordou com a posição de Joffre Dumazedier: “É preferível abordar as questões 

importantes, mesmo que ainda não tenhamos os meios de resolvê-las, a perder o nosso tempo 

em demonstrar com rigor proposições sem importância” (Dumazedier, citado por 

MAGNANE, 1969, p. 46). 
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A definição aceita como ferramenta de trabalho, formulada no final dos anos 50, 

até hoje continua sendo aceita por muitos estudiosos da área sem considerar as devidas 

limitações que foram apontadas desde o seu surgimento. No Brasil, cinqüenta anos depois, de 

um modo geral, continua-se reproduzindo tal definição sem a crítica necessária para fazer 

avançar não só a própria definição de lazer como também aspectos epistemológicos relevantes 

para a construção de uma realidade social da contemporaneidade do século XXI. Eis a 

definição, traduzida para o português, publicada no Brasil no livro Sociologia do Esporte de 

Georges Magnane (1969, p. 46).  

 
O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode dedicar-se, 
quer para descontrair-se, quer para divertir-se, quer para desenvolver a sua 
participação voluntária, suas informações ou sua cultura, após ter-se 
libertado de todas as obrigações profissionais, familiares ou outras.  
 
 

Essa definição configura três categorias importantes da vivência do lazer que 

corresponde a três funções do lazer que se tornaram amplamente conhecidas como os três 

D’s: descanso, divertimento e desenvolvimento. 

Analisando essas funções do lazer, Dumazedier argumenta que essas três funções 

são solidárias, estando sempre intimamente unidas umas as outras, mesmo quando parecem 

opor-se entre si. Explica o autor que 

 

[...] essas funções acham-se presentes, em graus variados, em todas as 
situações e em relação a todos os indivíduos, podem suceder-se ou coexistir, 
manifestar-se uma de cada vez ou simultaneamente na mesma situação de 
lazer. Às vezes estão de tal modo interpenetradas que se torna difícil 
distingui-las. Na realidade, cada uma delas não passa quase sempre de uma 
dominante (DUMAZEDIER, 1973, p. 34). 

 

Em Sociologia Empírica do Lazer, publicada na França em 1974 e no Brasil em 

1979, Joffre Dumazedier reuniu pesquisas realizadas durante o período de 1953 a 1973. Ao 

discutir as diferentes definições de lazer, o autor agrupa toda a diversidade conceitual em 

quatro grandes categorias. 

A definição nº1 reconhece que o lazer não é uma categoria específica de 

comportamento social. Todo comportamento em cada categoria poderá se tornar lazer, até 

mesmo o trabalho profissional, uma vez que o lazer não é uma categoria, mas um estilo de 

comportamento. Toda atividade pode vir a ser um lazer, pois depende da atitude, valorizando 
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o prazer e o lúdico. Autores como Riesmam, H. Wilensky ou M. Kaplan defenderam essa 

posição no início de suas pesquisas. 

A definição nº2 situa o lazer somente em relação ao trabalho profissional. O lazer 

é identificado com o não-trabalho. Essa definição é encontrada na maioria dos economistas 

que via o lazer como o grande problema das economias avançadas. 

A definição nº3 identifica o lazer com o tempo liberado do trabalho, excluindo as 

obrigações domésticas e familiares. Nessa definição, o lazer abrangeria as atividades sócio-

espirituais e sócio-políticas. Essa noção de lazer aparece nas obras de G. Prudenski e B. 

Gruschin. 

A definição nº4 admite como lazer o conteúdo do tempo orientado para a 

realização da pessoa como fim em si mesmo. Este tempo é um direito social para o indivíduo 

que cumpriu com as suas obrigações profissionais, familiares, sócio-espirituais e sócio-

políticas. Assim, após a liberação das obrigações institucionais, a pessoa conquistaria o tempo 

livre para si mesma, podendo transformar ou não em lazer. 

O último grupo de definições, que considera a vivência do lazer como conteúdo 

de um tempo social conquistado pelo indivíduo após se liberar de todas as obrigações 

institucionais, é atualmente a definição mais aceita entre os estudiosos do lazer. Dumazedier 

(1979) aponta quatro aspectos fundamentais nessa concepção para melhor caracterizar uma 

vivência de lazer: liberatório, desinteressado, hedonístico, e pessoal. 

O caráter liberatório do lazer indica ser uma vivência de livre escolha. Para a 

criança e o jovem, o lazer ocorre principalmente após cumprir suas atividades escolares, 

compromissos familiares e sociais, além do tempo destinado ao cuidado de si como o sono, 

higiene pessoal, alimentação etc. Para o adulto, a referência fundamental é o trabalho 

profissional, além de todas as demais obrigações institucionais e do tempo dedicado aos 

cuidados do corpo e de si mesmo. A existência do lazer está diretamente associada a um 

processo de liberação de atividades e envolvimentos sociais. 

O caráter desinteressado do lazer afasta desse tipo de vivência uma finalidade 

utilitária ou lucrativa. O lazer não pode estar a serviço de um fim material, uma vez que se 

destina ao próprio ser humano, ao seu enriquecimento como pessoa, cujo destino é a 

evolução. 

O caráter hedonístico do lazer traz para esse tipo de vivência o prazer, a alegria. A 

busca de um estado de satisfação é a condição fundamental do lazer. Ninguém se envolve 

com uma atividade de lazer por uma necessidade material ou por um imperativo moral da 
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sociedade. Buscar o prazer e a alegria traduz hoje melhoria da qualidade de vida, 

contrapondo-se às tensões impostas pela vida social nos centros urbanos. 

O caráter pessoal do lazer expressa a diversidade de formas que o indivíduo 

escolhe para satisfazer seus interesses mais particulares. Nesse aspecto, reaparecem as três 

funções do lazer: a descontração, a diversão e o desenvolvimento. O lazer pode oferecer 

possibilidades para a pessoa libertar-se do estresse. O lazer pode permitir a pessoa libertar-se 

do tédio do cotidiano através do envolvimento em atividades culturais. O lazer pode propiciar 

o desenvolvimento humano através de vivências que despertam a superação de si mesmo. 

Em A Revolução Cultural do Tempo Livre, terceira obra de Joffre Dumazedier 

publicada no Brasil em 1994, há um balanço de suas pesquisas até 1988, inclusive sobre sua 

participação na América Latina no período de 1962 a 1964 e depois de 1975 a 1987. 

No Brasil, os estudos do lazer começaram a se expandir no início da década de 70 

com a realização de eventos sobre a temática, principalmente em São Paulo, Curitiba e Porto 

Alegre. Em 1973, criou-se na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre o CELAR – 

Centro de Estudos de Lazer e Recreação que promoveu no ano seguinte o primeiro Curso de 

Pós-Graduação em Lazer e Recreação do Brasil. Em 1975, formou-se uma grande rede 

nacional para a realização do I Encontro Nacional sobre o Lazer, ocorrido no Rio de Janeiro, 

com a presença do sociólogo francês Joffre Dumazedier. A partir desta data, até 1987, o 

pesquisador francês veio todos os anos ao Brasil para participar de cursos, eventos e 

consultorias, principalmente no Sistema Sesc/Senac de São Paulo, além de outras instituições 

(REQUIXA, 1977). 

Atualmente, o espaço de discussão sobre a temática do lazer se concentra nos 

eventos científicos de Educação Física e Turismo e em um evento nacional itinerante, o 

Encontro Nacional de Lazer e Recreação – ENAREL, realizado anualmente e que se encontra 

em sua décima oitava edição. Não existe no Brasil uma comunidade acadêmica nacional que 

trata da temática do lazer, responsabilizando-se por construir diretrizes epistemológicas para 

seu avanço como um campo de conhecimento específico.  

A temática Lazer-Educação tem sido discutida intensamente no âmbito da 

Associação Mundial de Lazer e Recreação – WLRA, principalmente dentro de um dos grupos 

de trabalhos mais dinâmicos, a Comissão de Educação. No Brasil, não há um grupo 

correspondente porque não existe nenhuma sociedade científica filiada a WLRA que a 

represente no Brasil, embora alguns estudiosos brasileiros façam parte dessa Comissão de 

Educação. Nos tradicionais fóruns da área de Educação ainda não há um espaço específico 
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dedicado ao lúdico e ao lazer. Assim, a produção científica sobre a temática lazer-educação se 

encontra dispersa, concentrando-se apenas em universidades brasileiras onde existem grupos 

de pesquisas que abordam o lazer associados a Pós-Graduação em Ciências Humanas. 

Em 1993, foi realizado em Jerusalém, Israel, um Seminário Internacional WLRA 

de Educação para o Lazer, organizado pela Comissão de Educação da Associação Mundial 

de Lazer e Recreação, pelo grupo de Educação para o Lazer da Associação Européia de Lazer 

e Recreação – ELRA, pela Associação de Lazer e Recreação de Israel – ILRA e pela 

Universidade Hebraica de Jerusalém, cujo objetivo foi elaborar uma Carta dirigida aos 

governos, às organizações não-governamentais e às instituições de ensino sobre o significado 

e os benefícios do lazer e da educação para e pelo lazer. A Carta tomou por base os progressos 

alcançados nos documentos já existentes que tratam do fenômeno do lazer, destacando os 

seguintes: (a) Declaração de Malta sobre o Direito da Criança ao Jogo; (b) Carta Pedagógica 

do Tempo Livre, da Associação Européia de Lazer e Recreação, em 1976; (c) Carta para o 

Lazer, da Associação Mundial de Lazer e Recreação, em 1981; (d) Carta de Otawa sobre 

Promoção da Saúde, em 1986; (e) Declaração sobre Lazer, Turismo e Meio Ambiente, do 

Congresso da WLRA, em Sidney/Austrália, 1991. A Carta da WLRA de Educação para o 

LAZER foi referendada pelo Conselho da WLRA, no Congresso Mundial de Lazer, em Jaipur, 

Índia, em 1993 (WLRA, 1995). 

A finalidade da Carta da WLRA de Educação para o Lazer é também orientar os 

agentes de educação, incluindo as escolas, a comunidade e as instituições envolvidas na 

capacitação de recursos humanos, sobre os princípios nos quais poderão se desenvolver 

políticas e estratégias de educação para o lazer. A Carta entende o lazer como 

 

[...] uma área específica da experiência humana com seus próprios 
benefícios; incluindo liberdade de escolha, criatividade, satisfação, diversão 
e aumento de prazer e felicidade, abrange formas amplas de expressão e de 
atividades cujos elementos são tanto de natureza física quanto intelectual, 
social, artística ou espiritual (WLRA, 1995). 
 

 
A Carta ainda destaca que o lazer é um meio privilegiado para o desenvolvimento 

pessoal, social e econômico; que o lazer promove a saúde e o bem-estar geral oferecendo uma 

variedade de oportunidades que possibilitam aos indivíduos e grupos escolherem atividades e 

experiências que se adeqüem às suas próprias necessidades e preferências; que o lazer é um 

direito humano básico, como educação, trabalho e saúde; que o lazer deve ser facilitado pela 
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provisão de condições básicas de vida; que o lazer não pode ser separado de outras metas de 

vida; que o lazer pode contribuir para aliviar a insatisfação, o estresse, o tédio presentes na 

vida cotidiana da maioria das pessoas; que o lazer está exigindo demandas de bens e serviços 

e as sociedades devem se preparar para atendê-las. 

A Carta definiu como meta da educação para o lazer nas escolas propiciar aos 

estudantes em seus diversos níveis a alcançar uma qualidade de vida desejável através do 

lazer, “obtido pelo desenvolvimento, conhecimento e aptidões de lazer através do 

desenvolvimento pessoal, social, físico, emocional e intelectual”, tendo impacto na família, na 

comunidade e na sociedade como um todo. 

Para alcançar as metas de educação para o lazer na sociedade, a Carta destaca 

algumas competências necessárias para este profissional: 

1. Entender o papel do lazer no meio humano em desenvolvimento; 

2. Entender as tendências emergentes sociais, ambientais, técnicas e de 

comunicação, e chegar a conclusões, tendo em vista suas implicações nas 

ofertas de serviço de lazer; 

3. Interpretar e integrar o papel da educação para o lazer em diversos ambientes 

profissionais da sociedade, por exemplo, escolas, meios esportivos, clubes 

recreativos, centros culturais, pólos turísticos, mídia e outras agências 

importantes para a área de lazer; 

4. Garantir que a educação para o lazer complemente, intensifique e se relacione 

com outras competências importantes como programação, planejamento, 

administração e liderança comunitária; 

5. Entender a diversidade etnocultural da sociedade no planejamento de serviços 

de educação para o lazer; 

6. Desenvolver os conhecimentos interculturais e a capacidade de aplicar esses 

conhecimentos a programas de lazer, esporte, cultura, mídia e turismo; 

7. Entender o papel da educação para o lazer na promoção do desenvolvimento 

humano (questões relacionadas a sexo, idade, segmentos especiais da 

população) em uma sociedade pluralista de mudanças rápidas. 

Em 1998, novamente em Jerusalém, Israel, mais um evento internacional 

promovido pela WLRA foi realizado para dar continuidade às discussões sobre a temática do 

lazer-educação. O Seminário WLRA de Lazer, Educação e Desenvolvimento Comunitário teve 
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como objetivo ampliar as propostas contidas na Carta da WLRA de Educação para o Lazer 

(WLRA, 2003). 

No Brasil, entre os estudiosos que têm se dedicado à temática do lazer educação 

podemos destacar Luiz Octavio Lima Camargo e Nelson Carvalho Marcellino (CAMARGO, 

1992, 1998; MARCELLINO, 1983, 1987, 1990). 

Educar para o lazer é acima de tudo educar para a autonomia do usufruto do lazer 

como um bem social, cultural e existencial. O que fazer para construir essa educação quando 

o conteúdo do lazer é o esporte? Necessariamente temos que adentrar a um campo axiológico 

extremamente complexo que exige ampla visão epistemológica do educador-pesquisador e ao 

mesmo tempo firme posição ontológica no sentido da evolução humana, ou seja, na 

perspectiva de uma humanescência concreta. 

Na discussão sobre os valores do lazer, Dumazedier (1976, p. 39) vai destacar a 

necessidade de se focalizar os valores criativos do lazer nas políticas educacionais. Sobre a 

temática, assim se expressa o autor: “[...] o lazer como um tempo de criação permanente de si 

mesmo, pelo desenvolvimento do corpo, desenvolvimento das aptidões manuais, 

desenvolvimento da sensibilidade artística, pelo desenvolvimento da curiosidade intelectual, 

desenvolvimento da sociabilidade”. 

O problema maior é fazer a educação assumir sua tarefa para procurar transformar 

os valores destrutivos e os valores conformistas presentes hoje na cultura esportiva em valores 

criativos que perspectivam a construção de novos saberes que possam ser corporalizados em 

vivências esportivas significativas, plenas de sentido humanescente.  

Uma educação para o lazer que focalize as vivências esportivas deverá centrar-se 

na complexidade axiológica que envolve o esporte na contemporaneidade, procurando 

ultrapassar os aspectos materiais que o caracterizam como um bem de consumo privilegiado 

para penetrar nos aspectos ontológicos que contribuem para o desenvolvimento humano 

solidário. Uma educação assim concebida apostará na capacidade autoformativa de um novo 

esporte e de uma nova cultura esportiva. 
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CAPÍTULO 3 - SOBRE OS OBJETIVOS DE UMA ANDRAGOGIA DO  

    ESPORTE 

 

 

Este capítulo discute os objetivos propostos para a Educação Física de Jovens e 

Adultos com base nos depoimentos do grupo investigado focalizando o esporte como 

conteúdo da cultura corporal de movimento, tendo como principal pressuposto teórico a 

corporeidade que articula as dimensões da sensibilidade, da ludicidade, da criatividade na 

perspectiva de desenvolvimento da humanescência. 

 

3.1 SOBRE A APRENDIZAGEM DE SABERES PARA UMA ANDRAGOGIA DO 

ESPORTE 

 

Os objetivos apresentados na proposta de Diretrizes Curriculares para a Educação 

Física de Jovens e Adultos (DCEFEJA) foram assim adaptados para atender ao propósito 

metodológico de focalizar o esporte como conteúdo da cultura corporal de movimento: 

 

1.  Promover vivências esportivas inclusivas; 

2.  Valorizar os benefícios das vivências da cultura esportiva; 

3.  Discutir o fenômeno do esporte na sociedade contemporânea;  

4.  Refletir sobre o papel das vivências esportivas no tempo livre para a qualidade 

de vida; 

5.  Abordar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal através das vivências 

esportivas; 

6.  Analisar criticamente os valores sociais implicados nas vivências esportivas. 

 

A seguir, apresentamos a configuração teórico/metodológica básica de cada 

categoria estruturante que define cada um dos seis objetivos principais formulados para a 

Educação Física de Jovens e Adultos através da mobilização dos conteúdos esportivos. 

Após tal configuração, realiza-se uma discussão com base nos depoimentos dos 

entrevistados sobre aquele tópico específico que se refere aos saberes adquiridos na formação 

acadêmica; em bolsas de pesquisa ou extensão; em estágios; em cursos ou eventos; na 

autoformação; e na experiência profissional.  
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3.1.1 Vivências esportivas inclusivas  

 

A inclusão tem sido considerada um dos princípios norteadores na prática 

pedagógica da Educação Física de um modo geral, e também no caso específico do trabalho 

educativo com Jovens e Adultos através de vivências esportivas. Esse princípio torna-se 

efetivamente fundamental quando se pretende que a Educação Física cumpra o seu papel ao 

ser inserida na Educação de Jovens e Adultos, conforme preconiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a área. 

Historicamente, as vivências esportivas na escola (ou não) sempre privilegiaram 

procedimentos seletivos de exclusão institucional e socialmente aceitos ao longo de séculos. 

No Brasil, a pirâmide esportiva divulgada e estimulada na década de 70 reforçou o modelo 

que considera a pratica esportiva na escola a base para o surgimento dos talentos esportivos 

capazes de poder representar o país em um futuro próximo em competições internacionais, e 

assim poder realizar o sonho da nação olímpica. 

A concepção dominante de seleção e exclusão presente nas práticas esportivas na 

atual sociedade não deve ser uma preocupação só para a escola, mas cabe aos educadores 

encontrar meios adequados para construir uma ação educativa através do esporte que 

privilegie o princípio de inclusão ao apoiar, estimular, valorizar, promover e acolher o aluno 

como Ser humano em todas as suas dimensões ontológicas, respeitando, sobretudo, qualquer 

tipo de diferença biológica, social, cultural, política, religiosa, entre outras. 

Promover vivências esportivas inclusivas na Educação Física de Jovens e Adultos 

deve procurar integrar e inserir todos os alunos através do trabalho educativo com os 

conteúdos esportivos. Todos devem ser contemplados com vivências esportivas que 

valorizem as sensibilidades do corpo; os sentidos da autopreservação; a multiplicidades de 

relações interpessoais; as possibilidades do desenvolvimento da auto-estima; a diversidade de 

formas de auto-realização. 

A seguir, apresentamos e discutimos as afirmações dos participantes do grupo 

investigado quando indagados sobre os saberes que mobilizariam para promover vivências 

esportivas inclusivas na Educação Física de Jovens e Adultos adquiridos durante a formação 

acadêmica.  

 

EGRESSO 1  

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 
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Os saberes que adquiri na formação acadêmica vieram de algumas 
disciplinas, não especificamente para o campo de adultos, porque na 
graduação não se falava em campo de adultos. Sempre eram voltados para 
crianças e adolescentes. Mas algumas disciplinas passaram bem a questão 
dos jogos cooperativos como vivências inclusivas. Algumas disciplinas como 
Corporeidade e Sociedade, Recreação e até mesmo em Metodologia das 
Habilidades Motoras Básicas se viu muito sobre práticas corporais e 
práticas esportivas inclusivas. Na minha autoformação procurei em alguns 
livros, até pela minha experiência profissional, quando fui estagiária no 
Projeto Nova Descoberta, no Instituto Ayrton Senna, que a gente também 
trabalha muito com essa questão dos jogos cooperativos, porque é um 
projeto que trabalha educação pelo esporte. Então, não é o simples fato do 
esporte pelo esporte. A gente busca sempre algo mais. Então, na minha 
autoformação alguns livros que eu pesquisei foi o livro do próprio Instituto, 
o livro também com o título Jogos Cooperativos, que o autor, não me lembro 
agora, mas esses dois livros eu pesquisei bem nessa área. Quanto a outros 
cursos, nunca fiz cursos assim sobre práticas inclusivas, a não ser que 
nesses outros cursos entrassem os cursos de formação que a gente fazia no 
Instituto Ayrton Senna.  Então aí, com certeza, a gente viu muitas vivências 
esportivas inclusivas. Num curso que eles fazem de seis em seis meses para 
novos educadores que entram no projeto, aonde vem um pessoal capacitado 
lá de São Paulo e passam novas vivências pra gente estar discutindo aqui no 
dia-a-dia do projeto e aplicando com as crianças. Já na minha 
autoformação lembro-me de ter usado a internet, eu pesquisava muito, por 
atuar no Projeto Nova Descoberta sempre era freqüente a minha pesquisa 
sobre esse conteúdo, jogos cooperativos. E quanto à experiência 
profissional, aqui no Instituto a gente trabalha muito as competências, 
valores que os jovens e as crianças levarão pra vida toda. Então, acho que 
dentro dessas competências e desses valores que a gente vê que têm no 
projeto, essas vivências, esses saberes vão ajudar na formação dessas 
crianças. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na disciplina Metodologia das Habilidades Motoras Básicas, a professora 
sempre procurava fazer jogos em grupos. Acho que justamente pra ter essa 
preparação entre os alunos. Outra disciplina também que eu via muito isso 
era no Handebol. Engraçado, que era bem competitivo, mas o professor 
sempre tentava levar a gente não pro lado da competição, o que é meio 
difícil, até pela competitividade de cada um, mas ele sempre tentava levar a 
gente para o lado da cooperação do jogo, tentava sempre colocar sempre 
um aluno mais fraco pra trabalhar essa questão da cooperação. Nos cursos 
realizados no projeto Instituto Ayrton Senna, todas as atividades que faziam 
se voltavam para a questão da inclusão. Quando a gente trabalhava muito a 
individualidade no jogo, aí na hora da discussão os professores sempre 
colocavam: ‘não, mas por que isso? Por que não a gente trabalhar de uma 
outra forma com as crianças, já que essa forma enfatiza tanto a 
individualidade, vamos trabalhar mais a cooperação’. No contexto do 
projeto Ayrton Senna as atividades eram sempre bem inclusivas. Na minha 
autoformação, até enquanto eu fazia pesquisa, aqui quando eu trabalhava 
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no Instituto, também eu sempre procurava assim nos sites atividades que 
fossem cooperativas, que trabalhassem essa questão da cooperação, da 
ajuda, do respeito mútuo entre os participantes da atividade. E na 
experiência profissional, também aqui no projeto, é o que a gente nem 
sempre consegue, mas do que a gente tenta fazer, trabalhar a questão do 
companheirismo, deles estarem unidos, não ter atividades tão individuais. 
No esporte fica complicado trabalhar o corpo, porque cada um já tem a sua 
individualidade, assim, a sua competitividade individual. Então a gente tem 
que trabalhar com cada um, pra eles cooperarem mais, ajudarem mais, é o 
que a gente sempre tá tentando fazer. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Os desafios acadêmicos aqui apresentados pelo Egresso 1 enfatizam a educação 

através do esporte e não simplesmente o ensino de esportes. As fontes principais desses 

saberes são a prática e a autoformação do referido egresso. O saber curricular se situa mais no 

âmbito da informação, enquanto a sua experiência de estágio possibilitou um conhecimento 

referenciado em uma realidade concreta em busca da descoberta de bases teórico-

metodológicas que assegurem princípios para vivenciar no esporte experiências inclusivas. A 

auto-avaliação parece adequada ao argumento evidenciado. 

Com relação à prática, ao vivenciado, a aprendizagem foi focalizada na crítica ao 

valor dominante no esporte que é a competição pela competição, buscando fazer uma reflexão 

sobre a necessidade da inclusão nas vivências esportivas.  Sua auto-avaliação se deve aos 

saberes adquiridos nos cursos que fez com a orientação do Instituto Ayrton Senna, por 

defender valores que subsidiam práticas sensíveis, lúdicas, criativas, geradoras de vivências 

inclusivas, tornando possível respostas apropriadas para superar um fazer mecanicista. Parece, 

portanto, adequado o autoconceito atribuído a esse repertório específico vivencial sobre a 

inclusão em atividades esportivas. 

 

EGRESSO 2 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Posso citar os saberes para desenvolver vivência esportiva inclusiva como 
aqueles adquiridos na disciplina de Portadores de Deficiência.  Aprendi 
alguma coisa também nas disciplinas de Metodologia das Habilidades 
Motoras Básicas e Psicologia da Educação Física e Psicologia da 
Educação. Com o estágio no Parque das Dunas consegui aprender também 
um pouco sobre a questão da inclusão ao desenvolver trilhas. É com relação 
ao estágio curricular no final do curso não foi tão assim, no local que eu 
trabalhei foi mais com pessoal menor, mais assim. Eventos e cursos também 
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foi assim pouca experiência. Na autoformação não me recordo de ter ido 
buscar esse conhecimento. Quanto à experiência profissional, até agora, 
depois de formado, tem casos de pessoal, de crianças e adolescentes também 
com dificuldades, gordíssimos, mais meninas que não gostam de jogar tal 
coisa por preconceito, mas aí a gente sempre dá um jeitinho, eles acabam 
participando, né... até também por experiência na  Universidade, na 
graduação, e de grupo de pesquisa, até por eu ter experiência já de algum 
tempo, assim de um ano ou dois, que a gente passa estagiando em escola e 
consegui essa experiência de incluir todos de uma forma que todos 
participem da atividade esportiva. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Isso. Experiências eu posso citar a própria disciplina; outro trabalho que 
nós fizemos na disciplina Psicologia da Educação também foi um trabalho 
que nós fizemos também, foi uma tarde na praia de Ponta Negra e o grupo 
ficou com o grupo de futebol. Nós fizemos um trabalho para ver como é que 
o pessoal abordava, o grupo que estava na aula, pra jogar uma bola, bater a 
famosa peladinha na praia. Então, o grupo era eu mais três pessoas, a gente 
montou as traves, pegou uma bola, se reuniu assim no centro pra tentar uma 
estratégia pra ver como é que ia convidar o pessoal pra participar do jogo. 
Só que nem precisou, porque, enquanto a gente tava reunido, já começou a 
chegar gente: - Ei, posso participar? E aí foi, e daí quando a gente 
terminou, falamos que era da Universidade, pessoal gostou, achou legal, 
interessou, até discutiu com a gente uma coisa dentro do projeto, assim de 
bolsa de ensino, de extensão, né? Posso citar mais uma vez a experiência do 
Parque das Dunas, muita gente que achava que chegava lá: - não eu não 
agüento. - não, mas vamos caminhando, devagarinho, não precisa se 
apressar, vamos num ritmo devagar, vamos respirando, fazendo 
alongamento, aquecimento, se for o caso a gente dá uma paradinha, 
descansa, respira, bebe uma água. Todo aquele... né?, contexto pra a pessoa 
não se sentir de fora, excluída daquela atividade, sempre junto com o grupo. 
É, dentro do estágio tive essa experiência com os portadores de deficiência, 
com crianças; também no estágio curricular, numa turma de iniciação do 
voleibol, tinha um garoto que era muito agitado, tinha meio problemas 
assim pra acompanhar, então o professor sempre dava, assim, aquele 
jeitinho pra ele participar, incentivava. Até aprender alguma coisa, de como 
levar a criança que não tá muito interessada assim a participar. É, a gente 
cursa até num sei, assim, e pela experiência, também experiência agora, 
depois de formado, tem uma turma agora que tem um garoto que tem 13 
anos, pesa cento e não sei quantos quilos, num queria jogar o futebol, - 
Vamos participar? Vamos, entra, participa, pega a bola, vamos chutar no 
gol? Acabou que ele entrou no jogo, incentivando, ele foi, acabou que foi o 
artilheiro do jogo, fez os dois gols. Golaço e gostou da aula de educação 
física e sempre participa. E sempre participa agora, brincando com a gente 
- professor não vou conseguir. - Vamos lá que você consegue. Vamos 
tentando. Faça assim, assim, vá lá... Tente fazer. E estimulando a ele sempre 
fazendo uma coisa que dê pra ele conseguir e vai lá e consegue, está sempre 
participando das minhas aulas. Sem problema nenhum. Participando. 
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. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Os Saberes apresentados ao Egresso 2 em algumas disciplinas do curso foram 

relevantes, produtivas e criaram energia nova, principalmente aquelas dedicadas aos 

portadores de necessidades especiais. No entanto, saberes mais específicos como “inclusão 

em trilhas e participação inclusiva” foram trabalhados em estágios, um em Parque Ecológico 

e outro na Escola. Na realidade, a construção de saberes para a inclusão em vivências 

esportivas vem da experiência no estágio nas tentativas do professor para fazer acontecer a 

participação inclusiva, ou seja, de um saber da prática educativa dentro e fora da escola, 

      Essa concepção remete à aquisição dos saberes considerando a tipologia utilizada 

por Tardif, que apresenta fontes de aquisição relacionadas à história de vida, à família, à 

escola, às instituições formadoras, às experiências pessoais, aos materiais didáticos e à 

prática. De acordo com essa tipologia, os saberes do Egresso 2 possuem várias fontes de 

aquisição e diferentes modos de integração. 

Quanto às vivências esportivas de inclusão experienciadas durante a formação 

acadêmica, ressalta a “inclusão no futebol de praia”, atividade curricular vivenciada como 

tarefa acadêmica, desenvolvida pela disciplina de Psicologia ofertada ao curso de Educação 

Física, além de ter vivenciado a inclusão nas trilhas e a participação inclusiva em estágios 

que realizou.  

Para o Egresso 2, ter uma prática é ter experiência, é possuir saberes construídos 

durante a formação acadêmica. É na prática educativa que os saberes são colocados à prova. 

Assim, adquirem validade ou não. Por isso, a experiência nos estágios que realizou consiste 

para o Egresso 2 o principal fator de sua aprendizagem. 

 

EGRESSO 3 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Quanto à graduação, cursei algumas disciplinas que contextualizavam com 
a questão do adulto no esporte mais a parte teórica que é quando Paulo 
Freire fala da educação dos adultos “de pé no chão também se aprende a 
ler”, e isso contribuiu bastante. Também no Parque das Dunas, que eu 
participei do projeto de extensão, lá a gente trabalhava com adultos, não 
necessariamente no esporte, mas trilha pode se considerar também um 
esporte.  No estágio não tive experiência, curso e eventos também não e na 
autoformação não procurei ler muito nessa área. 
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. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Eu trabalho com adultos de diversas empresas e entra na minha experiência 
profissional, estou sempre passando a questão da saúde. Há dois anos 
comecei a trabalhar com Ginástica Laboral que é diretamente com adultos. 
Na bolsa de pesquisa eu vivenciava nas trilhas, fazíamos recreação. Estágio 
curricular eu também tive no Parque das Dunas. Na minha autoformação li 
muito pouco sobre isso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 3 menciona um saber curricular apresentado por algumas disciplinas do 

curso para a questão do adulto, mas não assinala nada sobre a inclusão social do adulto em 

vivências esportivas. Sua experiência em estágio permitiu compreender a participação do 

adulto em trilhas ecológicas.  

Sobre as vivências esportivas experienciadas com a perspectiva da inclusão, o 

Egresso 3 cita sua experiência no estágio com trilhas ecológicas, que contempla a 

heterogeneidade dos grupos participantes em atividades de lazer no Parque das Dunas. 

Também destaca a sua experiência com adultos através da “ginástica laboral”, mas não faz 

nenhum comentário sobre inclusão social. Para esse tópico vivencial, o Egresso 3  reconhece 

que leu muito pouco sobre o assunto no tempo destinado à autoformação. 

Apesar dos saberes curriculares que foram destacados por algumas disciplinas no 

curso de formação, o Egresso 3 acredita que a formação se faz vivendo e discutindo as 

experiências. Tal concepção pode ser percebida na narrativa quando reconhece que leu muito 

pouco sobre o assunto, porém viveu muito como experiência.  

 

EGRESSO 4 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Algumas disciplinas que cursei passaram um pouco disso, principalmente, 
as disciplinas específicas dos esportes como Natação, Handebol, no caso da 
Recreação também, elas trabalhavam a questão da inclusão do adulto no 
esporte, dava bem ênfase, na verdade não só do adulto e, sim no contexto 
geral do ser humano. Quanto às bolsas de ensino e pesquisa ou extensão, eu 
trabalhei com estágio no Parque das Dunas que não era ligado diretamente 
ao adulto, mas trabalhava num contexto geral onde tínhamos contato com o 
adulto quanto à vivência deles no esporte e em atividades inclusivas. É... 
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Também na Unimed, no Projeto de extensão que também trabalhava, 
embora fosse voltada à verificação de pressão, cintura quadril, mas voltado 
pra o lado de aferições, tínhamos oportunidade também de ver e trabalhar 
com essas pessoas a inclusão quanto à atividade física, independente do seu 
contexto, de sua situação. No Sesc também tive um estágio de dois anos, 
foram dois anos no Sesc. Também era um projeto, saiu de um projeto de 
extensão, o Sesc foi um estágio curricular, ele trabalhou, lá se trabalhava 
com natação, era grupo misto, mas a inclusão do adulto, onde eu pude ver 
também as dificuldades que tinha do professor para conduzir a prática, 
porque também vinham os medos, os receios e aí a necessidade da inclusão 
que foi já voltando pra graduação, à medida que os próprios professores 
deram durante as aulas, exemplo natação (Raimundinho), ele trabalha de 
forma que o aluno, a gente não dê ênfase ao que se queira, mas sim com o 
que o aluno possa dar. Possa fazer isso independente da sua faixa etária. E 
outros eventos que eu vinha participar, foram vários, já que o meu trabalho 
é ligado à inclusão. Como por exemplo, natação terapêutica que traz o 
aluno, independente da sua idade, embora o alvo tenha sido maior, o que eu 
tenha dado tenha sido mais infantil e terceira idade, mas todo ele traz uma 
necessidade da pessoa no esporte, porque no caso muitos procuram o 
esporte trazendo pra terceira idade por questões de orientação médica que 
precisa ir, é necessário, e depois eles se encontram e não saem mais e daí 
então eles rompem suas dificuldades e se incluem dentro da atividade. 
Autoformação, no caso a minha autoformação, ela tá ligada à inclusão do 
esporte, como eu já falei, e a procura em Internet, procura em livros, artigos 
publicados, sempre procurando uma renovação, sempre buscando algo 
novo. E experiências profissionais. As minhas experiências profissionais, 
todas elas foram ligadas a grupos especiais, na qual eu sempre procurei 
trazê-los ao/ a inclusão social. Esses grupos especiais, sempre, em sua 
grande maioria terceira idade, crianças portadoras de necessidades 
especiais, aí entra também gestante, entra diabético, onde essas pessoas..., 
procurando trazê-las pro esporte, respeitando suas limitações, procurando 
tirar delas o máximo, dentro do que elas pudessem me dar. 
 

 
. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 
 

Na graduação. Na graduação, as vivências esportivas que eu tive foram 
poucas. É, algumas das que eu posso citar foi a natação, que eu participei 
de forma bem integral, me desenvolvi. Também no atletismo, é tanto que no 
atletismo eu cheguei até a me descobrir. Quanto a bolsa de ensino, pesquisa 
e extensão, tive no Parque das Dunas também a recreação que por tá 
envolvida, também participava. Estágio curricular eu também tive, no caso 
levando pra natação, porque embora fosse um estágio, eu procurei 
aprender, mas praticando. Então, eu tive uma vivência bem... Eu vivenciei 
bastante, no caso a natação, a musculação também quanto ao estágio. Na 
minha autoformação, como falei, depois de, ligando a graduação, depois de 
determinadas disciplinas como natação e atletismo, eu me descobri nesses 
dois. Então, mas também não cheguei a procurar muita coisa a respeito, até 
porque não tava muito ligado ao meu interesse. E experiências profissionais 
com vivências esportivas foram poucas. Foram muito poucas. 
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. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 4, algumas disciplinas do curso, como Natação, Handebol e 

Recreação, destacaram a importância da inclusão do adulto no esporte, embora não mencione 

nenhum saber específico relacionado a essa temática. Sua experiência no estágio lhe propiciou 

vivências de “inclusão em trilhas”. No estágio curricular no SESC, pôde atuar na natação com 

grupo misto e assim conhecer a “natação inclusiva”. Destaca que suas experiências 

profissionais sempre foram com grupos especiais, incluindo terceira idade, gestante, 

diabéticos. Sua autoformação através de cursos e eventos está voltada para a inclusão, 

destacando a natação terapêutica. Seus estudos autoformativos também se concentraram na 

temática da inclusão social. Observa-se que os saberes apresentados sobre a temática da 

inclusão através do esporte foram construídos, principalmente, fora do ambiente curricular de 

formação acadêmica, ou seja, através das experiências de estágio, da atuação profissional e da 

autoformação.  

          A construção de saberes é permanente e se faz de diversas formas e em 

diferentes lugares, tendo assim um sentido mais amplo, abrangendo toda a vida. O Egresso 4 

possui uma concepção de formação ampla que engloba conhecimentos adquiridos em vários 

ambientes e de diferentes formas. Sua auto-avaliação, atribuindo-se o conceito BOM, parece 

adequada, uma vez que registra que sempre procurou adquirir conhecimentos durante a sua 

formação profissional, buscando as mais diversas fontes de aquisição de saberes. 

As vivências esportivas de inclusão foram experienciadas no curso através das 

disciplinas de Natação e Atletismo, destacando a natação inclusiva. Além disso, vivências de 

inclusão em atividades esportivas foram experienciadas no estágio do Parque das Dunas com 

trilhas ecológicas. Destaca os saberes curriculares, saberes provenientes de sua própria 

experiência educativa no ambiente de vida, na prática com grupos especiais, bem como na 

experiência com os idosos.  

Sua avaliação para o seu repertório de vivência é REGULAR, considerado 

adequado pelo que apresentou, uma vez que sua aprendizagem foi ratificada pelas suas 

experiências profissionais, mostrando-se bastante crítico e consciente da responsabilidade 

educativa. 
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EGRESSO 5 
 
. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, tive disciplinas como natação, a gente trabalhou com 
portadores de necessidades especiais e o professor nos ensinou que eles 
necessitam dessa integração. Geralmente se discrimina o gordo, o feio, o 
fraco, o portador de deficiência física, e isso nos levou a ter uma nova visão 
de que todos merecem ser incluídos, seja no esporte, na vida ou na 
sociedade. Eu não tive bolsa de extensão, mas fiz alguns cursos de extensão 
que a faculdade promove, tanto na UFRN, quanto a que eu iniciei que é a 
Salgado de Oliveira no Rio de Janeiro. Estágio curricular foi no Colégio 
Municipal Professor Zuza. Lá trabalhei com alunos da sétima série que vem 
de uma classe social desprovida de recursos financeiros, fiz um trabalho de 
socialização, pois eles apresentam disparidade de idade entre 13 a 18 anos. 
A minha autoformação procurei outras fontes como Internet, fontes 
literárias. E assim o fiz para que eu pudesse ter uma base melhor e 
conseguir exercer minhas funções. Quanto às experiências profissionais, sou 
Militar, trabalho com a natação e trabalho de resistência muscular, onde os 
militares precisam de uma destreza física para poder exercer suas funções 
no cotidiano.  

 
. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na natação, tivemos prática dos portadores de necessidades especiais. Aqui 
na UFRN tivemos prática em Desenvolvimento motor com o professor 
Bosco, no qual a gente trazia criança para fazer laboratório e depois 
trouxemos adultos e fizemos o laboratório no ginásio da UFRN. Na 
Marinha, a gente trabalha com o pessoal de natação, sou mergulhador 
profissional, lá temos curso de natação e de salvamento, o qual sou um dos 
instrutores. Lá trabalho com o pessoal fazendo exercícios, para que eles 
tenham destreza e resistência física o suficiente para que possa salvar a si 
mesmo e outra pessoa necessite, no caso um afogamento.  

 
 
. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Os saberes destacados pelo Egresso 5 apontou para a “natação inclusiva” na 

formação acadêmica e para a “socialização” na experiência de estágio curricular. Com relação 

às vivências esportivas de inclusão, novamente cita a disciplina de Natação com a abordagem 

para grupos com necessidades especiais. Quanto à sua autoformação, procurou fontes 

bibliográficas, sem especificar um referencial teórico. Na sua formação acadêmica, os 

professores valorizaram muito os saberes curriculares como também o saber da experiência 

vivenciada nos estágios curriculares, e considera que os saberes experienciais são 
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fundamentais para o saber ensinar. Tanto para os saberes como para as vivências, a sua auto-

avaliação é o conceito BOM, o que não corresponde com o apresentado, quando o mais 

adequado seria o conceito Regular para ambos. 

 

EGRESSO 6 
 
. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, vi em diversas disciplinas a preocupação com a exclusão na 
turma, por exemplo, mas nunca com maior profundidade em termos de 
conhecimentos e experiências. Nas práticas esportivas, na disciplina 
Metodologia das Habilidades Pré-Desportivas sempre estava incluindo o 
aluno para participar. Não trabalhei com bolsa, mas acompanhei durante 
dois semestres como monitor voluntário, em trabalho voltado para a 
terceira idade, a perda de peso. Participei de cursos e eventos voltados para 
academia, personal trainner. Na autoformação, procuro ler livros mais na 
minha área de atuação. 

 
 
. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, várias disciplinas foram voltadas ao esporte. Os professores 
falavam mais da educação motora e da iniciação, mas na questão do adulto 
em si não foi trabalhado. No estágio, trabalhei com crianças, e outros 
cursos foram voltados para musculação área de meu interesse.  
 
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 6, houve no curso uma preocupação com a exclusão social, mas 

sem aprofundamento. Com adultos, teve experiência com um trabalho para a terceira idade. 

No entanto, sobre vivências esportivas de inclusão não especificou. Sua autoformação foi 

mais voltada para o trabalho em academias. Sobre as vivências esportivas de inclusão não 

especificou nenhuma situação. O Egresso 6 destaca sua autoformação como uma fonte de 

saber que vai construindo saberes experienciais no exercício de sua prática e de suas funções, 

desenvolvendo saberes específicos com base no seu trabalho e no conhecimento do seu meio. 

Mesmo reconhecendo o seu distanciamento com a temática em questão, avalia o seu 

repertório de saberes como BOM e de vivências como REGULAR, o que seria mais adequado 

se atribuísse Fraco e Muito Fraco respectivamente. 
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EGRESSO 7 
 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, não houve nenhuma disciplina que abrangesse com ênfase a 
prática esportiva inclusiva. O que se percebe é que alguns professores 
podem ter comentado ou colocado algumas situações. No primeiro momento 
me recordo de Metodologia das Habilidades Motoras Básicas que cursei. 
Nada específico, o professor apenas comentava algumas situações. Na bolsa 
de extensão e bolsa de pesquisa, nenhuma das duas promoveu vivências 
esportivas inclusivas. No estágio curricular não foi percebida a necessidade 
de intervenção no sentido de inclusão como exemplo, deficientes ou outra 
limitação. Em cursos e eventos, assisti no Congresso Nacional de Atividade 
Física e Saúde, e foi a única conferência que eu vi sobre o assunto, mas 
precisamente, com Síndrome de Down. Quanto à experiência profissional, 
até aqui não tive nenhum aluno; eu trabalho em Academia e ainda não 
apareceu a necessidade de se trabalhar com a inclusão, contudo, tem uma 
aluna de sessenta e cinco anos que o meu maior desafio agora é mantê-la na 
atividade física. Então, considero isso uma vivência inclusiva.   

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte:  

 
Na graduação, com relação aos saberes, eu não tive nenhuma vivência. A 
não ser uma vivência prática na disciplina Metodologia das Habilidades 
Motoras Básicas. No projeto de extensão eu participei do Projeto de 
Ginástica Laboral, então, não sei se encaixa no contexto em que estamos 
discutindo, mas o projeto era voltado a funcionários da UFRN. No estágio 
curricular, não tive experiência, pois não houve situações que pedissem a 
inclusão. Na autoformação, nunca procurei estudar de forma mais 
direcionada esse assunto, não esteve no escopo dos meus estudos. 

 
 
. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

Dos saberes adquiridos durante o curso sobre a inclusão através do esporte, 

nenhuma disciplina do curso aprofundou a temática. No seu estágio curricular, alega que não 

existiu a necessidade de intervenção no sentido de inclusão. Destaca apenas uma palestra que 

assistiu em um evento científico sobre Síndrome de Down. Em relação às vivências 

esportivas, destacou sua experiência profissional com uma pessoa idosa de mais de 65 anos, 

afirmando que o seu maior desafio foi mantê-la na atividade física. Destaca que a ginástica 

laboral é uma temática dedicada aos adultos. Sua avaliação poderia muito bem ser Fraco e 

Muito Fraco, respectivamente, pelo que apresentou no seu relato.  
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EGRESSO 8 
 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, vi um pouco só disso. Algumas disciplinas que se trabalhava 
um pouco isso, em algumas disciplinas práticas, como recreação, 
desenvolvimento motor. Mas eu vim aprender mais com experiências fora, 
com estágios, com cursos. Lembro que passei um tempo no parque, onde 
aprendi muitas coisas. Principalmente essa coisa de trabalhar um pouco da 
timidez, a auto-estima, questão de corpo, cursos que fiz fora, congressos, 
CONAF, cursos de hidromassagens.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte:  

 
Eu sempre gostei de trabalhar dentro do limite de cada um, então na 
graduação eu sempre procurava ver esse lado que não exigia esse 
comportamento. E procurava dar uma adaptada nisso, mas eu vim aprender 
mais na minha prática, nos cursos que realizei, apresentando trabalho em 
congressos. Teve vivências lá no Parque das Dunas, que a gente via muito a 
questão da inclusão, vendo a corporeidade do participante, da auto-estima, 
principalmente com o adulto.  
 
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 8 destacou que as disciplinas de Recreação e Desenvolvimento Motor 

desenvolveram algumas atividades práticas sem contextualização teórica, afirmando que 

presenciou muito pouco esses saberes no curso de Educação Física. Lembra de sua atuação no 

estágio do Parque das Dunas quando trabalhou a “inclusão em trilhas”. Com relação às 

vivências, também cita objetivamente o caso da experiência que teve no Parque das Dunas, 

destacando a importância da auto-estima. Para o Egresso 8, mesmo assim, o espaço 

acadêmico experienciado foi referência para sua caminhada, explorando ao máximo as 

oportunidades oferecidas. Sua avaliação para os seus repertórios de saberes e vivências foi 

Bom; seria mais adequado se o referido Egresso considerasse Fraco para ambos.  

 
EGRESSO 9 
 
. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 
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Adquiri esses conhecimentos em algumas disciplinas, mais especificamente 
na disciplina educação física adaptada, que foi a que mais nos levou para as 
áreas diferenciadas, essa questão da inclusão. E as outras, eu poderia citar, 
que nos deram subsídios, conhecimento teórico, mas sem levar para esse 
campo da inclusão. Não tive nenhum contato com bolsa de ensino e 
extensão. Estágio curricular, o único que eu tive foi no projeto segundo 
tempo do Governo Federal, no guarapes, uma comunidade bastante carente, 
onde eu trabalhei o futsal e o handebol, com meninos e meninas de 8 a 12 
anos. Com cursos e eventos só trabalhei com a parte de fitness. A minha 
autoformação eu sempre procurava embasar com pesquisas na internet, 
leituras de livros. Experiências profissionais, a única que tenho são essas do 
estágio na área do futsal e o projeto segundo tempo. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: MUITO BOM 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Durante as disciplinas de Handebol, Atletismo, Natação, onde tive contato 
maior na área esportiva, tivemos diversas aulas das mais variadas possíveis, 
que nos capacitaram a trabalhar, não como treinadores, mas trabalhando a 
partir da iniciação. E com relação à bolsa não tive, e a autoformação com 
leituras de livros, o estágio do projeto segundo tempo. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 9 destaca a disciplina Educação Física Adaptada como fonte de saber 

sobre vivências inclusivas. Ressalta também sua experiência no Projeto Segundo Tempo do 

Governo Federal, no Guarapes, uma comunidade carente, identificando uma prática esportiva 

no handebol e futsal, desenvolvida com os princípios da competição. A complexidade dessa 

prática requer um movimento de busca constante por conhecimentos. Essa busca está presente 

no cotidiano do Egresso 9 que procura suprir a ausência de alguns conhecimentos de sua 

formação profissional. O curioso é que sua avaliação tanto para o saber sobre as vivências 

esportivas inclusivas como para a prática do repertório de vivências inclusivas é o conceito 

MUITO BOM, quando as evidências mostram que não passaria de um conceito Fraco para 

ambos de acordo com a sua argumentação.  

 
 
EGRESSO 10 
 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 
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Ao longo de nosso curso tivemos a oportunidade de vivenciar vários 
esportes, dentre eles, os das disciplinas complementares, como no Voleibol, 
no Karatê, o Futsal, a Ginástica. E dentro de todas, o que tiramos de mais 
importante seria a preocupação com a interação dos alunos, com a inclusão 
de cada um pra promoção da qualidade de vida e buscar que os alunos, por 
mais que tenham diferenças, procurem se conscientizar de seu corpo, 
procurem ter um direcionamento para uma melhor qualidade de vida, saúde 
bem-estar e tudo mais. Não participei de pesquisa de extensão e nem de 
bolsa. Com relação ao estágio curricular, tive a oportunidade no colégio 
Nossa Senhora da Neves, onde lá trabalhamos com o 2º ciclo do ensino 
fundamental e a preocupação do orientador era de promover essa prática, 
essa esportiva inclusiva que procurasse combinar com os objetivos 
educacionais do esporte. Com relação aos cursos e eventos, não tive muitas 
experiências, fiz alguns promovidos pela universidade aqui, mas não 
cheguei a participar em congressos em outros estados. Com relação à 
autoformação, eu pesquisei, procurei buscar a respeito de cada disciplina, 
mais na internet, que tem um material bem rico sobre o assunto. Com 
relação à experiência profissional, eu tive algumas oportunidades. Lá no 
interior procuro sempre me envolver com a sociedade, buscando ajudar o 
pessoal que trabalha com educação física. Infelizmente, lá não tem gente 
formada em educação física, do Estado nem do Município, e sempre que 
eles participam de eventos aqui, como os jogos esportivos escolares, a gente 
procura auxiliar de alguma forma, coordenando, buscando soluções para os 
problemas que eles encontram, quando chegam aqui na capital. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte 

 
Em algumas disciplinas que cursei com o professor Pereira, com o Ágrio, 
Larissa, nos mostrava a importância da consciência do corpo, de se 
trabalhar o conhecimento do corpo com os alunos. Com relação à área 
desportiva, teve disciplinas muito interessantes como a natação, o futsal, 
embora seja mais voltado pra o esporte de rendimento. Bolsa de ensino e 
extensão não tive. O estágio curricular foi muito rico. Participei só de 
alguns eventos realizados aqui na própria UFRN. Na autoformação 
procurei adquirir livros, pesquisas na internet. Experiência profissional, fui 
técnico da equipe de futebol feminino da UFRN, fomos ao Jub’s, fora do 
Estado e quando estou de ferias procuro interagir com o pessoal de lá que 
trabalha na área. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Sobre os saberes adquiridos para promover vivências esportivas inclusivas, o 

Egresso 10 menciona a preocupação dos professores do curso de Educação Física em várias 

disciplinas com a “integração dos alunos” e com a “consciência corporal”. Com relação às 

vivências, sua experiência de estágio curricular em escola oportunizou desenvolver uma 

“prática inclusiva”. As experiências vividas durante o curso tiveram um significado especial, 
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considerando que muitos professores procuraram explorar conhecimentos relacionados com o 

ser humano. Sua avaliação atribuiu REGULAR para os saberes e BOM para as vivências. 

Essa diferença mostra a sua confiança nos saberes da experiência adquiridos no estágio 

curricular que desenvolveu no Colégio Nossa Senhora das Neves, quando afirma que esse 

momento foi muito rico para sua formação acadêmica.  

 

EGRESSO 11 
 

. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
A questão da inclusão no esporte e a aprendizagem motora, logo no início 
do curso eu vi na disciplina de Aprendizagem Motora e desenvolvimento 
motor. As disciplinas discutiam pouco sobre isso, mas a que mais 
contextualizou foi Atletismo com os deficientes físicos, ainda assim foi 
subjetivo por não termos vivências e contato com essas pessoas deficientes.  
Não tive bolsa de ensino e extensão. Fiz estágio e lá o professor se 
preocupava com a questão da inclusão. Fiz congresso na área de 
musculação e hidroginástica, mas foi bastante falada a inclusão do idoso 
nessas modalidades. Prevenção às doenças e manutenção da qualidade de 
vida do idoso. Na autoformação, busquei leituras com mais freqüência no 
estágio. Algumas disciplinas deixam a desejar sobre o enfoque dessa 
inclusão esportiva. Quanto a experiência profissional percebi que durante 
algum tempo consegui desmistificar as diferenças dentro da escola 
municipal para poder promover essa vivência esportiva inclusiva. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, a disciplina de voleibol se preocupou com a evolução dessa 
vivência esportiva. No estágio, vivenciei um campeonato de atletismo que a 
participação era integral de todos os alunos. Na autoformação, vivenciei 
mais isso por ter sempre participado de esportes.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 11 destaca algumas disciplinas que desenvolveram saberes curriculares 

relacionados com a inclusão na prática esportiva, todavia referendamos a forma como a 

disciplina de Atletismo trabalhou a inclusão, discutindo possibilidades para os deficientes 

físicos. Quanto à participação em cursos e eventos, destacou a inclusão do idoso na 

musculação e na Hidroginástica.  No estágio, foi valorizada a “inclusão do idoso”. Sua auto-
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avaliação não reflete a realidade de seu repertório de saberes e vivências, ainda muito pobre 

para contextualizar uma vivência inclusiva no esporte. 

 
 
EGRESSO 12 
 
. Sobre os Saberes de Inclusão Através do Esporte: 

 
Na graduação, as disciplinas de portadores de necessidades especiais e 
educação física adaptada mostraram a importância das atividades físicas 
inclusivas, principalmente relacionadas ao esporte, os professores 
contextualizaram com boas referências bibliográficas. Na disciplina de 
natação se discutiu muito sobre as práticas inclusivas existem muitas 
pessoas que são deficientes, mas nem por isso deixam de estar excluídas  da 
sociedade; elas se superam cada vez mais. Não deixa sua deficiência ser um 
fator limitante, sempre procura se inserir na sociedade, aumenta sua auto-
estima. Essa disciplina foi muito importante porque contextualizou e nos deu 
fundamento para uma discussão acadêmica. Na bolsa de estudo não tive 
essa experiência. No estágio curricular trabalhei com educação física 
escolar e sempre procurei fazer com que os alunos participassem das aulas. 
O professor tem que evitar que um aluno se sobressaia dentre os demais, 
tentando mostrar que todos são capazes e tirar o espírito competitivo. 
Cursos e eventos, não tive sobre isso. Autoformação, buscamos sempre as 
pesquisas e as informações divulgadas na internet, procurando sempre esse 
saber. Experiência profissional foi num colégio bem competitivo que visava 
resultados. Pra incluir aquelas pessoas que não têm aptidão esportiva fica 
difícil, porque o colégio cobra muito resultado. Então se tenta convencer o 
aluno a procurar outro tipo de esporte.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências de Inclusão Através do Esporte:   

 
Na disciplina metodologia das habilidades motoras básicas participamos de 
uma aula na praia, onde foi proposta uma atividade de futebol, jogando 
homens e mulheres. Mas como os homens são naturalmente mais fortes e 
habilidosos que as mulheres, foi proposto que se alternassem os 
participantes, misturando os dois sexos em cada time, ou seja, passamos a 
ter equipes formadas por homens e mulheres. Foi uma experiência muito 
interessante, naquela atividade sentimos a participação de todos, era um 
envolvimento total das pessoas, percebemos também que ali poderíamos 
propor outras maneiras de jogar o esporte, com novos desafios e muita 
sensação. Na bolsa de ensino não tive nenhuma experiência. No estágio 
curricular também trabalhei com a pratica do esporte, buscando a inclusão 
na aplicação das atividades, de forma que não ficasse ninguém de fora da 
aula. Quanto aos cursos e eventos, não participei de nenhuma vivência que 
caracterizasse essa abordagem de inclusão social. Na autoformação, 
sempre busquei na internet e contatos com outros profissionais e leitura de 
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vários artigos dos congressos. Já na experiência profissional, enfatizamos 
sempre dar oportunidade a todas as crianças para a participação. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 12, além das duas disciplinas específicas voltadas para grupos 

especiais, a Natação também discutiu saberes curriculares, contextualizando práticas 

inclusivas. No estágio curricular na escola, destaca a sua prática pedagógica, enfatiza a 

“participação de todos os alunos nas suas aulas”, destacando uma abordagem inclusiva. Sobre 

as vivências esportivas de inclusão experienciadas durante o curso, aponta o futebol na praia 

jogado por homens e mulheres sem preocupação com desempenho. Seu relato contextualiza a 

necessidade de uma redefinição de uma postura acadêmica das disciplinas obrigatórias do 

curso de Educação Física em fundamentar saberes necessários para uma prática acadêmica 

inclusiva.  

 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

A partir dos relatos analisados, pode-se verificar que os saberes adquiridos na 

formação acadêmica dos egressos para promover vivências esportivas inclusivas não se 

evidenciam como tendo sido assegurados no contexto de sua formação por se apresentar de 

forma fragmentada, uma vez que os relatos, na maioria das vezes, fazem referência para 

especificidades da natureza das disciplinas cursadas.  Dessa forma, percebe-se nos 

depoimentos dos Egressos ser muito restrito o repertório de saberes adquiridos na formação 

acadêmica, não revelando uma compreensão mais ampla da concepção de vivência inclusiva 

ou até mesmo de inclusão social que os fizessem reconhecer o sentido e o significado de 

vivências esportivas inclusivas, que devem permitir a participação de todos, respeitando as 

diferenças e valorizando o ser humano como unidade. A compreensão que apresentam de 

inclusão limita-se apenas a realização de jogos cooperativos e de atividades esportivas que 

minimizam o sentido competitivo. 

Portanto, pode-se inferir que existe uma descontextualização do processo de 

formação dos investigados com questões emergentes presentes na sociedade como a 

necessidade de se trabalhar com vivências inclusivas, considerando que as diversas disciplinas 

trabalham de forma isolada, enfatizando a técnica e a educação do movimento sem discutir o 

ser humano, razão maior da ação educativa. 
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Ao se questionar os egressos para que fizessem uma auto-avaliação sobre o seu 

repertório de saberes adquiridos durante a sua formação acadêmica para alcançar o objetivo 

de promover vivências esportivas inclusivas, numa classificação entre muito bom, bom, 

regular, fraco e muito fraco, um Egresso considera como Muito Bom o seu repertório de 

saberes para desenvolver esse objetivo, enquanto que seis disseram que consideravam Bom, e 

cinco afirmaram ser regular. 

Por sua vez, quando destacamos o quadro auto-avaliativo das vivências esportivas 

experienciadas na sua formação acadêmica, identificamos que um Egresso conceitua como 

Muito Bom, sete consideram como Bom, três como Regular e um afirma como Fraco. 

Considerando que os relatos analisados mostram que os saberes e as vivências 

experienciadas para promover vivências esportivas inclusivas foram pouco trabalhados na 

formação acadêmica de graduação, nota-se uma contradição quando se cruza esta evidência 

com os dados da questão da auto-avaliação, uma vez que nenhum Egresso afirma na auto-

avaliação que seu conceito foi muito fraco, mas somente um afirma seu conceito como Fraco, 

e os demais como Regular, Bom e Muito Bom. 

Entretanto, não foi dispensada maior atenção, salvo algumas iniciativas 

particulares, ao tema vivências esportivas inclusivas pelos egressos participantes dessa 

pesquisa. 

 

3.1.2 Valores da cultura esportiva 

 

Ao considerar o esporte conteúdo da cultura corporal de movimento, naturalmente 

amplia-se a noção de vivência esportiva que ultrapassa a prática motora do esporte. O 

entendimento de cultura esportiva abrange não só a prática do esporte, mas a assistência aos 

espetáculos esportivos e também a informação sobre as mais variadas expressões do 

fenômeno esportivo na atual sociedade. 

Conforme as Diretrizes para a Educação Física de Jovens e Adultos, recomenda-

se que é necessário criar condições para que os alunos possam apreciar e desfrutar de 

espetáculos esportivos e manifestações culturais regionais e locais com o propósito de 

valorizar essas respectivas produções culturais, ampliando assim o conhecimento histórico e 

cultural sobre o fenômeno esportivo, como também aprimorando o olhar estético para a 

criação e para os criadores da cultura esportiva. 

Para Dumazedier (1980, p. 118), deve-se aprender a viver a cultura esportiva, 
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[...] seja pela prática – uma cultura de praticantes, seja pela preparação à 
assistência ao espetáculo – uma cultura de admiradores, de aficionados como 
os da música, do teatro, do artesanato. Para aqueles que vão ser praticantes, 
procura-se desenvolver, como lazer, os aspectos da prática do esporte; para 
os outros, o objetivo da educação esportiva é desenvolver as qualidades 
necessárias à assistência ao lazer esportivo. 

   
 

 Sobre a cultura esportiva dos praticantes, Dumazedier apresenta três 

questionamentos fundamentais. Primeiro: A atividade esportiva prepara realmente sua 

inserção em todos os ciclos de vida? Segundo: A atividade esportiva na escola predispõe de 

fato à formação dos espectadores críticos ao espetáculo esportivo? Terceiro: O que ocorre 

com a atividade esportiva na escola de forma que 75% dos alunos não pratiquem mais esporte 

quando deixam a escola? Para o autor, as respostas a essas questões podem parecer normais, 

mas o autor considera tais constatações um “escândalo”. Sugere então que  

 

[...] o primeiro passo para dar desenvolvimento a uma nova cultura 
esportiva, é questionar os conteúdos programáticos das atividades esportivas 
escolares e os responsáveis por sua aplicação; em seguida, demonstrar que 
existe uma contradição entre os métodos de aplicação desses conteúdos e os 
resultados que se pretendiam obter (DUMAZEDIER, 1980, p. 118).  

 

Com relação ao desenvolvimento de uma cultura de admiradores do espetáculo 

esportivo, Dumazedier enfatiza que essa educação deve ser 

 

Antes de tudo, uma iniciação à poesia do espetáculo esportivo, uma abertura 
à poesia dos gestos, dos movimentos dos grupos; em segundo lugar é uma 
formação do espírito crítico relativo à qualidade do jogo, à atitude dos 
jogadores, do público, dos tipos, do meio social, etc.; supõe exercícios de 
critica ao espetáculo, da mesma maneira que se faz a um texto literário, ou a 
uma peça de teatro (DUMAZEDIER, 1980, p. 124). 

 

 A seguir, discutimos as afirmações dos participantes do grupo investigado 

quando indagados sobre os saberes que mobilizariam para alcançar o objetivo de valorizar os 

benefícios das vivências da cultura esportiva na Educação Física de Jovens e Adultos. 

 

EGRESSO 1  

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 
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Na graduação o que sempre a gente via sobre a cultura esportiva, com o 
professor Figueiredo, na disciplina de Atletismo, ele sempre levava alguns 
vídeos de competições pra gente tá analisando. Ele mostrava exatamente a 
cultura do esporte, falava sobre a cultura esportiva. Outro professor que 
também levava vídeos pra gente analisar era Bosco, nos jogos de handebol, 
pra mostrar a questão da violência que tem no esporte, como ela é tratada 
em jogos oficiais. Aqui também no Instituto se falava sobre a cultura 
esportiva, mas como é uma coisa que a gente trabalha mais a parte de 
educação do esporte. Na minha autoformação, por eu gostar de basquete, eu 
sempre pesquisei sempre mais a minha área de basquete, assim, em relação 
à cultura esportiva. Nos outros esportes só quando os professores pediam lá 
alguma coisa que eu fazia pesquisa, mas pra mim mesmo eu sempre 
procurei mais saber da cultura do basquete. E na experiência profissional 
também, por trabalhar aqui no projeto com o basquete. Por isso que eu 
sempre estive buscando mais conhecimento sobre essa área, porque eu 
trabalhava com basquete aqui no projeto, então sempre é bom saber, né, um 
pouco do que você está trabalhando. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 

 
Na graduação não lembro de nenhuma. Agora em outros cursos, nos cursos 
que a gente fez aqui no Instituto, uma atividade que a gente fazia era uma 
espécie de queimada, que cada pessoa era um país e quando você queimava 
uma pessoa, essa pessoa tinha que falar, dentro do país, alguma coisa da 
cultura do esporte desse país. A única coisa que me vem à cabeça é isso. De 
autoformação não tenho nenhuma informação e quanto à experiência 
profissional, só esses cursos ligados aqui, aos cursos do Instituto.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

 Os saberes curriculares adquiridos nas disciplinas de Atletismo e Handebol sobre 

cultura esportiva foram limitados e não conseguem apresentar saberes que possam ser 

identificados como necessários para desenvolver vivências que valorizem os benefícios da 

cultura esportiva. Porém, sua experiência em estágio desenvolvido pelo Projeto de Extensão 

da UFRN, Projeto Nova Descoberta, conveniado com o Instituto Ayrton Senna, permitiu 

compreender os benefícios da cultura esportiva. Com relação às vivências experienciadas em 

outros cursos que fazia pelo Instituto Ayrton Senna, relata uma vivência que enfatiza os 

saberes da cultura esportiva, ampliando a noção de vivências esportivas que ultrapassa a 

prática motora do esporte. 
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EGRESSO 2 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
A gente sempre viu a parte de incentivar o pessoal com relação à parte de 
saúde, né? Saúde, bem-estar, qualidade de vida, prevenção de doenças, a 
gente sempre vem vendo isso dentro de algumas disciplinas, né? Teve uma 
disciplina, que eu não estou lembrando o nome, onde o professor Beto 
Cabral falava muito dessas questões que mencionei antes. As próprias 
disciplinas das modalidades de Voleibol, Basquetebol, Futsal e Natação 
sempre levaram tentando mostrar os benefícios que podem trazer, 
especialmente, a disciplina da natação por aí. Então assim, dentro da 
graduação, com relação a essa cultura esportiva, eu vi muito pouco, logo no 
começo do meu curso, a disciplina de Folclore fez esta contextualização, 
embora não trabalhando com esse termo de cultura esportiva. Experiência 
com o frevo, a história do frevo de Pernambuco, com a capoeira, fizemos 
uma aula sobre a capoeira bem interessante, o pessoal gostou muito... Que 
eu me lembro foram mais essas duas, tentamos fazer uma aula com 
maracatu, danças típicas aqui da Região Natal, né?  Dentro do Projeto de 
extensão vivemos experiências de coco de zambê, caracterizado como dança 
e tudo o mais. E dentro de Estágio curricular não foi tão rico. A experiência 
profissional a gente ver também essa parte da... posso citar a capoeira 
também, tem muito aluno meu que quer fazer a capoeira. - Não sei lá. Acabo 
às vezes falando alguma coisa que não é próprio, mas que eu tenho que dar 
história da Capoeira, de onde é que veio, essas coisas da cultura. Sobre esse 
tipo de coisa assim, né? 

 
. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 

 

Na graduação é um ponto que eu posso citar bem no início também a 
disciplina de história, de Filosofia, até Antropologia nós podemos ter visto 
alguma coisa. Agora faz bem, bastante tempo mesmo, mas com certeza 
lembro de textos que nós pegamos falando de cultura esportiva tudo mais. 
Na disciplina de Filosofia bem no início do curso. É posso citar, né, já falei 
sobre a minha vivência mesmo, investi, caracterizei como, num sei como é 
que fala, como coco de zambê pra fazer a dança do coco de zambê que aqui, 
tipo aqui em Natal, foi um evento aqui no parque das dunas. No estágio 
também não foi muito visto isso. É, também não no curso e eventos. É, 
autoformação posso até também livros, Internet, pesquisando a gente 
sempre chega, encontra alguma coisa que tem a ver com isso e ver que 
realmente é importante. E com relação à experiência profissional, a própria 
experiência, agora que eu tô passando com o meu trabalho em duas classes 
diferentes. Eu tô fazendo um trabalho com o pessoal do sexto ano dentro da 
educação física que eu passo, tô passando um histórico da modalidade pra 
eles. No caso em uma das escolas que eu tô, passei sobre o histórico do 
Basquete. Coisas interessantes do histórico do basquete pra eles saberem 
como se deu a criação, o que houve, o que aconteceu naquela época pra, é 
eles verem como é que surgiu da necessidade de surgir um novo esporte 
como o basquete para atender o que eles precisavam na época. E com a 
proximidade da Copa do mundo trabalho com o pessoal menor com relação 
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aos países, né? Eles estão pesquisando, buscando. Fui na sala, passei e 
deixei esse trabalho para eles, no outro dia já uns com livro falando sobre o 
esporte, sobre o futebol, sobre o País em si. Procurando bandeira e tudo. E 
por aí vai. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

A fala do Egresso 2 nos remete às práticas acadêmicas de alguns professores que 

fazem referência à cultura esportiva, destacando a disciplina de Folclore e argumentando que 

a referida disciplina abordava conteúdos da cultura esportiva, contextualizando o frevo e a 

capoeira como saberes curriculares. Com relação às vivências experienciadas, cita sua 

experiência profissional na qual desenvolve um trabalho em uma escola pública, criando 

condições para que os alunos possam dialogar com os valores da cultura esportiva. Para sua 

auto-avaliação define o conceito REGULAR para os saberes e BOM para as vivências 

experienciadas, embora destaquemos que o mais adequado seria Regular para ambos. 

 

EGRESSO 3 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
É, na graduação a gente viu muitas disciplinas mostrando a importância de 
se ter saúde em relação ao esporte e em outras esferas de experiências 
esportivas como academia, parque, fazendo uma renovação, recreação. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 
 

Tive muitas disciplinas práticas enfocando a criança, ensinar a criança, mas 
nada que não se possa fazer para adultos. Na bolsa de pesquisa, já citei 
anteriormente no Parque das Dunas, onde a gente trabalhava com trilhas. 
Na experiência profissional sempre trabalhando com adultos e facilitando o 
aprendizado.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa  

 Para o Egresso 3, a noção sobre Cultura Esportiva está relacionada com algumas 

disciplinas que destacavam a importância da saúde. Com relação às vivências experienciadas, 

destaca as atividades desenvolvidas no Parque das Dunas, mas sem aprofundar qualquer 
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informação. Para sua Auto-avaliação, enfatiza o conceito REGULAR para ambos; no entanto, 

o conceito Fraco seria mais adequado. 

 

EGRESSO 4 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
É, na graduação ficou bem claro, a exemplo no atletismo, quando Romilson 
levou a gente a preparar uma competição de atletismo de rua. Ele fez toda 
uma ligação do contexto do atletismo e depois fez com que a gente 
organizasse esse campeonato e levasse a desenvolvê-lo. Quanto à bolsa de 
ensino, pesquisa e extensão, eu não tive tantas experiências. Não me lembro 
das disciplinas terem trabalhado essa vivência, noção de cultura esportiva. 
No estágio curricular, também não.  Em Cursos ou eventos que participei 
não vivenciei essa discussão. O mesmo falo em relação a minha 
autoformação que também ficou a desejar quanto à isso. E experiência 
profissional também ligada à vivência da cultura esportiva foi pouca.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 

 
É, como teve no atletismo, também teve na disciplina de recreação que 
fomos fazer atividades fora com determinados grupos e sempre levava esse 
esporte, a cultura do esporte. E procurando levar isso até grupos de baixa 
renda e contextualizar como isso acontecia. No próprio, pronto, no próprio 
trabalho do Parque das Dunas também tínhamos isso. Porque 
procurávamos, fazíamos trabalhos pra população e trabalhava com o 
esporte, a cultura do esporte. Estágio curricular, essa cultura do esporte ele 
apareceu sim, quando eu fui estagiar numa escola pública e, nessa escola 
pública, a cultura esportiva, ela tava bem presente, principalmente, quando 
levava à divisão, a divisão de alunos que tinham, por exemplo, as meninas, 
no caso lá, essa cultura do esporte, lá era a queimada, e os meninos corriam 
pro futebol, que isso já é intrínseco a sociedade. O social impõe. É, na 
minha autoformação, o meu conhecimento, ele não é muito vasto a respeito, 
mas ele dá uma noção até pela questão do dia-dia. Determinadas coisas traz 
a nós a questão do esporte quanto ao social. Isso é encontrado na Internet, 
revista, coisa do tipo. E minha experiência profissional, ela é muito pouca, 
porque na verdade só aconteceu no período da graduação e bolsa de 
estágio. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa  

Para o Egresso 4, a disciplina Atletismo contextualizou uma vivência esportiva 

que permitiu a participação da comunidade, ressaltando o seu entendimento da Cultura 

Esportiva pela valorização da participação esportiva desvinculadas dos resultados. Não se 
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identifica no seu relato qualquer referência a saberes específicos relacionados com a cultura 

esportiva, advindo da autoformação, de bolsa de extensão, do estágio curricular ou mesmo da 

sua experiência profissional. Com relação às vivências experienciadas, destaca as disciplinas 

de Atletismo e Recreação quando levavam o esporte para as comunidades carentes. Sobre a 

bolsa de extensão, relata sua participação no Parque das Dunas, considerando tal abordagem 

como significativa. O seu estágio curricular foi desenvolvido em uma escola pública onde 

presenciou a valorização que os alunos expressavam em respeitar as diferenças e 

características relacionadas ao gênero presente nas atividades desenvolvidas, destacando 

dessa forma a presença da cultura esportiva nessa escola. Sua auto-avaliação registra o 

conceito FRACO para os saberes e REGULAR para as vivências, sendo aceitável essa sua 

avaliação pelo que apresentou em seu relato. 

 

EGRESSO 5 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
Na graduação, eu praticamente não tive muitas oportunidades para 
construir saberes para buscar esse objetivo de valorizar os benefícios da 
cultura esportiva, pois apenas algumas disciplinas, como Corporeidade e 
Sociedade e Recreação, trabalharam com essa dimensão de cultura 
esportiva, mostrando a importância do indivíduo praticar e valorizar o 
esporte de forma diversificada, como lazer, estilo de vida saudável e mesmo 
se interessando por conhecer melhor outros esportes que não pratica.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 
 

Tem a natação que é utilitária, que a gente faz tanto na piscina como em 
mar aberto. A gente trabalha para que a pessoa saia com a condição 
necessária para salvar uma vida.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 5 destaca que tem dificuldade para identificar alguns saberes 

relacionados com a Cultura Esportiva, pois apenas algumas disciplinas, como Corporeidade e 

Sociedade e Recreação, trabalharam com essa dimensão, mostrando a importância do 

indivíduo praticar e valorizar o esporte de forma diversificada. No entanto, não apresenta em 

seu relato saberes adquiridos na formação acadêmica que possam contextualizar valores 
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sociais da Cultura Esportiva que ultrapassem a prática motora do esporte. Apresenta dessa 

forma pouco conhecimento para uma reflexão que o faça perceber que o entendimento da 

Cultura Esportiva abrange não só a prática do esporte, mas também a assistência aos 

espetáculos e a informação sobre as mais variadas expressões do fenômeno esportivo. Não 

apresentou relatos quanto a sua experiência profissional e sua autoformação. Com relação às 

vivências experienciadas, citou a natação utilitária sem uma justificativa para essa abordagem. 

Quanto à sua auto-avaliação, estabelece o conceito FRACO para os saberes e BOM para as 

vivências, embora no máximo, deveria reconhecer Fraco nos saberes e Regular nas vivências. 

 

EGRESSO 6 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
Na graduação, os esportes locais foram falados. Tivemos trabalho com o 
pessoal do Projeto Nova Descoberta, atletismo, natação, com Yoga, 
trabalho com bolsa e pesquisa, não me envolvi dentro da universidade. 
Durante o meu estágio, trabalhei com esporte dentro da escola. A 
autoformação sempre foi voltada à minha área de trabalho. A experiência 
profissional não tem muito a ver com a questão do esporte. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 
 

Dentro da graduação, tivemos várias disciplinas, Handebol, Voleibol, 
Futsal com Beto Cabral, sempre estava falando dos benefícios que a 
atividade física traz em relação ao estado físico da pessoa, tanto emocional, 
quanto físico e condicionamento geral, a forma de estar dentro da 
sociedade, de estar interagindo com os outros. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 6, houve no curso uma preocupação das disciplinas esportivas em 

destacar os esportes regionais com o propósito de valorizar a cultura local, mas sem 

aprofundamento. Durante o estágio curricular procurou desenvolver o esporte dentro da 

escola, sem registrar saberes que justificassem essa prática no espaço educacional. Sobre as 

vivências experienciadas, não citou nenhuma vivência esportiva. No entanto, ressaltou as 

disciplinas Handebol, Voleibol, Futsal que sempre estavam mencionando os benefícios das 

atividades físicas, valorizando os aspectos do condicionamento físico, demonstrando que 
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desconhece os reais valores da cultura esportiva. Mas, mesmo assim, quando realiza a sua 

auto-avaliação, identifica o conceito REGULAR para os saberes e BOM para as vivências 

esportivas, o que não corresponde ao abordado, sendo adequado o conceito Fraco para ambos. 

 

EGRESSO 7 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
Na graduação, foi explanado saberes em mais de uma disciplina mesmo de 
forma superficial, não foi aprofundado, nem disponibilizado uma 
bibliografia que pudesse embasar isso melhor, são as disciplinas Qualidade 
de vida com Lindomar, Filosofia da Educação Física, Desenvolvimento 
Motor. Quanto à bolsa de ensino, acredito que não somente a cultura 
esportiva, mas também a questão da atividade física relacionada à saúde, 
inclusive a Literatura como fundamentação. Relacionado à atividade física e 
saúde tenho procurado em livros, artigos para minha autoformação. A 
cultura esportiva está incluída indiretamente no que venho estudando. E 
sobre minha experiência profissional tenho pouco tempo, portanto, não 
tenho adquirir (Sic) saberes suficientes para valorizar os benefícios das 
vivências da cultura esportiva.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 

 
Mais especificamente, boa parte das disciplinas que cursei teve algumas 
vivências práticas, sim; agora, o quanto elas contribuíram para o objetivo 
sugerido é que eu me questiono, não sei se contribuiu de forma satisfatória. 
Com relação às bolsas no curso de extensão, estávamos ministrando 
atividade física para os funcionários e contribuiu sim. No estágio curricular, 
de forma indireta, talvez. Como a gente lida com atividade física, acredito 
que sim, a cultura esportiva tem está incutido na nossa prática profissional. 
Os eventos que tenho participado, vi mais aspectos teóricos e estudos 
relacionados à saúde, mas vivências esportivas nesses eventos não 
contribuiu (Sic) muito. Na autoformação, vejo que agora estou procurando 
me aprofundar mais nos estudos e vivenciando para valorizar a vivência. 
Como autoformação procurei me aprofundar. Nas disciplinas, a questão da 
prática atendendo aos objetivos da disciplina e não atendendo esse ponto 
específico. Venho vivenciando para poder proporcionar para outras 
pessoas. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 7, esse saber foi apresentado de forma superficial e sem 

aprofundamento teórico por várias disciplinas, destacando as disciplinas de Filosofia da 

Educação Física, Desenvolvimento Motor e Atividade Física e Qualidade de Vida. Mas 
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mesmo assim, afirma que a Cultura Esportiva está incluída indiretamente no que vem 

estudando e ao mesmo tempo revela uma compreensão limitada dos valores sociais da Cultura 

Esportiva, ratificando suas considerações quando afirma que tem pouco tempo de formado e 

ainda não adquiriu saberes suficientes para valorizar os benefícios da Cultura Esportiva. Em 

relação às vivências esportivas experienciadas na graduação, afirma que as disciplinas não 

atendem a esse ponto especifico e que na sua autoformação está procurando estudar bastante 

para valorizar as vivências. Porém, na sua auto-avaliação considera o conceito BOM para os 

saberes e REGULAR para as vivências esportivas experienciadas, quando deveria reconhecer 

o conceito Fraco para ambos. 

 

EGRESSO 8 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
Na graduação, a gente ver um pouco disso na disciplina de recreação e logo 
no início do curso também temos alguma aulas práticas que mostram a 
capoeira, algumas danças. Nas minhas aulas procuro trazer um pouco 
disso, mas é meio difícil porque as aulas são na água, mas a gente procura 
sempre falar um pouco disso, tá mostrando, lendo algo sobre isso. Pergunto 
sempre a meus alunos o que fizera (Sic) no fim de semana, incentivo a irem 
a apresentações. E em relação aos cursos também conheço poucos, nunca 
fui atrás disso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 
 

Na graduação, eu resistia muito a estas coisas, eu ia atrás até certo 
momento, mas depois sempre negava um pouco disso. Já em relação a 
cursos, a prática, eu sempre procurei incentivar determinados momentos, 
dependendo do local. Hoje na minha experiência profissional procuro 
estimular, mas cada um dentro do seu limite, pois trabalho com pessoas 
especiais, estimulo, mas nem sempre dá pra gente tá fazendo esse gancho 
em relação a alguma coisa 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 8 destaca que viu no inicio do curso de Educação Física algumas 

danças e destaca a disciplina de Recreação sem apresentar uma contextualização teórica para 

essa afirmação.  Quanto aos saberes adquiridos na formação acadêmica para valorizar a 

Cultura Esportiva, não é possível reconhecer como sendo assegurado na formação acadêmica 
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como também em nenhum outro momento da sua vida profissional, pois afirma enfaticamente 

“que nunca foi atrás disso”. E mesmo assim, ainda atribuiu na sua auto-avaliação, o conceito 

BOM para os saberes e BOM para as vivências esportivas, embora tenhamos que considerar 

que esse Egresso deveria reconhecer como adequado o conceito Fraco para ambos. 

 

EGRESSO 9 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
Quando passei a ter esses conhecimentos, minha prática melhorou muito, 
passei a ter mais contato com os professores, ter tempo de conversar, de 
avaliar e perguntar. Pude vivenciar na disciplina de consciência corporal, 
onde se vivencia muitas áreas como aula, academia. Não tive bolsa de 
ensino e pesquisa e nem estágio curricular. Cursos e eventos não. E a 
autoformação, com pesquisa na internet e livros. E experiência profissional, 
de academia, mas na parte do relaxamento, das atividades mais tranqüilas. 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: MUITO BOM 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 
 

Quando entrei na universidade, vivenciei umas oficinas, levando para o lado 
do esporte. E quando estava terminando, teve um curso realizado pelo 
município que teve essa vivência também, só que não tive muito tempo de 
participar. Com relação a bolsa não tive. Estágio curricular só no estágio 
obrigatório. Cursos e eventos não tive oportunidade. Na autoformação, 
trabalhei com livros e internet. E experiência profissional na escola que 
trabalhei com futsal e handebol. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM. 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 9 destaca a disciplina Consciência Corporal como fonte de saber 

curricular sem aprofundar na sua justificativa. Não participou de bolsa de ensino e nem de 

estágio curricular que dialogasse com a cultura esportiva. Sua experiência profissional vem 

das aulas em academia, nas quais destaca o relaxamento como principal enfoque acadêmico, e 

nas escolas como professor de Futsal e Handebol. A sua autoformação é realizada com 

pesquisas na internet e em livros. Com relação às vivências experienciadas, ao entrar na 

Universidade vivenciou algumas oficinas que priorizava o conteúdo esportivo, como também 

em um curso que fez pelo município de Natal, mas sem aprofundar essa informação. Sua 

auto-avaliação destaca como MUITO BOM para os saberes e BOM para as vivências 

esportivas experienciadas; no entanto, consideramos adequado o conceito Fraco para ambos. 
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EGRESSO 10 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
Fiz uma coisa bastante curiosa na disciplina monografia, relacionado à 
vaquejada, que tem bastante relação com a história do nosso Estado, da 
região seridó. O tema foi à busca da aptidão física dos praticantes desse 
esporte. E foi muito importante às disciplinas relacionadas à avaliação 
física, o condicionamento, entre outras coisas. Outra coisa é com relação à 
prática de capoeira, principalmente na disciplina de karatê, onde se fazia 
uma relação e com o jiu-jitsu, que se tornou uma arte marcial do momento 
da nossa região, e o professor da disciplina de karatê, como o karatê é um 
esporte mais tradicional, mais sólido eu sempre procurava relacionar com 
essas outras práticas que nós vivenciamos aqui, o karatê com a capoeira e o 
jiu-jitsu. E ele fazia com relação aos gestos e movimentos praticados no 
karatê e na capoeira, pra gente avaliar e ver o que nós poderíamos tirar 
daquele ensinamento do karatê para aplicar no possível ensinamento da 
capoeira e do jiu-jitsu, no sentido de promover essa inclusão da prática 
desportiva. Bolsa de ensino, não participei. Estágio também não, nem outros 
cursos. Na autoformação, sempre busquei adquirir livros, e pesquisa na 
internet Experiência profissional, durante a disciplina de monografia eu 
passei os 3 meses realizando a pesquisa e procurando conscientizar o 
pessoal da vaquejada da importância do alongamento, da atividade física, 
que eles poderiam buscar um melhor condicionamento, e até por alguns 
resultados que encontramos, acredito que tenha ficado algo sobre a 
importância da atividade física, baseado nos ensinamentos aqui na 
universidade que passamos pra esse pessoal. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 

 
Na disciplina de futebol, apesar de alguns tropeços, discutimos bastante 
isso, a importância social do futebol, no karatê mesmo falamos da 
importância da inclusão dos alunos, inserirem aquela prática nas 
comunidades mais carentes, trazendo a conscientização do corpo, a 
importância da atividade física pra aquelas pessoas. Não participei de bolsa 
de ensino e extensão nem de estágio curricular, nem de outros cursos e 
eventos. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

 Sobre os saberes adquiridos para valorizar os benefícios da cultura esportiva, o 

Egresso 10 menciona a importância do seu trabalho de monografia realizado no final do curso 

enaltecendo a vaquejada tão bem relacionada com as manifestações culturais regionais, 

valorizando dessa forma as produções culturais. Porém, nesse trabalho acadêmico procurou 

destacar as aptidões físicas dos praticantes desse esporte, demonstrando que pouco conhece 
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dos reais valores e benefícios da Cultura Esportiva ao estabelecer como eixo principal do seu 

trabalho conhecimentos técnicos da performance humana. Para sua autoformação, sempre 

procurou em livros e fez pesquisas na internet. Quanto à experiência profissional, registrou os 

três meses que passou dialogando com os profissionais que praticam a vaquejada, buscando 

conscientizá-los da importância da prática dessa manifestação cultural realizada em várias 

regiões do Brasil. Já nos relatos sobre vivências experienciadas descreve alguns aspectos 

relacionados com a Cultura Esportiva, aprimorando o seu olhar estético para a 

conscientização do corpo. Sua auto-avaliação atribuiu o conceito BOM para os saberes e 

BOM para as vivências, quando poderia reconhecer Fraco nos saberes e Regular nas 

vivências. 

 

EGRESSO 11 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 

 
É, na graduação a disciplina de Recreação trouxe um grupo de capoeira 
que enfatizou bem isso. Os valores e benefícios da capoeira são bem amplos, 
promovendo interação do grupo e que une pessoas, e que falou da questão 
da cultura. No estágio conseguimos fazer uma única aula de inclusão, que 
foi também de capoeira. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: - FRACO 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 

 
Outra vivência esportiva foi o futebol de campo que poderia ter explorado 
mais essa questão, não contemplou. Os outros itens não contemplaram, a 
não ser um congresso que fui a Fortaleza, um campeonato de Futebol de 
areia. Na autoformação, alguns livros. A experiência profissional ficou 
deficiente por não ter vivenciado na graduação. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 11 destaca a forma como a disciplina de Recreação trabalhou a 

capoeira, discutindo seus valores e benefícios, dando destaque para a interação e a união das 

pessoas que a praticam. No estágio, valoriza a inclusão da capoeira como vivência cultural. 

Com relação às vivências experienciadas destaca um congresso em Fortaleza onde participou 

de um campeonato de futebol de areia, ressaltando mais uma vez o seu pouco conhecimento 

relacionado à cultura esportiva, uma vez que poderia ter visualizado nesse congresso as 
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manifestações culturais regionais dessa prática, ampliando assim o seu conhecimento 

histórico e cultural sobre o fenômeno do esporte “Futebol de Praia”. Sua auto-avaliação 

apontou os conceitos FRACO e REGULAR, não refletindo a realidade de seu repertório de 

saberes e vivências, ainda bastante pobre nesse aspecto. 

 

EGRESSO 12 

. Sobre os Saberes da Cultura Esportiva: 
 

Nas disciplinas de basquetebol, futsal, futebol, voleibol, falava-se muito 
sobre o histórico do esporte, ficava sempre na teoria, o que fazíamos mesmo 
era praticar os fundamentos desses esportes, exercitar suas técnicas dentro 
da quadra, o esporte tradicional. Bolsa de ensino não tive. Durante o 
estágio curricular procurei sempre passar para os alunos a história dos 
esportes, suas origens. Outros cursos não tive. Experiência profissional foi 
no estágio e autoformação, com artigos, livros e internet. 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências da Cultura Esportiva: 
 

Na disciplina de Voleibol tivemos oportunidade de participar de alguns 
campeonatos de vôley, JERN’s. Em futsal também vivenciamos o jogo, na 
realidade para compreender como seria participar de um torneio. Bolsa de 
ensino, não tive contato. Quanto ao estágio curricular organizei 
campeonatos e jogos internos. Outro curso, não tive nenhuma experiência 
que destacasse a cultura esportiva. Na autoformação, procuro sempre 
participar de eventos de jogos para saber passar para os alunos o que 
aprendo. Experiência profissional, procuro sempre mostrar a importância 
de determinado esporte para os alunos. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa  

O Egresso 12 demonstra que tem pouco conhecimento sobre os valores da cultura 

esportiva quando enfatiza o conhecimento cultural dos históricos dos esportes como 

fundamental para se discutir os saberes da Cultura Esportiva. Ressalta que os professores 

destacaram com bastante ênfase os aspectos técnicos e táticos das práticas esportivas, não 

mencionando nenhum saber específico relacionado à Cultura Esportiva. No estágio curricular 

na escola, enfatiza que na sua prática pedagógica buscou dialogar com a teoria como um 

conhecimento básico. Sobre sua experiência profissional, identifica os estágios nas escolas, e 

quanto à sua autoformação, observa-se que esse processo pode ser constatado a partir dos seus 

estudos em livros e pesquisa na internet. Nesse sentido, tem-se na ação do Egresso 12 a 
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procura por novos conhecimentos sobre a cultura esportiva que foi tão desprezada na sua 

graduação. Com relação às vivências experienciadas, enfatiza a sua participação em alguns 

torneios e campeonatos sistematizados pela disciplina de Voleibol, enaltecendo que 

desconhece os valores da cultura esportiva. A sua auto-avaliação para o repertório de saberes 

é FRACO e de vivências é REGULAR, mas poderia ser considerado Fraco para ambos. 

 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

Fazendo-se uma análise dos relatos, observa-se que os egressos desconheciam o 

termo cultura esportiva, fazendo relação com saúde ou diversificação de práticas esportivas. 

Um dos investigados, Egresso 2, faz referência à cultura esportiva como sendo o que a 

disciplina de Folclore faz quando trata da cultura popular. Por outro lado, apenas os egressos 

que estagiaram no projeto Nova Descoberta na UFRN mencionaram ter trabalhado com o 

termo cultura esportiva, mesmo assim não apresentaram temas que identificassem no seu 

repertório de conhecimentos para desenvolver vivências que valorizem os benefícios da 

cultura esportiva. Além disso, não se identifica nos relatos qualquer referência a saberes que 

pudessem relacionar com fontes da autoformação, da pesquisa ou mesmo da experiência 

profissional quando já faziam graduação.  

Quando questionados para que apresentassem uma auto-avaliação sobre seu 

repertório de saberes que mobilizariam para alcançar o objetivo de valorizar os benefícios das 

vivências da cultura esportiva na Educação Física de Jovens e Adultos, os egressos 

destacaram os seguintes conceitos: um Muito Bom, três Bons, quatro como Regulares e 

quatro Fracos. Ao destacarem a sua auto-avaliação sobre os repertórios de vivências 

esportivas experienciadas, seis Egressos reconheceram o conceito Bom, cinco Regular e um 

Fraco.  Portanto, observa-se que há uma contradição em relação ao que apresentam na auto-

avaliação dessa questão e o contexto dos relatos que pouco identificam saberes adquiridos 

sobre a questão dos valores da cultura esportiva.  

 

3.1.3 Esporte na sociedade contemporânea 

 

Para discutir o papel do esporte na sociedade contemporânea é importante ressaltar 

a complexidade do fenômeno esportivo para analisá-lo como fato social. 

Um dos sociólogos pioneiros no estudo do esporte, Georges Magnane afirmava 

ainda na década de 60 que era tão difícil ter uma visão de conjunto do esporte como estudá-lo 
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em detalhe, pois ambas as perspectivas se complementam para compreendê-lo em sua 

totalidade: 

Um conhecimento sociológico autêntico se impõe pela originalidade, de 
fatos significativos examinados de perto e de diversos pontos de vista 
subjetivos; mas essa originalidade mesma só pode ser notada após um estudo 
completo das estruturas objetivas (MAGNANE, 1969, p. 9). 
 

Discutir sobre o espaço que o esporte ocupa na vida social implica em refletir 

sobre aspectos políticos e econômicos da vida cotidiana. Jogos Olímpicos, Campeonatos 

Mundiais, Copa do Mundo de Futebol são eventos esportivos de grande mobilização 

internacional que merece uma reflexão aprofundada sobre os aspectos da estrutura social e 

política que entram em jogo com as mais diversas subjetividades. 

Quando os sociólogos começaram a se dedicar ao estudo do fenômeno esportivo e 

a estruturar comunidades científicas para aprofundar a discussão sobre os achados de suas 

investigações, um dos seus expoentes afirmava categoricamente: “os verdadeiros significados 

do esporte ainda estão por descobrir, talvez por criar” (MAGNANE, 1969, p. 124).  

A reflexão sobre o papel do esporte na sociedade contemporânea em um contexto 

de Educação Física de Jovens e Adultos significa incluir o debate de temas polêmicos em 

torno das práticas esportivas e do espetáculo esportivo, aliando a pesquisa para fundamentar 

as observações críticas sobre a diversidade das vivências esportivas quer sejam práticas, 

assistência ou informação.  

A seguir, discutimos as afirmações dos participantes do grupo investigado quando 

indagados sobre os saberes que mobilizariam para alcançar o objetivo de discutir o fenômeno 

do esporte na sociedade contemporânea.       

 

EGRESSO 1 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea 

 
Como eu já disse anteriormente, a gente discutia muito, até na disciplina de 
handebol, essa questão de como o esporte hoje em dia ele está violento. No 
atletismo também a gente discutia muito a questão do doping, de atletas se 
desvalorizando, usando de artifícios que não são legais para conseguirem 
resultados que eles poderiam conseguir sozinhos, só com treinamento, mas 
que eles acham mais fácil dessa forma. Aqui no Instituto, em outros cursos 
que eu fiz também em congressos, até no Simpósio Internacional de 
Treinamento Esportivo, tinha palestras que eram só voltadas sobre isto, o 
treinamento do esporte na sociedade contemporânea, o título era mais ou 
menos esse nas palestras lá. Eles discutiam muito essa questão como o 
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esporte tem sido visto hoje e como ele tá diferente dos tempos de como ele 
foi criado na Grécia. Na minha autoformação, eu também sempre busco, 
assim, não em livros, mas na internet. Também mais voltado pra minha área 
do basquete. No basquete e no handebol. Também estou estudando a 
questão do handebol, como ele anda atualmente. E experiência profissional, 
a gente discute muito aqui com as crianças informações que a gente recebe, 
a gente procura, a gente pesquisa, passa pra eles também terem 
conhecimento de como o esporte é visto hoje. A gente discute as discussões, 
pergunta se eles acham, se o esporte hoje em dia tá legal dessa forma que 
ta. Eles também discutem muito, apesar de terem pouca idade, eles têm 
bastante experiência pra discutir isso, acho que até pelo fato de eles sempre 
assistirem a jogos, mais especificamente o futebol. Futebol é a área que eles 
mais discutem. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea:  

 
Na graduação não tive nenhuma experiência como também em pesquisa, 
estágios curriculares, cursos, autoformação e experiências profissionais. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO FRACO 

. Análise Interpretativa  

Para discutir os saberes do Esporte na sociedade contemporânea, o Egresso 1 

enfatiza as diversas discussões realizadas nas disciplinas de Handebol e no Atletismo, que de 

uma forma bastante significativa abordavam as questões do doping e a violência na prática 

desses esportes. Destaca os eventos que participou junto ao Projeto Nova Descoberta, 

conveniado com o Instituto Ayrton Senna, como uma das formas de construção de saberes 

relacionado com o esporte.  Notamos que o Egresso 1 conseguiu sistematizar alguns saberes 

devido a sua participação em eventos acadêmicos fora da Universidade. Sua autoformação 

está voltada para pesquisa na internet, relacionando-se com as mais variadas fontes de 

informações. Não registrou nenhuma experiência vivenciada com relação a essa temática, 

mesmo assim considera conceito BOM para seu repertório de saberes e MUITO FRACO para 

suas experiências nessa área de conhecimento. Acreditamos que considera seu conceito Bom 

por relacionar aos saberes que adquiriu fora da Universidade, quando da sua participação nos 

congressos e eventos desenvolvidos pelo projeto de extensão Nova Descoberta conveniado 

com o Instituto Ayrton Senna, como uma das formas de construção de saberes relacionado 

com o esporte, quando deveria considerar o conceito Regular para os saberes e Muito Fraco 

para as experiências vivenciadas. 
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EGRESSO 2 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Bom, dentro da minha graduação uma disciplina que eu vi bem foi a 
disciplina do Basquete. A gente discutiu bem sobre o fenômeno do esporte 
na sociedade, com relação a influência da mídia, de globalização do 
esporte, de vários outros temas que estão presentes em nossa sociedade. 
Falamos sobre a ética, o fair-play, vimos muito isso. Dentro da disciplina do 
basquete, o professor falou também em disciplina de história, a gente 
também viu isso, desde muito tempo sobre a ética e tudo mais. 
Principalmente agora em época de Copa do mundo fica mais presente essa 
questão do fair-play, de jogo limpo. A gente vê muito isso no futebol, e foi 
dentro da graduação foi aí que eu vi. Principalmente na disciplina de 
basquete, que está mais vivo na minha memória. É, acho que na questão da 
extensão vi também na participação da recreação, que tem papel importante 
dentro da sociedade, essa recreação lá no parque das dunas que foi o 
projeto de extensão, a gente via muito sobre isso. A importância pra 
sociedade da recreação, do espaço, do lazer, da área verde. O estágio 
curricular também não. O curso de eventos também não. Acho que essa 
parte da autoformação a gente sempre busca, sempre encontra alguma 
coisa, tando pesquisando, mesmo sem querer buscando pesquisa, qualquer 
assunto desse, a gente pesquisando alguma coisa, ou em livro ou Internet, 
em revistas, sempre acaba achando algo que interessa. A gente tá 
procurando uma coisa, mas geralmente acha outra e sempre tem alguma 
coisa que é útil pra gente. E como experiência profissional também não teve 
assim grande influência não. 
 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
No caso dentro da disciplina, não é isso? No caso sobre esse assunto, sobre 
a ética, o fair-play, a gente na disciplina do Handebol. Alguns problemas 
que na prática, que teve alguns problemas, o pessoal num tava jogando 
muito limpo, aí o professor falou dessa história do fair-play, que vamos a 
ética também, não fazer um jogo não muito, muito ético, meio violento, 
querendo levar a melhor sobre o outro de qualquer forma. Foi uma 
experiência bem forte na graduação, na disciplina de Handebol. Na 
experiência profissional, eu vejo muito isso nas aulas de educação física. 
Tem gente, o ano passado eu tive problemas, que quer mesmo a qualquer 
custo, quer ganhar assim, a gente sempre tenta dar aquela de não, vamos 
participar, não é assim, o esporte é para todos! Ninguém tá competindo, 
vamos jogar direito, sem violência, né? Vamos jogar sem tentar burlar 
regras, sem, uma coisa bem para conscientizar os alunos da importância do 
esporte disso tudo, da ética, do fair-play, do jogo limpo, em si. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa  
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O Egresso 2 retrata em sua fala que a disciplina de Basquetebol contextualiza 

saberes relacionados ao esporte e à sociedade contemporânea, mas sem a profundidade que 

deveria, quando argumenta a influência da mídia e vários outros temas que estão presentes em 

nossa sociedade, destacando algo sobre a ética e o fair-play sem aprofundamento. Destacou 

sua participação em um projeto de extensão no Parque das Dunas, a importância do lazer, dos 

espaços livres das áreas verdes, mas sem apresentar aprofundamento para essa abordagem. 

Percebemos que o Egresso 2 tem grande dificuldade em sistematizar saberes relacionados ao 

esporte na sociedade contemporânea. O referido Egresso teve uma formação acadêmica que 

não foi estimulada para a leitura, a pesquisa, participação em congressos e eventos. Notamos 

em sua fala que a falta dessa formação limitava as suas possibilidades através da ação restrita 

do esporte que se destinou apenas a repetições e a obtenção de uma performance atlética. 

Considerando a sua auto-avaliação como REGULAR para os saberes e BOM para as 

vivências, a nossa análise aponta para o conceito Fraco para ambos. 

 

EGRESSO 3 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 
 

Na graduação tive muitas disciplinas de esporte, e é através do esporte que 
podemos trabalhar várias esferas no aluno. No estágio trabalhei enfocando 
bastante o esporte, falava da história das Olimpíadas, questões das 
competições dentro da própria escola. Na experiência profissional, não 
tenho procurado me interessar em discutir esse assunto, uso mais a questão 
da saúde.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na graduação eu participei de jogos internos, assistíamos aos JERNS para 
analisar algumas, essa relação do esporte na sociedade. No estágio 
curricular a escola promovia torneios. Na minha autoformação não tive 
muita experiência. 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

   O Egresso 3 descreve sua reflexão sobre o fenômeno do esporte na sociedade 

contemporânea, destacando que na graduação algumas disciplinas esportivas  permitiram que 

o mesmo refletisse essa necessidade de como trabalhar através do esporte as necessidades do 

aluno, porém deixa a entender que muito pouco contribuíram para sua formação profissional. 
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Segundo o Egresso 3, no estágio trabalhou focalizando o esporte como conteúdo da Educação 

Física Escolar, realizando abordagens que contextualizava a inclusão de termos polêmicos 

com valores sócio-culturais, aprofundando esses conteúdos na escola. Quanto à sua 

experiência profissional, externa o desinteresse em discutir esse assunto e complementa a sua 

crítica afirmando que não tem interesse em discutir tal assunto, por usar mais a questão da 

saúde. O que se percebe é que toda sua trajetória acadêmica foi marcada pela participação em 

jogos interno e como assistente dos JERN’S, buscando com isso uma reflexão para entender a 

relação do esporte com a sociedade. Como conceito da sua auto-avaliação, cita REGULAR 

para os saberes, ratificando a sua afirmação de que o saber curricular contribuiu muito pouco 

para sua formação profissional, destacando também as vivências experienciadas na 

graduação, quando considera o conceito FRACO. Acreditamos que sua avaliação condiz com 

o que relatou na sua entrevista.  

 

EGRESSO 4 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na minha graduação, posso dizer que a maioria dos professores, eles 
induziram a gente a procurar a respeito da globalização no esporte, a 
respeito de anabolizantes, da ética, da ética profissional, do próprio 
educador físico no mercado de trabalho, da presença da mulher no esporte, 
essa desigualdade que existe de dizer a mulher pode, o homem não pode, 
com adaptação ao treinamento físico entre outras coisas. É, nas bolsas que 
eu tive durante toda graduação é no Parque, na Unimed ligado ao LAFIS, 
elas levaram a pesquisa como, por exemplo, no Parque das Dunas, é, a 
gente sempre tinha um trabalho que procurava induzir a trazer a criança, o 
adulto ao mundo da recreação, como fazer isso, como trabalhar o ser. É, no 
LAFIS, no Projeto da Unimed, trabalhávamos com adaptação também. Há 
um treinamento físico e outras disciplinas dentro da graduação. Já trazendo 
um pouco pra graduação. Como exemplo, em Fisiologia do Exercício, ele 
trouxe, ele induziu a fazer trabalhos, a fazer pesquisas que levasse a gente a 
saber um pouco mais a respeito de tal. Já com o professor, Roberto Cabral, 
no futebol, campeonato homem contra mulher, misturava um e outro. 
Pessoas que tinham dificuldades do jogo jogavam coisa do tipo. No meu 
estágio curricular, tive isso, não muito, com relação a adulto, tive mais com 
relação à criança, mas se pode adaptar uma coisa a outra. Cursos e 
eventos, eu procurei mais isso com a terceira idade. Nos grupos da terceira 
idade, fazer esse trabalho quanto à adaptação a atividade física. E 
autoformação, eu procurei muito em Internet, revistas, procurei ter um 
conhecimento a respeito, porque sempre julguei importante e em função de 
tá na minha linha de trabalho. E experiências profissionais foram várias, até 
porque por tá trabalhando com grupo de terceira idade, a questão da lesão 
e a questão da presença feminina em determinados espaços eram bem 
presentes.  
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. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na graduação, eu tive experiência, como eu já falei anteriormente, nas 
disciplinas de futsal com Roberto Cabral, onde ele fazia campeonatos. 
Como falei anteriormente, separados, mas também junto, homem junto com 
mulher, cada um respeitando o seu limite. É, nas bolsas de extensão no 
Parque das Dunas, como também já disse, tive isso de forma bem clara e 
bem forma nítida. No estágio curricular, é também, isso foi bastante 
vivenciado, quando estávamos com os grupos de terceira idade. Na minha 
autoformação, também a procura de sites de Internet, jornais, revistas, coisa 
do tipo. E experiência profissional, em virtude de tá trabalhando sempre 
com esses grupos que praticamente foi toda minha história.   

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

No âmbito do saber curricular, observa-se que o Egresso 4 focalizou que a maioria 

dos professores discutiu o fenômeno do esporte na sociedade contemporânea dando ênfase 

aos comportamentos éticos e aos gêneros, além de enfatizar o esporte de rendimento. Percebe-

se que a sua formação acadêmica aconteceu de forma descontextualizada. Nessa perspectiva, 

não há uma ênfase no aspecto pedagógico que envolva a aprendizagem de um gesto ou que 

envolva o próprio treinamento esportivo, muito menos há uma preocupação com os aspectos 

sociais, culturais e econômicos que envolvem o esporte hoje. A sua participação em projetos 

de extensão realizados no Parque das Dunas e no Laboratório LAFIS levaram a pesquisar o 

ser humano, contextualizando os comportamentos da criança e do adulto com relação à 

recreação e ao lazer. Quanto ao seu estágio curricular, realizou atividades com crianças, na 

sua autoformação enfatizou a Internet e revistas porque sempre julgou importante esse campo 

do saber. Quanto à experiência profissional, destacou um trabalho com grupo de terceira idade 

sem aprofundar saberes sobre tal abordagem. Nas vivências experienciadas destacou os 

comportamentos dos professores da graduação que evidenciavam as ações motoras. 

Confirmando a sua auto-avaliação como BOM para ambos, destacamos que a sua trajetória 

acadêmica foi pautada em um currículo que dá ênfase ao esporte na perspectiva da 

competição, do desempenho e do binômio Educação Física e Saúde, sendo mais adequado um 

conceito Regular para os saberes e para as vivências.  

 

EGRESSO 5 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 
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Na minha graduação, nós tivemos muitos exemplos em algumas disciplinas, 
como exemplo discutir o papel das Olimpíadas, o papel social não só dos 
atletas de ponta, mas a globalização do esporte, a questão dos 
anabolizantes, do Fair-play, que é o jogo limpo. Isso tem ser empregado em 
todos os segmentos do esporte. O esporte serve tanto para o desenvolver 
físico da pessoa como também para unir povos. Serve muito bem ajudar 
países que através do esporte conseguem romper suas fronteiras e conseguir 
algo de melhor para seu povo. Todo profissional deve buscar sempre algo 
mais que some aos seus conhecimentos, então, procuro entrar em sites que 
me dê base, selecionados e que sejam científicos, e livros também. Toda 
pesquisa tem que ter uma base fixa e confiável, assim se adquire 
conhecimentos que podem lhe ajudar a desenvolver melhor o que se faz.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea 

 
Na graduação, eu tive experiência no atletismo. A gente trazia pessoas da 
comunidade para fazermos treinamentos. As pessoas eram retraídas, 
fechadas, não chegando a ser um ostracismo, mas muito retraídas. E com o 
tempo o esporte foi ajudando essas pessoas a ficarem mais soltas, mais 
comunicativas, e muitas vezes a gente faz até o papel de psicólogo e a gente 
sempre dá um jeito de aconselhá-las a superarem seus problemas. O esporte 
ajuda muito nisso, o atletismo foi um dos esportes que eu tenho vivência com 
esse pessoal. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise interpretativa  

Com relação ao Egresso 5, verificou-se que, considerando a sua formação 

acadêmica, os vínculos que foram estabelecidos com as experiências dos saberes 

contextualizados em algumas disciplinas do Curso de Educação Física, destaca os princípios 

sociais para se discutir o fenômeno do esporte na sociedade contemporânea enfatizando 

alguns temas polêmicos como o papel social dos grandes eventos esportivos com destaque 

para as Olimpíadas; a questão do uso das drogas; a diversidade das vivências esportivas quer 

sejam práticas ou mesmo assistidas; sua relação com a educação física e os vínculos que 

foram estabelecidos com o esporte. Sua experiência de vida contribuiu para a formação dos 

seus saberes e ainda hoje ratificados pela formação acadêmica que recebeu no curso, 

permitindo estruturar sua postura pedagógica quanto ao modo de ensinar. Quanto à sua auto-

avaliação, atribuiu conceito BOM para os saberes e para as vivências; no entanto, seria mais 

adequado reconhecer o conceito Regular para os saberes e para as vivências.  
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EGRESSO 6 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na graduação, a disciplina que já citei. A importância do esporte na escola, 
quanto fora dela, o professor sempre falou, até a própria mídia que joga 
direto. A questão de respeitar o próximo, ter ética, saber ganhar e saber 
perder, ter respeito pelos árbitros e companheiros.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Nas aulas de natação vimos muito isso, essa questão de organização, em 
handebol com Bosco. Bolsa de pesquisa e de ensino não cheguei a ter, bem 
como nos outros aspectos como eventos e cursos, estágio curricular, 
autoformação e experiência profissional.  
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Ao situar o Egresso 6, questionamos sobre os saberes adquiridos ao longo da 

formação profissional para discutir o fenômeno do esporte na sociedade contemporânea. 

Notamos o despreparo profissional que o mesmo registrou ao afirmar com poucas palavras, 

contextualizando como parâmetro principal a mídia. Pode-se identificar na sua fala quanto 

retrata a sua vivência experienciada o seu encaminhamento para essa abordagem, destacando 

simplesmente um saber da formação adquirido na sua trajetória acadêmica das disciplinas de 

Natação e Handebol. Isso parece explicar porque os egressos de um modo geral avaliam 

negativamente a formação acadêmica. Como auto-avaliação, destaca BOM para os saberes e 

para as vivências, evidenciando assim total falta de contextualização. 

 

EGRESSO 7 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Coloco mais os saberes advindos da disciplina Filosofia da Educação 
Física, onde procuramos ler muitos textos com relação ao fenômeno do 
esporte. A bolsa e o estágio curricular não abordaram. Não recordo, mas 
com relação a eventos pode ter discutido, mas não sei o quanto isso pode ter 
contribuído na minha formação. E na autoformação, a literatura que venho 
lendo é pobre com relação aos conceitos do fenômeno do esporte na 
sociedade. E como experiência profissional também não vejo nada 
contemplado com relação aos saberes. 
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. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Aqui é mais difícil ainda, se não foi discutido nos saberes, como o serão na 
prática? Isso se estende para a extensão, no estágio curricular e eventos e 
cursos. Na autoformação, como já havia falado, venho estudando isso agora. 
E como vivência é uma coisa prática, a gente tenta fazer as inferências, mas 
de forma empírica mesmo. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 7 destaca os saberes advindos da disciplina Filosofia da Educação 

Física, enfatizando a contextualização das referências para se discutir o fenômeno do esporte 

na sociedade contemporânea. Procurou ler muitos textos com relação ao fenômeno do esporte, 

motivado pela contextualização que o professor dedicou a essa temática. Quanto a sua 

participação em estágio curricular, não foi contemplado com essa abordagem e na sua 

participação em cursos e eventos questiona o quanto isso possa ter contribuído para sua 

formação profissional. Na autoformação, a literatura que vem lendo é pobre com relação aos 

conceitos do fenômeno do esporte na sociedade contemporânea. No tocante a sua auto-

avaliação, foi coerente ao externar o conceito FRACO para os saberes e as vivências. Por esse 

motivo, enfatizamos que é válido considerar a auto-avaliação realizada pelo Egresso 7. 

 

EGRESSO 8 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Em relação a isso eu lembro que muitas disciplinas tratam disso, como 
atividade física em academia, onde a gente lia os textos sobre a mulher e o 
esporte, a questão da estética, do rendimento. Hoje o esporte e a atividade 
física acabam fabricando uma falsa beleza, uma ilusão. Teve muitas outras 
disciplinas que trataram disso, da globalização do esporte, do uso de 
anabolizantes. Vimos exemplos de como o corpo fica depois disso, do mal 
que isso pode trazer. Em relação aos meus estágios, no parque a gente 
abordava um pouco disso, a questão de globalização, através de 
brincadeiras com as crianças, trabalhava a importância do esporte, não 
aquela competição que chega a ser prejudicial, mas a competição saudável. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 
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Em relação à graduação tivemos disciplinas que tratavam da globalização 
do esporte, do fair play, da mulher no esporte, como algumas aulas de 
basquete com jogos mistos entre meninos e meninas. Na bolsa de extensão 
discutimos muito sobre isto. Na minha prática profissional, procuramos ver 
muito isso, fazendo algumas adaptações, colocando meninos e meninas 
juntos, colocando essa coisa da competição, não que eles pensem que podem 
mais do que as meninas. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa  

No que diz respeito aos saberes adquiridos pelo Egresso 8 para discutir o fenômeno do 

esporte na sociedade contemporânea, afirma que muitas disciplinas contextualizaram temas 

polêmicos em torno dos padrões de beleza, do rendimento. De acordo com esse depoimento, 

percebe-se que o Egresso 8 desenvolve as suas atividades com base nas suas próprias 

experiências adquiridas durante a sua trajetória acadêmica e profissional. Quanto à sua auto-

avaliação, destaca o conceito BOM para os saberes e para as vivências, porém, o conceito 

Fraco estaria mais adequado de acordo com o que foi contextualizado. 

 

EGRESSO 9 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Nas disciplinas de legislação, de habilidades pré-desportivas e sociologia. 
Com relação à bolsa de ensino e estágio não tive nenhum contato, outros 
cursos e eventos não pude participar. E na autoformação, sempre olhando 
livros, internet. Experiência profissional só no final do curso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Não tive laboratório de prática, tive algumas discussões em algumas 
disciplinas, como legislação, pré-desportivas, teoria e prática da ginástica. 
Não tive bolsa de ensino nem estágio curricular. Outros cursos não. 
Autoformação através de pesquisas e trabalhos realizados. Experiência 
profissional também não. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O referido egresso destaca os saberes adquiridos nas disciplinas de Legislação 

Esportiva, Habilidades Pré-Desportivas e Sociologia. Na sua autoformação, procurou sempre 
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dialogar com livros e pesquisas na internet e trabalhos realizados, e quanto a sua experiência 

profissional, não registrou informações significativas. Vê-se que, mesmo quando avalia como 

BOM os seus saberes, o seu esforço poderia ter sido maior, as condições concretas não são 

favoráveis devido à falta de acesso aos conhecimentos. Com relação a sua auto-avaliação, 

mesmo com toda essa dificuldade, ainda conceitua o BOM para os saberes e as vivências, 

embora o conceito Fraco para os dois aspectos fosse o mais adequado.  

 

EGRESSO 10 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Praticamente todos os esportes que nos passamos aqui na UFRN, os 
professores sempre direcionavam certo tópico para discutir isso. Com 
relação à importância da inclusão do esporte no seio da sociedade, não 
apenas para aquela visão que alguns têm de ganhar dinheiro, do esporte de 
rendimento, e que não é só isso, o papel do esporte, do profissional de 
educação física vai além desse foco mais tecnicista. Com relação ao que se 
vê muito sobre a busca da estética, a busca da beleza; a gente tem que ter 
consciência de que os cidadãos não se preocupem apenas com isso, a 
questão da beleza, a busca desenfreada pela beleza, sem se preocupar com a 
qualidade de vida, utilizando anabolizantes, se lesionando. E muitas, o 
professor de educação física concordam com essa prática porque às vezes é 
rentável pra ele. Não participei de bolsa de ensino e extensão, nem estágio 
curricular, nem outros cursos e eventos. A autoformação foi seminários 
sobre anabolizantes, diabetes, hipertensão, tudo para alcançar a formação 
adequada pra poder nos orientar bem os nossos alunos e clientes. 
Experiência profissional regular. 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na disciplina de musculação com prof. Roberto, ele focou bem essa questão 
da beleza e da qualidade de vida, que é importante cuidar da beleza, mas 
mais importante ainda é cuidar da qualidade de vida, fazer com que seu 
corpo seja um companheiro. Bolsa de ensino e pesquisa, não participei; um 
dos estágios foi com relação ao esporte de rendimento, com futsal no 
Colégio das Neves. Cursos e eventos não participei. O estágio na escola 
com futsal era direcionado ao rendimento. E assim a gente vê, fica difícil de 
trabalhar essa questão da conscientização da qualidade de vida e da 
importância do fair-play no esporte, da ética e tudo mais. Existe muito 
aquela disputa acirrada dos alunos, que querem ganhar de qualquer forma 
e que fica um pouco difícil de trabalhar isso. E o professor tem que ter o 
cuidado para não terminar excluindo alguma criança, fazendo com que ela 
passe a ter aversão ao esporte. De outros cursos e eventos, não participei. 
Na autoformação, através de livros e pesquisa na internet. Experiência 
profissional só o estágio. 
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. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 10 destaca a busca de saberes para discutir o fenômeno do esporte na 

sociedade contemporânea com destaque principal para a inclusão do esporte no seio da 

sociedade, destacando que os valores implícitos nas praticas esportivas vão além do 

tecnicismo. A respeito da sua autoformação, destacou a participação em um seminário sobre 

doenças degenerativas, destacando as drogas, diabetes e hipertensão, em busca de um 

conhecimento que não obteve na sua graduação, como também pesquisas em livros e na 

internet. Quanto à sua participação em estágios, registrou a experiência no Colégio das Neves 

com Futsal, onde destacou o esporte de rendimento, alegando que os alunos preferem o 

esporte performance e que ficou difícil trabalhar a importância do fair-play, a ética. De acordo 

com esse depoimento, percebe-se que a sua formação acadêmica facilitou em parte o seu 

entendimento sobre os saberes relacionados para sistematizar uma discussão sobre o 

fenômeno do esporte na sociedade contemporânea. Com relação a sua auto-avaliação, o 

mesmo destaca REGULAR para os saberes e FRACO para as vivências, procedimento auto-

avaliativo considerado adequado. 

 

EGRESSO 11 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na graduação, em quase todas as disciplinas, foi discutido esse assunto, 
mas de forma muito ampla. A disciplina de musculação falou um pouco 
sobre isso, a questão de anabolizantes, mas de forma geral foi bastante 
deficiente no curso. Na autoformação, não pesquisei o suficiente. Na 
experiência profissional, aprendi que apenas a qualidade de vida estava 
mais presente. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na graduação, a disciplina de atividade física e academia, mas deixou a 
desejar. Não participei de bolsa de ensino. No estágio, não foi contemplado. 
No congresso, não foi tão discutido. Na autoformação, procurei ficar atento, 
mas as informações específicas foram insuficientes. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO FRACO 

. Análise Interpretativa 
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 Enfatiza o Egresso 11 que na graduação, na maioria das disciplinas, foram abordados 

de forma ampla saberes que contextualizavam os valores sociais do fenômeno do esporte na 

sociedade contemporânea sem adentrar para uma maior complexidade. Registra uma 

abordagem relacionada com a disciplina de Musculação que destaca o uso de anabolizantes, 

afirmando também que de forma geral foi bastante deficiente essa discussão sobre os saberes 

necessários para fundamentar uma concepção sobre o fenômeno do esporte na sociedade 

contemporânea. Nas vivências experienciadas destacou também um saber curricular 

desenvolvido pela disciplina Atividade Física em Academia. Quanto ao estágio, essa 

abordagem não foi contemplada e em sua experiência profissional contextualiza que somente 

a qualidade de vida está mais presente, sem uma justificativa para essa afirmação. Com 

relação a sua auto-avaliação, identificou o conceito REGULAR para os saberes e MUITO 

FRACO para as vivências; consideramos adequada e concordamos plenamente por ter 

registrado poucas informações sobre o assunto abordado. 

 

EGRESSO 12 

. Sobre os Saberes do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
Na disciplina de aprendizagem motora discutiu-se sobre isso, o fenômeno do 
esporte na sociedade atual, sobre esporte de rendimento, a mídia no esporte, 
esportes radicais e marcas esportivas. Foi apenas em uma aula, muito 
superficial. Também na disciplina organização de competições vimos isto, 
como organizar competições sociais, como encontrar patrocínios para 
certos campeonatos. Bolsa de ensino e pesquisa não tive. Durante o estágio 
curricular não discutimos nada sobre isso. Outros cursos e eventos, também 
nunca percebemos essa abordagem. Autoformação, buscamos sempre 
através de jornais, revistas. Quanto a experiência profissional, mostramos a 
sua importância através de artigos que passamos para as crianças e 
adolescentes a importância do esporte, sua prática ou mesmo sua vivência 
como forma de lazer, levando-os para assistirem aos jogos e aos 
campeonatos estaduais. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte na Sociedade Contemporânea: 

 
O entendimento do fair-play durante as vivências durante o curso. Bolsa de 
ensino não vi, nem estágio curricular sobre isso. Outros cursos e eventos, 
presenciamos em alguns eventos acadêmicos abordagens simples, mas que 
davam um destaque sobre a ética do professor de educação física. 
Autoformação, já li muito sobre a ética do profissional de Educação Física, 
no Conselho Regional de Educação Física – CREF/RN, participei de muitos 
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encontros e reuniões que abordavam e destacavam a importância do esporte 
na sociedade contemporânea. Quanto à experiência profissional participei 
dos JERN’s, sempre sem esquecer do fair-play, procurando sempre 
conscientizar os alunos da importância do jogar limpo, sem maldade, sem 
prejudicar o colega que estar participando do evento. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

Para discutir o fenômeno do esporte na sociedade contemporânea, o Egresso 12 

mostra a deficiência acadêmica da sua formação, encontrando na sua experiência profissional 

uma contextualização necessária para desenvolver os valores sociais do esporte. Porém, para 

sua autoformação buscou sempre através de jornais e revistas, como também participou de 

congressos e jogos para poder repassar para os alunos o que aprendia. Com relação a sua auto-

avaliação, define como conceito REGULAR para os saberes e vivências que consideramos 

bastante coerentes com o que foi apresentado. 

 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

O contexto dos relatos apresentados reúne inicialmente uma diversidade de 

depoimentos que expressam indiferença com relação à temática do esporte e sua relação com 

a sociedade contemporânea, de forma que enseja o esporte como modalidade esportiva em 

termos de rendimento, de recorde ou do treinamento esportivo. Identifica-se nos relatos que os 

egressos não reconhecem um repertório de saberes construídos no contexto de sua formação 

profissional, ou até mesmo como profissionais, de Educação Física, uma vez que já haviam 

iniciado a vida profissional paralelamente ao período de formação, demonstrando não estarem 

preparados para alcançar o objetivo proposto no âmbito de sua práxis educativa na EFJA, ou 

seja, discutir o fenômeno do esporte na sociedade contemporânea. 

A partir dos relatos, constata-se também que mesmo tendo os egressos 

participados de estágios, de bolsas em projetos de extensão e de pesquisa, não fazem relação 

com saberes que possam ter sido construídos para que seja possível contextualizar o esporte, 

discutir e analisar suas relações com a sociedade contemporânea. Isto é fundamental para o 

profissional de Educação Física e essencial para o contexto da Educação Física de Jovens e 

Adultos, como projeto de educação e de desenvolvimento humano através dos conteúdos 

esportivos.  

Mesmo estando presente nos relatos que os egressos procuraram por livre 

iniciativa informar-se sobre a relação do esporte com a sociedade contemporânea, o que se vê 
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é que o contexto da autoformação parece não ter sido contemplado com conhecimentos que 

possam fundamentar essas relações e explorar em profundidade as questões do esporte na 

sociedade contemporânea, de forma que quando isso ocorreu foi muito mais voltado para a 

questão do doping e da violência no esporte.  

Outro aspecto que merece ser considerado nessa discussão refere-se à auto-

avaliação solicitada aos egressos sobre os saberes adquiridos durante a sua formação que 

mobilizariam para desenvolver o objetivo de discutir o esporte na sociedade contemporânea. 

Para seis egressos, seus repertórios de saberes podem receber o conceito Bom, enquanto que 

cinco Regular e um Fraco. Quanto à auto-avaliação sobre o repertório de vivências esportivas 

experienciadas, classificam-se seis como Bom, um Regular, três Fraco e dois Muito Fraco. 

Nota-se uma contradição no resultado dessa auto-avaliação, visto que no transcorrer dos 

relatos os egressos afirmam que muitas disciplinas trataram dessa relação do esporte com a 

sociedade, embora apresentem pouco conhecimento adquirido que possa ser organizado e 

sistematizado para alcançar o objetivo de discutir o fenômeno esporte na sociedade 

contemporânea.  

 

3.1.4 Vivências esportivas no tempo livre e qualidade de vida  

 

Tempo livre para o lazer é um direito social assegurado pela Constituição 

Brasileira e está presente desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 

1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU). O Artigo XXIV da referida 

Declaração assim expressa o direito fundamental ao tempo livre e ao lazer: “Todo homem tem 

direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a férias 

remuneradas periódicas”. 

Cabe destacar ainda no referido Documento os artigos XXII e XXVII que 

explicitam o direito à cultura. No artigo XXII, assim expressa o direito à cultura: 

    

Todo homem, membro da sociedade tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo 
com a organização e recursos de cada Estado, dos diretos econômicos 
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento 
de sua personalidade. 
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O artigo XXVII da Declaração Universal dos Direitos Humanos trata do direito à 

cultura, expressando da seguinte forma: 

 

Todo homem tem o direito a participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fluir das artes e de participar do progresso científico e de 
seus benefícios. Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e 
materiais decorrentes de qualquer produção cientifica, literária ou artística 
da qual seja autor. 

 

No final da década de 60, sob direção da UNESCO, o debate sobre os Direitos 

Culturais como Direitos do Homem foi institucionalizado internacionalmente, expandindo a 

discussão e a produção de documentos sobre o tema por todos os continentes. O conceito de 

direito cultural surge após o entendimento internacional em relação aos direitos políticos, da 

liberdade religiosa, da liberdade de opinião e de expressão. Depois da preocupação com os 

direitos políticos, do reconhecimento dos direitos econômicos, envolvendo trabalho, lazer e 

segurança social, era necessário formular o conceito de direito cultural (UNESCO, 1970). 

A discussão sobre a transformação do tempo livre em lazer conduz 

necessariamente à reflexão sobre a natureza dos conteúdos culturais que caracterizam o lazer. 

Uma educação para o usufruto do lazer, relacionando este à melhoria da qualidade de vida, 

deve passar também pela compreensão dos direitos culturais. No caso da Educação Física de 

Jovens e Adultos quando focaliza o esporte, deverá promover a reflexão sobre o direito à 

cultura esportiva vivenciada como lazer que contribui para a melhoria da qualidade de vida. 

A seguir discutimos as afirmações dos participantes do grupo investigado quando 

indagados sobre que saberes mobilizariam para alcançar o objetivo de refletir sobre o papel 

das vivências esportivas no tempo livre para a melhoria da qualidade de vida. 

 

EGRESSO 1 

 . Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na graduação a única disciplina que trabalhou com conteúdos sobre esse 
assunto foi recreação. A questão do tempo livre, sobre as crianças, sobre os 
jovens e os adultos, sendo a ênfase para o tempo livre do adulto, porque o 
seu tempo é muito ocupado, vai para um canto, vai para o outro, quando 
chega o seu tempo livre só quer ficar ocioso, deitado, o máximo que faz é 
assistir Televisão. Então, era bem amplo. Falava sobre as vivências 
esportivas, falava sobre o lúdico, falava sobre as atividades recreativas. Ela 
não especificou bem nessa área esportiva, falavam sobre esporte só de um 
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modo geral. Quanto à autoformação nunca busquei conhecimentos sobre 
essa questão, nem também no contexto da experiência profissional. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO  

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 
 

Foram muitas as vivências esportivas que evidenciavam essa relação com o 
tempo livre e a melhoria da qualidade de vida. No caso mais específico, faço 
relação com as vivências nas disciplinas de Programa de Recreação e Lazer 
e Recreação em que organizamos e vivenciamos viagens, gincanas e 
práticas esportivas em espaços de lazer, como foi o caso do Parque das 
Dunas, em trilhas e recreação com crianças.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO FRACO 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 1, a única disciplina que trabalhou com saberes das vivências 

esportivas no tempo livre e qualidade de vida foi Recreação. Quanto à autoformação, nunca 

procurou conhecimentos, tampouco no contexto da experiência profissional. Sobre as 

vivências esportivas experienciadas com o tempo livre e a qualidade de vida destacou as 

disciplinas de Programa de Recreação e Lazer e Recreação. Destacou a sua auto-avaliação de 

saberes como FRACO, ratificando que os saberes produzidos pelos conteúdos curriculares foi 

genérico sem aprofundamento para a melhoria da qualidade de vida. E quanto às vivências 

experienciadas destaca como MUITO FRACO, apresentando bastante coerência e autocrítica. 

 

EGRESSO 2 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

Bom, dentro da graduação ficou bem claro essa questão do tempo livre para 
melhoria de qualidade de vida e tudo isso dentro da disciplina de Recreação 
e da disciplina de Programa de Recreação e Lazer. Foi bem visto essa 
relação, como organizar o tempo livre, o que seria tempo livre, se eu tô 
fazendo certa atividade física, se eu posso ter como tempo livre. É, dentro do 
fator da bolsa de extensão ficou bem claro também a relação da disciplina 
de recreação com o Parque das Dunas, talvez o fato de ser a mesma 
professora, a gente sempre tinha essa ligação e ficou bem fácil de entender, 
de relacionar com o Parque das Dunas essa questão do tempo livre, nas 
trilhas, na caminhada, a pessoa está no período de lazer, tá tentando 
melhorar sua qualidade de vida, caminhando ao ar livre, numa área boa, 
agradável de se caminhar, todo isso influencia na questão do tempo livre e 
qualidade de vida, essa relação. Com relação a cursos e também no estágio 
não teve muita coisa. E na experiência profissional eu posso colocar 
também, até citar também, o Parque das Dunas, porque mesmo terminando 



 

 

165 

o período da bolsa sempre participei em atividades lá. E é uma coisa que 
ficava bem claro essa questão do tempo livre às pessoas, de lazer, de 
divertimento, a busca pela sua qualidade de vida, pela melhor qualidade de 
vida. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 
 
Com relação as vivências esportivas que foram experienciadas na minha 
formação acadêmica, é, a gente viu muito. Viu até nas disciplinas, algumas 
disciplinas da prática, do esporte mesmo. Na natação, é nas disciplinas que 
a gente viu, não assim, não tão voltado pra iniciação esportiva, mas também 
viu essa parte voltada pro lazer. Não só pra formação esportiva, mas ao 
adulto participar da brincadeira e tudo o mais. Foi uma coisa que foi vista 
dentro da graduação. Nas disciplinas esportivas, também na de recreação e 
lazer e na organização da gincana e tudo o mais. Que não deixa de tá 
participando do tempo livre, dentro de uma vivência esportiva, né? E por aí 
vai... A bolsa, cito a questão novamente o Parque das Dunas, que foi 
questão bem interessante. Meu estágio curricular também foi no Parque das 
Dunas e também viu sobre isso, meu estágio foi no Parque das Dunas e aí 
cada vez foi juntando mais, é mais claro essa parte aí das, do tempo livre. 
Foi uma coisa que foi bem forte pra mim, da minha graduação. Essa 
questão do tempo livre em relação a qualidade de vida, né? Lazer e tudo 
isso. É, experiência profissional cito também, porque foi muito presente, 
acho que foi desde o segundo ano de faculdade que eu participei do Parque 
das Dunas, então tudo isso tá muito relacionado ao Parque das Dunas. Essa 
questão da vivência esportiva, tempo livre, lazer com qualidade de vida. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Mais uma vez, encontramos nas palavras do Egresso 2 a confirmação que dentre as 

disciplinas do curso de Educação Física as de Recreação e Programa de Recreação e Lazer 

desenvolveram conteúdos que abordavam os conhecimentos relativos aos saberes necessários 

para desenvolver vivências esportivas no tempo livre para a qualidade de vida. Porém, o que 

percebemos é que não existiu um aprofundamento desses saberes. Várias disciplinas abordam 

a relação do tempo livre e da qualidade de vida, entretanto não apresentam conhecimentos 

para desenvolver uma educação quando o conteúdo do lazer é o esporte. Quanto a sua auto-

avaliação, conceitua com BOM para os saberes e para as vivências experienciadas, porém 

julgamos que tal avaliação esteja descontextualizada pelo que apresentou como 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de graduação como também no período de 

estágio que realizou no Parque das Dunas.  
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EGRESSO 3 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na disciplina de recreação contextualizava a questão do tempo livre. Na 
bolsa de ensino, pesquisa ou extensão, a gente enfocava basicamente o 
tempo livre, num momento de lazer. Então, a gente estava refletindo o papel 
do tempo livre na melhoria da qualidade de vida do usuário. No meu estágio 
curricular não tive nenhuma relação, nos cursos e eventos também não, nas 
academias promovendo aulas. É um tempo livre para quem pratica a 
atividade física. Na experiência profissional tem pouca relação, porque o 
tempo que eu tô lá não era livre. Eu estou trabalhando. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na graduação, tive aulas práticas. Na bolsa de extensão e pesquisa, a 
experiência de está estimulando e vivenciando aquela atividade esportiva no 
tempo livre. No Estágio curricular, não tive muita relação. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa: 

O Egresso 3 destaca a disciplina de Recreação como fonte de saber para refletir 

sobre o papel das vivências esportivas no tempo livre para a qualidade de vida. Ressalta 

também que na pesquisa e extensão procurava discutir sobre a transformação do tempo livre 

em lazer. Mesmo apresentando uma abordagem simplista e sem aprofundamento acadêmico 

para esses saberes, o Egresso 3, ao estabelecer a sua auto-avaliação, atribui o conceito 

REGULAR para os saberes e BOM para as vivências, evidenciando total incoerência com o 

seu relato. 

 

EGRESSO 4 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na disciplina de recreação foi explorado bastante isso. Na disciplina de 
adaptadas também foi muito explorada a qualidade de vida.  Na bolsa de 
ensino, pesquisa ou extensão também teve... , foi também muito explorado 
no Parque das Dunas, vários artigos eram trazidos a nós para estudar a 
respeito e também no LAFIS, no Laboratório que eu fazia, parte ligado ao 
Projeto da Unimed, onde o tema principal seria qualidade de vida, embora 
pouco relacionada ao papel das vivências esportivas no tempo livre para a 
melhoria da qualidade de vida. No meu estágio curricular, não foi dado 
tanta ênfase para essa relação. Foi praticamente nada. Em eventos, eu 
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participei de alguns congressos, inclusive teve um congresso aqui em Natal, 
de cardiologia, onde apresentei um trabalho que tava ligado a isso. E 
também tiveram outros, teve um congresso que eu fui a Fortaleza, que 
falava alguma coisa a respeito também, que trabalhava. Na autoformação, 
alguns livros que tratam a respeito, publicação, revistas como 
superinteressante, falava a respeito, saúde e movimento, e experiência 
profissional, ela teve ligado, ela tá ligada a qualidade de vida. O que eu tô 
trabalhando hoje, ela ta ligada a isso.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na disciplina de recreação, trabalhamos muito com vivências, sempre 
estava induzindo a dinâmica de forma que experienciássemos isso. Como 
bolsista de extensão no Parque das Dunas trabalhávamos com criança, 
adulto num contexto geral. No LAFIS, trabalhamos com o grupo 
diretamente ligado ao seu tempo livre, como por exemplo, no calçadão da 
Engenheiro Roberto Freire. As pessoas estavam lá, caminhado no seu tempo 
livre, uma prática de atividade física pra isso trazer uma melhor qualidade 
de vida. E era muito discutida também a questão do, é... qualidade de vida. 
Estágio curricular. No meu estágio curricular, isso foi pouco discutido, até 
porque o meu estágio, ele tava bem direcionado, a questão da musculação 
do esporte pelo esporte. As pessoas não estavam lá preocupadas com a 
qualidade de vida. Era o contexto onde eu tava inserida. É curso e evento, 
como eu já falei anteriormente, eu procurei alguns que foram vários citados, 
como do congresso de cardiologia, apresentações de trabalho também. Que 
isso na minha autoformação veio à procura de sites, revistas, como jornal 
também, esses jornais que tem como Folha de São Paulo. Folha de São 
Paulo, ele sempre chega pra mim e sempre com bastantes informações e 
experiência profissional dentro do LAFIS que eu ainda continuo, ainda 
venho, tendo experiências profissionais a respeito da qualidade de vida. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 4, algumas disciplinas do curso, como Recreação e Educação 

Física Adaptada, destacaram a importância de se refletir sobre o papel das vivências 

esportivas no tempo livre para a qualidade de vida, porém não mencionou nenhum saber 

específico relacionado a essa abordagem. Na autoformação, procurou sempre conhecimentos 

em livros como também publicações em revistas de saúde e movimento. E quanto à 

experiência profissional, destaca sua aproximação com a temática qualidade de vida, e hoje 

seu trabalho está totalmente voltado para essa área de conhecimento. Considera REGULAR o 

seu repertório de saberes e BOM as suas vivências experienciadas até o presente momento.  
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EGRESSO 5 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Acredito que mobilizaria os saberes advindos das disciplinas Psicologia da 
Educação Física e Recreação. No estágio que fiz no Parque das Dunas, 
muito contribuiu na minha formação. O que se faz num tempo livre? Temos 
que pensar nisso. Saber como faz bem uma prática esportiva no tempo livre 
para a qualidade de vida. Em cursos e eventos não tive oportunidade. Na 
autoformação, procuro sempre ler livros, pesquisar nos sites da Internet 
sobre lazer e qualidade de vida. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na graduação, foram as experiências na disciplina de natação, campo que 
eu mais me identifico. Trabalhei nos clubes da Marinha, Atlântico e 
Camana. Essas experiências têm sido meu laboratório. São experiências 
desenvolvidas no contexto do tempo livre com pessoas de diferentes faixas 
etárias e gênero, na piscina, muitas vezes nem sabiam nadar ou mesmo 
jamais tiveram contato com água numa piscina. Em cursos e eventos não 
tive oportunidade. Na autoformação, procuro sempre ler livros, pesquisar 
nos sites da Internet sobre lazer e qualidade de vida. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO BOM 

. Análise Interpretativa 

Os saberes mobilizados pelo Egresso 5 foram advindos das disciplinas Psicologia 

da Educação Física e Recreação. O estágio curricular foi desenvolvido no Parque das Dunas, 

que muito contribuiu na sua formação acadêmica. No momento da sua auto-avaliação 

identifica o conceito BOM para os saberes e MUITO BOM para as vivências experienciadas, 

quando as evidências mostram que o Egresso 5 tem muitas dúvidas sobre o repertório de 

saberes necessários para alcançar uma reflexão sobre o papel das vivências esportivas no 

tempo livre para uma melhor qualidade de vida.  

 

EGRESSO 6 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Mobilizaria apenas os saberes construídos na disciplina de Recreação e 
Consciência Corporal. Não participei de estágio, cursos, nem busquei 
conhecimento na autoformação. 
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. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Fizemos uma oficina de Brinquedos cantados, a própria CIENTEC, em 
Recreação, chegamos a montar uma pista de corrida de aventura dentro da 
universidade voltada para essa área. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Registrou que apenas mobilizaria os saberes adquiridos na disciplina de Recreação 

e Consciência Corporal sem contextualizar nenhum saber. Demonstra com suas informações 

que desconhece os saberes necessários para uma reflexão sobre o papel das vivências 

esportivas no tempo livre para a qualidade de vida. Conceitua BOM para os saberes e para as 

vivências. Essa auto-avaliação evidencia uma incoerência com o relato por não condizer com 

a realidade dos conhecimentos apresentados pelo Egresso. 

  

EGRESSO 7 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

Na graduação, de forma específica, apenas a disciplina de Recreação tentou 
trazer a questão da atividade física para o tempo livre, pensando no lazer, 
mas de forma superficial sem aprofundar em autores.  Em cursos e eventos, 
não com essa nomenclatura, vivência esportiva, mas sim falando em 
atividade física, com essa terminologia foi discutido no tempo livre e tempo 
de lazer. Na autoformação, procuro estudar alguma coisa relacionada a 
isso. Da experiência profissional também não posso relacionar saberes para 
desenvolver esse objetivo. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

As vivências nas disciplinas esportes, Metodologia de Habilidades Pré-
desportivas e Habilidades Motoras Básicas, elas contribuem apenas no 
aspecto de como praticar, mesmo sendo limitado esse aspecto. Não houve 
muita intervenção e contribuição no sentido de ajudar a refletir o papel 
dessas vivências. O estágio curricular não contribuiu em termos de 
vivências. A experiência profissional tem muito pela frente ainda. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 
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Ressalta o Egresso 7 que na graduação, de forma específica, apenas a disciplina de 

Recreação tentou refletir sobre o papel das atividades físicas para o tempo livre, na qualidade 

de vida, dialogando com o lazer, mas de forma superficial sem aprofundamento teórico. 

Mesmo considerando que a formação acadêmica não contribuiu de forma satisfatória para a 

construção de saberes que possa discutir e contextualizar essa temática, conceitua com BOM 

para os saberes e vivências. Dessa forma, nota-se uma contradição nessa sua avaliação, 

quando o mesmo destaca que somente uma disciplina procurou contextualizar esses saberes 

sem aprofundamento teórico.  

 

EGRESSO 8 

 . Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

Na disciplina de recreação, o que mais a professora enfatizava era essa 
coisa de qualidade de vida, da vivência, do esporte pelo prazer no tempo 
livre, de você praticar alguma coisa, jogar uma bolinha aos domingos na 
praia com os amigos, não tem coisa melhor do que isso, que não precisa ter 
somente aquele caráter de esporte, de competição, e sim você fazer por 
prazer. Na minha bolsa de extensão, a gente trabalhava muito isso, no 
parque das dunas, com a caminhada, a trilha, com grupos de amigos que 
dali saia pra um outro passeio. Era um momento próprio, único, pessoal. 
Quanto á minha experiência profissional, procuro trazer um pouco disso, da 
qualidade de vida, enfatizar essa coisa do tempo livre, sugerindo 
brincadeiras e passeios que possam aproveitar o momento com a família, 
com a bola. Muitas vezes as crianças hoje em dia só sabem brincar com 
brinquedo eletrônico, e esquece da rua, de explorar seu corpo. Então tento 
falar sobre isso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: MUITO BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
A disciplina que mais marcou sobre isso foi realmente a de recreação. A 
gente pôde ver um pouco mais sobre essa coisa do tempo livre, do 
movimento pelo prazer para uma melhor qualidade de vida, para um melhor 
momento.  
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO BOM 

. Análise Interpretativa 

Como destaca o Egresso 8, a disciplina de Recreação enfatizou bastante esses 

saberes da qualidade de vida, da vivência do esporte pelo prazer. Na bolsa de extensão no 

Parque das Dunas foram trabalhados esses saberes com a caminhada, a trilha. Porém, se 
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considerarmos os saberes que são necessários para se refletir sobre o papel das vivências 

esportivas no tempo livre para a qualidade de vida, percebemos ainda ser muito restrito o 

repertorio de saberes adquiridos na formação acadêmica, não revelando uma concepção ampla 

sobre esses saberes. Dessa forma, percebemos que a sua auto-avaliação com o conceito 

MUITO BOM para os saberes como também para as vivências está revestida de equívocos, 

considerando o conhecimento apresentado. 

 

EGRESSO 9 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

Nas disciplinas de recreação e programas de recreação e lazer trabalhamos 
bastante, tanto na teoria como na prática, com leituras de livros sobre o 
lazer, do que é brinquedo, o tempo livre. Não tive contato com bolsas de 
ensino nem com estágio curricular sobre o assunto. Cursos e eventos só 
mesmo durante as disciplinas. Autoformação lendo bastantes livros, acesso 
a internet. Em relação à experiência profissional não tive nenhuma. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
A gente trabalhou a realização de alguns passeios, no qual fizemos algumas 
vivências com a população local, numa praia da zona sul, no parque das 
dunas. Bolsa de ensino e pesquisa não tive. Estágio curricular na área 
também não. Curso e eventos, não tive a oportunidade de participar. E 
autoformação, sempre com embasamentos em livros e internet. E 
experiência profissional, somente essas dentro das disciplinas. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 9 destacou as disciplinas de Recreação e Programa de Recreação e 

Lazer como fonte de saber curricular sobre as vivências esportivas no tempo livre para a 

melhoria da qualidade de vida com fundamentação teórica e prática. Procurou sistematizar a 

sua autoformação pesquisando em livros e na internet. Quanto às vivências experienciadas 

pelo Egresso 9, identificou alguns passeios e algumas vivências em uma praia na zona sul e 

no Parque das Dunas. Registrou o conceito REGULAR para os saberes e BOM para as 

vivências experienciadas, o que não corresponde ao relato apresentado. 

. 
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EGRESSO 10 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Tivemos a oportunidade principalmente, nas disciplinas de recreação, de 
programa de recreação e lazer, consciência corporal, onde foi mostrada a 
importância de algumas atividades que promovem a qualidade de vida e a 
utilização do tempo livre alcançar esse objetivo. Bolsa de pesquisa de 
ensino e extensão, não tive, nem no estágio curricular, nem outros cursos e 
eventos. 

 
. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na graduação, tivemos a oportunidade de vivenciar isto, mostrando a 
questão da consciência corporal, do conhecimento do corpo, interagindo 
com alunos de outros cursos, com a natureza. Na disciplina de recreação, 
tivemos várias oportunidades como gincanas, que promoviam a interação 
entre os alunos, oficinas úteis à sociedade, passeios com práticas dinâmicas. 
Bolsa de ensino, pesquisa e estagio curricular, não participei, nem de outros 
cursos e eventos.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

Nas disciplinas de Recreação e Programa de recreação e Lazer e Consciência 

Corporal, segundo o relato do Egresso 10, foi simplesmente mostrada a importância de 

algumas atividades que promovem a qualidade de vida e a utilização do tempo livre como 

forma de lazer. Quanto a vivências experienciadas, aprofundou conhecimentos sobre 

consciência corporal, conhecimento do corpo. Na sua auto-avaliação, destaca REGULAR 

para os saberes e FRACO para as vivências experienciadas, dessa forma ratificando o 

conhecimento simplista apresentado pelas disciplinas obrigatórias do currículo do curso de 

Educação Física para contextualizar esse objetivo. 

 
EGRESSO 11 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
As disciplinas partem de modo geral sobre essa reflexão, mas logo depois é 
deixada de lado essa discussão mais profunda do assunto. É com se fosse 
apenas um tópico que fizesse parte da introdução de cada disciplina. Fala 
como se fosse um conselho. Não contemplou. No estágio curricular, foi 
levada essa questão da vivência esportiva para escola, mas parecido como 
na graduação. Foi proposto à escola que se fizesse isso, mas não foi aceito e 
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automaticamente esquecida.  Nos cursos e eventos, não atendeu as 
expectativas. Procurei na autoformação corrigir minha deficiência por ter 
sido superficial os conhecimentos na graduação. Eu consigo trazer para 
minha experiência, mas com poucos argumentos por causa da falha da 
graduação.  

 
. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 
Na graduação, tive aulas práticas como na Recreação com a capoeira e o 
handebol. Na bolsa de extensão e pesquisa, não tive. No Estágio curricular, 
não tive muita relação. Na autoformação, busquei na capoeira atender a 
esse tópico. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 11, as disciplinas do curso de Educação Física, de modo geral, 

realizam essa reflexão sobre o papel das vivências esportivas no tempo livre para a qualidade 

de vida, porém registra a falta de conhecimento e compromisso dos professores com esses 

saberes. Nas vivências experienciadas, cita as aulas práticas da disciplina de Recreação e de 

Handebol, mas sem contextualizar nenhum saber específico disponibilizado para este fim. Na 

sua auto-avaliação registra o REGULAR para os saberes e BOM para as vivências. 

Considerando o que foi relatado pelo Egresso 11, nota-se uma contradição quanto à sua auto-

avaliação sobre os problemas que foram evidenciados e registrados pelo mesmo, em que a 

mesma poderia ter recebido conceito Fraco para ambos. 

 

EGRESSO 12 

. Sobre os Saberes do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

Na disciplina Educação física e qualidade de vida, onde participei da 
natação e sempre procurava ler artigos e discutir sobre a qualidade de vida. 
Em recreação também se discutiu vários autores, contextualizando e 
levando para nossa vida cotidiana. Bolsa de ensino foi no parque das dunas, 
onde havia leitura de textos e artigos, contando-se experiências durante as 
trilhas. Estágio curricular, não tive nenhuma informação quanto a esse 
assunto. Cursos e eventos, também não. Autoformação, com a procura de 
sites na internet, artigos. Experiência profissional foi no parque das dunas, 
onde esse aspecto da qualidade de vida era muito visado e discutido pelos 
participantes das trilhas e freqüentadores do parque. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 
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. Sobre as Vivências do Esporte no Tempo Livre para a Melhoria da Qualidade de Vida: 

 

Na disciplina de natação falou-se muito sobre a melhoria da qualidade de 
vida e tivemos varias experiências que destacava a prática do esporte no 
tempo livre. Na disciplina de recreação também vimos isto. No estágio 
curricular não tive uma oportunidade de vivenciar o esporte no tempo livre. 
Pesquisa e extensão, tivemos contatos através do projeto de extensão no 
parque das dunas ao desenvolvermos algumas vivências de recreação com 
crianças, de forma espontânea, inclusive com a participação dos pais. 
Cursos eventos, não tive. Autoformação, buscamos sempre pesquisar na 
internet. Experiência profissional, procuramos evidenciar o esporte no 
tempo livre, divulgando e mostrando textos para que as pessoas possam dar 
importância a  sua prática, mas sempre buscando uma boa qualidade de 
vida  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 12, na disciplina complementar Atividade Física e Qualidade de 

Vida, participante na modalidade de natação, percebeu a importância que o professor 

destacava para essa reflexão sobre o tempo livre e a qualidade de vida, sempre procurando 

contextualizar com leitura de artigos e discutir sobre essa temática.  Também na disciplina de 

Recreação chegou a discutir vários autores, contextualizando e levando para a vida cotidiana. 

Como experiência de estágio destacou o seu percurso no Parque das Dunas, em que registrou 

que essa temática da qualidade de vida era muito visada e discutida pelos participantes das 

trilhas e freqüentadores do Parque. Quanto à sua auto-avaliação, atribui o conceito 

REGULAR para os saberes e FRACO para as vivências experienciadas, o que de certa forma 

corresponde à realidade. 

 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado: 

Nos relatos apresentados foi evidenciada a compreensão dos egressos de que 

apenas viram em disciplinas específicas como Recreação (obrigatória) e Programas de 

Recreação e Lazer (complementar) conteúdos que discutiam o lazer de forma genérica sem 

aprofundamentos visando à melhoria da qualidade de vida e sobre a importância do esporte 

como um dos conteúdos culturais do lazer, que recebe um destaque no tempo livre dos 

indivíduos. Foi ressaltado que tais disciplinas desenvolvem, na sua maior parte, jogos e 

brincadeiras, sem estabelecer relações com o tempo livre e qualidade de vida do ser humano.   

Na realidade, observa-se que os egressos não construíram saberes significativos 

mesmo tendo cursado disciplinas como Sociologia, Historia da Educação Física, Antropologia 
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Bio-social e Filosofia da Educação Física que têm uma especificidade para a construção dos 

saberes discutidos nessa questão. Tendo estagiado em projetos que são desenvolvidos com 

crianças, adolescentes e adultos no tempo livre, que devem tratar o esporte ou as atividades 

físicas como conteúdos culturais do tempo livre para melhoria da qualidade de vida, de certo 

modo desconhecem que o lazer é um direito fundamental de todo ser humano, conforme 

estabeleceu a ONU. Além disso, desconhecem as três mais importantes funções do lazer 

apontadas por Dumazedier (1973) ainda na década de 50: descanso, divertimento e 

desenvolvimento humano.  

Nos relatos, os egressos afirmam trabalhar com o esporte compreendendo uma 

relação com a melhoria da qualidade de vida, mas não percebem que está sendo desenvolvido 

no contexto do tempo livre, e que o profissional de Educação Física pode ser também um 

profissional do lazer, o que demonstra a necessidade de ser mais bem estudado o conteúdo 

esporte na formação, pois ele perpassa os conteúdos da maioria das disciplinas do curso de 

Educação Física, mas não é feita nenhuma relação com o lazer. 

Ao se estabelecer uma relação dos relatos com a auto-avaliação apresentada  sobre 

os saberes que mobilizariam para alcançar o objetivo de refletir sobre o papel das vivências 

esportivas no tempo livre para a melhoria da qualidade de vida, observamos que apenas um 

dos egressos confirmou com o conceito Muito Bom, quatro admitiram Bom, seis afirmaram 

Regular, enquanto um reconheceu ser Fraco. Entretanto, quando auto-avaliados sobre o 

repertório de vivências esportivas experienciadas, dois atribuíram Muito Bom, sete Bom, dois 

Fraco e um Muito Fraco. Esses dados ressaltam uma forte incoerência com os relatos por não 

condizer com a realidade dos conhecimentos e experiências que os egressos afirmaram 

possuir visando a sua mobilização para uma ação educativa com o propósito da melhoria da 

qualidade de vida. 

 

3.1.5 Necessidades do corpo e do cuidado pessoal através das vivências esportivas  

 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Física de Jovens e Adultos destaca 

que sendo o corpo a sede das sensações e das emoções, deve ser contemplado como conteúdo, 

de forma que favoreça a compreensão da dimensão emocional que se expressa nas práticas da 

cultura corporal de movimento. A percepção do corpo sensível e emotivo deve se fazer 

presente também nas vivências esportivas. 



 

 

176 

O objetivo que se refere à valorização das necessidades do corpo e do cuidado 

pessoal através das vivências esportivas exige a mudança de foco, devendo centrar a ação 

educativa no Ser humano. A preocupação deve ser com a saúde, explicitamente com o bem-

estar e a melhoria da qualidade de vida na sua totalidade. 

Para Csikszentmihalyi (1992, p. 40), a maioria das pessoas já está consciente da 

importância da saúde e da boa forma física, no entanto, afirma o autor que o potencial quase 

ilimitado de satisfação que o corpo pode oferecer ainda permanece pouco explorado: 

 

Poucos aprendem a se movimentar com a graça de um acrobata, a ver com 
os olhos entusiasmados de um artista, a sentir a alegria de um atleta que bate 
seu próprio recorde, a usar o paladar com a sutileza de um connaisseur, ou a 
amar com uma habilidade que eleva o sexo a uma forma de arte. 

 

Para o autor, como essas são possibilidades de fácil acesso, o caminho mais curto 

para melhorar a qualidade de vida deve consistir simplesmente em “aprender a controlar o 

corpo e seus sentidos”. Destaca ainda o autor que 

 

O simples ato de movimentar o corpo no espaço torna-se uma forma de 
retorno complexa que proporciona a experiência máxima, e reforça o self. 
Cada órgão sensorial, cada função motora pode ser canalizada para produzir 
o fluir (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p. 142).  

 

Em sua obra sobre Alegria cujo subtítulo é “A entrega ao corpo e à vida”, Lowen 

(1997, P. 20), com toda sua longa experiência terapêutica, vai afirmar que “a alegria pertence 

ao reino das sensações corporais positivas; não é uma atitude mental”. Prossegue o autor, 

enfatizando que quando a excitação prazerosa aumenta, a partir da linha de origem de uma 

sensação boa, a pessoa conhece a alegria. Se a alegria transborda, torna-se êxtase. Para 

Lowen, são os sentimentos que dão vida ao corpo. Assim comenta o autor: 

 

Os sentimentos profundos que estão enterrados são aqueles que pertencem à 
criança que fomos, à criança que era inocente e livre e que conhecia a alegria 
até que teve seu espírito anulado ao ser obrigada a sentir-se culpada e 
envergonhada de seus impulsos naturais (LOWEN, 1997, p. 25).  

 

Em outra obra que trata do Prazer, Uma Abordagem Criativa da Vida, Lowen 

(1984, p. 21) ressalta que “subjacente a qualquer experiência de alegria ou felicidade existe 
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uma sensação corporal de prazer”. E acrescenta: “quando estamos identificados com uma 

atividade, fluímos livre e espontaneamente. O prazer é esse fluxo de sentimentos” (LOWEN, 

1997, p. 23). 

Para uma Educação Física de Jovens e Adultos, as vivências esportivas que 

permitam abordar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal deveriam valorizar a alegria 

de viver, contribuindo para se construir sentimentos de amor à vida. 

A seguir, discutimos as afirmações dos participantes do grupo investigado quando 

indagados sobre os saberes que mobilizariam para alcançar o objetivo de abordar as 

necessidades do corpo e do cuidado pessoal através das vivências esportivas. 

 

EGRESSO 1 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Eu vi na disciplina de natação e de hidroginástica, onde o professor falava 
não só na questão da criança, ele falava de todos os grupos e até dos idosos. 
Então em todos os grupos ele estava sempre enfatizando a questão do 
cuidado do corpo, da higiene pessoal. Em outros cursos, os cursos que eu já 
fiz também de hidroginástica, cursos só ligados à hidroginástica que eu fiz. 
Na minha autoformação nunca busquei nada sobre essa área e nem tenho 
experiência profissional que possa relacionar.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal:  

 
 Na graduação nós vivenciamos algumas experiências na disciplina de 
natação. Foram abordados pelo Professor da disciplina as necessidades e 
os cuidados do corpo, um estilo de vida mais saudável, com maior prazer. 
Em cursos, não participamos de nenhum evento acadêmico que abordasse 
esse assunto que trabalhasse vivências. Quanto a minha autoformação, 
também nunca busquei nada sobre esse assunto. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO FRACO 

. Análise Interpretativa 

 Para o Egresso 1, as disciplinas de Natação e Hidroginástica apontaram conteúdos 

curriculares sobre o cuidado do corpo e da higiene pessoal, valorizando as crianças, jovens e 

adultos. Ao ser solicitado para avaliar o seu repertório de saberes adquiridos durante a 

formação acadêmica para trabalhar as necessidades do corpo e o cuidado pessoal, o Egresso 1 

considera FRACO e, o seu conceito confirma a falta de aprofundamento acadêmico desse 
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conteúdo quando abordado como saber curricular pelas disciplinas do curso de Educação 

Física. Nas suas vivências experienciadas, destaca novamente a disciplina de Natação com 

abordagem da autopreservação observando o estilo de vida mais saudável, alegria e prazer. Na 

sua auto-avaliação para conceituar o repertório de vivências esportivas experienciadas na sua 

formação acadêmica para promover as necessidades do corpo e o cuidado pessoal, o Egresso 

1 classifica como MUITO FRACO, corroborando dessa forma com os conhecimentos 

adquiridos na sua formação acadêmica. 

 

EGRESSO 2 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Certo. Saberes das disciplinas como Higiene, Primeiros Socorros e em 
disciplinas esportivas a gente sempre essa relação com as necessidades do 
corpo, mas não especificamente relacionadas às vivências esportivas. 
Digamos, com o material apropriado, no caso do tênis, da roupa, uniforme, 
por exemplo, não participar da atividade de calça jeans. Outros 
conhecimentos vieram de bolsista de extensão. No caso da questão do 
alongamento, de subir numa trilha, alongar pra não se machucar, ter uma 
contusão, uma coisa muscular, machucar o joelho, sempre realizar esse 
alongamento bem realizado pra procurar evitar essa coisa que seja 
prejudicial pro corpo, essa contusão, sei lá uma torção do pé, uma distensão 
do músculo, alguma coisa. É, e também posso citar dentro do meu estágio 
também o Parque das Dunas, foi bem forte essa questão do alongamento, 
até mesmo na recreação ter o cuidado de começar a atividade com atividade 
mais leve, aumentando a intensidade para não começar de vez, assim 
bruscamente com risco de uma criança se machucar alguma coisa, sempre 
preparando, né? Do começo até o final. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal:  

 
E agora? Relacionando as vivências esportivas experienciadas pra mim é, 
no caso de abordar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal, na 
graduação vimos, principalmente, dentro das disciplinas esportivas também. 
Teve casos de alunos se machucarem na prática esportiva numa aula 
prática, não ter tomado o cuidado necessário ao iniciar a atividade. De um 
equipamento, de roupa, sei lá, realizar um alongamento, coisas desse tipo. A 
experiência profissional na escola onde dou aula de educação física que os 
alunos, principalmente o pessoal da quinta a oitava série, 12, 13 e 14 anos, 
querem participar de aula de qualquer maneira, assim, querem vir de calça 
jeans, eu tenho que passar pra eles como é que, o porquê de não permitir 
que se faça prática, uma aula prática de educação física de calça jeans, de 
saia, de sandália, de tamanco, da importância de se participar da aula com 
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o tênis, o calção e com a camisa. Uma roupa apropriada mais leve, mais 
tranqüila, nada muito apertada. Dentro das condições? 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 2 faz referências às disciplinas de Higiene, Primeiros Socorros e outras 

disciplinas esportivas como responsáveis por abordarem conhecimentos curriculares 

relacionados com a temática, apontando o uso de vestimentas e utensílios como principal 

abordagem acadêmica. Mesmo sem apontar nenhum estudo realizado, o Egresso 2 avalia o 

seu repertório de saberes para trabalhar as necessidades do corpo e o cuidado pessoal 

adquirido durante a formação acadêmica como BOM, o que seguramente parece conflitante 

com o que apresentou. Quanto às vivências experienciadas, destaca a experiência profissional 

que realizou com os alunos em uma escola pública, enaltecendo a importância da roupa 

adequada para a prática das atividades físicas esportivas, deixando de contextualizar valores 

que permitem abordar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal que valorizem a alegria, 

o prazer, a satisfação pessoal. A sua auto-avaliação para esse item é um conceito BOM, o que 

também não corresponde com o conhecimento apresentado em seu relato sobre as reais 

necessidades do corpo e o cuidado pessoal. 

 

EGRESSO 3 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Na graduação, disciplina como higiene, a questão do cuidado pessoal no 
esporte. Trabalhando com Bolsa de extensão, nós estávamos sempre 
orientando o procedimento de que roupa utilizar para participar da 
atividade. No estágio curricular, os professores abordaram a questão de 
como se comportar com a higiene corporal. Já li bastante sobre isso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Nas disciplinas de Natação e Hidroginástica as vivências experienciadas 
foram importantes para que buscasse esse objetivo. As experiências como 
Bolsista de extensão, nas trilhas, também foram importantes para a 
construção de saberes para alcançar esse objetivo.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 
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. Análise Interpretativa 

 O Egresso 3 destaca a disciplina de Higiene como fonte de saberes que tratam das   

necessidades do corpo e do cuidado pessoal. Ressalta também que no seu estágio curricular 

foram abordados alguns saberes relacionados com a higiene corporal. Quando avalia o seu 

repertório de saberes adquirido durante a sua formação acadêmica para trabalhar com as 

necessidades do corpo e do cuidado pessoal, o Egresso 3 destaca como REGULAR, 

enfatizando os saberes da experiência adquiridos no estágio curricular, e os conteúdos 

curriculares desenvolvidos somente pela disciplina de Higiene. Com relação às vivências 

experienciadas, destaca as experiências realizadas como bolsista de extensão, mas mesmo 

assim considera o seu repertório de vivências experienciadas durante a sua formação 

acadêmica para promover as necessidades do corpo e do cuidado pessoal como FRACO, 

destacando que isso se deve a pouca oportunidade que teve durante o curso de Educação 

Física para contextualizar essa prática acadêmica.  

 

EGRESSO 4 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 
 

Saberes da disciplina Higiene que deu bem ênfase à necessidade do cuidado 
da pessoa com o corpo em relação à prática da atividade física e do esporte. 
É... e também em Treinamento Desportivo, que trabalhou bastante sobre 
isso. Também no contexto da extensão, pude adquirir alguns saberes nos 
projetos Unimed e Parque das Dunas. No estágio curricular, também 
tivemos algo que conheci em livros e textos lidos. De cursos e eventos, não 
posso dar referências sobre esse objetivo, mesmo reconhecendo que é 
importante buscar isso na autoformação. O mesmo digo da experiência 
profissional, pois não tenho me preocupado muito com isso, portanto, não 
acrescentou muito em termos de conhecimentos adquiridos. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal:  

 
Na disciplina de higiene, utilizando manequins onde fazíamos os primeiros 
socorros. Outras disciplinas como, por exemplo, handebol, induzia a gente a 
ir com a vestimenta adequada à prática da disciplina. Bolsa de extensão, 
tanto no projeto Unimed quanto no Parque das Dunas, colocávamos em 
prática aqueles textos que antes era levado pra casa pra estudar, as 
referências que eram indicadas a serem estudadas. Então, colocávamos em 
pratica de forma bem clara às pessoas e grupo que trabalhávamos. No 
estágio curricular também, porque como foi ligado à parte da musculação. 
E dentro da sala de musculação, no dia-a-dia trabalhávamos com isso 
como, por exemplo, pessoas que quando faziam agachamento à máquina, 
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caía e então, tinha que correr para o pronto socorro. Na autoformação, 
procurei várias coisas a respeito em sites, em livros, revistas, mas de modo 
bem superficial. E procurei colocar isso.  Experiência profissional, sinto a 
necessidade de trabalhar com isso e como já está intrínseco no trabalho da 
gente. 
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 4 destaca que a contextualização desenvolvida no curso pelas  disciplinas 

de Higiene e Treinamento Desportivo como o “cuidar do corpo em relação à prática da 

atividade física e do esporte”, foi bastante enfatizada como uma perspectiva  para uma 

abordagem das necessidade do corpo e do cuidado pessoal. Além de sua fonte curricular, esse 

saber foi enriquecido pela sua experiência em estágios extracurriculares e pela autoformação. 

Os saberes adquiridos que poderiam mobilizar para alcançar o objetivo das necessidades do 

corpo e do cuidado pessoal vêm também de uma experiência de estágio em projetos de 

extensão desenvolvidos na Unimed e no Parque das Dunas.   Quando solicitado para avaliar o 

seu repertório de saberes adquirido durante a formação acadêmica para trabalhar as 

necessidades do corpo e do cuidado pessoal, o Egresso 4 considera REGULAR, o que parece 

compatível com os seus argumentos, quando destaca os saberes adquiridos nas disciplinas 

curriculares, ratificados pelos projetos de extensão desenvolvidos fora da UFRN.  Com 

relação aos repertórios de vivências experienciadas durante a formação acadêmica para 

promover as necessidades do corpo e do cuidado pessoal enfatiza as experiências realizadas 

no seu estágio curricular com musculação, destacando os saberes necessários que devemos ter 

com algumas práticas sistemáticas de manutenção das capacidades físicas. Quando avalia seu 

repertório de vivências experienciadas, destaca como REGULAR, ressaltando os saberes 

adquiridos no estágio curricular, o que não reflete o seu repertório de saberes para abordar as 

necessidades do corpo e do cuidado pessoal através das vivências esportivas.   

 

EGRESSO 5 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 
Na graduação vimos algumas teorias, o suficiente para que eu entendesse 
que a gente precisa cuidar da gente mesmo, como exemplo a higiene 
pessoal. Não somente a tomar banho, não é só isso, mas são as vestimentas. 
Se você pratica determinado esporte, deve estar adequado ao esporte. Isso 
faz parte da sua higiene, da sua consciência. O professor da disciplina 
Higiene nos falou muito sobre isso, que é importante se ter consciência do 
que se está fazendo para se ter perspectiva do que se necessita, no caso, 
para se fazer a sua higiene pessoal.  Na disciplina Organização de 
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Competição, o professor falou sobre isso, que recordes estão sendo 
quebrados, acontece que há limites para o corpo. Temos limites e temos que 
saber respeitar isso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Vivências na disciplina de Judô, que mostravam a necessidade da higiene do 
próprio Kimono. O uniforme tem que está limpo. Isso foi na parte da minha 
experiência no Judô. E como eu trabalho com a água, geralmente peço para 
as pessoas que, mesmo usando a touca, tem que lavar o cabelo depois da 
aula para que não tenha problemas de fungo, a higiene pessoal é importante 
para se trabalhar as vivências esportivas. Passar no chuveiro antes de 
entrar na piscina, coisas simples como essa faz a diferença. Na minha 
experiência profissional, eu sempre estou alertando para a vestimenta 
correta ao esporte que iremos praticar para que se preserve o corpo da 
pessoa, o próprio Ser. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Os saberes enfatizados pelo Egresso 5 apontam para o cuidar de si, destacando como 

exemplo a higiene pessoal, o cuidar das vestimentas, de ter consciência das suas ações, das 

suas necessidades dos seus limites.  Quando solicitado a avaliar o seu repertório de saberes 

adquiridos durante a sua formação acadêmica para trabalhar com as necessidades do corpo e o 

cuidado pessoal, o Egresso 5 conceitua como BOM.  Destacamos aqui que a fonte principal 

desse saber foi o saber curricular desenvolvido pela disciplina de Higiene. Com relação à 

prática vivenciada durante a formação acadêmica, o Egresso 5 destaca a disciplina de Judô, 

dando ênfase para a higiene  pessoal, enfatizando a limpeza do kimono.  Sobre sua auto-

avaliação para o repertório de vivências experienciadas durante a formação acadêmica para 

promover as necessidades do corpo e do cuidado pessoal, o Egresso 5 considera BOM, 

destacando que isso se deve a sua experiência profissional. Parece, portanto, um equívoco 

quando registra esse conceito atribuído a esse repertório vivencial sobre as necessidades do 

corpo e do cuidado pessoal, por não ter registrado nenhum saber adquirido nessa sua 

experiência profissional. 

 

EGRESSO 6 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 
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Foi colocado durante todo o curso a questão da higiene, a questão da 
alimentação para fazer a atividade física, o horário, respeitar 
individualidade de cada um. Com Bolsas de ensino, pesquisa e extensão, 
estágios, outros cursos e autoformação não adquiri saberes que possa 
relacionar com esse objetivo. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM  

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal : 

 
Acho que apenas as experiências com a disciplina de Higiene. Não lembro 
de outras experiências que possam ser relacionadas com esse objetivo nos 
demais contexto de minha formação acadêmica, autoformação e vida 
profissional 
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

A atividade física juntamente com a abordagem da alimentação foi bastante 

enfatizada como uma perspectiva para se trabalhar às necessidades do corpo e do cuidado 

pessoal, segundo relatos do Egresso 6. Ao ser solicitado para avaliar o seu repertório de 

saberes, conceitua como BOM, o que parece contraditório com o que apresentou em seu 

relato. Com relação às vivências experienciadas, destaca as experiências desenvolvidas pela 

disciplina de Higiene. Quando questionado sobre sua auto-avaliação para o repertório de 

vivências experienciadas durante a formação acadêmica para promover as reais necessidades 

do corpo e do cuidado pessoal, o Egresso 6 considera como REGULAR,  pelo pouco 

conhecimento que conseguiu sistematizar no seu percurso de vivências acadêmicas.  

 

EGRESSO 7 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Apenas a disciplina de higiene contribuiu para o cuidado com o corpo, e 
com as necessidades do corpo. O aspecto claro é que se vê desde questões 
de doenças infecto contagiosas, doenças em risco de contrair, assim como 
acidentes durante a prática esportiva foi colocado. Então, a prevenção e 
tratamento de doenças ou problemas de saúde que viessem a ocorrer na 
prática esportiva. Na extensão, mais como prevenção das doenças 
relacionadas ao trabalho, contribuiu sim, ainda de forma limitada, mas 
contribuiu. No estágio curricular, não foi colocado em nenhum momento, 
assim como nos cursos e eventos dos quais participei. Na autoformação, 
confesso que não li nada tão específico. E na experiência profissional, até 
agora não pesquisei sobre o assunto. 

 



 

 

184 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
As vivências das disciplinas contribuíram de forma muito limitada; apenas 
nos momentos iniciais em que tinham práticas esportivas, comentava-se 
alguns cuidados de forma aproveitar as experiências práticas em relação ao 
corpo, o que foi dado é muito limitado. Com relação à extensão, só vejo com 
relação à necessidade de atividade física para melhora da condição de 
saúde. No estágio curricular, não foi visto, assim como nos cursos e eventos. 
Na autoformação, não procurei estudar esse assunto, o mesmo digo da 
experiência profissional. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

 Dos saberes construídos no curso sobre as necessidades do corpo e do cuidado pessoal, 

afirma o Egresso 7 que a única disciplina que aprofundou essa temática e contextualizou com 

os problemas relacionados com a saúde causados pelas doenças infecto-contagiosas, assim 

como acidentes com a prática esportiva, foi a disciplina de Higiene. Quando indagado sobre o 

seu repertório de saberes adquirido durante a formação acadêmica para contextualizar as 

necessidades do corpo e os cuidado pessoal, conceituou como FRACO, mostrando a 

fragilidade e realidade dos conhecimentos que foram apresentados pelos professores do curso 

de Educação Física. Em relação às vivências esportivas experienciadas, destacou algumas 

disciplinas que contribuíram de forma muito limitada, destacando os projetos de extensão, 

mostrando dessa forma as suas limitações quanto ao repertorio de vivências experienciadas 

para desenvolver as necessidades do corpo e o cuidado pessoal. Á sua avaliação também 

atribuiu o conceito FRACO. 

 

EGRESSO 8 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 
 

A gente ver muito isso na disciplina de consciência corporal, que falava do 
cuidado que devemos ter. Na disciplina de higiene sobre o cuidado pessoal e 
mais algumas disciplinas que enfatizavam essa coisa de que a gente deve 
escutar do nosso corpo, ter um cuidado mais especial com ele, não deve 
passar dos limites, se for fazer uma caminhada ou alguma coisa usar uma 
roupa adequada. Lá no parque a gente orientava muito os visitantes em 
relação a isso, usar uma roupa adequada, um tênis, roupa de algodão, de 
ginástica, não caminhar de sandálias, de salto nas trilhas. Então é aquela 
coisa de você cuidar de você, do seu corpo. Em relação a cursos que fiz, a 
gente via muito isso nos cursos de massagens, que a gente procurava sempre 
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ouvir o corpo tinha pra dizer, que ele não é só um monte de músculos, mas é 
nossa casa. Na minha prática profissional, o que mais falo pras minhas 
alunas é que elas devem ir pras aulas não por obrigação, mas por prazer, 
porque sabem que aquilo está fazendo um bem pra elas. Como muitas vão lá 
e dizem que tinha uma dor no braço e que já tá bem melhor depois da 
atividade física, porque hoje a atividade física não é somente questão de 
estética, é questão de necessidade e de saúde. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: MUITO BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Eu mobilizaria os saberes vindos das vivências nas disciplinas de 
Consciência Corporal, de Corporeidade e Sociedade, de Higiene, que ficou 
muito forte isso, do que a gente deve fazer para cuidar das necessidades do 
corpo e do cuidado pessoal, porque não adianta estarmos como educador 
físico só pregando o bem pros outros, mas não parar pra olhar pra gente.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO BOM 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 8 destaca as disciplinas de Consciência Corporal e Higiene que 

contextualizaram saberes curriculares sobre as necessidades do corpo e do cuidado pessoal. 

Ressalta sua participação no Parque das Dunas, destacando sua preocupação em orientar os 

usuários sobre as vestimentas adequadas para as caminhadas. Na sua experiência profissional, 

destaca a necessidade de trabalhar o corpo com prazer, satisfação e alegria, contextualiza 

esses valores como forma de estimulo pessoal. Com relação à avaliação dos repertórios de 

saberes adquiridos durante a formação acadêmica para trabalhar as necessidades do corpo e o 

cuidado pessoal, registra o conceito MUITO BOM, no qual referendamos esse seu conceito 

pelos saberes adquiridos nas disciplinas do curso como também na sua experiência 

profissional. A sua auto-avaliação para o repertório de vivências esportivas para alcançar esse 

objetivo recebe o conceito MUITO BOM, mas poderíamos considerar como Fraco pelo que 

apresentou quando solicitado a exemplificar as experiências adquiridas na sua formação 

acadêmica, uma vez que simplesmente registrou a importância das disciplinas sem uma 

contextualização de sua prática acadêmica. 

 

EGRESSO 9 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 
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Essa pergunta me remete a duas disciplinas, higiene e socorros de urgência, 
onde podemos trabalhar muito com o cuidado com o corpo, realizar 
alongamentos, bem vestido durante as práticas. Em relação a bolsa de 
ensino e pesquisa não tive contato. Estágio curricular que vivenciei pude 
observar o material adequado para os determinados esportes. Durante os 
cursos que fiz, mesmo sendo em outra área, também pude visualizar isto. Na 
autoformação, sempre estive acompanhando através de livros e pesquisa na 
internet, a utilização da roupa adequada e do cuidado que se deve ter para 
realizar determinadas atividades. E durante a minha experiência 
profissional pude transmitir um pouco desse meu conhecimento pros meus 
alunos. 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: MUITO BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal:  

 
Eu mobilizaria todo o meu conhecimento da parte prática com relação as 
disciplinas de cunho mais prático, inclusive na rigidez de alguns 
professores, de forma correta em não deixar a gente participar das práticas 
com roupas inadequadas, sempre exigindo uniformes, tênis, não realizar 
atividades com calças jeans ou roupas inadequadas. Com relação a bolsa 
não tive contato nenhum. Estágio curricular sempre levei isso pros meus 
alunos, apesar de as crianças onde trabalhei serem muito carentes e não 
tinham nem condições de ter um tênis, tinham que fazer atividades mesmo 
descalços, o que me deixava muito triste, mas eu não podia fazer nada, tinha 
que trabalhar com a realidade deles. Cursos e eventos na área não tive 
contato. E minha autoformação, sempre busquei através de livros, revistas, 
jornais, pesquisa à internet. Durante a minha experiência profissional tive 
que vivenciar o outro lado. Inclusive, tive dois estágios importantes numa 
escola da rede municipal, num bairro muito pobre e outro lado, quando fui 
fazer meu estágio obrigatório, trabalhei numa escola particular, no centro 
da cidade, quando pude ver um distanciamento muito grande, pois todas as 
crianças da escola particular tinham tênis e roupas adequadas para realizar 
as atividades, já na outra escola da rede municipal não tinham essa 
condição. 
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO BOM 

. Análise Interpretativa 

 Para o Egresso 9, algumas disciplinas do curso, como Higiene e Socorros de Urgência, 

enfatizaram a importância de trabalhar saberes sobre as necessidades do corpo e do cuidado 

pessoal, destacando as vestimentas, ou seja, a roupa adequada para realizar determinada 

atividade física. Quando indagado como avalia o seu repertório de saberes adquirido na sua 

formação acadêmica para alcançar esse objetivo, argumenta que conceitua como MUITO 

BOM. Parece, portanto inadequado esse conceito quando se destacam conhecimentos do 

cuidar do corpo e de suas necessidade que estão projetadas no corpo biológico, ou seja, nos 

cuidados físicos com o corpo em termos de condicionamento e da utilização de roupas e 
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calçados adequados. Quando destaca as vivências experienciadas, identifica mais uma vez sua 

concepção ao afirmar como rica a experiência nas disciplinas que os professores 

contextualizam como sendo mais práticas e que exigem o uniforme adequado para sua prática. 

Ao definir a sua auto-avaliação para as vivências esportivas experienciadas durante a 

formação acadêmica, ressalta sua classificação como MUITO BOM, em que mais uma vez 

evidencia a necessidade de discutir novos saberes para realizar uma abordagem das reais 

necessidades do corpo e o cuidado pessoal. Dessa forma, afirmamos que o seu conceito 

avaliativo deveria ser Fraco pelos conhecimentos relatados e adquiridos na sua vida 

acadêmica. 

 

EGRESSO 10 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Na disciplina de higiene, vimos à importância do cuidado pessoal que se 
deve ter e de passar esse conhecimento pros nossos alunos. Outra disciplina 
foi educação física para portadores de necessidades especiais, onde foi visto 
o cuidado que se deve ter com cada grupo de pessoas especiais. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal:  

 
Na disciplina de musculação vimos à importância de se trabalhar com 
grupos especiais. Em cada esporte, visto durante o curso, o professor 
mostrava a maneira adequada de se portar e de se executar os exercícios. 
Bolsa de ensino e extensão, não participei, no estágio curricular tive as 
práticas com o esporte de rendimento no ensino fundamental. Não participei 
de outros cursos e eventos nem tive experiência profissional. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 10 destaca a forma como as disciplinas de Higiene e Educações Física para 

Portadores de Necessidades Especiais trabalham o cuidar do corpo e suas necessidade, 

discutindo possibilidade para os cuidados que devemos ter para trabalhar com grupos 

especiais. Ao ser indagado sobre sua avaliação de saberes adquiridos na formação acadêmica 

para trabalhar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal, o Egresso 10 conceitua como 

REGULAR, destacando como fonte principal para essa avaliação os conhecimentos 

adquiridos nas duas disciplinas do curso de Educação Física.  Quanto às suas experiências 
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vivenciadas para trabalhar as necessidades do corpo e o cuidado pessoal, destaca a disciplina 

de Musculação, ratificando a necessidade de se trabalhar com grupos especiais, porém quando 

indagado sobre sua avaliação para esse contexto conceitua como FRACO, ratifica dessa forma 

a principal fonte para tal avaliação, destacando uma disciplina complementar do curso de 

Educação Física. 

 

EGRESSO 11 

Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Na graduação, a disciplina que abordou foi corporeidade e sociedade, 
contextualizando o corpo com a saúde, o bem-estar falando muito sobre o 
corpo.  Bolsas de ensino e pesquisa, não participei. No estágio curricular, 
não contemplou. 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 
Na graduação, não tive. Bolsa de ensino e extensão, não tive. Na 
autoformação, pratiquei capoeira e tentei abordar essas necessidades do 
corpo.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 11 destaca os conhecimentos adquiridos na disciplina de Corporeidade e 

Sociedade, pois a mesma contextualiza os saberes curriculares necessários ao corpo e ao 

cuidado pessoal, enfatizando o corpo, a saúde e o bem-estar. Quando solicitado a realizar sua 

avaliação de saberes e vivências experienciadas adquiridos na sua formação acadêmica, 

conceitua como REGULAR para ambos, refletindo dessa forma a realidade dos seus 

repertórios de saberes e vivências, ainda bem limitados. 

 

EGRESSO 12 

 Sobre os Saberes do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal: 

 

A disciplina higiene destacou bastante os cuidados que se deve ter com o 
corpo. Outra disciplina que deu destaque também foi teoria e prática da 
musculação, mostrando e contextualizando que nas academias devemos ter 
muito cuidado com o uso de anabolizantes, seus efeitos nocivos para o 
corpo.  Bolsa de ensino e pesquisa, vi muito pouco sobre isso, alguns 
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pequenos destaques para os uniformes ou mesmo como caminhar com tênis, 
coisas muito simples, sem grande contexto acadêmico. Estágio curricular, 
não lembro de ter visto isto. Cursos e eventos, participei de um curso na 
área da saúde sobre a coluna vertebral, as posturas inadequadas e etc. 
Autoformação, buscando sempre pesquisa em Internet. Quanto à 
experiência profissional, procuro sempre passar para as crianças e os 
adolescentes que estão praticando esporte as posturas corretas dos 
exercícios.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências do Esporte Necessidade do Corpo e do Cuidado Pessoal:  

 
Na disciplina de atletismo, tivemos varias vivências que deram destaques 
para os cuidados que deveríamos ter com o nosso corpo. Como exemplo 
podemos citar uma vivência contextualizada pelo professor que destacava a 
corrida, como correr de forma correta, o posicionamento dos pés, as 
freqüências das passadas, a inclinação do corpo, da coluna, tendo como 
destaque principal a respiração. Bolsa de pesquisa não tive. Estágio 
curricular, não tive essa experiência. Vi em cursos de nível nacional curso 
prático de basquetebol alguns cuidados que devemos ter com o corpo antes, 
durante e depois do jogo. Autoformação, sempre buscando leituras. 
Experiências profissionais passam para os alunos a importância de como 
cuidar do corpo, da higiene pessoal. 
 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 12, as disciplinas de Higiene e Prática da Musculação destacaram 

saberes importantes relacionados com as necessidades do corpo e do cuidado pessoal 

apontando o uso de anabolizantes.  E quanto às experiências profissionais registrou destaque 

para as discussões realizadas sobre as posturas corretas de se realizar um exercício físico. 

Quando indagado sobre a sua avaliação do seu repertório de saberes para alcançar esse 

objetivo, conceitua como BOM, confirmando essa avaliação pelos saberes apresentados nas 

duas disciplinas do curso de Educação Física, não refletindo a realidade de seu repertório de 

saberes para alcançar as reais necessidades do corpo e do cuidado pessoal, ainda muito pobre. 

Sobre as vivências experienciadas durante o curso, aponta as vivências destacadas pela 

disciplina de Atletismo, contextualizando como correr de forma correta. A sua auto-avaliação 

para o repertório de vivências experienciadas adquirido durante a formação acadêmica é 

REGULAR, identificando essa avaliação nas vivências experienciadas no curso de Educação 

Física. Confirmando dessa forma a sua fragilidade acadêmica relacionada com essa temática. 
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. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

Nos relatos apresentados, observamos que os egressos confundem os saberes que 

construíram sobre os cuidados do corpo e do cuidado pessoal, como os conteúdos das 

disciplinas de Higiene e Primeiros Socorros. O egresso 8 faz relação com a disciplina de 

Consciência Corporal como conhecimentos do corpo. Constata-se também que os egressos 

ressaltam que estão conscientes da necessidade desses saberes, entretanto, reconhecem que 

negligenciaram em não buscá-los, por não terem realizado outros cursos, participado de 

eventos científicos ou mesmo pesquisado em livros ou internet, como um processo de 

autoformação. 

A partir desta configuração inicial dos relatos, destacamos que a concepção que os 

egressos revelam de cuidado com o corpo e de cuidado pessoal está projetada no corpo 

biológico, ou seja, nos cuidados físicos com o corpo em termos de condicionamento físico, da 

utilização de roupas e calçados adequados ou das práticas de higiene corporal e não no 

entendimento do corpo bio-psico-social, ou melhor, o corpo como potencial de fluir nas 

práticas corporais e esportivas, corpo que se volta para necessidades de alegria e de expressão 

de sentimentos que lhe dão vida (CSIKSZENTMIHALYI, 1992; LOWEN, 1997).  

Outro fato que cabe discussão está na contradição que existe nos relatos dos 

egressos ao se auto-avaliarem em relação aos saberes que mobilizariam para trabalhar o 

objetivo de abordar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal através das vivências 

esportivas.  Para dois egressos, seus repertórios de saberes são avaliados com o conceito  

Muito Bom; já quatro egressos percebem como sendo Bom; enquanto quatro admitem como 

Regular, e dois reconhecem como Fraco. Quanto à auto-avaliação do repertório de vivências 

esportivas experienciadas, dois destacam o conceito Muito Bom; outros dois admitem o 

conceito Bom; quatro Regular; três Fraco e um Muito Fraco. Na realidade, esses conceitos 

atribuídos aos seus repertórios de saberes distorcem o que apresentam em seus relatos, uma 

vez que mostram certo desconhecimento de saberes e experiências para desenvolver o 

objetivo proposto, ou seja, abordar as necessidades do corpo do cuidado pessoal através de 

vivências esportivas. 

 

3.1.6 Valores sociais e vivências esportivas 

 

As relações entre esporte e sociedade perpassam de uma forma ou de outra toda a 

diversidade cultural de vivências esportivas. Nesse jogo, a mídia tem um papel muito 
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importante ao se considerar a publicidade o elo fundamental para o desenvolvimento da 

indústria esportiva. Esse tema foi bem discutido por Luigi Volpicelli na obra “Industrialismo 

e Esporte”, ainda na década de 60, posteriormente exaustivamente investigado por Jean-Marie 

Bröhm em várias obras que tratam da Sociologia Política do Esporte (VOLPICELLI, 1967; 

BROHM, 1976, 1995, 2002). 

Para a Educação Física de Jovens e Adultos, torna-se imprescindível que se 

possibilite a análise crítica dos valores sociais implicados nas vivências esportivas, quando o 

modelo dominante é aquele que exige a busca da melhor performance e a utilização de todo 

aparato esportivo difundido pela mídia para que seja adquirido pelos praticantes como sendo 

necessário a cada prática esportiva. Cria-se assim uma rede de consumo de produtos e 

serviços esportivos que por sua vez alimenta a cadeia produtiva da indústria de materiais e 

equipamentos esportivos. 

Nesse contexto de cultura de consumo do esporte, surge a necessidade de se 

refletir sobre uma educação esportiva voltada para os verdadeiros valores do esporte que são 

os valores do jogo, os valores do lúdico, os valores da beleza. É preciso recuperar os valores 

da prática do esporte, valores que estão intrinsecamente implicados na origem cultural do 

jogo. É responsabilidade da Educação Física procurar o verdadeiro sentido lúdico das 

vivências esportivas, preparando o cidadão para enfrentar os apelos da cultura de consumo do 

esporte. 

A seguir, discutimos as afirmações dos participantes do grupo investigado quando 

indagados sobre os saberes que mobilizariam para alcançar o objetivo de analisar criticamente 

os valores sociais implicados nas vivências esportivas. 

 

EGRESSO 1 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas: 

 
Na disciplina de Corporeidade e Sociedade, o professor falava sobre os 
valores sociais ligados à questão do respeito ao próximo no âmbito das 
práticas corporais e esportivas. A questão da ética, também. A honestidade, 
o respeito mútuo. Então podemos afirmar que apenas uma disciplina, 
contextualizou alguns saberes que nos levava a discutir e analisar 
criticamente esses valores sociais. Em outros cursos destacamos o curso de 
formação de educadores do Instituto Ayrton Senna que contribuía com 
conhecimentos para trabalhar esse objetivo. Quanto à autoformação, nunca 
fui ligada a essa parte. Quanto à experiência profissional no projeto Nova 
Descoberta, como voluntária, foram muitos os saberes que adquiri lá, 
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principalmente em relação aos quatro pilares da educação do Relatório 
Delors.  
 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas: 

 
Na graduação, vivência esportiva mesmo não lembro no momento que possa 
relacionar. Porém, no Instituto Ayrton Senna (Projeto Nova Descoberta), 
tive bastante vivências, uma vez que trabalhávamos com crianças com 
atividades esportivas e sempre tínhamos curso com vivências em que se 
discutia os valores do esporte na sociedade, principalmente essa coisa do 
esporte como mercadoria, a questão da violência e a competição 
exacerbada. 

 

. Auto-avaliação do Repertório de Vivências: - REGULAR 

. Análise Interpretativa 

 O Egresso 1 destaca a disciplina de Corporeidade e Sociedade como uma das 

disciplinas do curso de Educação Física que trabalhou essa temática. Na sua experiência 

profissional enfatiza o trabalho desenvolvido como voluntário no projeto Nova Descoberta, 

conveniado com o Instituto Ayrton Senna, conseguindo adquirir com essa prática 

conhecimentos relacionando-os com os quatro pilares da educação, tão bem contextualizados 

no Relatório Delors. No entanto, quando solicitado a avaliar o seu repertório de saberes 

adquirido na sua formação acadêmica para analisar criticamente os valores sociais implicados 

nas vivências esportivas, considerou como REGULAR, observando que esse seu conceito está 

fundamentado nessa construção de saberes adquiridos pelo curso que fez no Projeto Nova 

Descoberta e na sua experiência profissional como voluntário de um estágio não curricular. 

Com relação às vivências esportivas experienciadas, volta a destacar o seu trabalho 

desenvolvido no Projeto Nova Descoberta. Quanto à sua avaliação, conceitua também como 

REGULAR, ratificando o que apresentou como aquisição de saberes para essa temática.  

 

EGRESSO 2 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação a principal disciplina foi de basquetebol. O professor falou 
no início da disciplina sobre esses valores sociais, sobre a ética, a 
honestidade, o respeitar o outro ou a si mesmo; outra disciplina que 
abordou também valores sociais foi a disciplina Educação Física Adaptada, 
foi (Sic) discutido o significado e os conceitos de padrão de beleza e por aí 
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vai, que a mídia sempre coloca como padrão de beleza  o belo como sendo 
algo incontestável para o ser humano, o belo e o feio, dois padrões 
complexos.. As pessoas não têm o seu conceito e passa (Sic) aceitar o que a 
mídia impõe. Tá dizendo que padrão de beleza é isso, então vai ser isso. O 
sujeito magrinho, então vai ser isso. É uma coisa bem importante que foi 
visto na graduação. Dentro da questão da bolsa de extensão posso citar o 
Parque das Dunas. No estágio também não vi muita coisa. E na 
autoformação sempre acontece alguma coisa, a gente estando pesquisando, 
aparece. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas: 

 
Bom, nessa parte da prática foi uma coisa que ficou muito clara, assim 
nesses campos de atuação, na graduação, na bolsa de pesquisa e de 
extensão, até faltou um pouco, que poderia ter sido melhorado. 
 

. Auto-avaliação do Repertório de Vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 2, os valores sociais do esporte foram destacados em duas 

disciplinas como fonte de saberes curriculares: Basquetebol e Educação Física Adaptada, 

disciplinas que enfatizaram a importância e o significado desse conteúdo para os profissionais 

de Educação Física, enaltecendo a necessidade de se discutir e analisar criticamente esses 

valores sociais esportivos que o ser humano precisa levar para a vida. Sua experiência como 

estagiário no Parque das Dunas também foi muito significativa, pois permitiu um conviver 

com esses valores sociais aplicados nas vivências esportivas. Na sua autoformação sempre 

está em busca de algo mais. Quando solicitado para avaliar esse repertório de saberes 

adquiridos na formação acadêmica, conceitua como REGULAR, o que aparentemente 

corresponde a sua aquisição de saberes adquiridos na sua formação acadêmica. Nas suas 

vivências experienciadas, não citou nenhuma, porém argumentou que poderia ter sido bem 

melhor sem registrar informações que contextualizasse essa afirmação.  Quando chamado a 

avaliar esse tópico, classificou como FRACO, confirmando o seu argumento anterior. 

 

EGRESSO 3 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação, a disciplina de Futebol, era enfocada a questão de mistificar 
a inclusão. No estágio curricular tive, pois eu trabalhava com criança no 
esporte. As crianças viviam em polêmica por achar que Judô era para os 
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meninos e não para as meninas.  Eu mesmo cheguei a sentir discriminação, 
aqui mesmo na faculdade, por jogar futebol.  

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR. 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
As vivências foram às aulas práticas, os jogos internos. Durante a disciplina 
de Judô as mulheres sempre levavam desvantagens, por isso o professor 
sempre separava mulher com mulher. Dá pra vivenciar com o lúdico, mas 
não como esporte competitivo.  

 

. Auto-avaliação do Repertório de Vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Para o Egresso 3, houve no curso uma preocupação com a inclusão, evidenciada 

pela disciplina de Futebol, mas sem aprofundamento. O seu estágio curricular foi voltado para 

escola com crianças onde presenciou a discriminação social, “Questão de gênero”, ou seja, 

esportes que eram praticados somente por meninos e/ou meninas, porém não registrou 

nenhum aprofundamento sobre essa situação. Quando solicitado a avaliar o seu repertório de 

saberes adquirido na formação acadêmica para trabalhar esses valores sociais nas vivências 

esportivas, conceitua como REGULAR o que seria mais adequado se atribuísse Fraco pelas 

evidências apresentadas. Nas vivências experienciadas, citou as aulas práticas, os Jogos 

Internos que foram desenvolvidos durante o seu percurso acadêmico, como elementos que 

contribuíram para sua formação. E, quando solicitado a realizar a sua auto-avaliação, registra 

como BOM, quando o mais adequado seria Fraco, pelo que considerou como vivência 

experienciadas durante a sua formação acadêmica; portanto, a sua auto-avaliação parece 

imprópria.  

 

EGRESSO 4 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação, a disciplina de consciência corporal foi trabalhada muito 
bem, de forma clara.  Na disciplina de basquete também.  Nos Projetos de 
extensão da Unimed e Parque das Dunas pude ver isso de forma bem 
explicita. No estágio curricular também tive a sorte de ter essa vivência. 
Procurei alguns cursos, alguns eventos a respeito. Na minha autoformação 
muitos livros foram lidos, como exemplo, “o corpo tem suas razões”, o 
“Tocar”. Em experiências profissionais comecei a ter ligação com isso 
desde o inicio do curso, quando estagiei no Huol, trabalhando com a 
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conscientização do corpo e o movimento. No Parque das Dunas também e 
na própria Unimed. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Quanto às experiências foram várias, embora eu faça educação física, eu 
não sou muito engajada em todo tipo de esporte. Trazendo pro basquete, da 
graduação tive a vivência desse esporte dentro das minhas limitações. Pude 
vivenciar e no final da disciplina estava jogando e superei meu limite. Na 
natação, eu não conseguia saltar na piscina e sair. Então, o trabalho 
durante o curso me fez superar limites: o medo. Nas bolsas de ensino e 
pesquisa, quanto ao jogo não foram muitas. Em cursos e eventos, participei 
de um no CONAF, logo no início do curso. Então, eu não tinha mobilidade 
de movimentos, exemplo, no step, na aeróbica, que não deixa de ser um 
esporte.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 4 destaca que a disciplina de Consciência Corporal trabalhou esses 

saberes muito bem, de forma clara, como também a disciplina de Basquetebol. Sua 

experiência no estagio curricular foi bastante significativa, destacando a participação nos 

projetos da Unimed e Parque das Dunas, aliados aos seus estudos autoformativos, que 

considerou muito importante para essa construção. Na sua experiência profissional pode 

trabalhar com pacientes do Hospital Universitário Onofre Lopes na perspectiva do corpo e do 

movimento. Sua auto-avaliação atribuiu o conceito BOM, o que parece adequado. Quando 

solicitado a exemplificar as vivências esportivas experienciadas na formação acadêmica para 

trabalhar os valores sociais do esporte, reconheceu que em muitas disciplinas conseguiu 

superar seus limites pessoais ao realizar certas atividades físicas, mas não registrou nenhum 

conhecimento adquirido durante o curso de Educação Física que pudesse trabalhar esse 

objetivo. Portanto, sua auto-avaliação atribuiu o conceito REGULAR, o que não corresponde 

com o apresentado que deveria ter sido Fraco. 

 

EGRESSO 5 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  
 

Em muitas disciplinas na graduação foi discutido saberes para se alcançar 
esse objetivo. E na minha visão crítica, os valores sociais implicados nas 
vivências esportivas são os seguintes: a mídia promove o “corpo perfeito”, 
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tem que ser musculoso, a mulher tem que ter o padrão magríssimo e isso a 
gente ver que é para vender produto. As pessoas desinformadas usam de 
anabolizantes, de outros produtos que venham deixá-las no padrão que a 
mídia exige. E a gente sabe que isso é errado. Foi falado na graduação por 
muitos professores de que antes de ter uma boa estética, você tem que ter o 
físico condicionado a sua necessidade.  No Estagio, não tive experiência; 
curso e eventos, também não e na autoformação, também não. 
 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação, eu não tive, mas na autoformação, procuro sempre 
enriquecer meus conhecimentos através de livros e sites, e na minha 
experiência profissional, eu trabalho no intuito de conscientizar os meus 
alunos de que não precisa ter um corpo que apareceu na TV para se sentir 
bem. Se pode se sentir bem de maneira saudável, não precisa entrar numa 
dieta hiper calórica ou hipo calórica. Não precisa seguir a dieta da mídia, 
porque nem sempre foi feito por um nutricionista, um profissional 
competente. Então, não precisa de mudanças bruscas. Precisa de uma 
reeducação alimentar e não procurar fazer dietas. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 5 enfatiza que em algumas disciplinas foram discutidos saberes para se 

alcançar esse objetivo, porém não registra nenhuma informação acadêmica, a não ser a sua 

visão critica quando aborda os valores sociais implicados nas vivências esportivas,  

destacando o que a mídia chama de corpo perfeito, mas também sem um argumento 

acadêmico, cientifico que justifique suas abordagens. Quando solicitado para avaliar o seu 

repertório de saberes adquirido na formação acadêmica, atribuiu o conceito BOM, totalmente 

contraditório com o que apresentou, sendo mais adequado o conceito Fraco. Com relação às 

vivências experienciadas durante a formação acadêmica para analisar criticamente os valores 

sociais implicados nas vivências esportivas, destaca a sua autoformação em busca de livros e 

sites na internet, avaliando seu repertório de vivências também como BOM, quando o mais 

adequado seria Muito Fraco. 

 

EGRESSO 6 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação, as disciplinas de atletismo e teoria da musculação 
discutiram alguns saberes relacionados aos valores sociais e dentre esses 
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destaco a questão dos anabolizantes utilizados pelos atletas profissionais ou 
não. Quanto à autoformação, lembro de ter participado de vários cursos que 
também abordavam valores sociais. Nos demais contextos de minha 
formação acadêmica e profissional, não lembro de ter discutido esses 
saberes. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na prática, não lembro de ter visto. E nem em bolsa de pesquisa, em 
estágio, autoformação.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 6 destaca as disciplinas de Atletismo e Musculação como fontes de 

saberes relacionados com a temática, apontando o uso dos anabolizantes utilizados pelos 

atletas profissionais, sem aprofundamento para esse destaque. Com relação às vivências 

experienciadas, não registrou nenhuma informação e quanto à sua auto-avaliação destaca o 

conceito BOM para os saberes e REGULAR para as experiências, quando as evidências 

mostram que não passaria de um Fraco para ambos. 

 

EGRESSO 7 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação, vejo uma limitação maior ainda nas disciplinas para 
contemplar esses aspectos. Não recordo de nenhuma disciplina que tenha 
analisado criticamente esses valores sociais. Na pesquisa e extensão, 
também não tive nenhuma experiência, nenhum conteúdo visto 
especificamente, assim como no estágio curricular e cursos e eventos. Não 
venho procurando ler sobre o assunto e nas experiências profissionais não 
contemplaram esse assunto.   

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: MUITO FRACO 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  
Se na fundamentação foi muito fraco, transfiro isso para as vivências, 
portanto não me sinto contemplado a esse assunto específico, e nos seis 
aspectos que estamos conversando desde graduação, pesquisa, estágio não 
passei por isso. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: MUITO FRACO 
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. Análise Interpretativa 

Afirma o Egresso 7 que nenhuma disciplina do curso de Educação Física abordou 

essa temática, como também não vem procurando ler sobre esse assunto, desconsiderando 

totalmente essa área de conhecimento. Com relação às vivências experienciadas não se sente 

contemplado sobre esse assunto e atribui como auto-avaliação para ambos o conceito MUITO 

FRACO, considerado como adequado pelas suas argumentações e seu interesse. 

 

EGRESSO 8 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação, a disciplina que falou muito sobre os valores sociais falava 
muito sobre a estética, a mulher, a dieta. A mídia deixava muito forte isso de 
estabelecer um padrão e todo mundo quer seguir aquele modelo. Diz, ah 
porque ela é bonitinha, porque é assim que tem que ser. E a gente ver que a 
atividade física não precisa ir só pra esse lado da estética, ela é muito mais 
do que isto, nosso corpo é muito mais do que isto. Não fiz curso sobre isso, 
mas procuro algumas coisas na internet, pois é um assunto que me 
interessa, que eu gosto essa coisa da estética, essa coisa de padronizar o 
modelo. Na minha prática profissional se vê muito isso: ah, eu vou fazer 
uma atividade porque quero ficar magrinha, quero ficar assim. Então, a 
gente ver que não é por aí, cada um tem o seu limite, o seu padrão, e a gente 
não deve tá procurando copiar um corpo, seguir o padrão de outro, que não 
é o que cabe à gente no momento. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Em relação à graduação eu não tenho muito que falar, mas na prática, hoje 
em dia, como eu trabalho com a terceira idade, elas procuram seguir um 
modelo, um padrão, mas não com aquele perfeccionismo, vão logo se 
desvalorizando: ah eu já não posso chegar nessa fase, mas é uma coisa que 
eu gostaria de fazer; ou então diz: não, mas eu tenho que perder um 
pouquinho a barriga, tenho que perder isso. E às vezes ultrapassam seus 
limites. Muitas delas estão machucadas e dizem: não, tô sentindo dor, mas o 
exercício é assim e quero ficar bonitona, digamos. Onde a gente ver que não 
é por aí.  

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 8 não identificou disciplinas que abordasse essa temática, porém 

considera um assunto relevante e por essa razão procurou informações na internet. Na sua 
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pratica profissional procura destacar conhecimentos relacionados com certos valores sociais, 

como a estética, valorização do corpo. Ao ser solicitado a avaliar seu repertório de saberes 

para alcançar esse objetivo, classifica seu conceito como BOM; no entanto, deveria ser Fraco, 

considerando o que apresentou. Nas vivências experienciadas na graduação argumenta que 

não tem muito que falar. Quando chamado para avaliar esse repertório de saberes para 

alcançar esse objetivo classifica também como BOM, contrariando a realidade dos fatos, uma 

vez que o mais adequado seria Fraco. 

 

EGRESSO 9 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
O que posso lembrar agora no momento, que trabalhou especificamente 
essa questão foi na disciplina de atividade física em academia, onde tivemos 
um professor convidado que trabalhou essa questão levando pro lado da 
mídia, onde tivemos várias discussões, inclusive com relação aos modismos 
atuais, a influência que a mídia tem na nossa própria vestimenta, no nosso 
linguajar, na atividade física. Com relação à bolsa de ensino não tive 
nenhuma atividade de pesquisa e extensão. Estágio curricular, só pude 
observar com uma percepção maior depois dessas aulas, esse tipo de 
segmento que as pessoas se deixam levar pela mídia. Com relação a cursos 
e eventos eu também tive a oportunidade de observar isto em congressos. 
Durante minha formação tive contato com essa crítica dos valores sociais. E 
com relação à minha experiência profissional, não muita, foi bem pouca no 
meu entender, poderia ter sido melhor. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Depois dessa parte prática pude avaliar, e depois de ter o conhecimento 
teórico, coisas que eu observava no meu dia-a-dia, nas minhas vivências, 
inclusive dentro de algumas academias, onde, por exemplo, todas as pessoas 
que eu olhava estavam usando tênis Nike, e aquilo me fez refletir que aquilo 
era pela preocupação de se achar fora do grupo, de ter a necessidade de 
estar sempre de acordo, tipo uma regra que foi estabelecida. Com relação a 
bolsas de ensino pesquisa e extensão não tive nenhum contato. Estágio 
curricular, também não. Em cursos e eventos, eu também observava isso, 
como as pessoas tinham essa preocupação de estar sempre com aquela 
roupa da marca, preocupada com a aparência pessoal. Talvez não só se 
preocupando com sua necessidade, mas com o que outros iriam achar. E 
com relação a auto-formação, não tive tanta vivência nessa área dos valores 
sociais. Já na experiência profissional, pude observar essa diferença entre 
classes, uma menos favorecida e outra mais favorecida, pela oportunidade 
de ter trabalhado em duas escolas, uma da rede municipal e outra da rede 
particular. 



 

 

200 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: BOM 

. Análise Interpretativa 

Destaca os conhecimentos de um professor convidado para participar como 

colaborador na disciplina Atividade Física em Academia quando foi trabalhada a influência 

da mídia no comportamento do ser humano, o modismo, sua linguagem etc. No seu estágio 

curricular também pôde observar essa contextualização. Quando avalia seu repertório de saber 

para trabalhar esses valores sociais do esporte, conceitua-o como REGULAR, porém ao ser 

abordado sobre suas vivências experienciadas durante a sua formação acadêmica, voltou a 

registrar os comportamentos sociais das pessoas, não apontando nenhum estudo realizado ou 

mesmo participado de algum outro evento que vivenciasse essa temática, a não ser na sua 

experiência profissional quando relata que observou as diferenças das classes sociais ao 

trabalhar em escola municipal e particular, porém não registrou nenhuma vivência esportiva 

que pudesse contextualizar essa abordagem. Sobre sua auto-avaliação classifica como BOM, 

embora tenha registrado pouco conhecimento, por isto seria mais coerente reconhecer o 

conceito Regular. 

 

EGRESSO 10 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na disciplina de consciência corporal, metodologia do treinamento 
desportivo, principalmente recreação e programa de recreação e lazer. 
Vimos que professor deve ter o cuidado de identificar problemas 
relacionados aos valores sociais, tentando trabalhar de alguma forma essas 
questões. Bolsa de ensino e extensão, não participei. No Estágio curricular 
vi que entre as crianças de 9, 10, 11 anos, quando isso tá se formando, a 
personalidade, os modelos e as idéias que a sociedade cria está sendo 
fixada. E o professor tem que evitar que ninguém seja excluído de suas 
atividades ou do convívio, porque o professor tem que conscientizar cada 
aluno pra que ele forme uma idéia mais construtiva do que sejam esses 
modelos. Outros cursos e eventos, não participei. A auto-formação foi a 
busca, principalmente através da internet. Experiência profissional foi no 
estágio, o convívio com as crianças. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: REGULAR 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Nas disciplinas de esporte como natação, voleibol, futebol, na ginástica. 
Durante as práticas os professores atentavam pra esse cuidado, a questão 
de que a prática do esporte não deve ser feita só por aquelas pessoas que 
estão dentro de um padrão do esporte, de alto rendimento. Bolsa de ensino e 
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extensão, não participei. No estágio curricular tivemos essa orientação. 
Outros cursos e eventos, não participei. Autoformação através de livros e 
internet Experiência profissional, nas atividades práticas das disciplinas. 

 

. Auto-avaliação do repertório de vivências: REGULAR 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 10 destacou várias disciplinas que procuraram trabalhar os valores 

sociais do esporte, embora não tenha mencionado nenhum saber específico relacionado com 

essa temática. No estágio curricular pôde discutir e analisar alguns valores sociais instituídos 

pela sociedade. Quando solicitado a avaliar seu repertório de saberes, classifica como 

REGULAR, em que poderia ser Fraco por ter abordado somente alguns valores sociais no 

estágio. Ao ser perguntado sobre as vivências experienciadas, menciona a preocupação de 

vários professores do curso com a inclusão dos alunos, destacando que a prática do esporte 

deve ser disponibilizada para todos, independente de rendimento ou performance, porém não 

relata nenhuma vivência esportiva que esteja evidenciando saberes relacionados com essa 

abordagem. Novamente classifica sua avaliação como REGULAR; no entanto, o mais 

adequado seria admitir o conceito Fraco pelo que contextualizou como vivência para alcançar 

esse objetivo.  

 

EGRESSO 11 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas: 

 
Na graduação, a disciplina Filosofia da Educação Física foi passada essa 
questão, mas não como aplicar isso. Foi apenas citado. Na experiência 
profissional, isso está muito presente, especialmente por trabalharmos com 
pessoas carentes, a condição social acaba interferindo no agir e no 
interagir da pessoa com os outros. 

 

. Auto-avaliação do repertório de saberes: BOM 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  
 

Na graduação, a disciplina de Handebol foi vista de forma superficial. E na 
capoeira, consigo ver que foi a única vivência esportiva que uniu as pessoas 
num único objetivo. 

 

. Auto-avaliação do Repertório de Vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 
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O Egresso 11 destaca a forma como a disciplina de Filosofia da Educação Física 

trabalhou esses valores sociais, apenas citando. Na sua experiência profissional, ficou muito 

presente a discussão de alguns valores em que foi destacada a condição social que interfere no 

agir e no interagir da pessoa com os outros. Sobre as vivências esportivas experienciadas 

aponta a capoeira que consegue unir as pessoas em um único objetivo. A sua auto-avaliação 

sobre o repertório de saberes para alcançar esse objetivo é BOM e quanto ao repertório de 

vivências esportivas considera FRACO, mas poderia ser considerado Regular e Fraco, 

respectivamente. 

 

EGRESSO 12 

 Sobre os Saberes dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Vimos na disciplina de Filosofia da Educação Física, onde se abordou sobre 
a estética, como as pessoas procuram se espelharem em modismos da TV, 
buscando o corpo perfeito e se inserir na sociedade de consumo, se submete 
a cirurgia plástica para emagrecimento. Bolsa de ensino e extensão, não 
lembro de ter visto algo sobre isto. Estágio curricular, também não. Outros 
cursos e eventos, não. Autoformação, sempre buscando com leituras e 
experiência profissional, também não. 

 

. Auto-avaliação do Repertório de Saberes: FRACO 

. Sobre as Vivências dos Valores Sociais e Vivências Esportivas:  

 
Na graduação não tivemos nenhuma disciplina que mostrasse na prática, 
esses valores sociais. Bolsa de ensino e extensão, também não lembro de ter 
vivido essa experiência.  No estágio, o trabalho com academia nos mostrou 
que as pessoas procuram a academia para uma melhoria da estética, 
utilizando-se muitas vezes de anabolizantes para conseguir esse objetivo. 
Cursos e eventos, os valores sociais são infinitamente discutidos. 
Autoformação, procuro sempre livros e revistas da área esportiva para um 
maior aprofundamento acadêmico. Experiência profissional, pouco 
destaque. 

 

. Auto-avaliação do Repertório de Vivências: FRACO 

. Análise Interpretativa 

O Egresso 12 destacou como a forma da disciplina de Filosofia da Educação Física 

trabalhou a estética como valor social, discutindo possibilidades para um corpo perfeito de 

acordo com a sociedade de consumo. Mas, quando solicitado a relatar sobre suas vivências 

esportivas, registrou que durante a sua formação acadêmica nenhuma disciplina mostrou na 
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prática esses valores sociais, deixando com isso uma grande lacuna acadêmica. No entanto, 

tenta superar isso na sua autoformação procurando um aprofundamento teórico em livros e 

revistas. Na sua auto-avaliação reconhece como FRACO os saberes e as vivências 

experienciadas com total lucidez dos fatos.  

 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

Observa-se nos relatos apresentados, que os Egressos 1 e 2 destacam com muita 

ênfase que viram em algumas disciplinas, como Corporeidade e Sociedade e Basquetebol, os 

valores do esporte como jogo, ludicidade e ética. Esses são relatos que se aproximam do 

contexto da questão trabalhada, entretanto demonstram desconhecer esses valores do esporte 

como dimensão da cultura, não se constituindo em repertório de saberes.  

De acordo com os demais relatos, o contexto da formação não propiciou essa 

aquisição de saberes, de modo que não revelaram como mobilizariam esses saberes para 

alcançar o objetivo de analisar criticamente os valores sociais implicados nas vivências 

esportivas, uma vez que os relatos relacionam, de forma muito vaga, alguns conteúdos ou 

discussões desenvolvidas em disciplinas isoladas como a questão do doping, dieta ou mesmo 

confundindo a desmistificação do esporte. O Egresso 7 é enfático quando diz: “Não recordo 

de nenhuma disciplina que tenha analisado criticamente esses valores sociais”. Na realidade, 

os relatos apresentam um desconhecimento da complexidade do fenômeno esporte, bem como 

das relações que este estabelece com os indivíduos na construção de valores éticos, estéticos e 

sociais, visando à construção do humano do Ser e da expressão de sua ludicidade. 

Por outro lado, observa-se nos relatos que também no contexto da extensão e da 

pesquisa não conseguiram construir conhecimentos que se relacionassem com essa 

possibilidade de discutir os valores sociais do esporte, posto que apenas mencionam ter 

participado de cursos que fizeram referência à temática em questão, observando-se ainda que 

como experiências profissionais nesse período de formação, essa construção de saberes 

também não foi realizada. 

Os relatos de auto-avaliação dos egressos sobre como percebiam a situação de 

seu repertório de saberes para alcançar o objetivo de analisar criticamente os valores sociais 

implicados em vivências esportivas evidenciaram a seguinte situação: cinco reconheceram 

como sendo Bom, cinco admitiram Regular, um considera Fraco, e outro Muito Fraco. Com 

relação à auto-avaliação sobre o repertório de vivências esportivas experienciadas, quatro 

admitem Bom, outros quatros Regular, três com Fraco e um Muito Fraco. Esse quadro dos 
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relatos da auto-avaliação demonstra que há uma contradição em relação ao que já discutimos 

anteriormente, ou seja, a realidade dos relatos é uma e a auto-avaliação é outra completamente 

desconectada dos saberes e das vivências experienciadas que poderiam possibilitar a base 

teórica e metodológica para uma ação educativa que estivesse atenta aos valores sociais que 

permeiam às vivências esportivas. 
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CAPÍTULO 4 - OS CONTEÚDOS ATITUDINAIS PARA UMA ANDRAGOGIA DO 

ESPORTE 

 

 
Este capítulo discute a relação entre os conteúdos esportivos e conteúdos 

atitudinais, a partir de um referencial teórico especialmente construído para este fim, e dos 

depoimentos dos participantes do grupo investigado quando indagados sobre como 

desenvolveriam na prática educativa conteúdos atitudinais através dos conteúdos esportivos, 

exemplificando situações de aprendizagem a serem propostas para a Educação Física de 

Jovens e Adultos. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Física de Jovens e Adultos enfatizam o 

papel dos conteúdos atitudinais na relação com os demais conteúdos de ensino. Conforme o 

Documento, os conteúdos atitudinais são explicitados como objeto de ensino e aprendizagem, 

também propostos como vivências concretas pelo aluno. Tal concepção pretende viabilizar a 

construção de uma postura de responsabilidade perante si e o outro. 

A partir da constatação histórica de que a Educação Física na escola sempre 

privilegiou a dimensão procedimental dos conteúdos, a nova proposta recomenda envolver a 

dimensão conceitual e especialmente a dimensão atitudinal. Além disso, a proposta curricular 

enfatiza que os conteúdos atitudinais, ao serem apresentados em primeiro plano, perpassando 

os outros três blocos de conteúdos, significa reconhecer que a aprendizagem de qualquer 

prática que não os considera de forma explícita, fica reduzida a “mera tecnicidade alienada”6. 

Desse modo, os conteúdos esportivos na Educação Física de Jovens e Adultos não 

devem mais continuar enfatizando apenas a dimensão procedimental, pois é necessário incluir 

a dimensão conceitual para ampliar a reflexão sobre as vivências esportivas, e, sobretudo, 

inserir a dimensão atitudinal que valoriza o sentir e a construção dos sentimentos. 

Para discutir os conteúdos atitudinais e a sua presença no trabalho educativo com 

os conteúdos esportivos foi elaborado um referencial teórico com base nos pressupostos 

conceituais já explicitados que articula os seguintes teóricos: Abraham Maslow, Mihaly 

Csikszentmihalyi, Humberto Mariotti, Edgar Morin, Howard Gardner, Humberto Maturana, 

entre outros. 

Tomando por base a relação dos conteúdos atitudinais apresentados na proposta 

curricular para a Educação Física de Jovens e Adultos, a estrutura conceitual criada para 

                                                 
6 Expressão enfatizada no Documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Física de Jovens e Adultos 
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subsidiar o procedimento analítico permitiu agrupá-los em cinco grandes categorias do 

desenvolvimento humano, assim especificadas: (a) do corpo e da sensibilidade; (b) da auto-

preservação e das incertezas; (c) da participação, dos relacionamentos e do amor; (d) da auto-

estima e da valorização da vida; (e) da auto-realização e da autotranscendência. 

 

 

4.1 DO CORPO E DAS SENSIBILIDADES 

 

 

As necessidades, impulsos ou desejos que partem objetivamente da dinâmica do 

corpo podem nuclear um conjunto de conteúdos que envolvem valores, atitudes e se 

relacionam mais diretamente com o funcionamento fisiológico do organismo humano, mas 

também abrangem toda a diversidade das sensibilidades corporais. 

A concepção higienista dominante na Educação Física ao longo de séculos, aliada 

ao tecnicismo esportivo da contemporaneidade, continua determinando que na ação educativa 

as práticas corporais, particularmente, as vivências esportivas, reflitam a busca para tornar o 

corpo funcional, adaptável às exigências de estilos de vida mais compatíveis com os modos de 

produção e de consumo socialmente vigentes. 

Para Santin (1995, p. 40), o resgate da sensibilidade precisa acontecer em duas 

dimensões, ou seja, como conhecimento válido e como forma de vida afetiva. Uma 

construção que se dá numa “ética da estética” que para o autor é uma expressão “[...] 

construída pela compreensão, como capacidade de sentir, a partir do sentido mais original 

grego, de ‘aisthesis’que significa sentir com o outro, experienciar emoções com os outros”. 

A proposta curricular para a Educação Física de Jovens e Adultos, quando 

apresenta a lista dos conteúdos atitudinais a serem trabalhados através dos conteúdos da 

cultura corporal de movimento, não explicita a diversidade de aspectos relativos à 

sensibilidade que poderiam ser evidenciados na ação educativa através do esporte. De certo 

modo, reproduz a concepção funcional dominante quando destaca: 

 

· Cultivar algumas práticas sistemáticas (exercícios técnicos, de manutenção das 

capacidades físicas), 
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Isso não significa que não se deva incluir esse aspecto funcional, mas a forma 

como é apresentado, descontextualizado da vida cotidiana e da evolução do ser humano, 

reflete ainda o tecnicismo dominante presente na própria concepção de cultura corporal de 

movimento. 

A seguir, apresentamos e discutimos afirmações dos participantes do grupo 

investigado quando indagados sobre como desenvolveriam na prática educativa conteúdos 

atitudinais do corpo e da sensibilidade através dos conteúdos esportivos, exemplificando 

situações de aprendizagem a serem propostas para a Educação Física de Jovens e Adultos. 

 

EGRESSO 1  

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Em primeiro lugar, eu vejo a necessidade de cultivar algumas práticas 
sistemáticas de esportes individuais e coletivos, procurando valorizar as 
potencialidades do corpo e não de aprendizagens de movimentos técnicos, 
levando os alunos a se reconhecerem enquanto corpo. Em relação a isso, na 
graduação eu não tive esse conhecimento, esse conhecimento não foi 
repassado pra mim, mas no projeto de extensão, nos cursos que foram 
realizados lá, a gente via algumas atividades que dariam pra ser adequado 
à educação de jovens e adultos. Em termos da sensibilidade, eu procuraria 
valorizar a questão do lúdico, do prazer de jogar com o outro e não contra o 
outro, explorando antes e depois das práticas esportivas reflexões sobre 
sentimentos, emoções, desejos..., relacionados às vivências ativas ou 
passivas no contexto de práticas esportivas. Ainda na questão do corpo, eu 
trabalharia mais valorizando o autoconhecimento dos participantes, 
procurando fazer com que refletissem sobre quais os benefícios que 
conseguem perceber em seu corpo a partir dos conteúdos esportivos 
trabalhados, valorizar práticas que permitam desenvolver e manter a 
aptidão física dos participantes, realizando  alguns testes de avaliação física 
com eles, avaliação de força, de flexibilidade, de resistência 
cardiorrespiratória. Dentro das minhas limitações, é isso que eu vejo. 
 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 
 

EGRESSO 2 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Bom, o que ocorre comigo é muito..., por exemplo: antes de uma atividade 
física ou de uma prática esportiva, a gente fazer alongamentos, um 
aquecimento que valorize o sentir o corpo, os músculos, escutar a 
respiração etc. Prestar mais atenção ao alongar os membros superiores. 
Uma aula de futebol, alongar bem a parte interna, a coxa, essas coisas 
todas. Na natação, fazer alongamento no geral. Toda essa parte de exercício 
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que tem a ver com o que o aluno vai fazer naquela aula. Fazer aulas bem 
dinâmicas, fazer exercícios fortes, médios e fracos, para que os alunos 
percebam a diferença a partir de seu corpo. Valorizaria também os aspectos 
da ludicidade em todas as práticas, a brincadeira, o jogo para sempre estar 
descontraindo. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 
 
EGRESSO 3 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Ah! Eu não posso dizer muita coisa sobre essa questão, eu vejo como sendo 
importante trabalhar inicialmente com alongamentos para que não aconteça 
nenhuma distensão muscular. Faria um bom trabalho visando desenvolver o 
corpo, mostrando a necessidade de se estar preparado fisicamente para 
enfrentar o trabalho no dia a dia. 
 
 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 
EGRESSO 4  

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 

Em qualquer prática esportiva ou física. Inicialmente, um 
alongamento prévio antes é sempre fundamental. Procurar sempre 
fazer com que após as vivências um aluno procure sentir como se 
encontra seu corpo. No caso da natação, fazer com que a água seja 
um elemento de parceria a ser trabalhada, não se preocupando com a 
questão do rendimento, mas com a satisfação e o prazer de poder 
nadar. Em termos de sensibilidade, poderia explorar a ouvir sons 
mergulhando. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM. 

 
EGRESSO 5 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Desenvolveria explorando o próprio ambiente das práticas esportivas ou 
não trabalhando as potencialidades do corpo na relação espaço/tempo, 
ritmo, alegria, exercícios de alongamentos, trabalho de flexibilidade, 
sempre deixando que o aluno perceba as suas capacidades. Trabalhar nos 
alunos vivências que explorem o toque, a massagem, o companheirismo, o 
trabalho em grupo ou equipe, é isso que eu procuraria fazer.  
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. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 6 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Desenvolveria, procurando fazer com que o aluno seja consciente de que é 
corpo e não simplesmente que tem um corpo, assim, com exercícios 
respiratórios, alongamento, trabalhos de resistência cardio-respiratória, 
aliados aos relaxamentos, exercícios de meditação, práticas corporais 
alternativas como um pouco de yoga ou técnicas de relaxamento. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 7 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Como trabalho na área do Fitness, levaria mais para o lado das atividades 
físicas, utilizando ginásticas, musculação e outras práticas, se possível com 
música escolhidas em parcerias com os alunos, fazendo com que eles sintam 
os movimentos e percebam como está seu corpo, se houve avanços ou 
retrocessos, e assim estaria trabalhando esse aspecto do corpo e da sua 
sensibilidade. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 
 

EGRESSO 8 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Em relação á sensibilidade eu procuraria trabalhar sempre com jogos 
cooperativos, permitindo que os alunos explorem a natureza do jogo e 
percebam as diferentes possibilidades de envolvimento e de integração. 
Também procuraria explorar mais o corpo em vivências esportivas, de 
maneira que os alunos procurem perceber como é diferente este momento da 
vivência e o seu corpo no dia a dia. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 9  

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 
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Eu procuro levas as atividades que trabalho, tanto nas academias como nas 
escolas, pro lado da diversidade, fazendo aulas diferentes, pra que os alunos 
não se sintam desmotivados com aquela rotina, porque eu tive a experiência 
como aluno de ter professores que sempre faziam a mesma aula, da mesma 
forma, sem criatividade. Eu procuro sempre trabalhar os exercícios 
técnicos, da manutenção da capacidade física das formas mais variadas 
possíveis. Como sabemos, pode-se trabalhar pra um mesmo grupo muscular 
infinito movimentos. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 10 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Teríamos que cultivar algumas práticas sistemáticas, com exercícios 
técnicos, de manutenção da capacidade física, por exemplo, jogos de tica no 
futsal com ou sem bola, buscando a cooperação e anulação das diferenças 
entre os alunos. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 
 

EGRESSO 11 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 
Uma prática que pode ser desenvolvida é na forma de corridas, ela 
desenvolve censo de equilíbrio, é fácil de ser difundida pelos alunos. 
 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM. 

 

EGRESSO 12 

. Prática Educativa do Corpo e da Sensibilidade: 

 

Procurando fazer com que o aluno realize um aquecimento geral logo no 
início da aula, corridas de 5 min, alongamentos, passando para os 
exercícios técnicos ou táticos. Começando de forma lúdica e depois o 
desenvolvimento da técnica e da tática.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 
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Observando-se os relatos apresentados, verificamos que os egressos mostram 

atividades como exemplos do que se poderia trabalhar como conteúdos esportivos, visando 

alcançar os objetivos do cuidado com o corpo e com a sensibilidade. Entretanto, na sua 

maioria, os exemplos são direcionados para o desenvolvimento de atividades a serem 

realizadas com técnica ou aprendizagem de movimentos, exceto quando falam em estabelecer 

possibilidades do aluno trabalhar mais o conhecimento do seu corpo, com exercícios de 

relaxamento, respiração, Yoga. Se reconhecermos que hoje o termo sensibilidade adquire uma 

significação muito importante por traçar um novo perfil humano e que por sua vez leva a 

repensar o projeto antropológico e rever a ordem social vigente, devemos vincular a 

sensibilidade a um conjunto amplo de significações, aos valores existenciais, o mundo vivido. 

Além disso, evidencia-se nos relatos uma grande limitação por parte dos egressos 

em trabalhar com outras possibilidades de práticas, pois se restringem ao seu campo de 

atuação profissional, de forma que cada um sempre faz referência para práticas que já 

desenvolvem. Observa-se ainda que apenas no relato do Egresso 2 aparece referência para a 

dimensão lúdica que envolve as questões do corpo e da sensibilidade, embora sem muito 

aprofundamento, pois foi pouco trabalhada pelo egresso.   

Assim, observa-se que os relatos trazem uma referência ao modelo atual de corpo 

que temos na sociedade, que vê a estética a partir de padrões pré-estabelecidos e não como a 

beleza interior da corporeidade do Ser. Por outro lado, a questão de explorar a sensibilidade 

ficou restrita à noção de consciência corporal e não como uma possibilidade mais ampla do 

sentir o corpo, sentir o outro, sentir o mundo, explorar o desenvolvimento das emoções e dos 

sentimentos no contexto das práticas corporais, especialmente esportivas. 

Nos relatos referentes à auto-avaliação sobre os conhecimentos teórico-

metodológicos da questão citada, registramos oito egressos afirmando que se reconhecem 

com o conceito Bom, enquanto que quatro egressos se auto-avaliam com o conceito Regular. 

Esse quadro não corresponde à realidade identificada nos relatos, que passa certo 

desconhecimento de como trabalhar as questões do corpo e da sensibilidade através de 

vivências esportivas.   
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4.2 DA AUTOPRESERVAÇÃO E DAS INCERTEZAS 

 

 

As necessidades, os impulsos e os desejos que se estruturam com o objetivo de 

criar ordem, segurança ou proteção para o próprio ser humano, no seu conjunto mobilizam 

ações tanto de avanço como de recuo. O desejo de evoluir como ser humano, conquistar 

espaços no mundo social, impulsiona o indivíduo a enfrentar riscos e incertezas. Para Edgar 

Morin (2000, p. 84), uma nova consciência começa a surgir: 

 

O homem, confrontado de todos os lados às incertezas, é levado em nova 
aventura. É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma 
época de mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é 
ligado. É por isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas 
ligadas ao conhecimento. 

 

Csikszentmihalyi (1992, p. 285) argumenta que a capacidade de transformar o caos 

em ordem não é da exclusividade dos processos psicológicos. Para o autor, com base na 

concepção evolucionista, “as formas de vida complexas dependem, para sua existência, da 

capacidade de extrair energia da entropia, reciclando os detritos e deles criando uma ordem 

estruturada”. Daí considera o autor que as estruturas dissipadoras da mente como a coragem, a 

flexibilidade, a perseverança, a defesa madura ou o enfrentamento transformador são tão 

importantes, uma vez que, 

 

Sem elas, estaríamos constantemente sofrendo o desgovernado bombardeio 
de meteoritos psicológicos extraviados. Por outro lado, se desenvolvermos 
essas estratégias positivas, os eventos mais negativos podem pelo menos ser 
neutralizados e possivelmente até usados como desafios que ajudarão a 
tornar o self mais forte e mais complexo (CSIKSZENTMIHALYI, 1992, pp. 
286-287). 

 

O sentido de autopreservação tanto está relacionado à ousadia quando se procura 

calcular o risco que se pode correr quanto à defesa que precisa ser feita porque a decisão é de 

cautela, de proteção, de manutenção da ordem. 

Para Morin, a resposta às incertezas da ação deve ser constituída pela escolha 

refletida de uma discussão, pela consciência da aposta, pela elaboração de uma estratégia que 

inclua as complexidades inerentes às próprias finalidades, podendo ser modificada durante a 
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ação em função dos imprevistos, informações, mudanças de contexto e que também possa 

considerar a eventual interrupção da ação, quando esta tiver tomado uma direção nociva. O 

autor é enfático ao afirmar que “a estratégia, assim como o conhecimento, continua sendo a 

navegação em um oceano de incertezas entre arquipélagos de certezas”. Prosseguindo em sua 

reflexão, o autor ressalta que é preciso se preparar para enfrentar a incerteza, alertando que 

“tudo que comporta oportunidade comporta risco e o pensamento deve reconhecer as 

oportunidades de riscos como os riscos das oportunidades” (MORIN, 2000, p. 91). 

É da natureza do esporte seduzir, convidar o praticante a ousar, a evoluir. A 

aventura e os riscos estão sempre presentes quando se quer melhorar qualquer tipo de 

performance. É próprio do jogo, do esporte, a aposta e a estratégia. 

A proposta curricular para a Educação Física de Jovens e Adultos destaca alguns 

aspectos a serem trabalhados através dos conteúdos esportivos, nos quais o sentido de 

autopreservação deve ser cuidadosamente observado pelos educadores.  

· Experimentar situações novas ou que envolvam novas aprendizagens; 

· Aplicar os conhecimentos técnicos e táticos; 

· Buscar o conhecimento, a diversidade de padrões, a atitude crítica em relação a 

padrões impostos, o reconhecimento a outros padrões pertinentes a diferentes 

contextos. 

A sugestão é interessante porque amplia as possibilidades da ação educativa 

através do esporte. No entanto, pode-se questionar de imediato até que ponto a formação do 

profissional de Educação Física nas instituições de ensino superior do Brasil estaria 

oportunizando aos alunos a aquisição de saberes pedagógicos específicos para mobilizarem 

em função da perspectiva que a cultura corporal de movimento traz para os conteúdos 

esportivos. 

A seguir, apresentamos e discutimos as afirmações dos participantes do grupo 

investigado quando indagados sobre como desenvolveriam na prática educativa com 

conteúdos atitudinais da auto-preservação, das incertezas através dos conteúdos esportivos, 

exemplificando situações de aprendizagem a serem propostas para a Educação Física de 

Jovens e Adultos. 

 

EGRESSO 1 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  
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Acho que desenvolveria práticas esportivas que favorecessem desafios aos 
participantes, colocando-os sempre em situações de confronto no 
desenvolvimento do jogo, incentivando a enfrentar as dúvidas e a procurar 
superar seus movimentos. Vejo como interessante nessa questão desenvolver 
práticas esportivas diversificando as formas de jogar, posicionamento no 
jogo, criando situações de confrontos seja de natureza individual ou coletiva 
e sempre levando os participantes a refletirem sobre determinadas situações 
que passaram no jogo. Aplicar conhecimentos técnicos e táticos seria em 
relação aos esportes? Os conhecimentos técnicos e táticos, eu acho que da 
mesma forma que se aplica pra crianças poderia aplicar pra adolescentes e 
adultos. Poderíamos dar alguns exemplos: desenvolver jogos de estafeta, de 
passes, em colunas, trabalhar passes, trabalhar arremessos, sempre 
estabelecendo desafios aos alunos. Desenvolver práticas esportivas que 
questionassem os padrões de rendimento para outras possibilidades e 
objetivos.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 2 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 

Com relação aos conteúdos atitudinais da autopreservação, procuraria 
desenvolver experiências novas com o esporte, introduzindo aulas de 
esportes ou jogos que os participantes desconhecem ou têm pouca 
habilidade, por exemplo: o jogo de futebol ou outra modalidade que elas são 
descriminadas, da mesma forma para o sexo masculino como é o caso da 
dança, da ginástica artística, podendo ainda fazer esses jogos com equipes 
mistas.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 3 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 

Seria nesse caso ensinar futebol e levar os conhecimentos para o atletismo? 
Não me vejo em condições de desenvolver esses conteúdos voltados para a 
autopreservação, pois não vi isso na formação nem fui buscar esses 
conhecimentos. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: FRACO 
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EGRESSO 4 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 
Quanto à situação do novo, eu procuro deixar o aluno livre pra que ele 
possa conhecer o movimento. Eu demonstro o movimento e deixo que ele 
execute de forma livre, pra que eu possa avaliar seu desenvolvimento. Se na 
iniciação, mostro aos poucos. Do mais simples ao mais complexo e regulo 
isso de acordo com o grau de aprendizado. Procuro sempre saber o 
feedback dos alunos. Em que podemos melhorar? E sempre discutir o 
contexto.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 5 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 

Desenvolveria atividades ou práticas esportivas que coloque os alunos a 
experimentar situações novas, e que envolva novas aprendizagens, como por 
exemplo, uma pessoa que não consegue manter-se flutuando na superfície 
da água, ela tem uma grande probabilidade de se afogar, então, trabalhar 
com equipamentos e aos poucos a gente vai retirando para vivenciar 
situações inesperadas, enfrentando as limitações dos alunos em relação 
àquela prática. Procuraria aplicar os conhecimentos técnicos e táticos com 
exercícios que estimule certa competição, isso no caso da natação, não uma 
competição para ter vencedores e perdedores, mas uma competição 
saudável em que todos ganhem com o resultado, que é manter-se salvo e 
seguro com confiança no meio aquático. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 6 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 
Nessa questão, podemos exemplificar uma aula de natação, quando um 
aluno chega a não poder entrar na piscina por apresentar um ferimento, por 
exemplo. Procurar realizar a técnica entre os aspectos técnicos o mais 
correto possível, preservando o atleta de ter uma lesão ou machucar um 
companheiro. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 
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EGRESSO 7 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 
Com relação a auto-preservação, vejo que a atividade em si como um todo, 
abrangendo as praticas esportivas, assim como uma atividade física mais 
simples como uma caminhada, uma pedalada, tento levar para o sentido de 
auto-preservação. O aluno se dá com aquilo como uma atitude que seja 
positiva como saúde ou de forma mais abrangente. Tento trazer a auto-
preservação remetendo à saúde. Proporcionar novas experiências, e 
começar a se conhecer a partir da atividade física. Nos conhecimentos 
técnicos e táticos tento trazer à minha prática profissional atual. Mostrar o 
cuidado de cada exercício, por exemplo.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 8 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 

A criança vai muito por imitação; então, muita, eu peço pra eles criarem, 
fazer uma coisa diferente, vamos imitar um bicho. Eles gostam muito de 
imitar uma tartaruga. Daí eu vou colocando o nado peito, borboleta. Ou 
então peço pra eles fazerem um nado diferente, experimentar uma coisa 
diferente. Ou vamos mergulhar e tentar encostar o pé lá no chão, depois 
vamos mergulhar e tentar encostar o bumbum. E muitos pegam carona 
nessa estrutura que já viu antes, muitos dizem: ah, eu já posso ir sozinho, 
olha como é que eu faço. E daí já vai mostrando pro amigo como é que ele 
faz, e diz: ah, se ele faz, eu também vou tentar. E daí muitas vezes já nem 
precisa de ajuda.  
 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 9 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 

Eu procuraria sempre diversificar, criar novas situações pra aprimorar o 
aprendizado; por exemplo, se eu explico algo pro aluno e ele não consegue 
entender, vou mostrar pra ele de uma outra forma que facilite um pouco o 
entendimento. Com relação aos conhecimentos técnicos e táticos, eu tenho 
sempre essa linha de trabalho, nunca fazer as coisas da mesma forma, 
procuro diversificar o máximo possível, inventando jogos, criando, 
buscando em livros, adaptando atividades pré-existentes, ao nível que tiver 
trabalhando. Com relação a buscar o conhecimento, a diversidade dos 
padrões, atitude crítica em relação aos padrões impostos, eu não consegui 
compreender muito que seria isso. 
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. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 10 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 
Nós buscamos experimentar situações novas, que envolvam aprendizagem. 
No futsal, como exemplo nós poderíamos citar, no desenvolvimento da 
técnica ou da tática, o relacionamento da prática do futsal com algum outro 
esporte como voleibol ou basquetebol, fazendo uma mesclagem dos dois 
esportes pra que o aluno desenvolva melhor a sua aprendizagem e o novo 
conhecimento com um novo esporte que venha enriquecer o seu padrão 
motor. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 11 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 

Eu posso citar o futebol que mostra bem as noções de solidariedade e de 
ajudar o próximo, evita preconceito com alunos, modificando formas de 
jogo. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: MUITO BOM 

 

EGRESSO 12 

. Prática Educativa da Autopreservação e das Incertezas:  

 
Procuro sempre desenvolver atividades onde o praticante conviva com 
situações novas de aprendizagem com novos elementos, novas posturas; por 
exemplo, no jogo de basquetebol, iniciamos os treinamentos com uma bola 
mais leve, isso acontece sempre nas primeiras aulas de iniciação esportiva, 
procuramos fazer com que tenha novas sensações e que procure desenvolver 
as suas habilidades motoras básicas e especifica, dessa forma, facilitando a 
sua aprendizagem. Já com os adultos procuramos diversificar os 
movimentos, buscando com isso modificar alguns padrões impostos e 
assumidos por eles anteriormente. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 
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Nos relatos apresentados, podemos observar que os egressos apresentam 

proposições de vivências que procuram relacioná-las à autopreservação, destacando-se as 

práticas esportivas que valorizam o incentivo aos participantes de superar seus limites, 

explorando as diferentes situações do jogo e formas de ser jogado. Além disso, observam os 

egressos que nesse tópico em questão, estariam também buscando desenvolver atividades que 

possibilitassem o incentivo à integração e à quebra de tabus existentes no contexto das 

atividades físicas e esportivas, possibilitando assim o desenvolvimento de práticas esportivas 

como o futebol para mulheres, a dança para os homens, bem como integrando ambos os sexos 

no contexto das atividades. 

É importante ressaltar a dificuldade de se identificar nas falas dos Egressos 6, 7 e 

8 uma concreta vivência que corresponde à questão solicitada, ou seja, promover vivências 

esportivas que valorizem conteúdos atitudinais da autopreservação. Assim, os relatos 

apresentam fatos ou situações sem estabelecer nexos com a questão que está sendo discutida. 

Por outro lado, também os demais relatos não permitem identificar atitudes para trabalhar as 

incertezas conforme identifica Morin, ou seja, de experimentar situações novas ou que 

envolva novas aprendizagens, aplicando os conhecimentos técnicos e táticos ou buscar novos 

conhecimentos, a diversidade de padrões, a atitude crítica em relação a padrões impostos, o 

reconhecimento de outros padrões pertinentes a diferentes contextos. Aspectos estes que 

também ficaram poucos explícitos nos demais relatos do grupo investigado. Isso tudo 

demonstra existir insegurança com relação à temática. 

Em termos da auto-avaliação dos investigados sobre os saberes para desenvolver 

na prática educativa conteúdos atitudinais da autopreservação e das incertezas através dos 

conteúdos esportivos, observamos que um dos egressos se auto-avalia com o conceito Muito 

Bom, outros três com o conceito Bom, sendo que sete reconhecem suas possibilidades com o 

conceito Regular, enquanto que apenas um vê como sendo Fraco. Na realidade, esse quadro 

não corresponde à concretude dos relatos, principalmente em relação a um dos egressos que 

se auto-avalia com o conceito Muito Bom e outros três egressos que se auto-avaliam com o 

conceito Bom, uma vez que não apresentaram possibilidades metodológicas para o 

desenvolvimento dos conteúdos atitudinais que valorizam a autopreservação e as incertezas.  

 
 
 
 
 
 



 

 

219 

4.3 DA PARTICIPAÇÃO, DOS RELACIONAMENTOS E DO AMOR 

 

 

As necessidades, os impulsos ou os desejos de participação, de relacionar-se com 

os outros, com a natureza, com o mundo social, consigo mesmo, trazem na sua estrutura mais 

profunda a força do afeto, do amor à vida. 

Em seu estudo clássico sobre motivação e personalidade, Maslow (1991, p. 28) 

destacava que as necessidades de amor implicam em dar e receber afeto. Afirmava o autor 

que 

 
Quando não são satisfeitas, uma pessoa sentirá intensamente a ausência de 
amigos, de companheiro ou de filhos. Tal pessoa tenderá a sentir fome de 
relação com pessoas em geral – de um lugar no grupo ou na família – e se 
esforçará com afinco para conseguir esta meta.  

 

Mariotti (2000, p. 310), quando discute o saber amar como uma dimensão do 

pensamento complexo, apóia-se em Rousseau e Maturana para focalizar alguns aspectos 

importantes. Com Rousseau, o autor vai ressaltar que aquele que não tem necessidade de nada 

não poderá amar coisa alguma e porque não ama nada, não poderá ser feliz. E assim, “se o 

inferno são os outros a felicidade também o é. Se não existe inferno sem os outros, também 

não há felicidade sem eles”. 

Sobre a aprendizagem do amor, Mariotti (2000, p. 310) comenta que em geral os 

pais se preocupam em educar as crianças para se aperfeiçoarem nesse saber, procurando criar 

um ambiente onde possam ter oportunidades de desenvolver tal capacidade em relação aos 

outros e ao mundo natural. No entanto, ao crescerem, as crianças vão sendo obrigadas a 

enfrentar uma cultura que é o oposto de toda essa desejável amorosidade: “Têm de 

desaprender a amar, e disso se encarregam a racionalização, as ideologias e o conformismo, 

cuja estratégia é transformar o amor em um produto raro, difícil de obter e por isso mesmo 

muito valorizado no ‘mercado”. 

Comentando sobre a concepção de Rousseau com relação ao amor, quando faz a 

distinção entre o amor de si e o amor próprio, esclarece Mariotti (2000,) que o amor de si 

precede as posturas morais e se relaciona ao mundo dos instintos: “É o amor pelo que somos, 

mas que se amplia em termos de amar ao próximo”, já o amor próprio refere-se à um 

sentimento em que a comparação com os outros se evidencia e, em muitos casos, induz a um 
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julgamento de superioridade em relação aos outros. Ao interpretar esses conceitos, Mariotti 

(2000, p. 311) assim se expressa: 

 
Esses conceitos nos proporcionam mais uma forma de definir a cultura do 
patriarcado, na qual prevalece o amor próprio, e a também a cultura 
matrística, em que predomina o amor de si, que leva ao sentimento de 
participação, à aceitação do corpo e da sexualidade e à legitimação do outro. 
No caso do amor próprio predominam a repressão a vergonha do corpo e da 
sexualidade e a ânsia pelo domínio do mundo natural. Não é difícil, pois, 
compreender, por que a mercantilização do amor e da sexualidade constitui 
uma das faces mais destacadas da cultura patriarcal.  
 

 
Mariotti, apoiando-se na Biologia do Amor de Maturana, vai sustentar que os 

seres humanos são dependentes de amor, porém vivendo em uma “cultura de desamor”. 

Do ponto de vista biológico, Maturana e Verden-Zoller vão argumentar que “o 

amor é a emoção que constitui o domínio de ações na qual o outro é aceito como é no presente 

sem expectativas em relação às conseqüências da convivência, mesmo quando seja legítimo 

esperá-las” (MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 225). 

Os autores mostram como o mundo ocidental desvaloriza as emoções em favor da 

razão e da racionalidade. Como conseqüências, ressaltam que tal desvalorização torna o ser 

humano culturalmente limitado para exercer os fundamentos biológicos da condição humana. 

Para os autores, “as emoções são disposições corporais (estruturais) dinâmicas que 

especificam, a cada instante, o domínio de ações em que um animal opera nesse instante”.  

Cabe destacar uma afirmação dos autores de fundamental importância para a nova 

concepção de Educação Física para Jovens e Adultos que valoriza a sensibilidade, a 

ludicidade e a criatividade para o desenvolvimento da humanescência que tem como 

pressuposto teórico subjacente a corporeidade. Argumentam os autores que “o brincar, como 

uma relação interpessoal, só pode acontecer no amor; que uma relação interpessoal que ocorre 

no amor é necessariamente vivida como brincadeira” (MATURANA & VERDEN-ZÖLLER, 

2004, p. 224). 

A proposta curricular para a Educação Física de Jovens e Adultos apresenta 

diversos aspectos para serem abordados como conteúdos atitudinais que podem ser agrupados 

nesse conjunto que se refere à participação, aos relacionamentos e aos afetos. 

· Aceitar a disputa como elemento da competição e não como uma atitude de 

rivalidade ante os demais; 
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· Dialogar (favorecer a troca de conhecimento, não omitir informações úteis ao 

desenvolvimento do outro, valorizar o diálogo na resolução de conflitos, 

respeitarem a opinião alheia); 

· Cooperar e solidarizar-se (ajudar o outro, dar segurança contribuir com um 

ambiente favorável ao trabalho); 

· Respeitar a si e ao outro (limites corporais próprios, desempenho, interesse, 

biótipo, gênero, classe social, habilidade, erro etc.); 

· Reconhecer o desempenho do outro como subsídio para a própria evolução e 

parte do processo de aprendizagem (diálogo de competências); 

· Adaptar regras, materiais e espaços visando a inclusão do outro (jogos, 

ginásticas, esportes  etc.); 

· Respeitar as diferenças e características relacionadas ao gênero presentes nas 

práticas da área. 

Esses aspectos sugeridos pela Proposta Curricular como conteúdos atitudinais que 

devem perpassar os conteúdos esportivos propostos para a educação Física de Jovens e 

Adultos revelam uma grande preocupação com a ênfase ainda dominante na educação 

esportiva com a seletividade e exclusão de fato. É preciso insistir para ampliar a concepção 

tecnicista reducionista presente na Pedagogia do Esporte que ainda não assimilou a idéia de 

cultura corporal e menos ainda a de corporeidade. 

O problema é levar esses aspectos atitudinais para serem incorporados ao 

repertório de saberes esportivos da formação inicial do profissional de Educação Física nas 

instituições de ensino superior do Brasil, como também para serem incluídos na formação 

continuada de educadores que já atuam na área ou não, na modalidade em serviço ou não. O 

mais importante é que esses saberes possam chegar o mais rápido possível às escolas, para 

que os alunos de EJA possam usufruir de vivências esportivas enriquecidas com valores 

humanescentes que respeitam o Ser Humano e a Vida.  

A seguir, apresentamos e discutimos as afirmações dos participantes do grupo 

investigado quando indagados sobre como desenvolveriam na prática educativa conteúdos 

atitudinais relativos à participação, aos relacionamentos e ao amor através dos conteúdos 

esportivos, exemplificando situações de aprendizagem a serem propostas para a educação 

Física de Jovens e Adultos. 
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EGRESSO 1 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 
Trabalhar a aceitação da disputa como elemento da competição e não de 
exclusão, de rivalidade e de deboche. É uma coisa bem difícil de se 
trabalhar, porque brasileiro é muito competitivo... Então, competições de 
jovens e adultos seriam fundamentais para se trabalhar os relacionamentos. 
Práticas para favorecer o dialogar, favorecer a troca de conhecimento, não 
omitir informações úteis ao desenvolvimento do outro, valorizar o diálogo 
na resolução de conflitos, respeitarem a opinião alheia. Acho que cooperar 
e solidarizar seria a realização dos jogos cooperativos, jogos em grupos, 
que não se trabalhasse de uma forma muito individual, mas sempre 
ajudando o outro. O outro ponto: Respeitar a si e ao outro, limites corporais 
próprios, desempenho, interesse, biótipo, gênero, quadro social, habilidades 
etc. Que você respeitasse o corpo do outro. Reconhecer o desempenho do 
outro como subsídio para a própria evolução de todos. Outro exemplo seria 
adaptar as regras, materiais e espaços visando a inclusão de todos nas 
atividades, jogos, ginástica, esportes etc. Isso tudo que falo é com base nas 
minhas experiências com crianças, não sei, pode até ser que esteja dizendo 
bobagem. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: MUITO FRACO 

 

EGRESSO 2 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 
Atitudes para bons relacionamentos devem ser trabalhadas com o 
desenvolvimento dos jogos e de práticas esportivas competitivas, mas 
educativas. Diferente do que se vê hoje na competição, que tem que ir pra 
cima do adversário, tem que ganhar, tem que levar vantagem em tudo. De 
forma diferente trabalhar os relacionamentos através de conteúdos 
esportivos seria manter-se atento para ajudar o outro, mesmo quando não 
tenha existido uma falta, mas o colega se machucou. Então, se deve 
trabalhar para que se mantenha a integridade física, não se atinja a moral, 
ou seja, desqualificado o outro, isso tudo que eu vejo como sendo atitudes de 
relacionamentos. É importante que se faça adaptação as regras pra  que se 
atenda a diversidade dos alunos, por exemplo, numa atividade com o 
basquete permitir dar três passos, permitir sair do chão duas vezes ou 
estender o tempo dentro do garrafão. Uma adaptação de regras é 
fundamental. 
 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 3 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 
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Temos que fazer com que os jovens e os adultos entendam que o jogo não é 
só ganhar, mas sobretudo participar. O diálogo e a troca de conhecimento 
devem existir para se conseguir construir novos relacionamentos. Nas 
atividades se deve aceitar a opinião de todos.  No contexto das práticas 
esportivas, trabalhar em equipe e de forma que todos tenham objetivos 
individuais e coletivos. A questão dos limites corporais deve ser respeitada. 
As condições sociais também devem ser discutidas. Estimular é importante. 
A questão de respeitar as diferenças é importante também.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 4 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 

Para trabalhar os relacionamentos, o diálogo é importante para mostrar as 
informações e valorizar determinados conflitos que acontece com os alunos. 
Seria interessante aproveitar os espaços das práticas esportivas para 
realizar formas de socialização, como comemorar aniversários ou outros 
momentos de destaque na vida dos participantes, seja no trabalho, no lar, na 
vida cotidiana ou ações que se destacam. As gincanas são atividades 
excelentes para se promover relacionamentos. Procuro passar segurança 
para o aluno para superar seus medos. Respeitando seus limites e o do 
outro, e desempenhar o melhor dentro daquilo, independente de classe 
social. É também reconhecer o desempenho do outro como importante para 
a sua própria evolução do processo de aprendizagem do movimento e do 
desenvolvimento pessoal. E sempre procurando fazer um diálogo entre os 
alunos e tentando mostrar a necessidade, e adaptando regras, e variação 
para que não se caia no comodismo, na falta de estímulo. Respeitar as 
características relacionadas ao gênero, o presente das práticas e das áreas. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 5 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 
Procurando enfatizar que em toda competição se tem um companheiro e não 
um inimigo, porque a rivalidade entre os dois não é a de guerrear e sim de 
respeitar o adversário. Para que haja uma competição tem que ter um 
adversário, então ele não é um inimigo e sim está favorecendo uma situação 
de competitividade e de esporte que é propícia ao relacionamento. Toda 
prática esportiva deve ser direcionada nesse sentido, do respeito ao outro, 
para consigo mesmo. A gente procura enfatizar que é preciso ter diálogo, 
socialização, agregar valores dos outros aos seus. É isso é muito 
importante, respeitar a si mesmo e ao adversário. Respeitar seus limites 
corporais, seu próprio desempenho, conhecer o desenvolvimento do outro, 
adaptar-se a regras, a materiais, espaço. Quando se foge das regras, ocorre 
o desequilíbrio, então não é isso que o esporte procura visar. O 
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relacionamento através do esporte visa à cooperação, visa à integração, à 
socialização do Ser. Dentro dos conhecimentos passados pelos professores. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: MUITO BOM 

 

EGRESSO 6 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 
Acredito que é preciso ter, inicialmente, a questão do respeito, saber 
respeitar o companheiro e respeitar o próximo. E trabalhar sempre a 
questão do diálogo, pois é através dele que conhecemos o companheiro e a 
partir daí saber como desenvolver melhor a atividade. É preciso incentivar e 
sempre estar motivando quando o aluno tem certa dificuldade. O professor 
deve orientar o aluno a respeitar os outros. Adaptar regras é essencial, pois 
o que mais ocorre é a necessidade de tentar incluir todos na atividade, 
adaptá-los a novas regras. Colocar um time misto, por exemplo. Numa 
atividade que tenha pouca presença feminina, colocar a situação de que só 
elas poderão marcar o gol. 

 
. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 7 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 
Recentemente, venho participando de um projeto de educação pelo esporte, 
e nas atividades que ministramos aos educandos enfatizamos o jogo e não a 
competição. Atividades com competição, intervenho, mostrando que o 
objetivo do jogo não é competitivo. O diálogo também se é trabalhado 
tentando, quando necessário parar a atividade para conversar com todo o 
grupo, chamando a atenção para uma situação emergente. Com relação à 
cooperação e à solidariedade se tenta aplicar isso nos próprios jogos. O 
respeito a si e ao outro faz parte, especialmente, nas conversas iniciais da 
atividade. É difícil ver na prática uma criança reconhecer o desempenho do 
outro como trampolim para a própria evolução. O que se vê na realidade é 
que a criança mais hábil, mais habilidosa, ela quer ganhar de qualquer 
forma e não se preocupa com os outros ou consigo mesmo. Trabalho com 
atividades que favoreçam os menos hábeis para tentar igualar nas 
atividades. Adaptação de regras nesse projeto específico faz parte do 
cotidiano e da construção por eles mesmos. A diferença entre gêneros é 
muito comum, mas estamos tentando quebrar essa lógica cultural e quebrar, 
mudando regras e adaptando para tentar uma melhora.   

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 8 
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. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 

Eu vejo a necessidade de trabalhar a competição de forma que incentive um 
pouco mais a competição mais saudável, do respeito ao outro, que estimule 
os alunos a fazerem novos relacionamentos ou manter ou melhorar os já 
existentes. Não seria uma competição valorizando apenas os ganhadores, 
mas que todos sejam vencedores. Procuraria mostrar que faz parte perder, 
nem sempre a gente pode ter benefício em tudo, mas devemos tirar proveito 
das nossas virtudes e erros.  Então, sempre procurando conversar, 
perguntar o que está acontecendo, dizer por que aconteceu aquilo ou o que 
pode acontecer na vida cotidiana. Atividades que permitam o 
reconhecimento de ter ajudado o outro numa partida de futebol ou num de 
estafeta, são situações que sempre estarão favorecendo os relacionamentos. 
É procurando ajudar o amigo nas situações, trabalhar essa coisa do 
respeito, do limite. Procurar adaptar. Fazer com que eles conversem e que 
através disso eles possam se entender. Procurar adaptar as regras, os 
materiais às habilidades dos alunos. Respeitar as diferenças.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 9 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 

Eu tive trabalhando agora na escola onde tinha um aluno que levava essa 
questão da competição muito a sério. Eu procurava sempre desmistificar 
isso na cabeça dele, falava que não era assim dessa, não assim que eu 
queria que acontecesse, que aquilo ali não era uma guerra. Até mesmo 
xingava os alunos e, inclusive, tentou me agredir. Expliquei, conversei e com 
um tempo ele passou a ter um contato melhor comigo, a partir do momento 
que passei a orientá-lo melhor, tirar essa questão da rivalidade da cabeça 
dele. Com relação a dialogar, favorecer a troca de conhecimentos, não 
omitir informações úteis, o desenvolvimento do outro, valorizar o diálogo na 
resolução de conflitos, respeitar a opinião alheia; como acabei de dizer, 
pude já vivenciar essa questão do diálogo. Eu procuro sempre conversar 
com meus alunos, inclusive, quando tem algum problema, que eu preciso 
retirar algum aluno de alguma atividade, depois eu chego pra ele e 
converso, explico que a atitude que ele tomou foi errada. Com relação aos 
grupos, sempre a gente tenta fazer alguma atividade; já existem alguns 
grupos pré-formados, porque as crianças geralmente querem estar no grupo 
mais forte, no grupo que eles acham que vai ganhar. E eu sempre procuro 
tirar isso da cabeça deles, dizendo que a atividade é pra todo mundo 
cooperar, se ajudar e não pensar em derrotar o outro, tem que haver uma 
cooperação pra realizar determinadas atividades. É um tópico interessante, 
esse de respeitar a si e ao outro, no sentido de que alguns têm uma 
capacidade física mais avantajada que outros e quando eu coloco pra 
realizarem uma atividade em grupo, alguns alunos, por terem uma maior 
capacidade, uma maior velocidade, querem sair na frente, deixando o outro 
pra trás, mas à medida que explico pra eles que só vai haver a vitória se o 
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grupo chegar coeso, inteiro, ele tem que adaptar a velocidade dele as dos 
companheiros pra que o grupo chegue inteiro. No próximo tópico, a gente 
fala de o aluno ter a capacidade de julgar. Com relação a esta adaptação, 
eu pude vivenciar em escolas que trabalhei da rede municipal, apesar de as 
crianças não terem conhecimento, se sentiam satisfeitas, mesmo na 
improvisação do trabalho elas gostaram, sempre procurando levar pro lado 
lúdico. Em algumas academias não têm determinados matérias, eu tenho 
que fazer improvisação. Tem academias que me dão subsídios enormes em 
termos de material, já outras não têm nem pesos, caneleiras; eu tenho que 
fazer improvisação. Como eu trabalho com a área escolar e de fitness, eu 
tenho que observar essas diferenças existentes; por exemplo, se eu vou 
realizar uma corrida com a turma de ginástica, eu não posso realizar uma 
corrida forte, porque tem pessoas de 20 anos, mas tem pessoas de 60, de 
várias faixas etárias. Por isso tenho que ter a preocupação de sempre 
moldar a atividade de acordo com a faixa etária que eu tenho. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 10 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 
Sempre buscando conscientizar os alunos para que aceitem a disputa como 
uma competição não buscando a rivalidade, evitando que os alunos formem 
pequenos grupos, geralmente formados pela afinidade. A gente busca 
sempre fazer um rodízio entre as posições dos alunos para que se evite 
aquela formação de grupinhos, terminando por criar uma situação de 
rivalidade dentro da turma. E com isso a gente favorece o diálogo, 
buscando a troca de conhecimentos entre alunos e professor-aluno, 
buscando a cooperação a solidariedade entre os alunos, de forma que um 
aluno auxilie o outro que tenha mais dificuldade. Sempre conscientizando 
cada aluno da importância do respeito para consigo e para com o próximo. 
Temos que fazer com que todos os alunos interajam reduzindo as diferenças 
e busquem um melhor desenvolvimento pra todos eles. Com isso 
provavelmente vai gerar melhor desempenho geral, vai servir como subsídio 
para a própria evolução do processo de aprendizagem. Buscamos adaptar 
certas regras aos materiais, o espaço, visando à inclusão do outro. 
Modificando as regras de forma que priorize cada ponto a ser trabalhado, a 
sociabilização, o relacionamento. 

 
 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 11 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 



 

 

227 

Volto a citar o futebol, que tentamos fazer jogos cooperativos, modificando 
regras de forma que se torne um lazer e prazer. Fazendo de forma que tente 
um ajudar o outro. Todos têm que participar. Adaptar regras, respeitar os 
companheiros, aceitar as diferenças dos alunos e entender o esporte como 
algo que lhe traga benefício tanto para você como para o próximo.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 12 

. Prática Educativa da Participação, dos Relacionamentos e do Amor: 

 

Conversando com os alunos ou atletas antes de começar a atividade, 
procurar conscientizá-los da importância do jogar, respeitando sempre o 
adversário. Fora da quadra procurar sempre conversar, mas dentro da 
quadra procura ter uma certa rivalidade. Passar para os atletas que devem 
cumprimentar os outros adversários. Ganhar, mas respeitar a equipe 
adversária. E quando perder, não baixar a cabeça, respeitar a si mesmo e 
aos outros. Adaptar as regras durante o treinamento, utilizar meia quadra, 
usar a troca de passes para desenvolver uma visão periférica melhor. 
Sempre respeitar as diferenças entre os que sobressaem mais que os outros 
e aqueles que se sobressaem menos.  

 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

Os relatos dos egressos trazem uma série de exemplos de como desenvolveriam 

com conteúdos esportivos a participação, os relacionamentos e o amor. Basicamente os 

egressos se referem para o desenvolvimento de atividades esportivas que valorizem a 

participação de forma competitiva, que envolvam momentos de valorização de 

relacionamentos, de respeito mútuo, reflexões sobre a importância de jogar com o outro e não 

contra o outro. 

Outro aspecto que se pode destacar nos relatos dos egressos está evidenciado na 

possibilidade que apresentam de se procurar nos jogos e nas práticas esportivas a adequação e 

adaptação das regras, sempre buscando dialogar com os alunos para que reflitam sobre as 

emoções positivas e os conflitos que se evidenciam no transcorrer das atividades.  

A necessidade de se promover sempre o diálogo com a participação de todos, 

agregar valores às praticas desenvolvidas como comemorar aniversários, elogiar boas ações 

que envolvam práticas solidárias, são também exemplos que podem ser evidenciados nos 

relatos apresentados. 
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Ao se auto-avaliarem sobre esta questão da participação, dos relacionamentos e do 

amor através dos conteúdos esportivos, exemplificando situações de aprendizagem a serem 

propostas para a Educação Física de Jovens e Adultos, um dos egressos se identifica com o 

conceito Muito Bom; enquanto sete reconhecem que estariam com o conceito Bom; três 

acreditam que ficariam com o conceito Regular; por fim, um reconhece que nesse ponto está 

Muito Fraco. São respostas que merecem uma melhor discussão por se perceber que entram 

em contradição com os relatos, uma vez que na maioria das vezes os egressos fazem 

colocações vagas sem uma base teórica ou metodológica, pois apenas citam exemplos, mas 

não tecem comentários sobre como promover relacionamentos e participação com referencias 

em teorias sociológicas, psicológicas ou educacionais que valorizam o Ser. 

 

 

4.4 DA AUTO-ESTIMA E DA VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 

 

As necessidades, os impulsos e os desejos de auto-estima, de valorização de si 

mesmo como uma forma de valorização da vida, refletem um conjunto de aspectos definidos 

como conteúdos atitudinais na proposta curricular para a Educação Física de Jovens e 

Adultos. 

Para Maslow (1991, p. 30), todas as pessoas têm necessidades ou desejos de 

valorização de si mesmo. Necessitam de auto-respeito ou auto-estima e da estima dos outros. 

Por um lado, estão os desejos de força, êxito, competência, confiança perante o mundo, 

independência e liberdade. Por outro lado, estão os desejos de reputação ou prestígio, status, 

sucesso, reconhecimento, dignidade ou apreço. A satisfação desses desejos ou necessidades 

gera sentimentos de autoconfiança, valor, capacidade, utilidade social, entre outros. A sua 

negação produz sentimentos de inferioridade, de fragilidade, de abandono. A auto-estima 

mais saudável e estável tem por base o respeito e o reconhecimento merecido dos outros. 

O desenvolvimento da auto-estima implica um processo de autopercepção, de 

autoconhecimento. Para Mariotti (2000, p. 236), a reflexão não pode deixar de se 

autoquestionar, o que implica incluir o próprio indivíduo que a realiza. Sobre esta prática, 

esclarece o autor: 
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Quem reflete precisa levar em conta que a sua mente participa da 
experiência e do contexto em que ela ocorre. Mais do que isso, é uma mente 
encarnada: faz parte da carne do corpo e também – para usar a expressão do 
filósofo Maurice Merleau Ponty – da carne do mundo. 

 

A reflexão inclusiva, conforme Mariotti (2000, p. 237), “é um ato de 

corporeidade”. Para o autor, corporeidade designa “o viver, o acontecer da totalidade corpo-

mente”. Prossegue argumentando: 

 
O ser humano é essa natureza indissociável, e nela o abstrato e o concreto se 
entrelaçam e convivem, numa dinâmica de mutualidade e autoprodução. O 
homem é um ser encarnado, um sistema no qual se integram e se 
complementam o orgânico (o somático), o programável (o psíquico) e o 
imprevisível (os eventos de sua interação com o mundo). A estrutura da 
mente faz parte da carne do corpo, que faz parte da carne do mundo, que faz 
parte da estrutura da mente e assim por diante. 

 

Apoiando-se em David Bohm para evidenciar a noção de que o observador não 

pode ser separado daquilo que observa, e que os insights atuam no processo de pensamento e 

não em seu resultado, Mariotti vai alertar para a importância da mudança no sistema de 

pensamento quando se pretende uma mudança nos resultados. Esclarece ainda que “para 

mudar a forma de olhar não é preciso mudar os olhos, e sim o modo de funcionamento do 

cérebro, do qual eles são uma extensão” (MARIOTTI, 2000, p. 253).  

A auto-observação é uma das formas de iniciar o processo de autoconhecimento e 

está relacionada à nossa capacidade de perceber a estrutura do nosso próprio pensamento. 

Para Mariotti (2000, p. 253), na auto-observação devemos nos observar como construtores, 

uma vez que a ordem está implicada na desordem e só pode ser entendida se for assimilada e 

se aprendermos a conviver com ela. Isso significa que grande parte do processo de 

autoconhecimento consiste em localizar as fraquezas do ego e aprender a lidar com elas. 

Para Mariotti, o principal âmbito da auto-observação é a consciência encarnada. A 

nossa capacidade de prestar atenção a fatores externos toma por base a habilidade de cada um 

estar atento a si próprio. Para Mariotti (2000), uma autopercepção desenvolvida possibilita 

uma auto-estima elevada e vice-versa. Uma contrabalança os exageros da outra. Para o autor, 

no processo de auto-observação é fundamental não deixar de lado o que sentimos no plano 

corporal, pois é sempre importante confrontar o que se pensa com o que se sente, sem 

necessariamente buscar nexos causais imediatos. 
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O ego não trabalhado “possui” o corpo e essa relação dividida transforma a vida 

das pessoas em uma sucessão de apegos, disputas e conflitos. Para Mariotti, a experiência do 

ego trabalhado muda esse horizonte, porque deixa claro que não possuímos um corpo: nós 

somos os nossos corpos. Essa compreensão permite ampliar a noção de corporeidade para 

vivê-la como intercorporeidade, e assim passamos a compreender que “o corpo é o lugar onde 

se fundem o morador e a morada, a teoria e a prática, o abstrato e o concreto, o ser e o nada” 

(MARIOTTI, 2000, p. 316). 

A proposta curricular para a Educação Física de Jovens e Adultos apresenta como 

conteúdos atitudinais que podem ser agrupados nessa categoria da auto-estima e da 

valorização da vida os seguintes aspectos a serem trabalhados através dos conteúdos da 

cultura corporal de movimento. 

· Valorizar a cultura popular, nacional e internacional; 

· Valorizar o desempenho esportivo de um modo geral, sem ufanismo ou 

regionalismo; 

· Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas desvinculadas 

do resultado; 

· Valorizar a cultura corporal do movimento como: parte do patrimônio 

cultural da comunidade, do grupo social e da nação; instrumento de 

expressão de afetos, sentimentos e emoções; possibilidade de obter 

satisfação e prazer; linguagem e forma de comunicação e integração social. 

Observa-se que os conteúdos atitudinais explicitados, quando perpassados pelos 

conteúdos esportivos para a Educação Física de Jovens e Adultos, poderão contribuir 

decisivamente para mudanças na qualidade das vivencias esportivas. O problema será como 

fazer os educadores assumirem tais conteúdos atitudinais se o repertório de saberes a que têm 

acesso ainda não disponibilizou metodologias, procedimentos e técnicas capazes de envolver 

os conteúdos esportivos nessa nova perspectiva que se preocupa mais  com o ser humano do 

que simplesmente com o fazer do esporte. 

A seguir, apresentamos e discutimos as afirmações dos participantes do grupo 

investigado quando indagados sobre como desenvolveriam na prática educativa conteúdos 

atitudinais da auto-estima e da valorização da vida através dos conteúdos esportivos, 

exemplificando situações de aprendizagem a serem propostas para a Educação Física de 

Jovens e Adultos. 
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EGRESSO 1 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Nesse ponto eu acho que os jogos seriam essenciais, a gente poderia 
promover eventos, eventos que envolvessem a dança, algumas atividades 
folclóricas. Procuraria valorizar o desempenho esportivo de um modo geral 
nas práticas desenvolvidas. Nessa educação de jovens e adultos a questão 
de discutir o esporte e a questão da violência estariam presentes, a questão 
da falta de respeito com outras pessoas. Então, seria mais assim, debater 
mesmo sobre esses assuntos nos jogos ou atividades que fossem realizadas, 
debatendo os acontecimentos, os desencontros ocorridos, os problemas de 
relacionamentos. Além disso, valorizar o próprio desempenho em situações 
competitivas, mostrar para os alunos que no jogo nem sempre se ganha, 
sendo importante perceber é se o jogo é gratificante, se está se sentindo 
bem, se tem melhorado seus relacionamentos e o relacionamento consigo 
mesmo. Poderia ser mais valorizada a cultura corporal de movimento como 
parte do patrimônio cultural da nossa sociedade ou de um grupo social, 
explorando sentimentos, afetos e emoções. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: FRACO 

 

EGRESSO 2 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
De uma forma geral procuraria desenvolver práticas esportivas que 
favorecessem a confiança dos alunos, desenvolvendo práticas esportivas que 
eles gostam ou apreciam. Justamente valorizar o esporte de um modo geral 
sem eufemismo, é no caso estar todo mundo legal, participando sem aquela 
coisa de deixar de lado os problemas de relacionamentos, incentivando os 
alunos para a valorização de energias positivas, vida saudável, convivências 
harmoniosas, procuraria valorizar o próprio desempenho que está sendo 
destacado e não simplesmente o resultado. Na caso da natação, o aluno fica 
preocupado em chegar e ganhar medalha, mas como professor procuro 
dizer: não se preocupe com isso. Vamos participar. Pulou, nadou, 
independente da posição que chegar, está de parabéns porque participou. 
Estamos valorizando o que você, a pessoa é e não o resultado. Assim, 
acredito que seriam essa as maneiras que eu estaria favorecendo a auto-
estima do aluno. Certo?  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 3 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 
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Desenvolvendo práticas conteúdos que se relacionam com a cultura 
popular, como o Folclore, as danças regionais, comemorar datas. Acho que 
o esporte é muito importante para a auto-estima, não poderia dizer como 
isso aconteceria, mas a sua prática em si com a valorização dos alunos, a 
competição saudável me parece ser uma boa atividade para se desenvolver 
a auto-estima. Valorizar o desempenho, independente de ser campeão ou 
não, sempre mostrando os valores positivos de cada um dos alunos, 
discutindo os problemas, ressaltando a individualidade e não o 
individualismo.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 4 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Me parece importante valorizar as atividades físicas e esportivas como fator 
de motivação, de satisfação e prazer, e não como uma obrigação, seja para 
perder peso ou por recomendação médica. Valorizando o esporte como 
forma de melhoria da qualidade de vida, práticas que levem a pessoa a se 
sentir bem. Claro que como professor, eu devo sempre estar estimulando 
esse aspecto, ressaltando a postura e a beleza das pessoas. Eu sempre 
procuro valorizar o desenvolvimento da pessoa dentro do esporte, no caso 
da natação, que é com que eu trabalho. Muitas vezes faço uma de psicólogo, 
de assistente social, de pai ou amigo, respeitando os alunos como ser 
humano. Sempre converso pra saber como eles se sentem.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 5 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Procurando agregar valores no desempenho dos alunos nas aulas, nas 
atividades físicas e esportivas. Valorizando relacionamentos positivos, atos 
e ações não só no âmbito das aulas, mas também o que tomo de 
conhecimentos do que ocorre na vida cotidiana dos alunos. Valorizar seu 
próprio desempenho, situações competitivas e sem dar valor aos resultados. 
Mostrando aos alunos que algo muito bom está acontecendo com ele e com 
os outros, naquela forma de ser e de proceder. Ele está aprendendo novas 
formas de linguagem, formas de comunicação social, e com isso obtém 
satisfação, prazer, vai sentir-se melhor e elevar sua auto-estima. Vai sentir-
se mais equilibrada e muito mais fácil de conviver com os demais.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 
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EGRESSO 6 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Para valorizar a questão da auto-estima dos alunos eu estaria sempre 
procurando valorizar a capacidade deles dentro das atividades, como sendo 
uma motivação a mais para os alunos como pessoa, reconhecendo as suas 
qualidades do cuidado com seu corpo, da sua natureza de ser como pessoa, 
valorizando a sua participação, o seu envolvimento e mostrando para eles 
que eles não têm que buscar respostas fora, porque tudo depende deles. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 7 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Sabemos da importância de uma prática esportiva, ou do esporte de uma 
forma geral para a melhoria da auto-estima das pessoas. Portanto, nada 
melhor do que trabalhar com práticas esportivas, voltando-se para a 
melhoria da auto-estima, educando os alunos para uma forma saudável de 
ter o esporte na sua vida como forma de lazer, seja como praticante ou 
espectador, mostrando os valores positivos e os negativos. Trabalhando a 
questão da competição como uma forma saudável de se viver na sociedade, 
mas que seja justo, honesto, porque logo mais tudo que fizer de forma 
desleal vai pesar na consciência depois. E se eles agirem de forma correta, 
tudo vai ocorrer bem na sua vida e ele terá mais satisfação no viver. Não 
tive tantas experiências até agora, mas devo tratar com o que o aluno tem, o 
que ele está passando naquele momento, assim fica mais fácil de perceber. 
Com relação a valorizar o próprio desempenho desvinculado do resultado, 
acho que isso também é importante para a auto-estima. É uma forma de 
valorizar a cada momento o desempenho pessoal do aluno. Isso é a melhor 
forma que eu vejo para estimular e trabalhar a auto-estima do aluno. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: FRACO 

 

EGRESSO 8 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
É, a gente poderia até montar uma encenação, um teatro, montar toda uma 
estória em cima de experiências dos alunos, muitas vezes usar jogos e 
brinquedos que favoreçam o estímulo da auto-estima. Procurar valorizar a 
competição, mas não visando o resultado imediato e sim em seus valores 
sociais, do trabalho com o corpo e da saúde. Quando sugiro uma atividade, 
procuro dar oportunidade para todos experimentarem de acordo com suas 
possibilidades e ritmo, daí todos estariam percebendo que se saíram bem. 
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Acho que seria importante também trabalhar a questão de afeto, de 
sentimentos, as emoções. Por exemplo, quando alguém chegar, vamos 
cumprimentar, quando sair também se cumprimenta e pedir para que todos 
se cumprimentem. Fazer a aula de forma que o aluno tenha prazer na aula, 
não ficar desmotivado, buscar a opinião do aluno, valorizar a sua expressão 
saudável. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 9 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Eu procuraria trabalhar levando sempre pro lado do que tá mais próximo 
daquele grupo que estou trabalhando. Por exemplo, como eu trabalho em 
escola do interior, eu procuro sempre levar os meus questionamentos pra 
dentro da cidade deles, trabalhando aquilo que eles já vivenciam. Trazendo 
questionamentos que estejam mais dentro das realidades deles e não 
fazendo perguntas ou trazendo informações que não fazem nenhuma 
diferença do conhecimento pra eles. Valorizar o desempenho esportivo de 
modo geral, sem ufanismo ou regionalismo. Nesse sentido, eu poderia dizer 
que não é interessante trabalhar com os adultos essa questão que já ta 
dentro deles; quanto mais a gente incentivar esse tipo de prática, mais vai 
levar pra o lado da rivalidade, de competição, que não é isso que a gente 
deseja. Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas 
desvinculadas do resultado – eu trago um pouco isso pro meu lado como 
aluno e como professor também; que pra mim é interessante sempre 
participar do jogo mesmo perdendo, tivesse perdendo de 8 a 0, eu acho que 
me sentia bem em estar ali, tá brigando, tá disputando, tá correndo atrás. E 
eu sempre procuro levar isso pros meus alunos também, independentemente 
da faixa etária deles. Sempre procuro levar pro lado da participação. 
Valorização à cultura corporal do movimento como parte do patrimônio 
cultural da comunidade, do grupo social. Essa valorização é interessante, 
justamente trabalhando as localidades nas quais a gente trabalha. Quando a 
gente trabalha numa região mais carente, a gente tem que trabalhar 
bastante essa expressão de afeto, sentimentos e emoções; fazendo com que 
as pessoas tenham satisfação em realizar aquele trabalho, tanto na 
linguagem, em forma de comunicação, integração social, como na própria 
expressão que elas vão dá a partir daqueles resultados que elas estão 
observando. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 10 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 
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Atividades que venham a valorizar o desempenho esportivo de um modo 
geral, sem regionalismo nem ufanismo, em situações de competição, 
desvinculando o desempenho do resultado. Conscientizar o aluno de que o 
resultado não seria tão importante ao ponto de diminuir sua auto-estima. O 
resultado não deve ser unicamente o objetivo do aluno. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 11 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
O professor aqui é peça fundamental para trabalhar a questão da auto-
estima do aluno. A capoeira é boa para que cada um possa demonstrar o 
que aprende e não discrimina ninguém, nela se desenvolve o jogo com 
unidade. Evita competição e se consegue passar para todos os valores da 
cultura desse esporte. Ela é uma arte e promove a auto-estima, desenvolve 
todo o corpo e passa bem-estar para quem o pratica. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 12 

. Prática Educativa da Auto-estima e da Valorização da Vida: 

 
Procurando enfatizar o esporte nacional, valorizando o esporte regional, 
fazendo o aluno se identificar com o esporte que gosta. Valorizando e 
elogiando o seu comportamento, motivando-o nas suas ações. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

Diante dos relatos, pode-se constatar que as principais respostas dadas pelos 

egressos sobre como desenvolveriam na prática educativa conteúdos atitudinais da auto-

estima e da valorização da vida através dos conteúdos esportivos, exemplificando situações de 

aprendizagem a serem propostas para a Educação Física de Jovens e Adultos, passam 

principalmente pelo desenvolvimento de práticas esportivas que respeitem a individualidade, 

as habilidades e as potencialidades dos alunos. De uma forma geral, os egressos evidenciam a 

necessidade do profissional de Educação Física encarar o esporte como fator de melhoria da 

auto-estima, entretanto, em nenhum momento no contexto dos relatos constata-se que exista 

uma preocupação desses para a questão da valorização da vida. 
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Além disso, evidencia-se nos relatos a importância de se tratar o fenômeno 

esportivo como fator de motivação, de satisfação e prazer. Reconhecem os egressos que nesse 

sentido estariam valorizando a auto-estima dos alunos. 

Por outro lado, os egressos relatam que no contexto dessa questão seria 

importante para se alcançar essa valorização o desenvolvimento de jogos, danças e 

manifestações folclóricas, que permitissem um amplo envolvimento dos alunos com as 

práticas corporais, de forma que todos percebessem que eram capazes e isso seria muito 

importante para a elevação da sua auto-estima.  

Na realidade, percebe-se nos relatos uma compreensão muito limitada sobre como 

trabalhar a auto-estima, posto que ainda fica distante do que Maslow afirma ao reconhecer 

que todas as pessoas têm necessidades ou desejos de valorização de si mesmo e que 

necessitam de auto-respeito ou auto-estima, além da estima dos outros. Para o autor, são os 

desejos de força, de êxito, de competência e de confiança, de independência e liberdade 

fundamentais para se alcançar uma auto-estima elevada. Na esteira de Maslow, tem-se o 

reconhecimento de Mariotti de que o desenvolvimento da auto-estima necessita de um 

processo de autopercepção, de autoconhecimento. Nesse sentido, percebe-se a importância do 

profissional de Educação Física para trabalhar a auto-estima dos alunos no contexto da 

Educação Física de Jovens e Adultos, pelas possibilidades das vivências esportivas em 

favorecer envolvimentos, desafios, encontros e desencontros, afirmação de desejos, de 

sonhos, portanto, momentos de reflexão e de auto-avaliaçao, o que implica em incluir o 

próprio indivíduo naquilo que realiza. 

Observando-se as respostas dos egressos sobre a auto-avaliação dessa questão, 

tem-se que nove dos egressos se auto-avaliam  com o conceito Bom para as suas capacidades 

de desenvolver a auto-estima, sendo que um egresso se reconhece como Regular, enquanto 

que dois egressos se auto-avaliam com o conceito Fraco. Esses dados não parecem refletir 

verdadeiramente as intenções declaradas, pois se observa que os relatos estão distantes da 

questão aqui discutida, conforme já afirmamos anteriormente. Além de que pouco contempla 

a proposta para a Educação Física de Jovens e Adultos que apresenta como conteúdos 

atitudinais alguns aspectos que podem ser reunidos nessa categoria da auto-estima e da 

valorização da vida, através dos conteúdos da cultura corporal de movimento: a valorização 

da cultura popular, nacional e internacional; do desempenho esportivo de um modo geral, sem 

ufanismo ou regionalismo; da valorização do próprio desempenho dos alunos em situações 

competitivas sem se preocupar com resultados; da valorização da cultura corporal do 
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movimento como parte do patrimônio cultural da comunidade, do grupo social e da nação, 

sem esquecer da expressão de afetos, de sentimentos e de emoções. Portanto, o entendimento 

dos egressos investigados sobre o desenvolvimento da auto-estima através dos conteúdos 

esportivos ainda é bastante limitado a uma superação de limites corporais bem característico 

do esporte. 

 

 

4.5 DA AUTO-REALIZAÇÃO E DA AUTOTRANSCENDÊNCIA  
 
 
 

As necessidades, os impulsos ou os desejos de auto-realização e de 

autotranscendência se estruturam na vida dos indivíduos quando a ansiedade para o 

crescimento e os prazeres da segurança podem ser controlados ou minimizados. Para Maslow 

(1975, p. 74), o processo de crescimento saudável envolve uma série interminável de 

situações de livre escolha com que cada um se defronta a todo instante, ao longo da vida, para 

fazer escolhas entre 

 

Os prazeres da segurança e do crescimento, dependência e independência, 
regressão e progressão, imaturidade e maturidade. A segurança tem suas 
angústias e seus prazeres; o crescimento tem suas angústias e seus prazeres. 
Progredimos quando os prazeres do crescimento e a ansiedade da segurança 
são maiores do que a ansiedade do crescimento e os prazeres da segurança. 

 

Em seus estudos sobre motivação e personalidade, Maslow (1975, 1990, 1991) 

discutiu bastante a relação entre segurança e crescimento. Para o autor, 

 

O crescimento tem lugar, habitualmente, através de pequenos passos e cada 
passo em frente só é possível mediante a sensação de se estar seguro, de se 
operar em campo desconhecido a partir de uma base de apoio onde se pode 
regressar com segurança, de se avançar com audácia porque a retirada é 
possível (MASLOW, 1975, p. 76). 

 

Observa Maslow (1975, p. 76) que o desenvolvimento é uma decorrência da 

segurança. Nesse sentido, destaca duas espécies de sabedoria: “a sabedoria da segurança e a 

sabedoria do desenvolvimento”. Para o autor, “uma conduta defensiva pode ser tão sábia 

quanto uma audaciosa; depende da própria pessoa, de seu status e da situação particular em 

que ela tem de escolher”. 
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A perspectiva do desenvolvimento humano, da evolução do Ser em sua plenitude 

é um valor que tem sido vislumbrado como meta a ser alcançada em várias culturas, 

recebendo, portanto, variadas denominações. Na cultura ocidental, conceitos como 

individuação, integração, autonomia, saúde psicológica, criatividade, produtividade, auto-

realização, metamotivação têm sido utilizados para identificar o processo de realização de 

potencialidades da pessoa, ou seja, a realização da pessoa em sua plenitude, “tudo aquilo que 

ela pode vir a ser”. A partir de pesquisa empírica e de inúmeras experiências clínicas, Maslow 

apresenta características objetivamente descritíveis e mensuráveis do “ser humano plenamente 

evoluído como do ser humano em bom desenvolvimento”: 

 

(1) Uma percepção mais clara e mais eficiente da realidade; (2) Mais 
abertura à experiência; (3) Maior integração, totalidade e unidade da pessoa; 
(4) Maior espontaneidade, expressividade; (5) Um eu real; uma firme 
identidade; autonomia; unicidade; (6) Maior objetividade, desprendimento, 
transcendência do eu; (7) Recuperação da criatividade; (8) Capacidade para 
fundir o concreto com o abstrato; (9) Estrutura democrática de caráter; (10) 
Capacidade de amar, etc (MASLOW, 1975, p. 189). 

 

Para o autor, somente as pessoas sadias, metamotivadas para o crescimento 

vivenciam intensamente o prazer subjetivo na experiência, o impulso para a experiência ou o 

desejo de experimentar. Acrescenta ainda que 

 

Somente as pessoas sadias anseiam pelo que é bom para elas e para os 
outros, e estão aptas, depois, a desfrutá-lo sinceramente e a aprová-lo. Para 
tais pessoas, a virtude é a sua própria recompensa, no sentido de ser 
desfrutada em si mesma. Elas tendem, espontaneamente, para agir certo, 
para ter a conduta correta, porque é isso o que querem, o que necessitam 
fazer, o que gostam de fazer, o que aprovam que se faça e o que continuarão 
sentindo prazer em fazer (MASLOW, 1975, pp. 191-192). 
 
  

As experiências em que o ser humano satisfaz seus desejos de auto-realização e de 

autotranscendência também podem ser denominadas de experiências autotélicas, que significa 

ter uma finalidade para si mesmo. São experiências plenas de energia que possibilitam o ser 

humano fluir no seu propósito de auto-realização, por isso conhecidas como experiência de 

fluxo. Como esclarece Csikszentmihalyi (1992, p. 109): 

 

uma atividade que produz essas experiências é tão gratificante que as 
pessoas desejam vivenciá-la por si mesmo, sem se preocupar com o que ela 
lhes dará, mesmo que seja difícil ou perigosa [...] Embora tais 
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acontecimentos possam dar-se de forma espontânea, é mais provável que o 
fluir resulte de uma atividade estruturada, da habilidade de um indivíduo 
para fazê-lo acontecer ou de ambas. 

 

As artes, os jogos e os esportes são atividades que foram criadas para possibilitar 

às pessoas experiências de beleza, de alegria, de prazer. Csikszentmihalyi utiliza a 

classificação dos jogos criada por Roger Caillois para exemplificar algumas experiências em 

que fluir pode ocorrer. Agon, alea, mimicry e ilinx são os quatro tipos de jogos que propiciam 

experiências diferenciadas da ludicidade ou do fluir, oferecendo oportunidades para se 

ultrapassar os limites da experiência comum de quatro maneiras específicas. Nos jogos 

agonísticos ou de competição, o participante precisa aumentar sua aptidão para enfrentar o 

desafio apresentado pela habilidade do adversário. Nos jogos aleatórios ou de azar, o prazer 

está na ilusão de se pretender prever o futuro. Nos jogos de mímica, a satisfação advém da 

fantasia, da dissimulação, ampliando os limites da experiência. Nos jogos de vertigem, a 

satisfação se concentra na expansão da consciência em êxtase. Argumenta Csikszentmihalyi 

(1992, p. 112), que através de seus estudos descobriu que todas as atividades que fluem 

envolvendo competição, acaso, mímica, vertigem ou qualquer outra dimensão da experiência, 

têm algumas características comuns: 

 
Oferece uma sensação de descoberta, um sentimento criativo que transporta 
o indivíduo para uma nova realidade. Impelem-no para níveis mais elevados 
de desempenho, e o conduzem a estados de consciência anteriormente jamais 
sonhados. Em resumo, transformam o self, ao torná-lo mais complexo. Nesse 
crescimento do self reside a chave para as atividades que fluem. 

 

Trazer os valores da auto-realização e da autotranscendência para inseri-los na 

Educação Física de Jovens e Adultos, visando perpassar os conteúdos esportivos em uma ação 

educativa na escola, configura-se como um grande desafio para os educadores que atuam com 

este segmento especifico. 

A proposta curricular para a Educação Física de Jovens e Adultos apresenta 

alguns conteúdos atitudinais que poderiam constituir o conjunto correspondente aos valores 

da auto-realização e da autotranscendência. 

· Valorizar o estilo pessoal de cada um; 

·   Aplicar os conhecimentos adquiridos e os recursos disponíveis na criação e 

adaptação de jogos, esportes, danças e lutas, otimizando o tempo disponível 

para o lazer. 
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A tarefa do professor de Educação Física para uma ação educativa com jovens e 

adultos, visando mobilizar conteúdos esportivos em que os valores da auto-realização e da 

autotranscendência se façam presentes, é bastante complexa por exigir uma atenção 

individualizada aos alunos para poder propiciar de fato o que se pretende. 

A seguir, apresentamos e discutimos as afirmações dos participantes do grupo 

investigado quando indagados sobre como desenvolveriam na prática educativa conteúdos 

atitudinais da auto-realização e da autotranscendência através dos conteúdos esportivos, 

exemplificando situações de aprendizagem a serem propostas para a Educação Física de 

Jovens e Adultos. 

 

EGRESSO 1 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Acho que o mais importante, seria trabalhar a questão mesmo da 
apresentação, de todos se conhecerem no grupo, de cada um falar sobre o 
seu jeito de ser, pra que aí no esporte a gente pudesse trabalhar isso. A 
gente tem que trabalhar, tentar melhorar o jeito de cada um e não querer 
mudar o jeito dele de ser. E outro ponto: aplicar os conhecimentos 
adquiridos e os recursos disponíveis na criação e adaptação de jogos, 
esportes e danças, utilizando o tempo disponível para o lazer. Não, isso aqui 
também no curso nenhum conhecimento desses foi repassado pra mim não. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: FRACO 

 

 EGRESSO 2 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Fazer atividade para que dê para a pessoa se sentir realizada, atendendo ao 
que o aluno gosta de fazer, jogar futebol, vôlei ou outra atividade. 
Procuraria otimizar possibilidades de jogos que fossem prazerosos, práticas 
que possam se tornar lazer, tem que se sentir bem realizado. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

 

EGRESSO 3 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 
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Seria deixar os alunos auto-realizados. Adaptando as atividades às 
qualidades dos alunos, sempre proporcionando práticas sugeridas pelos 
próprios alunos, atendendo ao gosto coletivo. Procuraria valorizar suas 
qualidades, da mesma forma como se trabalha com uma criança que tem 
suas habilidades.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: MUITO FRACO 
 

EGRESSO 4 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Trabalhar de modo que não tiro do aluno a sua condição de se movimentar 
livremente, pois, se é dessa forma que o movimento flui, é aí que eu exploro. 
Já tive uma aluna com limitações, mas ela conseguia o deslocamento e isso 
era aproveitado. Chegou a participar de torneios de natação que havia no 
SESC, conseguindo até mesmo o primeiro lugar dentro de suas limitações. É 
preciso sempre valorizar a sua auto-estima, o prazer das atividades. É muito 
difícil dizer alguma coisa sobre essa questão, pois vejo que tenho sérias 
limitações sobre o que seja auto-realização. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: MUITO FRACA 

 

EGRESSO 5 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Bom! Acredito que a pessoa tem que se sentir bem nas praticas esportivas, 
assim, procuraria valorizar as habilidades individuais dos alunos, 
colocando-os no contexto do jogo conforme suas preferências de posições e 
opções. Sendo um ser único, então não se pode querer que fulano seja igual 
a sicrano. Tem que procurar seguir em frente com o estilo que é seu, que é a 
sua marca registrada, aplicar seus conhecimentos adquiridos através da 
criação de jogos, esportes, dar condições dos alunos utilizarem 
adequadamente seu tempo livre, desenvolver o lazer que o faça se sentir 
bem. Olhe! Eu não tenho bem certeza de que estou falando, se isso é mesmo 
desenvolver a auto-realização não.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 6 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 
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Respeitar a individualidade do indivíduo, suas características, biotipo, 
força, estado nutricional, dentre outros. Procurar desenvolver a atividade 
da melhor forma possível, adaptando regras, adaptando o espaço, o 
material que tem disponível e o interesse de cada um.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 7 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Acho que tentando trabalhar com as potencialidades e capacidades de cada 
um. Na forma de incentivos e de parabenizar, de reconhecer o 
desenvolvimento de cada aluno, essa seria uma das formas de estimular a 
auto-realização. Então, mostrar os caminhos e, por exemplo, passar tarefas 
e o aluno alcançando essas tarefas é uma forma de auto-realização. É a 
construção do jogo que propicie o desempenho positivo, ou seja, tentar fazer 
atividades que se tenha quase certeza de que o aluno vai poder chegar ao 
resultado ou conseguir realizar a tarefa.  

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: FRACO 

 

EGRESSO 8 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
É engraçado como a criança ou o adulto em movimento, quando a gente 
elogia, como aquela pessoa faz o movimento bem, tudo flui bem melhor. 
Como faço com as crianças, quando se vêem nadando, e então eu elogio e aí 
é que melhora o nado, ela faz um sorriso de satisfação, acho que isto é auto-
realização. Mesmo sendo diferente trabalhar com jovens e adultos, eu vejo 
que essa maneira de trabalhar com as crianças é possível. Claro, a forma de 
organizar e de desenvolver as atividades esportivas deve ser adaptada às 
respectivas faixas, para que atendam aos diversos interesses, aptidões e 
habilidades, é isso que vejo como próprio para proporcionar a auto-
realização.   

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 
 

EGRESSO 9 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Interessante essa colocação, porque quando a gente trabalha com pessoas 
adultas, a gente muitas vezes, inclusive, um professor aqui da universidade 
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que eu não me recordo, me ensinou que a gente quando tá trabalhando com 
aluno, a gente ensina o movimento uma vez, ensina duas, ensina três, e 
quando a gente vê que ele não tá compreendendo, não tá conseguindo, a 
gente deixa às vezes ele um pouco à vontade, respeitando aquela liberdade, 
aquela expressão que ele tem. E aí com o tempo, com uma convivência 
maior a gente vai tenteando, moldando um pouquinho, devagarzinho, sem 
impor de vez a nossa vontade para com os alunos. Aplicação dos 
conhecimentos adquiridos e dos recursos disponíveis na criação e 
adaptação de jogos, esportes e dança, otimizando o tempo disponível para o 
lazer. Interessante essa adaptação dos conhecimentos, porque quando a 
gente não tem recursos suficientes, a gente tem que adaptar. Muitas vezes 
essa adaptação pode ser interessante. Eu não considero que quando não 
temos matérias, nós não sejamos capazes de realizar um trabalho 
interessante nas mais variadas faixas etárias. Basta um pouco de boa 
vontade que a gente consegue desenvolver um excelente trabalho. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: MUITO BOM 
 

EGRESSO 10 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Desenvolvendo atividades que valorizem o estilo pessoal de cada um, para 
que o aluno faça a atividade com satisfação, porque gosta e não por 
imposição. 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 

 

EGRESSO 11 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Mais uma vez o futebol com a questão da habilidade. Apesar de coletivo, 
também é individual. E dessa forma se tem a participação de todos. Depois 
da aula é importante fazer uma reflexão em cima do que se foi passado 
durante a aula. 

 

. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: REGULAR 
 

EGRESSO 12 

. Prática Educativa da Auto-realização e da Autotranscendência: 

 
Valorizando cada aluno e sua importância dentro da equipe. Atentar para o 
crescimento da equipe, procurar sempre valorizar seu crescimento pessoal, 
mostrando a importância desses valores para o seu futuro. 
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. Auto-avaliação dos conhecimentos teóricos e metodológicos: BOM 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

Os relatos apresentados se referem ao questionamento feito aos egressos sobre 

como desenvolveriam na sua prática educativa conteúdos atitudinais voltados para os 

conteúdos atitudinais da auto-realização e da autotranscendência através de conteúdos 

esportivos. 

Pode-se destacar em torno dos relatos que a maioria dos egressos evidencia que a 

valorização da auto-realização se daria à medida que estariam explorando a individualidade e 

o gosto de cada um pela prática esportiva, trabalhando as suas características, biotipo, 

destreza, bem como procurando estar sempre motivado e elogiando os alunos, centrando-se 

nas suas potencialidades, habilidades e aptidões, que de certa forma contempla, em parte, as 

considerações de Csikszentmihalyi, sobre a auto-realização através de a transcendência, em 

que se convergem esforços em oferecer aos indivíduos sensações de descoberta, de 

sentimento criativo, levando-o para uma nova realidade, de forma a possibilitar estados de 

consciência mais elevados do Self, o fluir das atividades e da vida cotidiana. 

Para o Egresso 5, a promoção da auto-realização implicaria em estar sempre 

vendo a possibilidade do aluno se sentir bem nas práticas esportivas, não querendo impor 

estilos ao aluno, deixando-o livre para participar das atividades. Mas ao mesmo tempo deixa 

dúvidas na sua abordagem ao contextualizar. Dessa forma, percebemos que não só este 

egresso, mas como tantos outros não construíram saberes durante a sua formação acadêmica 

para desenvolver na sua prática educativa conteúdos atitudinais da auto-realização através de 

conteúdos esportivos para a Educação Física de Jovens e Adultos.  

Ao se observar os dados da auto-avaliação dos egressos sobre como se encontram 

em relação ao objetivo de desenvolver na sua prática educativa conteúdos atitudinais voltados 

para a auto-realização através de conteúdos esportivos, encontramos um egresso que se avalia 

com o conceito Muito Bom, três que se consideram com o conceito Bom, quatro que se dizem 

Regular, dois que se reconhecem com o conceito Fraco e dois que se qualificam como sendo 

Muito Fraco nesse aspecto. Comparando-se esses dados com os relatos acima, percebe-se 

mais uma vez uma distorção entre o discurso e a auto-avaliação dos egressos, levando-se em 

conta que os relatos demonstram muitas dúvidas sobre aquilo que falam, não correspondendo 

ao enquadramento de um Muito Bom ou mesmo Regular. Além disso, os relatos pouco 

contemplam as orientações da proposta da EFJA que orienta no sentido de valorizar o estilo 

pessoal de cada um e para aplicar os conhecimentos adquiridos e os recursos disponíveis na 
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criação e adaptação de jogos, esportes, danças e lutas, otimizando o tempo disponível para o 

lazer dos alunos. Portanto, a distância continua muito grande entre a proposta curricular e as 

condições concretas do profissional de Educação Física poder assumir tais Diretrizes para 

uma ação educativas com Jovens e Adultos, conforme recomenda o Documento ora analisado. 
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CAPÍTULO 5 - QUESTÕES DA FORMAÇÃO PARA UMA 

 ANDRAGOGIA DO ESPORTE 

 

 

Este capítulo apresenta uma discussão sobre as necessidades de formação humana 

e capacitação para os profissionais de Educação Física que pretendem atuar com o esporte no 

âmbito da Educação Física de Jovens e Adultos. Analisamos aqui os depoimentos do grupo 

investigado sobre as necessidades mais urgentes de formação para atuação com a Educação 

Física de Jovens e Adultos, apontando perspectivas para uma Andragogia do Esporte. 

 

5.1 SOBRE AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 

EGRESSO 1 
Um ponto que eu coloco como prioridade seria sobre o papel das vivências 
esportivas no tempo livre para a melhoria da qualidade de vida. Então, eu 
acho que no tempo livre deles seria bom trabalhar essa questão da melhoria 
da qualidade de vida, porque assim, como todo cidadão, eles também têm 
direito de um tempo livre pra ser melhor vivido. Ah, sinto a necessidade de 
ter mais vivências e conhecimentos teóricos de dança, jogos, práticas novas, 
de lutas, coisas novas, com possibilidades de criar, essa é outra grande 
dificuldade que tenho, portanto, uma necessidade de formação.  O segundo 
ponto seria a necessidade de conhecimentos sobre as formas de ensinar ao 
adulto e do próprio conhecimento de aspectos sociais, psicológicos, 
filosóficos, nutricionais, antropológicos relacionados às atividades 
esportivas, essa é outra grande dificuldade que sinto para poder atuar nesse 
campo profissional, para poder analisar e compreender melhor os valores 
sociais implicados nas vivências esportivas. Então, pra mim sempre vai ser 
muito importante está trabalhando a questão dos valores sociais, do 
respeito, da solidariedade, que são coisas que você não deve aprender só 
quando criança, mas durante a vida toda você tá aprendendo isso. Já no 
quadro dos conteúdos atitudinais, sinto a necessidade de estudar melhor 
essa nova nomenclatura, pois nada disso passou no contexto da minha 
formação, nesse caso vejo que a universidade precisar oferecer cursos que 
contextualizem essa Educação Física de Jovens e Adultos. [...] passei 5 anos 
de curso e realmente não vi praticamente nada sobre essa relação com 
educação física de jovens e adultos, nem tampouco com o esporte como 
conteúdo, pois o foco foi sempre com educação infantil. Foi nas disciplinas 
de recreação, recreação e lazer, na de corporeidade e sociedade, que 
trabalhava o ser humano como um todo, não só criança que eu pude fazer 
relação. Assim, é um trabalho bastante interessante e que espero que depois 
dele a gente possa ser incluído no currículo de educação física, o trabalho 
de educação de jovens e adultos também. 
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EGRESSO 2 
Eu colocaria em primeiro lugar as necessidades de conhecimentos para 
abordar as necessidades do corpo e do cuidado pessoal através nas 
vivências esportivas. Eu posso citar também como prioridade essa 
necessidade de conhecer melhor essa questão dos relacionamentos e de 
desenvolver práticas esportivas inclusivas, para então poder trabalhar 
aspectos como de rivalidade, de raça, social, negro, branco, oriental esse 
tipo de coisa que infelizmente ainda existe muito na sociedade, essa questão 
da rivalidade de conversar, da disputa, da competição, da briga, porque isso 
tudo me daria competência para trabalhar melhor nesse contexto. Por 
último, eu colocaria como ordem de prioridades, a necessidade de ter mais 
conhecimentos sobre o ser humano, que me pareceu como sendo 
fundamental nessa proposta de objetivos e conteúdos que você trabalhou 
comigo nessa entrevista. 
 

EGRESSO 3 
As necessidades de formação que indico seriam de vivências esportivas 
inclusivas, de conhecimentos para poder trabalhar melhor essas questões de 
relacionamentos, de auto-estima, de lazer, da auto-realização e mesmo 
sobre o esporte como fenômeno social e de suas relações com a sociedade 
contemporânea. O outro ponto é a dificuldade de refletir sobre o papel das 
vivências esportivas no tempo livre para melhoria da qualidade de vida. 
Então, esse tempo livre pode ser utilizado de forma que você possa lucrar 
com isso. A questão dos relacionamentos, aceitar a disputa como elemento 
de competição e não como atitude de rivalidade dos demais, desenvolvermos 
competências para ensinar o esporte para todos e não a um pequeno grupo 
especifico e privilegiado que já entra a questão da melhoria da qualidade de 
vida. Não jogar por jogar para ganhar, mas para ter qualidade de vida.     

 

EGRESSO 4 
Em primeiro lugar, seria refletir sobre o papel da vivência esportiva no 
tempo livre para melhoria da qualidade de vida, em função de até mesmo 
dizer o que é a qualidade de vida. Um outro seria promover a vivência 
esportiva inclusiva. Acho que o profissional de educação física tem que ter 
um embasamento forte e firme a respeito dessa inclusão no e pelo esporte. 
Acho fundamental a importância de abordar a necessidade do corpo e do 
cuidado pessoal através da vivência esportiva. Então, esse profissional de 
educação física tem que estar preparado pra se deparar com determinadas 
situações e saber lidar com elas. Como chegar numa escola pública, ver 
seus alunos de chinelo ou descalço. Como lidar com isso? Então, a 
graduação deve atuar de forma clara em cima desses três pontos. Acho de 
fundamental importância uma melhoria ao ensino. Se começa o curso de 
educação física e paga as disciplinas de histologia, bioquímica, fisiologia do 
exercício e pagamos essas disciplinas de forma muito pincelada. E os 
conteúdos, os professores fazem de tudo para passar da melhor forma, mas 
não temos uma estrutura adequada, por exemplo, biblioteca. Quando 
procuramos referências bibliográficas importantes para formação 
acadêmica, não temos. Quando chegamos no ginásio pra prática de 
determinados esportes, não tem estrutura necessária. Quando vamos pagar 
natação, muitas vezes não tem aula, porque se torna inviável entrar na 
piscina. Então, deixa a desejar muita coisa. Terminei o curso agora e fui 
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pagar uma disciplina de Pós-graduação, vou ter que voltar para sala de 
aula para pagar disciplinas básicas como bioquímica, fisiologia do 
exercício, nutrição. Não em função dos professores, mas em função da 
qualidade do ensino que me foi dado. Tenho que correr atrás hoje, porque 
me faltou ontem. Acho que isso tem que ser melhorado para não acontecer 
com os que estão entrando hoje, para não passar por determinadas 
dificuldades e o curso não ficar deixando a desejar. Até porque, antes era só 
educação física na UFRN, hoje já tem na UnP. Então, o mercado vai exigir 
mais desse profissional e já está exigindo. Não havendo melhora, os 
prejudicados somos nós.  
 

EGRESSO 5 
Vejo que preciso conhecer mais sobre vivências esportivas inclusivas, já que 
o esporte é uma atividade importante para se trabalhar como forma de 
lazer. O segundo aspecto seria a necessidade de conhecimentos para refletir 
sobre o papel das vivências esportivas no tempo livre para melhoria da 
qualidade de vida, porque o esporte tem esse papel de promover uma 
atitude, experiência para as pessoas no tempo livre. Outra coisa necessária 
à minha formação, ter condições de trabalhar mais com os objetivos de 
promover a questão dos relacionamentos, da auto-realização e discutir e 
contextualizar o esporte na sociedade contemporânea. 
 

EGRESSO 6 
O primeiro ponto é a necessidade de aprofundar os conhecimentos e as 
experiências para promover vivências esportivas inclusivas, na parte de 
graduação isso poderia ser melhorado. O segundo ponto é a questão dos 
relacionamentos, o professor tem que está bem orientado para trabalhar 
com essas questões na Educação Física de Jovens e Adultos. Outra 
necessidade seria de conhecimentos para poder refletir melhor sobre o 
papel das vivências esportivas no tempo livre para melhoria da qualidade de 
vida, porque pelo que vejo esse conceito de qualidade de vida é muito amplo 
e profundo para se estar simplificando-o. Seria importante ter esses 
assuntos trabalhados não só em disciplinas específicas, mas perpassando na 
maioria das disciplinas do curso e que seja feito relação com todas as fases 
da vida e não apenas em relação à infância como é feito atualmente. 
 

EGRESSO 7 
Com o intuito de incutir um estilo de vida mais ativo para os adultos e 
dentre esses objetivos, sinto a necessidade de conhecimentos para poder 
refletir sobre o papel das vivências esportivas no tempo livre para melhoria 
da qualidade de vida. Aprofundamento sobre um referencial teórico sobre o 
lazer, resgatando com isso a motivação, o prazer, o bem estar enquanto 
aspecto fundamental para o desenvolvimento da saúde e qualidade de vida 
do idoso. Outra necessidade está em construir conhecimentos para poder 
trabalhar com o objetivo de abordar as necessidades do corpo e do cuidado 
pessoal como também das vivências esportivas inclusivas, isso tudo precisa 
ser melhorado e no caso especifico do curso de Educação Física da UFRN, 
precisa ser mais contextualizado com referencial teórico que nos permita ter 
conhecimento acadêmico. A nossa formação não contribuiu muito para 
atuar na Educação de jovens e adultos. E olhe que a minha formação é 
Licenciatura Plena, mas não foi dado esse enfoque, apesar de estar 
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associada à docência na escola, mas trabalhar com adultos na escola, 
então, isso ficou a dever. 
 

EGRESSO 8 
Como primeiro ponto destacamos a ampliação dos conhecimentos 
relacionados à saúde, abordar as necessidades do corpo e do cuidado 
pessoal. Acho que é um ponto que precisa ser aprofundado, discutido no 
meio acadêmico; estamos em um curso da área da saúde, precisamos 
conhecer o ser humano na sua totalidade e estas informações são precárias, 
precisamos de um maior aprofundamento cientifico, acadêmico que nos dê 
segurança profissional. Como segunda necessidade, destacamos a 
importância de conhecermos diferentes práticas esportivas como forma de 
lazer, procurando refletir sobre o papel das vivências esportivas no tempo 
livre para a melhoria da qualidade de vida, porque o que a gente ver muito 
é atleta de fim de semana. E como terceira necessidade, destacamos os 
conhecimentos e os valores que o ser humano deve ter com relação aos 
relacionamentos.  A forma de interagir com os outros, do respeitar as 
diferenças e procurar aceitar o jogar como um elemento de competição sem 
prejudicar os outros. 
 

EGRESSO 9 
Uma disciplina que nos desse subsídio maiores, principalmente para 
trabalhar essa vivência esportiva inclusiva, porque a gente tem uma 
disciplina de educação física adaptada, mas voltada para o lado das 
deficiências corporais, e eu acho que essa questão do adulto teria que ter 
subsídios maiores, alguma coisa mais específica para vivenciar isso. 2. A 
prática propriamente dita não só nessa área, mas eu considero que durante 
todo o curso, nós já deveríamos ter estágios mais voltados, que os 
professores tivessem mais perto da gente, pois observei que há um 
distanciamento muito grande do professor orientador pra o aluno que está 
realizando o trabalho; é uma coisa um pouco solta. E dentro desse conteúdo 
de jovens e adultos deveria haver uma intensificação maior pra que 
pudéssemos realizar esse trabalho com maior clareza. 3. O desenvolvimento 
dos relacionamentos e da auto-estima. Observo que falta um pouco isso pra 
gente. A gente podia trabalhar essa área também com os adultos, acho que 
poderia ser mais discutido, talvez com encontros, mesas redondas, algo 
nesse sentido pra se poder trabalhar melhor essa questão. Colocação final: 
acho que é interessante esse trabalho, porque nós temos uma carência nessa 
área, e com o desenvolvimento dessa sua pesquisa, talvez com o tempo nós 
poderemos ter um subsídio maior, até de fonte de pesquisa, pra poder 
realizar um trabalho melhor com essa área de atuação, que é a educação de 
jovens e adultos. 

 

EGRESSO 10 
Apontamos como primeira necessidade aprofundar o conhecimento sobre 
vivências esportivas inclusivas que valorizem o corpo, os sentidos da auto-
preservação, as relações pessoais. Os professores sempre citavam a questão 
da inclusão, da atividade física continuada em toda a fase da vida. Como 
segunda necessidade, o desenvolvimento do sentimento da auto-estima do 
ser humano; sentimos a necessidade de aprofundarmos conhecimentos 
dessas sensibilidades do corpo humano durante nossa formação. Valorizar o 
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ser humano sem se preocupar tanto com os resultados uma forma de 
valorização da vida... Por fim, como terceira necessidade, crítica dos 
valores sociais, atentando para questão da estética e da beleza. O que se vê 
é adolescentes utilizando substâncias no músculo, meninas com anorexia. 
Isso não é saudável. O professor esquece do seu papel social como educador 
físico. 

 

EGRESSO 11 
Como necessidade mais urgente cito como primeiro tópico, como refletir 
sobre o papel das vivências esportivas no tempo livre para melhoria da 
qualidade de vida. No âmbito acadêmico se fala muito, mas é importante 
sua aplicação, como repassar aquele conteúdo com fundamentação. No 
segundo ponto escolho analisar criticamente os valores sociais implicados 
na vivência esportiva, acho que na academia está faltando um pouco do 
emocional do aluno que a gente vai enfrentar, quer dizer, o conhecimento é 
apenas teórico, falta mais prática, mais vivências. Está muito na teoria. O 
terceiro que cito é a questão da auto-estima. Na graduação se tem muita 
coisa imposta que você acaba levando para sua vida profissional, na 
verdade deveríamos valorizar a atitude do aluno. Tem que ser trabalhado 
em alguma disciplina na graduação esse valor. Quero apenas fazer uma 
crítica a grade curricular do curso. Tem disciplinas que se repetem, talvez 
por ser o mesmo professor, não sei. A união de disciplinas, assim como 
Recreação e Folclore, ajudariam ao graduando a desenvolver melhor seu 
estudo, dariam crescimento ao curso.  

 

EGRESSO 12 
Destacado como prioridade: Como primeira prioridade, ampliar os 
conhecimentos relacionados ao esporte, mediante conhecimentos teóricos e 
práticas corporais que tenham reflexo na melhoria da formação profissional 
desenvolvida nas disciplinas acadêmicas relacionadas ao esporte.  Como 
segunda prioridade, implementar conteúdos nas disciplinas da área 
sociológica e educacional que relacione os saberes acadêmicos que 
valorizem as atitudes e os relacionamentos do ser humano. Cada disciplina 
deve procurar contemplar os vários níveis de competência profissional. 
 

 

. Análise Interpretativa do Grupo Investigado 

 

Quando indagados sobre as necessidades mais urgentes de formação para a 

atuação com a Educação Física de Jovens e Adultos, cada egresso se posicionou apontando 

três temáticas de seu interesse em ordem de prioridade. 

Foram apresentados nove temas distribuídos entre as três prioridades de formação. 

O tema vivências inclusivas foi mencionado oito vezes, sendo cinco na prioridade um; lazer e 

qualidade de vida, também evidenciado oito vezes, porém quatro vezes como primeira opção. 

A temática dos relacionamentos, apontada sete vezes, não aparece na primeira opção, mas 
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complementa duas vezes a segunda prioridade e cinco vezes a terceira prioridade. Portanto, os 

temas das vivências inclusivas, do lazer e qualidade de vida e dos relacionamentos podem ser 

considerados como prioridades no conjunto das necessidades de formação apontadas pelos 

egressos investigados. 

Além desses três temas, completam a relação dos nove, o corpo e cuidado pessoal 

com quatro indicações; valores sociais com quatro; auto-estima com duas; fenômeno do 

esporte, estágio EJA e conteúdos atitudinais com uma indicação cada. 

 
 

 

Como primeira prioridade para a formação específica para o EJA, dos doze 

egressos do grupo investigado, cinco apontaram as vivências inclusivas; quatro destacaram o 

lazer e qualidade de vida; dois mencionaram o corpo e cuidado pessoal; e apenas um 

registrou o fenômeno do esporte. Dessa forma, como necessidade mais imediata para uma 

formação específica que contribuiu para a atuação do egresso no âmbito da Educação Física 

de Jovens e Adultos, temos confirmados os temas de vivências inclusivas e do lazer e 

qualidade de vida como prioridade. 

Cabe destacar a temática da inclusão social como necessidade para uma formação 

específica dos profissionais da Educação Física que pretendem atuar com Jovens e Adultos, 

uma vez que o modelo esportivo dominante reflete e reforça a exclusão social. Essa realidade 

é bem conhecida e bem vivida por todos da área da Educação Física. O que se desconhece e 

Lazer e Qualidade de Vida 33%

Fenômeno do Esporte 8%  

Corpo e Cuidado Pessoal 17%

Vivências Inclusivas 
42%   

  

PRIORIDADE 1
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também não se vivencia são as alternativas metodológicas para viabilizar a inclusão social, a 

diversidade do humano através das práticas esportivas. É exatamente isso que os egressos do 

grupo investigado, recém-formados em Educação Física estão evidenciando com muita 

lucidez. 

Igualmente importante para uma formação específica para o EJA é o destaque 

dado para o tema do lazer e qualidade de vida. O conhecimento e as vivências no âmbito do 

lazer em Cursos de Graduação em Educação Física continuam sendo orientados pelo 

referencial da Recreação que privilegia a atividade e não o Ser. Para atender aos objetivos e 

aos conteúdos atitudinais propostos pelas Diretrizes para a Educação Física de Jovens e 

Adultos não basta possuir um amplo repertório de jogos e atividades recreativas se não souber 

dialogar com as necessidades do lazer que envolvem tantos interesses e múltiplas funções 

específicas. 

Outra temática extremamente relevante associada às duas já mencionadas como 

prioridade para a formação, trata-se dos relacionamentos. Os pilares do ser e do conviver na 

educação esportiva ainda não são trabalhados como deveriam para permitir que o fair play se 

torne realidade como um verdadeiro estilo de vida. Fora do contexto específico da instituição 

esportiva que define as regras de convivência nas competições esportivas, o profissional de 

Educação Física ainda não sabe o que fazer para criar novas situações para a vivência 

esportiva não institucionalizada. O elemento participativo deve entrar em jogo, embora uma 

nova filosofia de cultura esportiva deva ser explicitada para nortear uma nova perspectiva 

para o esporte. 

O tema do corpo e cuidado pessoal como necessidade de formação para a atuação 

com o EJA revela também uma justa preocupação dos egressos de Educação Física para poder 

construir uma ação educativa que possa valorizar o Ser através do cuidar de si. Difícil 

perceber essa necessidade do cuidado através das vivências esportivas, o que constitui um 

aspecto relevante o seu registro pelos participantes do grupo investigado. 

Os valores sociais como temática para uma formação específica destinada ao EJA 

revela também uma preocupação dos egressos para ampliar o contexto da ação educativa 

através do esporte. A dimensão social do esporte é algo fundamental para a Educação de 

Jovens e Adultos. Através de uma compreensão do esporte como fenômeno social que reflete 

as contradições da sociedade na qual está inserido, o professor de Educação Física muito 

poderá contribuir para as ações de cidadania através do esporte. 
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Se um programa de capacitação para a Educação Física de Jovens e Adultos 

contemplar as temáticas apresentadas pelos egressos do grupo investigado, podemos esperar 

que ao suprir tais lacunas o profissional de Educação Física tenha condições de desenvolver 

as recomendações contidas nas Diretrizes Curriculares para o EJA e assim contribuir para o 

avanço teórico e metodológico numa área tão complexa como a Educação de Adultos.  

 

 
5.2 PARA UMA ANDRAGOGIA DO ESPORTE 

 

 

A seguir, apresentamos algumas pinceladas em um quadro que está sendo 

concebido para se tornar uma construção estética compartilhada com educadores e 

pesquisadores das Ciências do Esporte e das Humanidades, visando transformá-lo em uma 

obra de arte aberta aos retoques humanescentes dos cientistas-poetas. 

Como Schiller sonhou para a educação estética, “fazer das belezas a beleza”, 

poderíamos também afirmar que para a educação esportiva tão sonhada por Coubertin, os 

educadores poderiam tentar continuar a sua obra de arte, ao assumirem: 

 

Fazer dos jogos o JOGO:  O Jogo da Vida! 

O Jogo da Beleza! 

O Jogo da Justiça! 

O Jogo da Ousadia! 

O Jogo da Honradez! 

O Jogo da Alegria! 

O Jogo da Fecundidade! 

O Jogo do Progresso! 

O Jogo da Paz! 

 

Se a construção do espetáculo esportivo na contemporaneidade ainda não pode se 

comprometer totalmente com o humano e com uma nova humanidade por ter assumido 

compromissos políticos e econômicos de longo prazo com o Estado e com a indústria 

esportiva nacional e internacional, cabe aos educadores fazerem a sua parte na escola e nas 

instituições educativas. 
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Para enfrentar o modelo esportivo dominante, a escola e as instituições educativas 

têm uma difícil tarefa, pois os professores de Educação Física, em sua maioria, não estão 

capacitados para esse confronto, porque talvez ainda nem percebam a necessidade de fazê-lo. 

No entanto, o segmento da Educação Física de Jovens e Adultos que, por sua 

natureza não pode se adequar às condições do modelo competitivo dominante, já pode 

vislumbrar uma nova proposta educativa com uma orientação mais centrada no próprio 

desenvolvimento do Ser Humano. O passo seguinte será capacitar os educadores para abraçar 

essa nova proposta, assumindo também a condição de sua autoformação humana permanente, 

de sua própria humanescência. 

A perspectiva que apresentamos pretende ensaiar algumas pinceladas, visando 

contribuir para a construção de um novo campo de conhecimento denominado Andragogia do 

Esporte. Fazer dos jogos O JOGO! Retomaremos a poética esportiva de Pierre de Coubertin 

em sua Ode ao Esporte como a tela que permitirá que se lance algum colorido para a 

Educação Física de Jovens e Adultos, e assim ousar epistemologicamente uma contribuição 

para o desenvolvimento de uma Andragogia do Esporte que valorize de fato o Ser. A nossa 

proposta para uma Andragogia do Esporte configura como alicerce epistemológico o 

fenômeno da ludicidade humana em toda sua mais profunda dimensão autopoiética. A partir 

dos nove Saberes Virtuosos concebidos por Pierre de Coubertin para uma vivencialidade 

plena do esporte, adotamos como metáfora uma estrutura de galáxia que vem sendo 

desenvolvida pela Base de Pesquisa Corporeidade e Educação – BACOR/UFRN com o 

propósito de dar maior dinamicidade a nossa concepção epistemológica. Surge assim a 

Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte. 

O Saber Virtuoso da Vida no Esporte – Configuramos nove saberes virtuosos 

do esporte numa estrutura de galáxia, tendo no núcleo central a vida luminescente do esporte, 

indicando como todo o seu poder luminoso, uma perspectiva de elevação de sentimento de 

humanidade. Tal poder luminescente do esporte depende da natureza da força ludopoiética 

que impulsiona o Ser para viver a vida como uma obra de arte. Pierre de Coubertin atribuiu 

grande luminosidade ao esporte. Expressões como “prazer dos Deuses”; “essência da vida”; 

“mensageiro radioso”; “clarão de aurora”; “raios de luz”, indicam a estreita relação entre o 

divino e o humano que participa da vivência do esporte como obra de arte da vida, tornando-

se capaz de irradiar o pulsar da vida plena através de um autêntico espírito esportivo 

luminescente. O poder da vida luminescente de uma obra de arte é o poder de gerar mais vida, 

mais beleza, mais luminosidade. Este é também o poder do esporte: é o poder de fazer brilhar 
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um verdadeiro espírito esportivo luminescente. É o poder de fazer brilhar a beleza do Ser 

Luminescente que existe no interior de cada um que busca a autotranscendência esportiva, 

que busca os louros da vitória nos campos esportivos. 

O Saber Virtuoso da Beleza no Esporte – A beleza luminescente, como um dos 

corpos radiantes da Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte, gira em torno da estrela da 

Vida Luminescente, juntamente com os demais corpos que irradiam luminosidade a longas 

distâncias. Pierre de Coubertin acreditava que a virtude da beleza luminescente do esporte 

estava para além do corpo. Ao considerar o esporte como o “arquiteto do corpo” vislumbrava 

sua capacidade para torná-lo sublime ou degradante. Como a beleza pressupõe equilíbrio e 

proporção, uma concepção estética do esporte implica harmonia ao ritmar movimentos, 

tornando força graciosa e dando poder ao corpo para que este possa revelar a sua mais 

profunda essência humanescente. A beleza luminescente do esporte é transcendente, está além 

do corpo, é transcorporal, pois habita a profundeza do espírito esportivo luminescente que 

irradia alegria em todas as direções. A beleza luminescente do esporte é naturalmente, é 

culturalmente a Beleza do Ser Luminescente que pode ser revelada sublime em varias 

situações que a vida do esporte, essencialmente lúdica, o desafia para mostrar a profundidade 

das raízes desse encantamento existencial.  

O Saber Virtuoso da Justiça no Esporte – A justiça luminescente integrante da 

Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte foi cantada na Ode de Coubertin como “a equidade 

perfeita”. Quando a força física se associa à força moral o ser humano é capaz de transcender 

limites de seu corpo e de sua corporeidade por ele mesmo. A justiça que brilha na obra de arte 

do esporte vive nos campos esportivos iluminada pela luz do dia e pelos refletores da noite. 

Como o Planeta, a territorialidade desses campos de jogo quer celebrar a vida, alegremente 

vivida. Os monumentos esportivos, espetaculares obras de arte arquitetônica, teriam todas as 

condições para concretizarem o sonho dos poetas ao exibirem para o mundo as verdadeiras 

obras de arte da vida. Assim, poetizar a performance humana significaria fazer emergir toda a 

beleza da alegria de viver. A justiça luminescente do esporte representa a celebração da 

diferença, das singularidades da autotranscendência na grande obra de arte que é a vida. 

O Saber Virtuoso da Ousadia no Esporte – A ousadia luminescente participa da 

Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte como poderosa energia de determinação para a 

realização de ações humanas extraordinárias. Para Coubertin, todo o sentido do esforço no 

esporte se traduz na palavra “ousar”. A força e a agilidade deveriam se unir com a perspectiva 

da ousadia, aliando-se à prudência e à reflexividade para construírem as estratégias da 
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inventividade. A ousadia luminescente que o esporte irradia representa a expressão humana de 

determinação diante dos desafios que a espacialidade e a temporalidade das vivências 

esportivas exigem da autotranscendência do ser humano. É preciso ousadia para que o ser 

humano possa se reconhecer luminescente, gerador de luz, capaz de iluminar não só a própria 

caminhada rumo ao podium ontológico, mas também desejar compartilhar intencionalmente 

ou não, com a sua irradiação luminosa, da caminhada do outro que também busca a sua 

própria performance ontológica, a sua humanescência.  

O Saber Virtuoso da Honradez no Esporte – A honradez luminescente integra a 

Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte irradiando a beleza da lealdade. Para Pierre de 

Coubertin, as medalhas, os títulos esportivos conquistados só deveriam ter real valor se os 

meios utilizados para alcançar a vitória fossem uma garantia de lealdade absoluta e de perfeita 

gratuidade. O esporte como obra de arte da vida representa um grande espetáculo 

humanescente que irradia o brilho da plenitude da lealdade. A honradez luminescente do 

esporte, quando impulsionada pela alegria de viver, torna a criação esportiva 

extraordinariamente bela tanto corporalmente como espiritualmente. O verdadeiro espírito 

esportivo é luminescente, capaz de sensibilizar infinitos corações em escala planetária, 

permanecendo vivo na memória por décadas, séculos, milênios. A Chama Olímpica, o Fogo 

da Solidariedade simboliza esta conexão planetária tão sonhada pelos poetas que amam a 

vida. 

O Saber Virtuoso da Alegria no Esporte – A alegria luminescente é um dos 

corpos radiantes que constituem a Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte. Ao afirmar que 

o “esporte é alegria”, Coubertin poetizava o encantamento do brilho nos olhos e do pulsar do 

sangue daqueles que amam o esporte e vibram com o esporte. A alegria luminescente presente 

na obra de arte do esporte é emoção, é sentimento que brota do cultivo da harmonia interior 

diante dos desafios que a vida esportiva apresenta, capaz de envolver a própria fonte com 

ternura, irradiando intensa beleza a sua volta. Como a alegria é contagiante, propicia a 

realização e o êxito. O verdadeiro poder da alegria luminescente é fazer vibrar o nosso mais 

puro sentimento de amor à vida para irradiar para o mundo um novo espírito esportivo pleno 

de harmonia e luminosidade. 

O Saber Virtuoso da Fecundidade no Esporte – A fecundidade luminescente 

que integra a Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte assume o papel de irradiar a beleza 

do auto-desenvolvimento do corpo e do espírito. Coubertin defendia que através do esporte 

era possível alcançar o aperfeiçoamento da humanidade. O espírito esportivo como sementes 
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luminosas de uma verdadeira ética esportiva luminescente têm grande poder de fecundação. 

Para que essas sementes possam germinar, a terra precisa ser bem cuidada para fazer 

prosperar uma nova cultura do esporte como obra de arte da vida. Os grandes eventos 

esportivos mundiais cumprem um importante papel no desenvolvimento da cultura esportiva 

em escala planetária. Entretanto, o sentido ontológico humanescente, que vive no interior de 

cada subjetividade humana e que vibra com as vitórias das performances do corpo, quer se 

expressar como espírito esportivo radiante da alegria de viver a autotranscendência para poder 

compartilhar a sua energia luminosa com o mundo.  

O Saber Virtuoso do Progresso no Esporte – O progresso luminescente que 

participa da Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte configura-se como o modo lento e 

gradual do desenvolvimento das performances humanas no esporte. Pierre de Coubertin 

defendia que o envolvimento com o esporte exigia aperfeiçoamento do corpo e da alma. O 

progresso luminescente que se evidencia no esporte como obra de arte da vida refere-se à 

necessidade de realizar continuamente pequenas mudanças na estrutura do Ser Luminescente 

tanto na dimensão corporal como na dimensão moral para poder alcançar as melhores marcas, 

não só nos campos esportivos, mas, sobretudo, nos campos da vida, para fazer brilhar cada 

vez mais o verdadeiro espírito esportivo da alegria de viver a autotranscendência. Para se 

alcançar metas esportivas significativas, é fundamental saber fluir com os resultados que vão 

sendo obtidos durante o percurso da concretização das estratégias intermediárias. A 

tranqüilidade interior tende a manifestar-se exteriormente com suavidade capaz de adaptar-se 

a diferentes situações desafiantes da vida esportiva, ao mesmo tempo que se configura com 

firmeza, reconhecendo assim a natureza gradual desse processo evolutivo.  

O Saber Virtuoso da Paz no Esporte – A paz luminescente que compõe a 

estrutura da Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte refere-se à irradiação do poder de 

harmonização corpo e alma entre os seres luminescentes, entre toda a diversidade cultural 

existente no planeta. Para Coubertin, o esporte era capaz de criar relações mais felizes entre os 

povos a partir da cultura da força, da agilidade, do equilíbrio do corpo e da alma. Deve ser na 

paz e na harmonia que a plenitude da vida deve pulsar nos campos esportivos, cuja 

horizontalidade ética do encontro humanescente pode fazer bater mais forte os corações que 

sonham com a fraternidade universal. A luminosidade da paz, da harmonia universal, tão 

sonhada por aqueles que acreditam numa Poética da Vida, renova-se sempre que um grande 

encontro esportivo celebra a vitória de sermos Seres Luminescentes, capazes de irradiar com a 

nossa alegria de viver o sonho da fraternidade universal. 
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Tendo ao fundo a tela poética da Ode ao Esporte, re-significada numa estrutura 

metafórica denominada Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte, apresentamos alguns 

princípios epistemológicos que se articulam no núcleo central da galáxia e representam o 

fenômeno da ludopoiese, da autoprodução da alegria de viver a vida com sentido lúdico que 

envolve a beleza e a plenitude. A ludicidade humana, reconhecida como um sistema 

autopoiético, comporta algumas propriedades que estão sendo desenvolvidas pela Base de 

Pesquisa Corporeidade e Educação – BACOR/UFRN que serão aqui propostas, adaptadas ao 

contexto de uma Andragogia do Esporte. 

O sistema ludopoiético no centro da Galáxia dos Saberes Virtuosos do Esporte 

deverá desempenhar o papel de irradiar as emoções e os sentimentos da alegria de viver a vida 

ludopoieticamente para todos os componentes da estrutura que integra esses saberes virtuosos 

do esporte. Reconhecendo que conteúdos atitudinais para uma Andragogia do Esporte são 

decisivos para a concretização dos novos objetivos que estão sendo propostos para a 

Educação Física de Jovens e Adultos no Brasil, torna-se necessário o desenvolvimento desses 

saberes virtuosos do esporte em articulação com as propriedades do fenômeno humano da 

ludopoiese. Assim, apresentamos os seguintes princípios como perspectivas a serem adotadas 

para uma Andragogia do Esporte: autotelia; autoterritorialidade; autoconectividade; autovalia; 

autofruição. 

Autotelia – Propriedade do sistema ludopoiético que, ao ser adotada pela 

Andragogia do Esporte, expressa a finalidade humanescente da vivência esportiva, 

valorizando o percurso autobiográfico de cada um, da sua subjetividade, traduzindo escolhas, 

desejos que refletem autonomia e autodeterminação. Cabe a Educação Física de Jovens e 

Adultos abrir-se permanentemente ao diálogo autoformativo para propiciar sentido ético e 

estético às vivências esportivas para se constituírem verdadeiros saberes humanescentes. 

Autoterritorialidade – Ao ser reconhecida como um principio da Andragogia do 

Esporte, corresponde à vivência esportiva materializada em espaços especialmente 

concebidos e delimitados para auto-realização lúdica do Ser Humano, sendo este capaz de 

autodeterminar  seu espaço de jogo sobrepondo-se a influências externas, fazendo prevalecer 

a sua própria vontade. Para a Educação Física de Jovens e Adultos respeitar esse princípio, 

necessário se faz propiciar ambientes pedagógicos humanescentes abertos à diversidade 

cultural. 

Autoconectividade – Refere-se ao princípio que impulsiona a Andragogia do 

Esporte para reconhecer explicitamente o envolvimento e a implicabilidade do ser humano 
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consigo mesmo em qualquer tipo de vivência esportiva, para poder então se conectar como 

personalidade criadora com os outros, com a natureza, com o mundo. A Educação Física de 

Jovens e Adultos pode desenvolver esse princípio promovendo situações de aprendizagens 

esportivas de auto-reconhecimento humano, visando o auto-respeito necessário ao conviver 

solidário no esporte e na vida. 

Autovalia – Integra o sistema ludopoiético, devendo participar da configuração 

epistemológica de uma Andragogia do Esporte, uma vez que significa o valor atribuído pelo 

próprio sujeito às vivências esportivas que contribuem para a sua alegria de viver, para a 

melhoria de sua qualidade de vida. Trazer a autovalia para a Educação Física de Jovens e 

Adultos representa criar espaços para aprendizagens axiológicas sobre a própria vida e as 

respectivas conexões com as vivências esportivas. 

Autofruição – Como um princípio proposto para a Andragogia do Esporte diz 

respeito ao estado vivencial de alegria como meta a ser alcançada pelo sujeito na realização de 

seus objetivos com as vivências esportivas que valorizam a expressão de si por si mesmo em 

plena harmonia com cada subjetividade humanescente e com o ambiente circundante. Incluir 

a autofruição na Educação Física de Jovens e Adultos representa considerar na ação educativa 

a experiência da inteireza humana como o estado de fluxo de alegria e plenitude fundamental 

como aprendizagem significativa para a vida. 
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ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
 

O ESPORTE NA EDUCAÇÃO FÍSICA DE EJA 
 
1ª PARTE SOBRE OS OBJETIVOS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA NO EJA 

APLICADOS AO ESPORTE 
 
1.(a) Quais os SABERES adquiridos ao longo de sua formação acadêmica que você 
mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
PROMOVER VIVÊNCIAS ESPORTIVAS INCLUSIVAS 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de saberes para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
1.(b) Quais as VIVÊNCIAS ESPORTIVAS experienciadas na sua formação acadêmica que 
você mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
PROMOVER VIVÊNCIAS ESPORTIVAS INCLUSIVAS 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de vivências esportivas para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  
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2.(a) Quais os SABERES adquiridos ao longo de sua formação acadêmica que você 
mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
VALORIZAR OS BENEFÍCIOS DAS VIVÊNCIAS DA CULTURA ESPORTIVA 
 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de saberes para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
2.(b) Quais as VIVÊNCIAS ESPORTIVAS experienciadas na sua formação acadêmica que 
você mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
VALORIZAR OS BENEFÍCIOS DAS VIVÊNCIAS DA CULTURA ESPORTIVA 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de vivências esportivas para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 

 
3.(a) Quais os SABERES adquiridos ao longo de sua formação acadêmica que você 
mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
DISCUTIR O FENÔMENO DO ESPORTE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
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. estágio curricular: ................................................................................................... 

. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 

. autoformação: ......................................................................................................... 

. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de saberes para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
3.(b) Quais as VIVÊNCIAS ESPORTIVAS experienciadas na sua formação acadêmica que 
você mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
DISCUTIR O FENÔMENO DO ESPORTE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de vivências esportivas para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 

 
4.(a) Quais os SABERES adquiridos ao longo de sua formação acadêmica que você 
mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
REFLETIR SOBRE O PAPEL DAS VIVÊNCIAS ESPORTIVAS NO TEMPO LIVRE 
PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de saberes para alcançar esse objetivo? 
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Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
4.(b) Quais as VIVÊNCIAS ESPORTIVAS experienciadas na sua formação acadêmica que 
você mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
REFLETIR SOBRE O PAPEL DAS VIVÊNCIAS ESPORTIVAS NO TEMPO LIVRE 
PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de vivências esportivas para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 

 
5.(a) Quais os SABERES adquiridos ao longo de sua formação acadêmica que você 
mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
ABORDAR AS NECESSIDADES DO CORPO E DO CUIDADO PESSOAL ATRAVÉS 
DAS VIVÊNCIAS ESPORTIVAS 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de saberes para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  
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5.(b) Quais as VIVÊNCIAS ESPORTIVAS experienciadas na sua formação acadêmica que 
você mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
ABORDAR AS NECESSIDADES DO CORPO E DO CUIDADO PESSOAL ATRAVÉS 
DAS VIVÊNCIAS ESPORTIVAS 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de vivências esportivas para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 

 
6.(a) Quais os SABERES adquiridos ao longo de sua formação acadêmica que você 
mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
ANALISAR CRITICAMENTE OS VALORES SOCIAIS IMPLICADOS NAS VIVÊNCIAS 
ESPORTIVAS 
 
. graduação: ............................................................................................................... 
. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 
. estágio curricular: ................................................................................................... 
. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 
. autoformação: ......................................................................................................... 
. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de saberes para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
6.(b) Quais as VIVÊNCIAS ESPORTIVAS experienciadas na sua formação acadêmica que 
você mobilizaria para alcançar o seguinte objetivo: 
ANALISAR CRITICAMENTE OS VALORES SOCIAIS IMPLICADOS NAS VIVÊNCIAS 
ESPORTIVAS 
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. graduação: ............................................................................................................... 

. bolsa de ensino, pesquisa ou extensão:.................................................................... 

. estágio curricular: ................................................................................................... 

. outros cursos/eventos: ............................................................................................. 

. autoformação: ......................................................................................................... 

. experiência profissional: ......................................................................................... 
 
. Como você avalia o seu repertório de vivências esportivas para alcançar esse objetivo? 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 

 

 
2ª PARTE:  CONTEÚDOS ATITUDINAIS E CONTEÚDOS ESPORTIVOS 
 
 
1. Como você desenvolveria na sua PRÁTICA EDUCATIVA conteúdos atitudinais DO 

CORPO E DA SENSIBILIDADE através de conteúdos esportivos? 
 
 Exemplifique: ................................................................................................................ 
 
 Avalie seus conhecimentos teóricos e metodológicos sobre esse aspecto 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
2. Como você desenvolveria na sua prática educativa conteúdos atitudinais DA AUTO-

PRESERVAÇÃO através de conteúdos esportivos? 
 
 Exemplifique: ................................................................................................................ 
 
 Avalie seus conhecimentos teóricos e metodológicos sobre esse aspecto 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  
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3. Como você desenvolveria na sua PRÁTICA EDUCATIVA conteúdos atitudinais DOS 
RELACIONAMENTOS através de conteúdos esportivos? 

 
 Exemplifique: ................................................................................................................ 
 Avalie seus conhecimentos teóricos e metodológicos sobre esse aspecto 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
 
4. Como você desenvolveria na sua prática educativa conteúdos atitudinais DA AUTO-

ESTIMA através de conteúdos esportivos? 
 
 Exemplifique: ................................................................................................................ 
 
 Avalie seus conhecimentos teóricos e metodológicos sobre esse aspecto 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  

 
5. Como você desenvolveria na sua prática educativa conteúdos atitudinais DA AUTO-

REALIZAÇÃO através de conteúdos esportivos? 
 
 Exemplifique: ................................................................................................................ 
 
 Avalie seus conhecimentos teóricos e metodológicos sobre esse aspecto 
 
 

Muito bom  
Bom  
Regular  
Fraco  
Muito fraco  
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3ª PARTE:  NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 
 
 
. Afixar a relação dos OBJETIVOS discutidos e do quadro CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

discutidos, depois solicitar ao entrevistado: 
 
 Analisando a relação dos OBJETIVOS e do quadro de CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

discutidos na entrevista, aponte em ordem de prioridade as suas necessidades mais urgentes 
de formação para poder atuar satisfatoriamente com a Educação Física para Jovens e 
Adultos. 

 
 
1. ____________________________________ : Justifique: ______________________ 
 
 
2. ____________________________________ : Justifique: ______________________ 
 
 
3. ____________________________________ : Justifique: ______________________ 
 
 
 


