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RESUMO 

Esta dissertação é fruto de inquietações com os processos teórico-metodológicos e 
aprendizagem ocorridos na prática pedagógica da Educação Física na escola, os 
quais me acompanham desde a formação inicial, momento em que vivenciei uma 
aprendizagem de forma fragmentada, voltada ao tecnicismo e a esportivização. No 
intuito de melhor qualificar as intervenções pedagógicas da Educação Física na 
escola, estive sempre preocupado em aplicar o que recebia na Universidade, mas o 
cotidiano das aulas estava sempre a exigir outros fazeres. Nesse sentido, muitos 
foram os momentos de rupturas epistemológicas ocorridas na minha formação, nas 
quais sempre busquei novos investimentos na formação continuada para dar conta 
da oferta de uma educação física mais humanista e pautada em verdadeiros 
preceitos educacionais. Nesse intuito, tive que refletir sobre as intervenções 
pedagógicas ao longo da minha formação, no sentido de não realizar as atividades 
como acúmulo de fazeres, mas como metamorfoses de saberes e, portanto, 
geradoras de aprendizagens para os alunos. Dessa forma, esta dissertação insere-
se nesse contexto com o objetivo geral de discutir a minha trajetória profissional, 
considerando-se as rupturas epistemológicas ocorridas na Educação Física, bem 
como na minha formação e atuação. Objetiva-se ainda  identificar as contribuições 
destas formações na atuação profissional, centradas na narração e reflexão de 
experiências significativas no ensino do esporte e da Educação Física escolar. 
Ressaltam-se as mudanças de paradigmas, saindo dos métodos ginásticos, 
passando pelo método dança-educação física, psicomotricidade, chegando às 
teorias críticas contemporâneas vivenciadas a partir da cultura de movimento, bem 
como suas implicações para a atuação profissional. Optamos por uma pesquisa 
qualitativa, utilizando o método autobiográfico, tendo como técnicas ou fontes as 
narrativas pessoais, o registro fotográfico e vídeos. Nos estudos, dentro da área da 
Educação, na maioria das vezes, as pesquisas qualitativas vieram se contrapor à 
visão positivista da quantificação nas análises dos fenômenos sociais. Novas ideias 
foram aparecendo no sentido de apresentar perspectivas inovadoras para se 
entender o real.  Os dados da pesquisa são apresentados de forma narrada 
(descritiva), analisados com base no referencial teórico que orienta o estudo, em 
especial autores que discutem a Educação Física escolar, a formação profissional e 
a concepção de corpo. Acreditamos que minha pesquisa poderá ser de relevância 
para a formação em Educação Física, pois a partir de reflexões pedagógicas, em 
determinadas realidades históricas, vislumbra-se ser possível abrir novos olhares 
para a atuação de outros professores de Educação Física.  
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ABSTRACT 

 
 
 
This dissertation is the result of concerns with the theoretical-methodological and 
pedagogical learning processes occurred in the practice of physical education in 
school, which accompany me since the initial training, when I experienced learning in 
a piecemeal fashion, focused on technicality and sportivization. In order to better 
qualify the pedagogical interventions of physical education in school, I have always 
been worried on applying what I received at the University, but the routine of classes 
was always demanding others doings. In this sense, there were many moments of 
epistemological ruptures occurred in my training, in which I always sought new 
investment in training to account for the provision of a more humanistic and grounded 
in real educational precepts physical education. To that end I had to reflect on the 
pedagogical interventions throughout my training, in order not to carry out the 
activities as heavy doings, but as metamorphoses of knowledge and thus generating 
learning for students. Thus, this dissertation fits into this context with the overall goal 
of discussing my professional career, considering the epistemological ruptures of 
Physical Education, occurred in my training and expertise. The objective is also to 
identify the contributions of these formations in professional activities, centered on 
storytelling and reflection of significant experiences in the teaching of sports and 
Physical Education. We highlight the paradigm shifts, leaving the gymnastic 
methods, through dance-physical education method, psychomotor, reaching the 
contemporary critical theories experienced from the culture of movement as well as 
its implications for professional practice. We chose a qualitative research, using the 
autobiographical method, using as sources or techniques, narratives, photographic 
recording and video samples. In the studies within the area of education, for the most 
part, qualitative research came to oppose the positivist view of the quantification on 
analysis of social phenomena. New ideas were appearing in order to present 
innovative perspectives to understand the real. The survey data will be presented in 
narrated form (descriptive), analyzed based on the theoretical framework that guides 
the study, especially authors who discuss school physical education, vocational 
training and body conception. We believe our study may be of relevance for training 
in Physical Education that as from pedagogical reflections in certain historical 
realities, envisions being able to open new perspectives for the performance of other 
physical education teachers. 
 
 
 
 
 
Keywords: Formation. School Physical Education. Body. 
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INTRODUÇÃO 

 

As inquietações com os processos teórico-metodológicos e aprendizagem 

na disciplina Educação Física, dentro do contexto escolar, já me acompanham 

desde minha formação inicial (graduação), quando vivenciei uma aprendizagem de 

disciplinas de forma fragmentada, voltada ao tecnicismo e à esportivização do 

conteúdo oferecido nas disciplinas ministradas. 

Após ter passado dois anos no curso de Geologia na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, pois pretendia dar continuidade à carreira dentro dessa 

área, por ter feito o curso técnico em Mineração na Escola Técnica Federal do Rio 

Grande do Norte (ETFRN), que atualmente se denomina de Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN), e descobrir que não tinha identificação que justificasse 

minha permanência nesse curso, uma vez que minha vivência como atleta e 

participante nas diversas atividades físicas dentro das escolas nas quais estudei  

falava mais alto, resolvi fazer vestibular para o curso de Licenciatura Plena em 

Educação Física, na referida universidade, no qual fui aprovado. 

Ao entrar no curso de Licenciatura em Educação Física, e começar a 

vivenciar o que era oferecido em atividades práticas e teóricas, descobri que muitas 

disciplinas, que faziam parte da estrutura curricular da época, também eram 

oferecidas de maneira parecida com os treinamentos dos quais participei na época 

em que era atleta, enquanto aluno de escola pública da rede estadual do estado do 

Rio Grande do Norte. Tais atividades apresentavam exigências de movimentos 

lineares, determinados e padronizados para todos, sem levar em consideração as 

características e potencialidades de cada participante. Daí meus questionamentos: 

por que a Educação Física tem que ser padronizada? Por que não aproveitar os 

conhecimentos prévios dos alunos? Por que a mediação do processo ensino-

aprendizagem não parte do contexto dos participantes nas aulas? Diante desses 

questionamentos, que aparecem à partir de vivências nas aulas práticas das 

diversas disciplinas oferecidas no curso de Licenciatura Plena em Educação Física, 

o qual cursava como aluno de graduação, surge a necessidade de alçar outros vôos, 

em busca de novos conhecimentos teórico-práticos e até mesmo experiências 

vivenciais que me possibilitassem proporcionar um fazer mais livre e autônomo,  
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como pretenso profissional da área da Educação Física e oferecer aos meus futuros 

alunos intervenções no processo de ensino-aprendizagem sem a preocupação com 

o paradigma da aptidão física, ou seja, do tecnicismo vigente na época, rigor nos 

movimentos padronizados e o direcionamento indiscriminado para a competição. 

Aqui é necessário contextualizar que na época da minha formação, início da 

década de 1980, o currículo do curso de Licenciatura em Educação Física, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e nas demais universidades do Brasil, 

era voltado quase que exclusivamente para disciplinas específicas, inseridas no 

campo das ciências biológicas, algumas no campo das ciências humanas e a ênfase 

maior era dada às disciplinas voltadas para o treinamento desportivo, e todas eram 

ministradas de acordo com o modelo tecnicista, estimulando a fragmentação do 

conhecimento, consequentemente das ações relacionadas a esse conhecimento. 

Em outras palavras, os movimentos eram analisados de forma específica, de acordo 

com o segmento corporal envolvido, visando o desenvolvimento da aptidão física e a 

formação de atletas. Dentro desse modelo de formação, o que seria preocupante na 

docência da Educação Física são as dicotomias repassadas aos discentes, no 

tocante às intervenções pedagógicas nas escolas, por exemplo: corpo versus mente, 

teoria versus prática, pesquisa básica versus pesquisa aplicada. Era necessário 

compreender que a Educação Física precisava se comprometer com o avanço do 

conhecimento científico, tanto no campo acadêmico como no campo profissional 

(HUNGER, 2012). Os profissionais que trabalhavam no Departamento de Educação 

Física tinham vivenciado essa mesma formação e seguiam essa lógica. 

É necessário lembrar que já no século XIX a escola tradicional começou a 

receber críticas em seus diversos segmentos de atuação, pois foi a “época na qual 

as transformações sociais passaram a ser pensadas e explicadas a partir de leis da 

evolução biológica cujo grande referencial foi a biologia evolutiva de Charles Darwin” 

(SOARES, 2012, p.11). 

Esse sistema de produção intensificou-se no século XX, mas foi no século 

anterior que teve sua origem, com a revolução industrial e a divisão das funções de 

trabalho dentro das empresas de forma mecânica e fragmentada. Acreditava-se, na 

época, que dessa maneira, especializava-se as tarefas e aumentava-se a produção 

e, consequentemente, os lucros, que alimentavam a saga do capitalismo. No 
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entanto, apesar do aumento na produção e lucros, o lado proletário da sociedade 

não usufruía desse avanço. Na verdade, na concepção de Soares (2012, p.7) 

 

 

Nunca se viu tanta riqueza acumulada e nunca as populações estiveram 
sujeitas a uma miséria, tão generalizada e absolutamente desprovidas de 
qualquer defesa do ponto de vista social. Os grandes triunfos da indústria 
eram acompanhados de uma degradação social jamais vista e vivida por 
civilizações anteriores. 

 

 

Essa visão de produção tem como base teórica inicial os estudos de 

Frederick Taylor, que instituiu o taylorismo dentro dos parâmetros do método 

científico de racionalização da produção, fazendo os setores de planejamento se 

avolumarem, tornando-os de forma ascendente, mais burocráticos e especializados. 

Esse modelo (taylorismo), de um modo geral, orientou a educação brasileira, a partir 

da segunda metade da década de 1960, para a tendência tecnicista. 

A educação e especificamente a Educação Física, na tendência pedagógica 

tecnicista, fica atrelada aos valores e às exigências da nova sociedade que emerge 

da revolução industrial, que tem como parâmetro a formação de recursos humanos 

específicos para atender essa demanda. Então o homem, enquanto corpo,é 

considerado um instrumento à disposição e é visto como, 

 

 

O corpo individual, como unidade produtiva, máquina menor da 
engrenagem da indústria capitalista, passa a ser então uma mercadoria [...] 
será um objeto socializado pelas novas relações de produção, um 
instrumento a mais que deverá ser meticulosamente controlado para ser útil 
ao capital (SOARES, 2012, p.15) 

 

 

Essa nova sociedade industrial, que traz em sua essência um 

desenvolvimento tecnológico, traça metas, valorizadas cientificamente, dentro das 

áreas econômicas, sociais e políticas. Na área da educação, essa sociedade 

tecnicista e capitalista, impõe que o trabalho com os alunos, que são considerados o 

produto final do processo, seja feito de forma a induzir comportamentos que 

atendam a essas metas. Nesse sentido,  
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No tecnicismo acredita-se que a realidade contém em si suas próprias leis, 
bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. Dessa forma, o essencial 
não é conteúdo da realidade, mas as técnicas (forma) de descoberta e 
aplicação (LUCKESI apud MANESCHY, 2012, p.2). 

 

 

Nessa sociedade, a tecnologia com inspiração no conhecimento científico e 

no aproveitamento dos recursos, de maneira sequencial, é a forma eficaz de obter o 

máximo da produção, deixando a sociedade regulada de acordo com os meios de 

produção e a educação como um meio tecnológico adequado para suprir essa 

sociedade. Analisando essa lógica, relembro minhas inquietações na formação 

inicial, daí meus questionamentos em ver as intervenções pedagógicas práticas 

serem oferecidas de maneira uniforme a todos os participantes e a minha 

preocupação em buscar fundamentos teórico-práticos numa formação continuada, 

que me desse sustentação nesse novo olhar para a Educação Física. 

Aqui abro um parêntese, para fazer uma ponte entre o que está posto e o 

interesse pela pesquisa que estou concluindo. As lembranças agora vivificadas me 

remetem ao prazer que tinha em participar de atividades livres na Escola Estadual 

Professor Apolinário Barbosa, uma escola primária, situada na Praia de Pirangi do 

Norte, município da cidade de Parnamirim, atividades que eram criadas e 

organizadas pelos sujeitos do próprio grupo (jogo de tica cola, esconde-esconde, 

bandeirinha, pular corda e outros). Nessas atividades, só havia interferência da 

professora ou de algum coordenador , quando era absolutamente necessário, 

quando acontecia algum desentendimento sério entre os participantes das 

atividades e eles mesmos não conseguiam resolver. 

Existe aqui um contraponto entre as atividades em sala e as disciplinas ditas 

teóricas e que eram tratadas com supremacia em relação às atividades corporais, 

pois para “melhorar de vida” tinha que aprender, “decorar” o que a professora estava 

ensinando. Nesses momentos, era necessária uma total imobilização do corpo para 

que houvesse uma “captação” dos conhecimentos, transmitidos de forma repetitiva e 

mecânica e, em tais momentos, o espaço de aula ficava repleto de seres inertes, 

como se ali não existissem emoções, percepções, desejos, sonhos, como se todos 

estivessem sem vida, eram momentos que me angustiavam, eu precisava de vida. O 

texto de Graciliano Ramos, explicita esse sentimento: 
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O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco 
horas de suplício, uma crucificação. Certo dia, vi moscas na cara de um, 
roendo o canto do olho, entrando no olho. E o olho sem se mexer, como se 
o menino estivesse morto. Não há prisão pior que uma escola primária do 
interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os 
cadernos e as auréolas, não deixei que as moscas me comessem (RAMOS, 
1993, p. 188). 

 

 

Assim, como explicita o texto de Graciliano Ramos, as aulas ministradas em 

sala eram conduzidas no mais absoluto rigor disciplinar, inclusive com castigos 

utilizando a palmatória, um instrumento feito em madeira, que servia para bater nas 

mãos, ou ficar em pé num canto da sala, de frente para a parede, por um 

determinado tempo estipulado pela professora em casos de desobediência ou 

infração de alguma norma existente. Tudo isso fazia com que a beleza do aprender, 

a poesia da descoberta e a aventura de buscar realizar os sonhos traçados se 

diluíssem até desaparecer, na maioria das crianças que formavam as turmas na 

escola. Mas, contrapondo-se a essa situação de imobilização, que angustiava 

qualquer sujeito que ansiava por movimentos, desafios e aventuras, havia também 

as atividades que eram praticadas nas horas vagas entre as aulas e a execução dos 

deveres de casa, que era brincar na areia da praia, tomar banho de mar. A imagem 

abaixo mostra as piscinas formadas entre os arrecifes quando a maré está baixa e 

nós, crianças aventureiras, chegávamos até elas de carona nas jangadas, a 

ilustração a seguir mostra esse paraíso. Outra Brincadeira era também subir e 

descer as dunas, subir nas árvores para colher os frutos, principalmente cajus, que 

era o que se via com maior abundância povoando as dunas que fazem parte da 

paisagem do município da Praia de Pirangi do Norte. 
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Acredito que toda essa vivência da minha infância contribuiu para a visão de 

corpo e movimento que questionei logo no início desse trabalho, em relação às 

tarefas que são impostas de forma linear e unilateral, não levando em consideração 

o contexto no qual estão inseridas, nem a realidade dos sujeitos envolvidos. A 

imagem visualizada retrata um dos pontos preferidos de opção de lazer das crianças 

do meu tempo, o maior cajueiro do mundo onde se colhia os frutos e participava-se 

de brincadeiras como o tica sobre a árvore e esconde-esconde embaixo de seus 

imensos galhos. 

 

 

                 Imagem 01 -   Banho de Mar nos parrachos 

Fonte: www.vilaboadegoias.com.br  



20 
 

 

 

Lembro, também, das aulas de Educação Física como aluno de escola 

pública na cidade de Natal-RN, pois elas me proporcionavam atividades, nas quais 

me sentia livre, usufruindo dos limites e possibilidades do meu corpo em movimento 

e fora da clausura da sala de aula.  Embora essas aulas seguissem a visão da 

aptidão física, com aulas dentro das famílias de exercícios do método francês 

(andar, correr, saltar, saltitar e outros), da calistenia e da educação física orientada 

pelo método Desportivo Generalizado, havia também momentos livres em que 

criávamos atividades, nas quais o ponto principal era a participação por puro prazer. 

Havia também as caminhadas, que o professor Antônio Wagner da Costa marcava 

em horário mais cedo, geralmente às cinco horas da manhã, e todos os alunos 

envolvidos nas atividades com o referido professor compareciam para caminhar e 

correr, um percurso que ia da Escola Estadual Nestor Lima (na época, essa escola 

era denominada Escola Estadual Professor Luís Antônio) que fica situada no bairro 

de Lagoa Seca, até uma praia na Via Costeira, passando pelas dunas em trilhas 

construídas pela própria comunidade local, e que serpenteavam por entre as árvores 

pertencentes a uma pequena reserva da Mata Atlântica que cobria parte das dunas 

existentes em nossa cidade. 

                        Imagem 2 – O maior cajueiro do mundo 

                   Fonte: www.forestcom.com.br 
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A imagem visualizada acima ilustra exatamente o final da trilha que 

serpenteava entre as árvores, sobre as dunas, e desembocava na praia. 

Lembro nitidamente da expectativa e do prazer que todos sentiam em 

participar dessa caminhada lúdico-educativa. É importante lembrar que toda 

atividade que tenha como objetivo a aprendizagem de algum conhecimento deve ser 

aplicada de uma forma que estimule o interesse do aluno em participar e é 

importante que seja num ambiente que provoque o espírito de aventura, que seja 

fascinante e proporcione a invenção. Todos os educadores e a escola como um todo 

devem acordar para a noção que o conhecimento acontece mais rapidamente 

quando existe o componente prazer imbricado no processo. Concordamos com 

Assmann (2007, p.29), quando afirma que 

 

Quando esta dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo 
meramente instrucional. Informar e instruir acerca de saberes já 
acumulados pela humanidade é um aspecto importante da escola, que deve 
ser, neste aspecto, uma central de serviços qualificados. Mas a experiência 
de aprendizagem implica, além da instrução informativa, a reinvenção e 
construção personalizada do conhecimento. E nisso o prazer representa 
uma dimensão chave. 
 
 
 

Imagem 03 - Final da trilha 

Fonte: www.naesquinadobrasil.blogspot.com 

Fonte: www.naesquinadobrasil.blogspot.com 
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Percebo também que nesse caminhar existiu um contraponto, quando me 

tornei atleta de Ginástica Olímpica (artística) e Voleibol. Nessas atividades, a relação 

com o movimento era outra, sentia-me tolhido pelas exigências do treinamento 

esportivo e do rigor na execução dos movimentos específicos das modalidades 

(gestos técnicos), pois os mesmos eram cobrados indistintamente sem levar em 

consideração a individualidade dos participantes.  

Assim, o trabalho corporal era extremamente massacrante, pois se exigia o 

esforço máximo de cada participante, no sentido de adquirir aptidão física suficiente 

para suportar as maratonas de competição e executar as técnicas dos movimentos 

específicos de cada modalidade, de forma correta e eficiente, com pouco gasto de 

energia. Essas técnicas específicas de cada modalidade esportiva eram trabalhadas 

de forma mecânica, visando o aproveitamento do rendimento máximo do movimento 

na execução de uma técnica o mais próximo possível da perfeição. Segundo Mauss 

(2003, p.401), a respeito das técnicas do corpo ele diz: “Entendo, por essa 

expressão, as maneiras pelas quais os homens de sociedade, a sociedade de uma 

forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo. Em todo caso, convém proceder do 

concreto ao abstrato, não inversamente”. 

E, posso afirmar com toda clareza que vivenciar essas múltiplas realidades, 

nas quais o movimento era experimentado de maneira diversificada, serviu de mola 

propulsora para as minhas escolhas como profissional da área, lançando-me por 

inteiro no prazer de vivenciar a poesia de ser um profissional da Educação, 

especificamente da Educação Física. 

Com a introdução do Governo Militar, na década de 1960, ocorreu a 

elevação do esporte, colocado como fenômeno de massa capaz de influenciar a 

sociedade no sentido de desviar a atenção do que estava acontecendo em relação à 

repressão no país, pois havia se consolidado o governo com essas características. 

Então houve a necessidade de se realizar uma Reforma Universitária, que 

aconteceu no ano de 1968, na qual se propõe um novo currículo (VERENGUER, 

1997). 

Esse currículo deveria ser pensado de forma a atender os anseios da 

sociedade vigente na época e atender um currículo mínimo exigido em horas-aula, 

dando ênfase a um caráter de formação pedagógica. 
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O currículo vigente da época sentia a necessidade de disciplinas 

pedagógicas que contribuíssem para uma formação humana mais consistente nos 

cursos de técnicas desportivas. Para implementar tal currículo, foram nomeados 

grupos de trabalho para repensar esse contexto. Nos estudos desses grupos, foi 

constatado que além da falta das disciplinas, muitas escolas não tinham condições 

físicas e materiais para oferecer um trabalho adequado para manter cursos 

regulares na área da atividade física. A prática pedagógica estava sendo exercida de 

maneira incipiente, tanto em qualidade quanto em quantidade e em muitas escolas 

essa atividade estava sendo exercida por ex-atletas que ocupavam o lugar de 

profissionais qualificados por um curso superior, realidade que ainda acontece, 

mesmo de forma diluída, nos dias atuais. 

Com essa reforma universitária, é lançado o parecer do Conselho Federal de 

Educação n. 894/69 e a resolução CFE n.69/69, que reduz as matérias básicas, que 

têm como essência o rigor da fundamentação científica, passando a formação de 

professores a se restringir aos cursos de Educação Física e Técnico de Desporto, 

com o mínimo de 1.800 horas-aula na carga horária e a duração de três anos de 

curso regular. 

Em relação à prática desportiva, foi dado prioridade em aprofundar os 

saberes inerentes a essa prática, como também às disciplinas específicas da área 

de Didática voltadas para a formação do professor. Algumas disciplinas inerentes à 

formação do professor eram dadas em forma de estágio supervisionado. 

 

 

Psicologia da educação, didática, estrutura e funcionamento do ensino de 1º 
e 2º graus e prática de ensino sob a forma de estágio supervisionado, nos 
moldes dos “internatos” dos cursos de medicina (SOUZA NETO; ALEGRE; 
HUNGER; PEREIRA; 2004, p.119). 
 
 

Essas disciplinas, complementavam o quadro que compunha a grade 

curricular do curso e que eram consideradas como os saberes da proposta 

implementada. 

Essa proposta configurada no ano de 1969 apresentava como saberes 

fundamentais, para o professor de Educação Física, os seguintes estudos: os 

estudos que possibilitavam o aprofundamento no conhecimento da vida humana, em 

seus aspectos celular, anatômico, fisiológico, funcional, mecânico, preventivo. 
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Estudos também dos exercícios gímnicos ou de modelos desportivos em 

seus aspectos físicos. Nesses estudos, os saberes apresentados se definiam como: 

motores; lúdicos; agonísticos e artísticos, que, no nosso entendimento, quando se 

define estudo motor, ele está englobando os demais em seus aspectos objetivos e 

subjetivos. 

Estava incluso também o estudo das matérias pedagógicas como: Didática; 

Estrutura e funcionamento do ensino; Psicologia da educação; Prática de ensino. 

Completando a formação profissional do Técnico Desportivo e do professor de 

Educação Física, num curso de no mínimo 1.800 horas-aula (VERENGUER, 1997) 

Na realidade da prática diária, toda essa preparação profissional, no que se 

refere aos seus resultados, continuava não agradando aos estudiosos e eram 

questionados. 

Os argumentos apresentados para fundamentar a necessidade de se 

(re)pensar os cursos de licenciatura em Educação Física foram: 

 a) a necessidade urgente e a importância de os cursos se libertarem das 

“amarras” impostas pelo currículo mínimo;  

b) as novas demandas do mercado de trabalho que, já há muito, 

extrapolavam os limites da escola e, por isso mesmo, reclamavam um outro tipo de 

profissional apto para atender, de forma competente, as necessidades sociais, e; 

 c) a importância e necessidade de se pensar a educação física como um 

campo de conhecimento específico.  

Até 1987, data da aprovação da Resolução nº 3 que criou a opção do 

bacharelado em Educação Física, a formação profissional era regida pela Resolução 

no.69/69, que regulamentava exclusivamente o curso de licenciatura em Educação 

Física e Técnico de Desportos. 

Dadas essas condições, observa-se que as críticas à formação de recursos 

humanos em Educação Física têm dois pontos centrais: 

a) os cursos formam, devido sua abordagem essencialmente técnica, 

pseudo-professores ou licenciados com características de técnico esportivo e; 

 b) como única opção de graduação, formam, de maneira superficial, 

recursos humanos para atuarem nas áreas do Esporte, da Dança e do 

Lazer/Recreação. 

“A formação do licenciado em Educação Física, que pelo texto legal 

(Resolução CFE nº 69/69) dá-se concomitantemente à do técnico desportivo, parece 
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dar ênfase a esse último e, por consequência, acentua os problemas com o 

componente curricular e a indefinição do perfil do professor” (CARMO; ARAGÃO 

apud VERENGUER, 1997, p.165). 

Historicamente a Educação Física brasileira é reconhecida como válida por 

verificar-se vínculos de atuação com outras práticas corporais, pertencentes a outras 

áreas já institucionalizadas e aceitas como ciências. Assim como especifica a 

autora: 

 

Os cursos de Educação Física no Brasil, ao longo de sua história, sempre 
justificaram a amplitude da atuação profissional pelo fato da atividade 
motora ser o elemento comum ao Esporte, à Dança e ao Lazer/Recreação. 
Ainda se advoga que o profissional de Educação Física é por excelência um 
educador e deveria ser oriundo de um curso de licenciatura com formação 
generalista (VERENGUER, 1997, p.166-167). 
 
 
 

O curso de Licenciatura Plena em Educação Física na época de minha 

formação inicial, que compreende o período de 1980.1 a 1982.2, apresentava as 

disciplinas em blocos, por semestre, as quais cursei nas seguintes proporções: em 

1980.1, foram 05 (cinco) disciplinas: Biologia I, Ginástica I, Língua Portuguesa I, 

Psicologia I, Est. Probl. Brasileira I e II, que foram aproveitadas do curso de 

Geologia, cursado nos dois anos anteriores; em 1980.2, foram 07 (sete) disciplinas: 

Anatomia VI, Biometria, Atletismo I, Natação I, Ginástica II, Recreação I e 

Administração, Legislação, Educação Física em 1981.1, foram 07 (sete) disciplinas: 

Recreação II, Introdução à Educação, Psicologia da Educação III, Ginástica 

Olímpica I, Atletismo II, Natação II, Fisiologia IX; em 1981.2, foram 09 (nove) 

disciplinas: Fisioterapia, Rítmica I, Didática II, Caratê I, Ginástica Olímpica II, 

Higiene, Voleibol I, Basquetebol I e Cinesiologia; em 1982.1, foram 09 (nove) 

disciplinas: Prática de Ensino da Educação Física I, Fisiologia do Esforço, Estrutura 

de Funcionamento de Ensino do 1º e 2º Graus, Voleibol II, Basquetebol II, Handebol 

I, Futebol I, Judô I e Organização de Competições; e, finalizando, em 1982.2, foram 

05 (cinco) disciplinas: Socorros de Urgência, Futebol II, Handebol II, Prática de 

Ensino  da Educação Física II e Metodologia do Treinamento Desportivo. 

 Dentre essas disciplinas, as quais eram oferecidas aos futuros professores, 

as únicas que faziam relação com a própria Educação Física escolar eram aquelas 

que se relacionavam diretamente com o curso de graduação, como por exemplo, 

Administração e Legislação da Educação Física, Práticas de Ensino da Educação 
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física l e ll. As demais apareciam normalmente em duplas, por exemplo: Ginástica l e 

ll, Atletismo l e ll, Natação l e ll, Recreação l e ll e outras que compõem o quadro das 

disciplinas esportivas e que eram ministradas de maneira estanque, sem relação 

com o contexto real dos alunos participantes, nem com as demais disciplinas. 

Essas outras disciplinas eram especificamente da área médica, como: 

Biologia, Anatomia, Fisiologia e outras, e também da área da educação, como 

Língua Portuguesa, Psicologia, Introdução à Educação e outras, que também eram 

oferecidas de forma individualizada. 

Com essa formação, oferecida pelo curso de graduação, fui lançado no 

ofício de ensinar, com todas as dúvidas possíveis sobre como deveria ser minha 

atuação, pois não estava satisfeito em trabalhar os movimentos padronizados dos 

esportes, da forma que foi ensinado na graduação, linear para todos os participantes 

das atividades oferecidas sem levar em consideração a individualidade e o potencial 

de cada sujeito, da mesma forma de atuação da minha época de atleta, quando 

participava das colônias de férias como monitor de ginástica olímpica ou voleibol. 

Na efervescência da década de 1980, e com os questionamentos advindos 

não só de alguns profissionais do próprio Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, no sentido de 

superar o modelo tecnicista hegemônico da época, foram pensadas estratégias de 

com o intuito de eliminar lacunas deixadas ao longo da história da Educação Física. 

Com algumas resistências de profissionais que temiam enfrentar o novo, 

profissionais que resistiam a mudanças nas concepções e convicções cristalizadas 

historicamente, pois é sempre difícil sair de uma zona de conforto para novos 

desafios. Mesmo com essas resistências, com a reforma curricular do ano de 1990, 

começaram a ocorrer mudanças significativas no referido curso, tanto em relação ao 

currículo, com a inclusão de disciplinas nas áreas da Filosofia, Antropologia, 

Sociologia, Epistemologia, e esta última mais recentemente, quanto em ações 

implementadas em busca de horizontes condizentes com a contemporaneidade, em 

que a reflexão e a contextualização são a base de todas as ações. Essas mudanças 

começaram a ocorrer e continuam nos dias atuais alavancadas por profissionais do 

curso de Educação Física/UFRN, que procuram superar obstáculos diários em 

busca de novos caminhos.  

É importante observar os inúmeros avanços ocorridos desde a minha 

formação inicial à conclusão de curso e os dias atuais, como o número de 
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professores mestres e doutores, por exemplo, que antes não existia; a oferta de 

cursos de especialização; a consolidação de grupos de estudos e pesquisa; o ensino 

à distância; a criação do Programa de Pós-Graduação em Educação Física a nível 

de Mestrado; e a luta em realizar o sonho de se implantar o Programa de Pós-

Graduação a nível de Doutorado, entre outros. Isto nos aponta uma Educação Física 

preocupada em se consolidar academicamente, responsável pela criação, 

descoberta e aplicação de seus próprios conhecimentos. 

Na minha experiência como docente, adquirida nos trabalhos com Educação 

Física escolar, Natação e Natação para Deficientes, trabalho este ministrado nas 

escolas das redes municipal, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, 

instituição particular de ensino e governo estadual, vinculadas à Secretaria Estadual 

de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, hoje conhecidas com 

outras nomenclaturas, pude perceber que aquela forma de ensino da Educação 

Física ainda acontecia em muitas escolas, uma Educação Física na qual as 

intervenções pedagógicas ainda seguiam o paradigma tecnicista que promovia o 

caráter dicotômico nas ações, ou seja, o movimento corporal era tratado apenas 

como o deslocar do corpo no espaço, com mudanças de direção e planos, 

considerando-o como um objeto que apenas se locomove, que não tem desejos, 

emoções, nem intencionalidades. 

Um corpo visto como um objeto a serviço dos comandos cognitivos, pautado 

em concepções dicotômicas, atrelado ao dualismo cartesiano. Nesta ação, “os 

procedimentos são extremamente diretivos, o papel do professor é bastante 

centralizador e a prática, uma repetição mecânica dos movimentos esportivos” 

(DARIDO; RANGEL, 2008, p. 4), acontecendo sem nenhuma relação direta com 

outras áreas do conhecimento, com conhecimentos da própria área ou com o 

contexto dos envolvidos. 

Paralelo a esse fazer docente, no qual a preocupação seria oferecer uma 

Educação Física cujo trabalho com o corpo pautava-se em reconhecê-lo como um 

todo, não devendo ser dividido em partes, pois, além do arcabouço músculo-

esquelético existem, imbricados num organismo único, as emoções, as paixões, o 

cognitivo (mente), as sensações, todos entrelaçados num mundo vivido, estava 

também preocupado com as discussões que se tornavam férteis em torno da 

procura da identidade da Educação Física, e também do meu próprio 

desenvolvimento e da minha identidade profissional, que se consolidariam ao longo 
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de minha trajetória na formação continuada, observando, através do trabalho 

desenvolvido, as mudanças ocorridas na visão de corpo, nas rupturas e cortes 

epistemológicos ocorridos nessa trajetória. 

Essas discussões se sucederam a partir da década de 1980, e percebi quão 

difícil era chegar a um ponto comum, exatamente pela grande abrangência que a 

área tem em relação ao seu objeto de estudo e às diversas formas de ação e 

atuação que a compuseram desde sua origem, conhecida como Ginástica na antiga 

Grécia.  

Apesar do que, já àquela época e agora, mais claramente, acredito que se 

tivermos clareza quanto a que tipo de cidadãos formar, que valores devemos 

fomentar, que sociedade queremos, que tipo de problemas enfrentamos nas 

comunidades nas quais trabalhamos, teremos condições de optar por metodologias 

de trabalho que sejam coerentes com os anseios dos sujeitos sociais envolvidos, ou 

seja, “saberes socialmente construídos na prática comunitária” (FREIRE, 1996, 

p.30). No momento que dialogamos e propomos atividades vindas do contexto do 

próprio aluno, essa atividade é desenvolvida de forma prazerosa, crítica e eficiente. 

Em outras palavras, se quisermos formar cidadãos críticos, capazes de 

reivindicar seus direitos e cumprir seus deveres, tornando-se sujeitos ativos na 

construção de uma vida com qualidade, imbuídos de valores éticos e morais, 

formando uma sociedade mais justa e igualitária, será preciso também investir em 

processos educativos justos, competentes e igualitários que transponham as 

barreiras disciplinares e se realizem em atividades que não são acúmulo de fazeres, 

mas metamorfoses de saberes e, portanto, geradoras de aprendizagens para os 

alunos.  

Foi acreditando nessa perspectiva de uma educação global, integral, na qual 

o homem se torne agente do seu próprio desenvolvimento, sujeito do seu “destino”, 

que me lancei em busca de ampliar minha formação, com o objetivo de respaldar 

com consistência a educação na qual acreditava. Para isso, me inscrevi e conclui 

um Curso de Especialização para Reabilitação de Pessoas com Deficiência Auditiva, 

ofertado pelo Centro Suvag do Rio Grande do Norte, cujo trabalho é centrado na 

reabilitação da audição e da fala pelo Sistema Universal Verbotonal da Audição 

Peter Guberina, concluído no ano de 1986. No ano de 1988, concluí outro curso de 

Especialização em Educação Especial-Educação Física, promovido pela Secretaria 

de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte, através da Subcoordenadoria de 
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Recursos Humanos, de acordo com o parecer Nº 65/75 do Conselho Estadual de 

Educação. Participei também de vários eventos de produção acadêmica com 

trabalhos publicados, ministrante de cursos e palestras e participação em 

Congressos, Seminários e Simpósios.  

Observando e analisando o que foi exposto, e ao considerar que a Educação 

Física ao longo de sua história, pautou o seu fazer pedagógico em práticas 

tecnicistas e teorias biologicistas, com avanços significativos a partir do início da 

década de 1980, é que pretendemos lançar um olhar diferenciado sobre o ato 

pedagógico de mediar a Educação Física como componente curricular, nos 

diferentes contextos históricos da minha trajetória, ampliando o olhar para uma 

Educação Física mais global, aprimorando meu desenvolvimento profissional e, 

consequentemente, tendo condições de oferecer uma intervenção pedagógica mais 

consciente, consolidando uma identidade profissional na formação continuada. 

Dessa forma, esta dissertação insere-se nesse contexto com o objetivo geral 

de discutir a minha trajetória profissional, considerando-se as rupturas 

epistemológicas ocorridas na Educação Física, bem como suas implicações na 

minha formação e atuação. Objetiva-se, ainda, identificar as contribuições dessa 

formação na atuação profissional, centradas na narração e reflexão de experiências 

significativas no ensino do esporte e da Educação Física escolar. 

Ressalta-se as mudanças na forma de apreender os conhecimentos, saindo 

dos Métodos Ginásticos, passando pelo Método Dança-Educação Física, 

Psicomotricidade, Método Global Estrutural-Funcional e chegando às teorias críticas 

contemporâneas vivenciadas a partir da cultura de movimento, bem como suas 

implicações para a atuação profissional. Buscamos, ainda, esclarecer as 

metodologias utilizadas nas experiências pedagógicas desenvolvidas nas aulas de 

Educação Física, bem como refletir sobre a concepção de corpo nessas aulas, 

tendo-se como referência as estratégias pedagógicas utilizadas no decorrer das 

atividades. Os objetivos assim elencados possibilitaram um entrelaçamento que 

visa narrar, analisar e descrever as intervenções pedagógicas utilizadas ao longo 

dessa trajetória, que promovam relações com as diversas concepções de Corpo na 

Formação Profissional inicial e continuada, dentro do universo de interesse dos 

alunos que estão inseridos nesse contexto. 

Optamos por uma pesquisa qualitativa, utilizando o método autobiográfico, 

tendo como técnicas ou fontes as narrativas pessoais, o registro fotográfico e 
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vídeos. Nos estudos dentro da área da educação, na maioria das vezes, as 

pesquisas qualitativas vieram se contrapor à visão positivista da quantificação nas 

análises  dos fenômenos sociais. Novas ideias foram aparecendo no sentido de 

apresentar perspectivas inovadoras para se entender o real. Concordamos com 

Triviños (1987, p.116), quando afirma que 

 
 

Frente à atitude tradicional positivista de aplicar ao estudo das ciências 
humanas os mesmos princípios e métodos das ciências naturais, 
começaram a elaborar-se programas de tendências qualitativas, para 
avaliar, por exemplo, o processo educativo, e a propor “alternativas 
metodológicas” para a pesquisa em educação. 
 
 
 

A pesquisa qualitativa é entendida por alguns autores como uma “expressão 

genérica”, pois a mesma apresenta atividades de investigação que podem expressar 

características específicas e ao mesmo tempo elas podem apresentar identificações 

entre si, caracterizadas por traços comuns, pois 

 
 

Os pesquisadores perceberam rapidamente que muitas informações sobre 
a vida dos povos não podem ser quantificadas e precisavam ser 
interpretadas de forma muito mais ampla que circunscrita ao simples dado 
objetivo. Isto não significou, de começo, o abandono de posicionamentos 
teóricos funcionalistas e positivistas (IDEM, p.120). 

 

 

O método (auto) biográfico, por sua vez, surgiu a partir de questionamentos 

sobre as lacunas existentes nas pesquisas quantitativas em relação às ciências 

humanas, quando se percebia que alguns aspectos da realidade humana não 

podiam ser quantificados. Portanto, seria necessária uma maneira de se explicitar as 

subjetividades dos fenômenos sociais, como também as histórias de vida dos 

sujeitos vistos como agentes transformadores dessa realidade, na qual acontecem 

os fenômenos. Esse método se utiliza de várias fontes, como narrativas, história 

oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos, que de um modo geral necessitam 

da memória para análise dos fenômenos. Nesse sentido, a memória para Abrahão 

(2003, p.80) “É o componente essencial na característica do (a) narrador (a) com 

que o pesquisador trabalha para poder (re)construir elementos de análise que 

possam auxiliá-lo na compreensão de determinado objeto de estudo”. 
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Como os instrumentos de pesquisa necessitam da memória como fonte de 

busca para explicitar os fenômenos em estudo, é importante deixar claro que tais 

fenômenos normalmente não apresentam uma linearidade cronológica exata, ela se 

apresenta de forma esgarçada, com lacunas ocasionadas pelo esquecimento, com 

fatos que se perdem ao longo da historicidade do sujeito, 

 

 
No entanto, nada temos de melhor que a memória para garantir que algo 
ocorreu antes de formarmos sua lembrança. A própria historiografia, 
digamo-lo desde já, não conseguirá remover a convicção, sempre criticada 
e sempre reafirmada, de que o referente último da memória continua sendo 
o passado, independentemente do que possa significar a preteridade do 
passado. (RICOEUR, 2007, p.26) 

 

 

Os dados da pesquisa são apresentados na forma narrada, analisados com 

base no referencial teórico que orienta o estudo, em especial autores que discutem a 

Educação Física Escolar, a formação profissional, as histórias de vida e a 

concepção de corpo. 

Acreditamos que nossa pesquisa poderá ser de relevância para a Educação 

Física Escolar, pois a partir de reflexões pedagógicas em determinadas realidades 

históricas torna-se possível abrir novos olhares para a atuação de outros 

profissionais da educação e da educação física. 

 Tem-se, assim, uma perspectiva de trabalho centrada na ideia de considerar 

os métodos de ensino voltados para a participação ativa dos alunos, cujas 

aprendizagens são construídas a partir das orientações do professor, mas ampliadas 

pelo próprio aluno, pelos sentidos e significados que cada um atribui aos conteúdos 

vivenciados. 

Mesmo preocupado com as intervenções baseadas na formação inicial, tendo 

como princípio a mecanização do movimento, situação que não me deixava 

confortável, levando em consideração os questionamentos feitos no início desse 

trabalho, pois acreditava que a Educação Física poderia oferecer novas 

possibilidades aos que dela faziam uso. Avaliando tal contexto, parti em busca de 

conhecimentos que me garantissem condições de estabilização na carreira, 

percorrendo caminhos ainda não muito claros, mas na certeza de encontrar saídas, 

buscando sobrevoar horizontes em busca de respostas para minhas inquietações. 

 



CAPÍTULO I 

 
 
 

• Relação Formação Inicial, Concepção de 
Corpo e Atuação Profissional 
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CAPÍTULO I 
 
RELAÇÃO FORMAÇÃO INICIAL, CONCEPÇÃO DE CORPO E ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
 
 

Ao longo da carreira docente, o professor constrói e identifica-
se com sua profissão; cria expectativas e altera crenças 
constituídas no decorrer da intervenção profissional; manifesta 
sentimentos de abandono e a permanência na profissão, 
delineando diferentes trajetórias em momentos distintos da 
carreira (FARIAS; NASCIMENTO, 2012, p.61). 

 
 
 

Preocupado com a maneira como foi vivenciada a formação inicial, pois sabia 

com toda clareza que necessitava empreender uma busca por conhecimentos que 

complementassem lacunas deixadas por essa formação, assim como explicita a 

epígrafe citada, o professor vivencia várias etapas durante sua trajetória profissional 

e acreditamos que para ultrapassar essas etapas com sucesso é necessário a 

aquisição de novos conhecimentos e eliminação de conhecimentos que não são 

relevantes ou que são prejudiciais ao desenvolvimento da profissão em questão. 

Com toda essa preocupação, começamos a trabalhar numa instituição 

privada de ensino, no caso, o Colégio Nossa Senhora das Neves, com o esporte 

Natação. Desde o trabalho de adaptação ao meio líquido até o treinamento 

desportivo, ou seja, preparação de atletas para competições, o que, na nossa 

realidade, correspondia a alto rendimento, e em paralelo a esse trabalho também 

começamos com Educação Física escolar, no Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, na Escola Estadual Professor Luiz Soares. Essa época era início da década 

de oitenta, mais precisamente 1983. 

No trabalho com a natação na instituição particular, as intervenções 

começavam com uma avaliação diagnóstica, para verificar o nível em que os alunos 

se encontravam, em relação aos movimentos específicos da natação competitiva, 

como esses alunos conseguiam movimentar - se na água, se, para isso, eles 

precisavam do apoio dos pés no fundo da piscina ou não. Com essa avaliação, eram 

divididos em turmas de alunos com capacidades semelhantes e dessa maneira o 

trabalho era “facilitado”. Nesse momento, volto no tempo e revejo as aulas 

ministradas na formação inicial na disciplina Natação I, quando o professor colocava 

todos os componentes de uma mesma turma dentro da piscina, sem verificar o nível 
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de cada um e aplicava atividades recreativas para adaptação ao meio líquido. 

Lembro que essas ações eram executadas com euforia, pois o professor era 

competente na sua função, mas o contexto do aluno não era observado. Na 

instituição particular, o problema desse trabalho era a maneira de aplicar as 

intervenções pedagógicas. Mesmo as turmas sendo de níveis semelhantes, os 

participantes não são iguais, pois na realidade isso não existe, cada indivíduo é um 

ser único, apresentando suas características de acordo com suas experiências de 

vida e sua carga cultural, mas os movimentos eram passados de forma linear, com 

exigências iguais para todos e de forma extremamente repetitiva, usando sempre a 

borda da piscina, bóias e pull-bols (flutuadores), todos considerados apoios falsos, 

para a repetição mecânica dos movimentos. Muitas vezes, o próprio professor 

segurava as pernas ou os braços do aluno e desenhava, com o membro do aluno, o 

movimento considerado ideal para a técnica institucionalizada da natação, ou seja, a 

aprendizagem era pautada nessa mecanização, no caso, a concepção de corpo era 

fragmentada, em que cada parte executava um movimento para, no final, juntar e 

formar um todo. 

 Quanto às aulas de iniciação, no período de adaptação ao meio líquido, 

quando as crianças precisam de um controle respiratório para não se engasgar com 

a água e assim adquirir confiança para se locomover na piscina, as ações, na 

maioria recreativas, eram o brincar pelo brincar, induzido e imposto pelo professor, 

não dando condições para que o aluno construísse o seu próprio conhecimento.  

Aqui, retorno à formação inicial para lembrar que as atividades recreativas na água 

eram prazerosas, mas padronizadas e pré-determinadas.  

Esse estilo de ensino, que consistia em tentar executar a atividade que era 

imposta pelo professor, de forma disciplinada e mecanizada (Estilo de Ensino 

Diretivo, Estilo Centrado na Figura do Professor ou Estilo Comando), Este estilo de 

ensino leva ao aluno 

 

 
A reproduzir movimentos padronizados, ditados pelo professor, dentro da 
ordem e da disciplina, com o máximo de rendimento e esforço físico. Não há 
a solicitação do uso da sensibilidade e da consciência, na realização dos 
movimentos, como se o sentir e o pensar pudessem ser colocados à parte 
enquanto se realiza os movimentos “predominantemente físicos” 
(NOBREGA, 2000, p.42). 
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E o instrutor, por sua vez, traz esse conhecimento de experiências como 

atleta da modalidade e das aulas teórico-práticas vistas na graduação, tendo como 

positivo, uma aprendizagem relativamente rápida, tanto na iniciação como nas 

turmas intermediárias e de competição, os pontos negativos esclarecerei, um pouco 

mais à frente, no decorrer deste discurso. 

No trabalho para o governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da 

Secretaria Estadual de Educação, ministrado na Escola Estadual Professor Luiz 

Soares, o princípio era o mesmo, a Educação Física escolar, na época, Educação 

Física Infantil, era transmitida de forma padronizada, sem nenhuma relação com o 

contexto dos alunos, pois não era dada oportunidade para que os mesmos 

colocassem suas vontades e nem o que significava aquelas atividades para eles.  

Essas atividades, em sua maioria, eram fundamentadas nos métodos 

ginásticos europeus que foram oferecidos e assimilados na formação inicial 

(graduação). Lembro com saudade as aulas de Ginástica I, quando o professor, com 

o rigor acadêmico exigido pela academia, apresentava-nos a história e as 

características de cada método ginástico europeu e nos mostrava de forma eficiente, 

nas aulas práticas, o que seria agilidade, respeito e organização, quando o assunto 

era ordem unida ou exercícios localizados executados numa cadencia determinada.  

Esse trabalho de disciplinarização retrata com sutileza o que ocorreu na 

época pós-revolução industrial, com a implantação do capitalismo em que o corpo 

do cidadão, consequentemente o corpo social, precisavam ser higiênicos, 

disciplinados e fortes, para atender a demanda do regime que se instituía na Europa 

e era disseminado para outros países. Em outras palavras, o regime vai 

desenvolver, 

 

Através de determinadas políticas de saúde, formas explícitas de controle 
das populações urbanas, para as quais o corpo dos indivíduos e o “corpo 
social” são tomados como objetos mensuráveis, passíveis de classificações 
e generalizações isentas de paixões e impregnadas da neutralidade própria 
da abordagem positivista de ciência (SOARES, 2012, p.15). 
 

 
 

Embora na época da formação inicial essa visão do corpo disciplinado, pronto 

a servir o estado, não aparecesse explicitamente, hoje, relembrando e fazendo 

relações com propostas pedagógicas contemporâneas, percebo que as ações 

dentro dos métodos eram impostas, tendo como exemplo o método francês, o 
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método sueco, o austríaco, o método natural de Hébert, a desportiva generalizada, a 

calistenia e outros. 

Dentre os métodos ginásticos europeus, utilizados como base do trabalho 

executado nas escolas na época da formação inicial e no início da carreira 

profissional, os mais usados como fundamento nas ações pedagógicas dentro das 

aulas de Educação Física eram o método francês e a calistenia. Para visualizarmos 

com mais clareza a metodologia de trabalho, utilizada no início da atuação 

profissional, apresentamos uma descrição e reflexão superficial dos métodos 

utilizados nas aulas. 

O método francês preconizava que a educação física devia ser orientada por 

bases fisiológicas, pois, no título original do documento que regulamenta o método, 

essa ideia está explícita da seguinte maneira: “L’Éducation physique doit être 

gouvernée  par les príncipes de laphysiologie”, (A Educação Física deve ser 

orientada pelos princípios fisiológicos). Esse documento, quando traduzido no Brasil, 

no título foi acrescido a palavra “anátomo”, ficando o mesmo traduzido da seguinte 

maneira: “A educação física deve ser orientada pelos princípios anátomo-

fisiológicos”, mostrando que aqui os estudiosos da educação física estavam 

atrelados ao conceito anatômico e relacionados com as ciências naturais, com 

ênfase nas biológicas. Portanto as orientações para a Educação Física na época, 

fosse para ser desenvolvida no interior da escola ou fora dela, everiam se pautar na 

 

 
Expressão de uma visão biológica e naturalizada da sociedade e dos 
indivíduos. Ela incorporará e veiculará a ideia da hierarquia, da ordem, da 
disciplina, da fixidez, do esforço individual, da saúde como responsabilidade 
individual. [...] constituir-se-á em valioso objeto de disciplinarização da 
vontade, de adequação e reorganização de gestos e atitudes necessários à 
manutenção da ordem. (SOARES, 2012, p.10) 
 

 

Era esse o pensamento que dominava a área desde fins do século XIX. 

Concordando com tal pensamento, o método francês orienta os seguintes preceitos: 

 
 
Durante a infância, a Educação Física deve visar ao desenvolvimento 
harmônico do corpo, enquanto na idade adulta o seu papel é manter e 
melhorar o funcionamento dos órgãos, aumentar o poder do coração e dos 
vasos sanguíneos, o valor funcional do aparelho respiratório, a precisão e 
eficácia dos movimentos, e, pelo conjunto desses meios, assegurar a saúde 
(MARINHO, 1953, p.87). 
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Diante do que está sendo apresentado, vai ficando explícito que a 

preocupação do Método Francês estava voltada, principalmente, para o 

desenvolvimento corporal na infância, no sentido de trabalhar os movimentos de 

forma “correta” de acordo com os padrões exigidos, em harmonia e eficiência. Em 

termos fisiológicos, otimizar o funcionamento dos órgãos e sistemas vitais 

assegurando a manutenção da saúde, deixando claro que a visão de saúde para os 

adeptos do método era apenas a ausência de doenças. Mas, em contra partida, o 

método procurava se adequar a toda comunidade que necessitava ser atendida com 

atividades físicas, pois apresentava processos variados e flexíveis de acordo com as 

necessidades dos sujeitos atendidos. Os exercícios eram planejados de acordo com 

determinadas características da comunidade atendida, baseados nas limitações e 

necessidades dos participantes das sessões de aula. No entanto, mesmo com essas 

preocupações, eles eram aplicados de forma padronizada e imposto pelo instrutor 

para todos que faziam parte daquela turma ou comunidade, deixando claro que a 

Educação Física deveria estar à disposição do estado, no sentido de formar 

cidadãos disciplinados, higiênicos, robustos e moralmente equilibrados para exercer 

o seu dever patriótico. 

 Na imagem quatro que se apresenta, visualizamos uma sessão de aula no 

método francês, na qual está sendo trabalhado o equilíbrio, a força de membros 

inferiores e a flexibilidade. 
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No seu conjunto, os seguintes princípios ou fases eram assim atendidos, 

conforme explica Marinho (1953, p.87): 

 
 

I --- A Educação Física Elementar (Pré-pubertária) destinada às crianças de 4 
a 13 anos, mais ou menos. II --- A Educação Física Secundária (Pubertária e 
post-pubertária), destinando-se aos indivíduos de 13 a 18 anos. III --- A 
Educação Física superior (desportiva e atlética), destinada aos jovens 
admitidos a este grau e que podem seguir suas atividades até o declínio de 
sua força muscular (30 a 35 anos). IV --- A Educação Física feminina. V --- As 
adaptações profissionais. VI --- A ginástica de conservação para a idade 
madura (após os 35 anos). 

 

 

Esses limites e divisões de faixa por idade não são colocados de maneira 

rígida e limitante, mas como um alerta para os professores no sentido de chamar a 

atenção para o planejamento e execução das atividades a fim de não contrariar os 

princípios e o desenvolvimento fisiológicos dos indivíduos atendidos. “Nos indivíduos 

considerados ‘anormais’ a idade fisiológica não coincide com a idade cronológica, 

devendo nestes casos, prevalecer a primeira” (IDEM, p.87-88). 

Imagem 04 - Aula do Método Francês I 

Fonte:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
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Vale destacar que o método ginástico francês desenvolveu-se em meados do 

século XIX, inspirado na ginástica alemã e, como foi explicitado anteriormente, 

preocupava-se com todo cidadão, procurando atendê-los em suas necessidades, 

através do exercício físico, considerado elemento importante numa educação 

preocupada com a formação do “Homem Universal”. Essa formação deveria atender, 

através da ginástica, não só as questões de ordem fisiológica, como também 

sociais, psicológicas e morais, “colocando-se como uma prática capaz de contribuir 

para a formação do homem ‘completo e universal” (SOARES, 2012, p.50).  

Compreendemos, pois, que o desenvolvimento do corpo no seu aspecto 

anátomo-fisiológico compunha apenas uma parte das metas dessa ginástica e que 

 

 
Toda essa gama de qualidades físicas, psicológicas e morais seriam 
desenvolvidas e aprimoradas por este mágico conteúdo – a “ginástica” – 
que, além de desenvolver essas qualidades, teria ainda por finalidade o 
alcance da “saúde”, o prolongamento da vida e, consequentemente, 
melhoramento da espécie humana. Tudo isso seria conseguido sem alterar 
a ordem política, econômica e social. Através da ginástica, que por si só 
promoveria a saúde, se criariam homens fortes, seria possível aumentar a 
riqueza e a força, tanto do indivíduo quanto do estado (SOARES, 2012, 
p.51).  

 

 

Para que o método ginástico francês atendesse seus propósitos, de uma 

educação para formação do homem completo, “universal”, seria necessário uma 

divisão didática em fases para uma melhor compreensão e aplicação. De acordo 

com Marinho (1953, p.88), vamos apresentar as fases ou princípios que foram 

mencionados anteriormente e que atuam como um norteador para o indivíduo que 

necessita utilizar o método em suas atividades e como também para orientações e 

fundamentações teóricas. 

Para se trabalhar a Educação Física de maneira que atenda as necessidades 

gerais dos seus praticantes, segundo Marinho (1953, p.87), “o método deve ser 

simples e acessível a todos, com processos variáveis e flexíveis, para se amoldarem 

a todas as constituições”. 

 

 

 

 



39 
 

 

Quadro 1: Fases de abrangência do Método Francês. 

 

 

 

 

Educação Física elementar (ou pré-

pubertária) 

-Nesta fase, a criança se encontra em pleno 

crescimento, necessitando, sobretudo, de 

uma vigorosa saúde. Os objetivos primordiais 

da Educação Física, serão aqui: a) 

desenvolvimento das grandes funções: 

respiratórias, circulatória e articular, etc. b) 

educar a coordenação nervosa, sem qualquer 

preocupação de desenvolvimento sistemático 

dos músculos. 

 

 

 

Educação Física secundária 

(pubertária e post-pubertária) 

 - Sabemos que, entre nós, a puberdade se 

instala mais cedo nas jovens. Nesta fase, os 

tecidos, em via de transformação, são sede 

de atos nutritivos intensos; a resistência 

orgânica é fraca e a força muscular não está 

em relação com o tamanho do indivíduo, nem 

a função respiratória está perfeitamente 

educada. Eis a razão pela qual os exercícios 

de força e de fundo devem ser excluídos, da 

mesma forma que todos os exercícios 

violentos. 

 

 

 

Educação Física superior (desportiva 

e atlética) 

- O aperfeiçoamento da saúde constitui o 

principal cuidado nesta fase. Todo aquele 

cujo desenvolvimento se tiver feito 

normalmente, poderá, sem receio, suportar os 

mais rudes exercícios, assim como as 

práticas desportivas de maior intensidade, 

observados, certamente, os cuidados 

indispensáveis que preservem o indivíduo da 

estafa. 

 

 

 

Educação Física feminina 

(MARINHO, 1953, p.88) 

- É por volta dos 8 ou 9 anos que começam a 

aparecer as diferenças do sexo que se irão 

acentuando até a idade adulta. Daí começa a 

aparecer a necessidade de adaptar o 

exercício às características do sexo. Não 

deve existir a preocupação de 

desenvolvimento muscular ou da força na 
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mulher, mas de obter um perfeito equilíbrio 

orgânico e favorecer a harmonia das formas, 

que, na mulher, se caracterizam pelas linhas 

curvas. Os exercícios devem visar à função 

mais importante que a mulher tem a 

desempenhar, que é a maternidade. 

 

 

 

 

 

Adaptações profissionais 

- Segundo a posição em que o indivíduo 

desempenha as suas funções, certas 

sinergias musculares são constantemente 

solicitadas, enquanto outras pouco ou nada 

produzem. Para restabelecer o indispensável 

equilíbrio orgânico, é preciso dar atividade 

compensadora aos órgãos que, por muitas 

horas, permanecem imóveis ou pouco se 

movimentam, e trabalho diverso àqueles que 

executam continuamente a mesma tarefa. E a 

isso que se denomina ginástica de 

compensação (MARINHO, 1953, p.88-

89). 

 

 

 

 

 

 

 

Ginástica de conservação para a 

idade madura 

- Quando o indivíduo atinge os 30 ou 35 anos 

de idade, certos exercícios se lhe vão 

tornando penosos, da mesma forma que as 

atividades desportivas, em caráter de 

competição, lhe produzem grandes abalos 

orgânicos. É preciso, então, distinguir entre 

as atividades aconselháveis e as 

contraindicadas. O exercício moderado, 

certos desportos que não exigem esforços 

violentos ou de intensidade prolongada 

contribuem para a manutenção da saúde 

porque favorecem o equilíbrio do 

funcionamento dos órgãos, já facilitando a 

circulação sanguínea e, consequentemente, 

favorecendo a eliminação de substâncias 

tóxicas, já permitindo o melhor 

processamento da hematose, quer 

possibilitando maior amplitude dos 

movimentos articulares, quer contribuindo 

para a manutenção da estética (MARINHO, 

1953, p.89). 
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Diante do exposto, verifica-se que o Método Francês apresenta um conjunto 

de exercícios, cuja aplicação de maneira prática, metódica e racional, pode levar o 

homem a atingir um grau de desenvolvimento e aperfeiçoamento físico que seja 

salutar a sua natureza e capacidades individuais. E indica também: “O fato do 

homem possuir saúde, força e harmonia das formas, não indica que tenha atingido o 

seu aperfeiçoamento total” (MARINHO, 1953, p.90). 

 

 

 

 

A imagem que visualizamos acima nos indica que aparentemente está sendo 

destacado um trabalho de força de membros superiores e também a cooperação 

entre os participantes da aula, que são duas características inerentes ao método. 

O método orienta que o homem precisa se descobrir e explorar suas 

capacidades no cotidiano, melhorando sua qualidade de vida, adquirindo um 

potencial energético capaz de fazê-lo desenvolver suas tarefas de vida com um 

       Fonte:http://www.scielo.br 

Imagem 05 – Aula do Método Francês II 
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máximo de eficiência e um mínimo de esforço, trabalho este que utiliza o corpo 

como ferramenta a ser usada de forma disciplinada a serviço da sociedade. 

 No início da carreira como docente, recordo da grande preocupação em 

repassar para o aluno a execução do movimento técnico, o mais próximo da 

perfeição com o objetivo de se conseguir o maior rendimento com o gasto de menos 

energia, exigindo também uma disciplina e organização exemplar na execução das 

atividades oferecidas nas intervenções pedagógicas, principalmente no ensino dos 

esportes, herança vinda da formação inicial, principalmente das aulas de atletismo 

as quais o professor exigia esse nível de execução. Nas atividades práticas 

oferecidas nessas aulas, era cobrada pelo professor da disciplina não só a execução 

o mais próximo possível do movimento correto, como também as medidas oficiais 

que regem as competições de atletismo. Lembro com nostalgia as aulas de corridas 

sobre barreiras, em que eu só conseguia executar os movimentos com a altura das 

barreiras femininas, quando colocava na altura masculina não tinha condições de 

ultrapassá-las, batendo com o joelho na barreira, derrubando-a e gerando um 

hematoma no local onde a barreira bateu. Tenho saudades dessa época, porque 

sempre gostei de encarar e resolver desafios. Essas observações estão em 

consonância com o método que enfatiza, pois 

 

 
A Educação Física não deve, pois, limitar-se em assegurar o mais perfeito 
desenvolvimento do indivíduo e em facultar-lhe o melhor rendimento e 
equilíbrio das grandes funções: deve, também e principalmente, ensinar a 
disciplinar os movimentos e a contrair hábitos musculares que melhor se 
adaptem às aplicações úteis da vida (MARINHO, 1953, p.90). 
 
 
 

O método enfatizava que a Educação Física não deveria limitar-se somente 

ao desenvolvimento fisiológico, mas preconizava um trabalho corporal disciplinado, 

pré-determinado e útil às exigências da sociedade, esquecendo que 

 

 
Os corpos são educados por toda realidade que os circunda, por todas as 
coisas com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em 
espaços definidos e delimitados por atos de conhecimento. Uma educação 
que se mostra como face polissêmica e se processa de um modo singular: 
dá-se não só por palavras, mas por olhares, gestos, coisas, pelo lugar onde 
vivem (SOARES, 2006, p.110). 
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Analisando o que está posto, notamos de forma clara que o método francês 

tem caráter utilitário, no qual os processos utilizados são resultados de 

conhecimentos práticos do movimento humano, que estimula o desenvolvimento 

harmonioso e a melhor exploração de todas as qualidades físicas e morais, que 

constituem o aperfeiçoamento real da natureza humana. Mesmo com esse caráter 

utilitário, o método francês não compactua com o emprego exagerado e brutal da 

força, “pois considera um desperdício desnecessário de energia” (MARINHO, 1953, 

p.91). Além desse desperdício de energia, quando o trabalho é executado com 

exigências que não são compatíveis com a faixa de desenvolvimento à qual na qual 

estão localizadas as crianças participantes das atividades, isso pode acarretar 

outros problemas, como stress em excesso, irritabilidade, falta de tempo livre para 

brincadeiras e outros. Se for aplicado em carga excessiva, pode ser caracterizado 

de especialização (treinamento) precoce, principalmente se for trabalhada uma 

atividade que seja encarada como esporte e direcionada a competição. Os 

estudiosos e pesquisadores Darido; Farinha (1995, p.59) apresentaram um trabalho 

sobre treinamento e definiram o seguinte: 

 
 

O treinamento precoce para o estudo será entendido como atividades 
esportivas realizadas por crianças com menos de 12 anos de idade, com 
periodicidade superior a 3 sessões semanais, carga horária superior a 2 
horas por sessão, competições frequentes e principalmente metodologia 
voltada para melhoria sistemática de rendimento. 
 
 
 

Concordamos com os autores no sentido de que, nesta faixa etária, a 

atividade deve ser diversificada, lúdica e sem maiores exigências. Essas qualidades 

mencionadas anteriormente, necessárias ao desenvolvimento harmonioso do 

homem enquanto ser social, são apresentadas obedecendo a uma divisão em 

famílias que são trabalhadas em função desse desenvolvimento. Essas famílias são 

divididas da seguinte forma: 

 

Quadro: Divisão em Famílias a serem trabalhadas no Método Francês. 

 

SAÚDE 

-Dentro dessa visão utilitarista, esta 

reside apenas no equilíbrio das 

funções vitais; 

 -Ligada diretamente à potência, que é 

empregada nos diversos tipos de 
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FORÇA 

trabalho. A qualidade da mesma pode 

variar de acordo com a natureza e o 

desenvolvimento dos músculos e 

também com a potência do influxo 

nervoso (MARINHO, 1953, p.90). 

 

 

 

 

RESISTÊNCIA 

 

-Está relacionada com a capacidade 

que o corpo tem de suportar 

determinada carga de trabalho por 

determinado tempo, e está 

diretamente ligada ao melhor 

desenvolvimento das funções de 

nutrição. Manifesta-se, de um lado, por 

uma luta mais eficaz contra as 

doenças, e, de outro, por um melhor 

rendimento da máquina e por uma 

melhor reparação das despesas e daí 

o retardamento da fadiga. 

 

 

DESTREZA 

Imagem 06 - Aula do Método Francês 

 
               Fonte –www.eeatorres.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

- Se manifesta na utilização da força 

nas ações, de forma econômica e 

eficiente, a aquisição desta qualidade 

está diretamente ligada à perfeita 

educação do sistema nervoso. 

       A foto ao lado apresenta séries de 

exercícios, onde (em que) é utilizada a 

força de forma dinâmica. 

 

 

 

 

-Essa família está relacionada com um 

conjunto de qualidades, que juntas 

compõem, no homem, a virilidade e 

que emana energia, coragem e gosto 
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TÊMPERA DE CARÁTER 

 

pelo esforço utilizado nas atividades e 

está assim constituído: a firmeza, a 
audácia, a resistência, o sangue frio, o 

amor pela iniciativa, pela luta, entre 

outros. 

 

 

 

 

HARMONIA DE FORMAS E DAS PROPORÇÕES 

-Esta qualidade apresentada 

corresponde, precisamente, à 

intercessão das demais qualidades 

mencionadas anteriormente, é, 

portanto resultante dessa intercessão 

e corresponde exatamente à 

integridade dos órgãos, 

desenvolvimento muscular normal, 

sólida estrutura óssea, simétrica e sem 

desvio, flexibilidade no andar e firmeza 

no porte (MARINHO, 1953, p. 91). 

 

Para desenvolver essas qualidades mencionadas nessas famílias, de maneira 

salutar e que promova a harmonia integral do homem, o Método Francês 

desenvolveu seis maneiras de trabalho, que foram difundidas na Europa e trazidas 

aqui para o Brasil, e que estão assim discriminadas: os jogos; os assouplissements 

(flexionamentos); os exercícios educativos; as aplicações; os desportos individuais; 

os desportos coletivos.  

De acordo com o pensamento do autor pesquisado (MARINHO), iremos 

explicitar as características desses trabalhos e sua relação com os indivíduos que 

atuam nessas atividades. 

Em relação aos jogos, todo ser vivo apresenta em seu cotidiano atividades 

que se explicitam através de movimentos instintivos, mais ou menos metódicos, que 

podem ser regulamentados em forma de exercícios e executados espontaneamente. 

Essa atividade é denominada jogo. É uma forma de ginástica escolar e se adapta às 

características físicas das crianças, pois não exige esforços nem contrações 

musculares intensas e localizadas e as necessidades morais são preservadas. 

 

 

É necessário acrescentar que sua prática sempre é acompanhada de 
prazer; ora, o prazer constitui, para a criança, o mais notável excitante de 
energia vital e o estimulante mais ativo para fazê-la perseverar no exercício 
físico (MARINHO, 1953, p.92). 
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O jogo se constitui em uma ferramenta importante, pois é acompanhado de 

muito prazer no momento de sua prática e para a criança o prazer é essencial para o 

desenvolvimento da energia vital e o motivo maior para fazê-la perseverar no 

exercício físico. Para o autor, o jogo a princípio corresponde a manifestações 

corporais que se apresentam em diversas situações visualizadas em função de 

movimentos corporais nos quais não são exigidos esforços físicos intensos, nem 

contrações musculares muito localizadas, mas defende também, que essa prática 

vem de tempos remotos, anterior ) própria cultura e, consequentemente, ao próprio 

homem. Portanto, “O jogo é mais velho do que a cultura, pois por muito que 

estreitemos o conceito desta, pressupõe sempre uma sociedade humana e os 

animais não esperaram que o homem lhes ensinasse a jogar” (IDEM, p.166). 

No nosso entendimento, o pensamento de Marinho não se contrapõe ao de 

Huizinga (2010, p.3), mas se torna restrito, pois, segundo este, 

 

 

O jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. 
Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma 
função significante, isto é, encerra um determinado sentido. 
 

 

Complementando, ainda, (HUIZINGA apud CAILLOIS, 1967, p. 23-24) com a 

definição do jogo: 

 

Sob o ponto de vista da forma, pode resumidamente, definir-se jogo como 
uma acção livre, vivida como fictícia e situada para além da vida corrente, 
capaz, contudo, de absorver completamente o jogador; uma acção 
destituída de todo e qualquer interesse material e de toda e qualquer 
utilidade; que se realiza num tempo e num espaço expressamente 
circunscritos, decorrendo ordenadamente e segundo regras dadas e 
suscitando relações grupais que hora se rodeiam propositadamente de 
mistério ora acentuam, pela simulação, a sua estranheza em relação ao 
mundo habitual. 

 

 

Analisando esses breves escritos, rememoro a empolgação que todos os  

alunos da minha turma na formação inicial apresentavam, nos dias e horários das 

aulas de recreação, pois as mesmas expressavam uma característica de 

descontração e ofereciam espaços para brincadeiras, no momento da execução dos 

jogos, que eram vivenciados nessas aulas.  
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O prazer proporcionado pelo jogo é considerado um componente 

extremamente importante no processo de aquisição do conhecimento, “quando esta 

dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo meramente instrucional, 

sem nenhum significado para os envolvidos” (ASSMANN, 2007, p. 29). Mesmo 

sendo uma atividade importante usada como instrumento pedagógico, transmissor 

de importantes ensinamentos para as crianças, a atividade do jogo não pode, por si 

só, ser considerada um método, pois não é suficiente para atender adolescentes e 

adultos. 

O grupo de exercícios denominado assouplissements, “foi traduzido para o 

português como flexionamento, que não corresponde a todos os propósitos do 

assouplissement, aquele significa o ato de fletir, dobrar sobre si mesmo e este 

significa adoçamento e tem a intenção de trabalhar os movimentos arredondados e 

o ritmo suave que caracterizam os exercícios formais do Método Francês. Os 

assouplissements são caracterizados de movimentos com efeitos corretivos e 

movimentos com efeitos localizados, sobre as articulações e sobre os músculos que 

as comandam” (MARINHO, 1953, p.92). 

Esse grupo de exercícios é dividido em duas categorias: 

 

 

A primeira, cuja ação se exerce principalmente sobre as articulações para 
desenvolver a flexibilidade geral, compreende os exercícios dos braços, das 
pernas, do tronco e da caixa torácica; a segunda, que reúne os exercícios 
combinados e assimétricos, age principalmente sobre o sistema nervoso e 
desenvolve duas qualidades particularmente necessárias à aquisição da 
destreza: a coordenação dos movimentos e a independência das 
contrações musculares (IDEM). 
 
 

Esses exercícios, divididos em dois tipos de movimentos, constituem 

exatamente uma base para prosseguir com outros grupos de exercícios. 

Nos estudos dos Exercícios Educativos, desenvolvidos no âmbito das leis que 

regem a mecânica do movimento animal, as pesquisas e observações atentas dos 

sujeitos considerados ideais para os propósitos da sociedade que se formava  

permitiam o aprofundamento dos conhecimentos dos mecanismos na execução dos 

movimentos que facilitariam a fixação das sinergias musculares mais vantajosas 

para sua execução. Os exercícios educativos são, com efeito, sinergias musculares 

escolhidas como base de preparação para uma determinada aplicação (MARINHO, 

1953).  
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É importante lembrar que, para executar movimentos educativos que venham 

atender de maneira satisfatória o propósito de uma execução correta dos 

movimentos propostos, é necessário aquisição, por parte do aluno, de certas 

qualidades físicas adquiridas, vivenciadas e desenvolvidas em um trabalho anterior, 

no caso, os assouplissements. 

Nas aplicações, o grupo de exercícios é trabalhado de acordo com as sete 

famílias que, de um modo geral, são vivências no método, e são: marchar, correr, 

saltar, levantar e transportar, lançar, trepar, atacar e defender-se, que eram a base 

das intervenções pedagógicas, tanto na formação inicial (graduação) quanto no 

começo da atuação profissional. 

Esse grupo de exercícios tem como finalidade “aperfeiçoar os meios físicos, 

de forma mais econômica possível, dos quais o homem dispõe”, para executar os 

diversos movimentos exigidos, os quais ele desenvolveu nos trabalhos anteriores 

(IDEM). Segundo o autor: “Resumindo, poderemos dizer que os ‘assouplissements’, 

os exercícios educativos e as aplicações constituem um conjunto de exercícios, 

completo e suficiente para elevar o homem ao máximo de sua condição física” 

(IDEM). 

Os grupos de trabalho mencionados anteriormente e trabalhados de forma 

seqüencial desenvolvem qualidades físicas potencialmente necessárias à atuação 

do homem na sociedade e nas atividades cotidianas. 

Os Desportos Individuais são atividades executadas, utilizando exercícios que 

foram trabalhados de forma progressiva em sua complexidade, desenvolvendo 

corretamente qualidades físicas importantes, como: a velocidade, a força e a 

resistência. 

Estas qualidades quando trabalhadas corretamente e de maneira gradativa, 

respeitando as individualidades maturacionais, permite desenvolver até os limites 

extremos” (IDEM, p.94). O autor alerta para o seguinte: “A especialização prematura 

ou excessiva deve ser evitada a todo custo, pois constitui um grave perigo para os 

jovens, produzindo-lhes desequilíbrios orgânicos cujas consequências põem em 

perigo a saúde (IDEM). 

 
Nos desportos individuais, existe a particularidade, que a maioria dos 

indivíduos não consegue destaque em diversos desportos individuais diferentes, por 

que cada um exige qualidades físicas diferenciadas que se contrapõem em cada 
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desporto. A escolha de um desporto individual deve ser feita de acordo com as 

potencialidades de cada sujeito, para que a prática seja exercida com sucesso. Para 

obter-se bons resultados em competições, esse trabalho deve ser executado de 

forma especial e gradual, atingindo o mais alto grau de eficiência. Segundo o autor: 

“Há necessidade imprescindível de que o treinamento especial seja compensado por 

um treinamento geral do organismo, de maneira que este não sofra desequilíbrios 

que perturbem a estética e a saúde do praticante” (IDEM). 

Nessa citação, o autor nos alerta, profissionais da Educação Física, que 

trabalhamos com o treinamento especial voltado à performance e à competição, que 

entre um treino e outro, de alto esforço, em que grande carga de energia corporal é 

exigida, que se faça treinos leves para que o organismo se adapte e regenere 

possíveis lesões. 

Os Desportos Coletivos diferem do anterior, principalmente por ser indicado, 

segundo o método, para indivíduos normalmente desenvolvidos e são 

indispensáveis ao aperfeiçoamento físico. Segundo o autor: 

 
 

Os desportos coletivos, [...] diferem dos desportos individuais, pois para 
sobrepujar o adversário é necessário empregar qualidades físicas e morais 
variadas, além do que a dificuldade a superar é menos de ordem material, 
pois que reside principalmente na vontade que tem a equipe adversa de 
assegurar a vitória (IDEM p.94-95). 

 

 

Enquanto nos desportos individuais os sujeitos lutam para superar os seus 

próprios limites, trabalhando nos treinamentos o aperfeiçoamento de suas 

qualidades físicas mais evidentes, nos desportos coletivos, além das qualidades 

físicas, são empregadas também variadas qualidades morais como a força de 

vontade, para superar os adversários e chegar à vitória. 

 

 
Os desportos coletivos podem ser considerados como o coroamento da 
Educação Física, permitindo ao jovem a ocasião frequente de apelar, ao 
mesmo tempo, para toda sua potência física e para todos os recursos do 
seu espírito e de sua vontade, a fim de assegurar uma vitória da qual ele só 
tirará proveito, saúde e prazer. (IDEM p.95). 
 
 

Nos desportos coletivos, é imprescindível que o praticante tenha 

desenvolvido, nas fases anteriores, um trabalho eficiente, tanto físico quanto moral 
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para suportá-lo satisfatoriamente sem correr riscos. Segundo o autor, o prazer 

intenso que acompanha esta forma superior de jogo leva o adolescente a entregar-

se cedo a sua prática. Essa entrega proporcionada pela dimensão do prazer leva 

invariavelmente a uma aprendizagem mais consistente e significativa, pois ela 

precisa, “além da instrução informativa, a reinvenção e construção personalizada do 

conhecimento. E nisso o prazer representa uma dimensão chave” (ASSMANN, 

2007, p.29). 

Quando o indivíduo não se encontra suficientemente preparado, para usar 

grandes quantidades de energia e vigor físico, pode apresentar um desenvolvimento 

inadequado. O aluno “mal preparado, não tendo ainda acumulado um capital de 

saúde e vigor suficiente para sacrificá-lo em despesas avultadas, gastar-se-á 

prematuramente e impedirá seu desenvolvimento normal” (MARINHO, 1953, p.95). 

Para que o Método Francês fosse aplicado de forma coerente, além de se 

observar todas as fases que foram apresentadas até então, e de todos os detalhes 

em relação ao desenvolvimento da aptidão física e o bem estar em relação a 

qualidade de vida e a higiene, algumas Regras Gerais devem ser observadas para 

uma boa aplicação do método. São elas: 

1ª – Grupamento dos Indivíduos;2º - Adaptação do Exercício; 3ª – Atração do 

Exercício; 4ª – Verificação Periódica da Instrução. 

Diante das características anátomo-fisiológicas do método, foi necessário a 

criação dessas regras, no sentido de otimizar o trabalho, dentro das quais o 

Grupamento de Indivíduos adotou uma classificação baseada nas características de 

valores fisiológicos semelhantes. Esses grupos foram mostrados e explicitados 

anteriormente e são eles: Educação física elementar (pré-pubertária); Educação 

física secundária (pubertária e pós-pubertária); Educação física superior (desportiva 

e atlética) e Ginástica de conservação para a idade adulta, valendo enfatizar que 

essa divisão deve servir apenas para alertar aos professores a dar prioridade ao 

estado fisiológico dos integrantes do grupo e não a idade real. O autor ressalta que: 

 
 
O valor fisiológico dos indivíduos é determinado, a princípio, por um exame 
médico minucioso. As informações dadas pelo médico são completadas, a 
partir dos 13 anos, pelos exames físicos periódicos, que indicam o valor 
prático dos indivíduos. Esses exames físicos são comprovados pelo 
certificado de Educação Física (IDEM p.96). 
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Essas colocações do autor Inezil Penna Marinho nos remetem à época de 

aluno do 1º Grau de escola pública da cidade do Natal-RN, em seguida do 2º Grau 

na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN), quando, sempre no 

início de cada ano letivo, todos os alunos tinham que se submeter a um exame 

médico, em que era avaliado se o aluno apresentava alguma patologia que o 

impossibilitava em definitivo de participar das aulas de Educação Física. Em 

seguida, uma bateria de testes para definir quem era apto e inapto a participar de 

algumas atividades físicas, formando grupos diferenciados; só assim, dava-se início 

às aulas de Educação Física. Lembro-me nitidamente, que os testes aplicados eram 

padronizados e oferecidos de maneira uniforme para todos os alunos, sem levar em 

consideração as capacidades físicas, psicológicas, emocionais e as experiências de 

vida dos indivíduos envolvidos. 

 No Método Francês, a ênfase maior se voltava principalmente para a 

condição anátomo-fisiológica do indivíduo e o caráter higiênico da sociedade, como 

já foi apresentado neste trabalho. Em relação aos exames médicos e aos testes 

práticos realizados no início de cada ano, enfatiza o método: 

 
 
No decurso dos exames médicos deve ser indicado o grupo no qual, serão 
incluídas as crianças, qualquer que seja sua verdadeira idade. Mencionados 
os que devem ser dispensados de todo trabalho físico, ou somente de 
certos exercícios, ao instrutor devem ser dadas razões e indicados, se for o 
caso, os exercícios de ordem médica, própriosa melhorar o estado do aluno. 
No que concerne aos adolescentes e aos jovens, o médico decide, durante 
seu exame inicial, se o aluno pode ser considerado normal e em condições 
de seguir o grau correspondente à sua idade (IDEM p.96-97). 
 
 

Ao iniciar as aulas de Educação Física, com o passar do tempo e a aplicação 

das diversas atividades específicas da área, que na época consistia basicamente 

nas famílias do Método Francês (marchar, correr, saltar, arremessar e outros) e nos 

movimentos analíticos (sintéticos) e rítmicos da Calistenia, “o professor (instrutor) de 

educação física se responsabilizava em observar e complementar as informações 

dos valores fisiológicos dos alunos, através de aplicações diretas de testes (provas) 

práticos avaliados de forma individual” (IDEM, p.97). Esses testes (provas) são 

organizados de acordo com a condição fisiológica do aluno. E também são 

organizados de acordo com cada grupamento e obedecendo as sete famílias 

trabalhadas dentro do método francês, resultando em: Certificado Elementar de 
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Educação Física, Certificado Secundário de Educação Física e Certificado Superior 

de Educação Física. 

Em relação ao item Adaptação do Exercício, estes eram escolhidos para 

inclusão no regime de trabalho com os alunos, de acordo com determinados 

objetivos: 

1º -- do fim a atingir; 

2º -- da dificuldade e da intensidade próprias dos diversos exercícios; 

3º-- das qualidades que estes exercícios são susceptíveis de desenvolver ou 

de aperfeiçoar (IDEM, p.101). 

Para nortear os professores, era oferecido um quadro geral de indicações, 

com sugestões de atividades, que possibilitava a composição de um programa de 

trabalho adaptado convenientemente ao condicionamento físico do grupo de alunos 

a ser trabalhado. 

Em relação aos trabalhos desenvolvidos com os alunos, observa-se que 

deverão ter um caráter atrativo, dentro dos princípios da ludicidade, e que seja 

prazeroso para quem o pratica, só assim o exercício físico se fará higiênico e 

salutar, promovendo uma aceitação efetiva dentro da sociedade como um todo. O 

que está posto caracteriza a regra Atração do exercício, que obriga o 

professor/instrutor responsável pelo trabalho desenvolvido a planejar atividades 

variadas e que estejam coerentes com o desenvolvimento anátomo-fisiológico dos 

alunos. Concordamos com o autor quando destaca que: 

 

 

O instrutor deverá, pois, esforçar-se para tornar a sessão de trabalho físico 
atraente, pela escolha judiciosa dos exercícios, que variará, 
frequentemente, pela introdução de jogos em momento oportuno no 
decorrer da lição e, principalmente, pela emolução e disposição para o 
trabalho que provocará em sua classe (IDEM p.103). 
 

 

É importante lembrar que uma sessão de exercícios (aula) no método francês 

era composta de três partes com um tempo determinado para cada parte, que são 

denominadas da seguinte maneira: sessão preparatória (com 2/10 de tempo); 

sessão propriamente dita (com 7/10 de tempo); e volta à calma (com 1/10 do tempo 

total da sessão). Os jogos citados acima eram introduzidos nos momentos que o 

professor ou instrutor sentiam que a atenção dos alunos estava dispersa em relação 



53 
 

as famílias de exercícios (sete), que eram trabalhadas, na sessão propriamente dita, 

no sentido de alegrá-los e trazer de volta o interesse pela aula. 

É necessário lembrar, ainda, que é de fundamental importância acompanhar a 

evolução efetiva desses alunos, tanto a nível físico, quanto fisiológico e incorporação 

de hábitos higiênicos, durante o tempo em que os mesmos permanecem na escola, 

participando das atividades físicas que são oferecidas. Esse acompanhamento é 

executado exatamente pela regra: Verificação periódica da instrução, que consiste 

em reaplicar todos os exames e testes (provas), pelo médico e pelo 

instrutor/professor, ao final de cada ano e verificar se teria acontecido aquisições, 

por cada aluno, de peso, altura, circunferências e principalmente se cada um 

conseguia executar um  número maior de exercícios do que no início do ano, num 

determinado tempo. 

Aqui, observando este cenário, é quando me reporto aos primeiros anos de 

exercício na profissão, e tínhamos que ter uma balança (Toesa) na escola, mesmo 

que fosse emprestada e uma fita métrica colada em uma parede, para medir peso, 

altura e envergadura de todos os alunos que iam participar das aulas de educação 

física. O médico já não existia na escola, mas o exame médico era fornecido pelos 

postos de saúde, algumas escolas, através de seu diretor, conseguiam em 

determinados postos a condição de levar os alunos juntos, num momento único, 

para a execução dos exames, que determinavam quem estava “apto” e “não apto” a 

participar das aulas. 

Iniciávamos o ano letivo, trabalhando as sete famílias do Método Francês 

(marchar, correr, saltar, trepar, levantar e transportar, lançar e atacar/defender-se), 

de maneira gradual, evoluindo a dificuldade e a intensidade de acordo com a 

aquisição de melhor condição física, incluindo também, de maneira adaptada ao 

Método Francês, exercícios rítmicos, utilizando palmas, tambores e música 

(brinquedos cantados, aparelho de som), incluindo assim, o método ginástico 

denominado de Calistenia. 

Na literatura pesquisada, (MARINHO, 1953), o autor aponta vários 

significados para a palavra CALISTENIA, mas a que nos chamou bastante atenção 

foi a seguinte: “Coleção de preceitos ginásticos para uso das crianças”, que é posta 

por Laudelino Freire (“Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa”), o que 

nos deixa intrigado é a indicação somente para a criança, que é colocada nesse 

significado, já que o mesmo se aplica de forma eficiente e prazerosa tanto para 
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adolescentes quanto para adultos. O autor apresenta também outros significados 

interessantes, como por exemplo, quando fala que a palavra é de origem grega, 

onde Kallós = belo; sthenos = força; sufixo = ia, encontrado no “Dicionário 

Etmológico da Língua Portuguesa”, de Antenor Nascentes, e também Kalli-sthenes, 

encontrada no “Dictionnaire Grec-Fraçais” de A. Bailly. A tradução dessa palavra, 

segundo Wood, seria “cheio de vigor” ou “força harmônica” (MARINHO, 1953, 

p.264). O autor coloca outras definições que não apresentaremos por não 

considerarmos relevante. 

Na foto que segue, temos um exemplo de uma aula de ginástica militar 

executada com bastões com flexões de várias partes do corpo. 

 

 
 

 
 

 

 

Ao ver esta imagem, viajo no tempo e volto ao passado, quando relembro, 

enquanto aluno do antigo ginasial, as apresentações que o professor Antonio 

Wagner da Costa organizava para as comemorações do Colégio, eram aulas de 

calistenia executadas com grande número de alunos, 60 alunos em média. Recordo 

nitidamente de uma apresentação em que um de nossos colegas, Francisco 

Canindé, simulou um salto em uma piscina a partir do muro da quadra, pulando para 

trás do muro, em seguida, elevando a cabeça e sacudindo como se estivesse 

Imagem 07 – Aula de Calistenia 

             Fonte: www.dicasdesaúde 

http://www.dicasdesa%C3%BAde/
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tirando a água do cabelo e, na sequência, imita o nado de crawl ao longo do muro. 

Esta interpretação subjetiva foi a sensação da noite de apresentações. 

A calistenia era praticada pelos Gregos de maneira diferenciada da que é 

praticada na época que foi lançado o trabalho de Inezil Penna Marinho, e também na 

minha formação e atuação profissional inicial, eles (os gregos) “buscavam força 

harmoniosa através de exercícios corporais” (MARINHO, 1953, p.264) 

O trabalho com a Calistenia foi difundido na América do Sul, 

consequentemente no Brasil, pela Associação Cristã de Moços, instituição 

respeitada no mundo inteiro e que difundiu a nova ginástica em todos os 

continentes. Os objetivos da Calistenia são inúmeros, mas principalmente se 

agrupam em dois tipos, que são: Higiênicos e Educativos. 

O primeiro grupo está atrelado exatamente à ênfase que a sociedade vigente, 

na época, empregava aos cuidados com a saúde, a higiene e com a postura correta 

do corpo; e o segundo grupo está ligado diretamente à execução correta dos 

movimentos utilizados nas diversas atividades, nos trabalhos de equilíbrio e 

agilidade, desenvolvendo o controle neuro-muscular.  

A calistenia é composta em sua maioria de movimentos naturais, executados 

em ritmo que seja agradável aos participantes das sessões e que esteja compatível 

com o desenvolvimento fisiológico do grupo trabalhado.  

Concordamos com Wood, quando fala: 

 
 

Para isso, se encontra na Calistenia um tipo de atividade moderada que, 
graças à sua ordem e progressão, proporciona atividade a todas as regiões 
musculares e, ao mesmo tempo, estimula a função orgânica pelos 
intercâmbios que provoca, como pela ação mecânica que exerce a 
contração muscular sobre os órgãos da vida vegetativa. Sobre o sistema 
nervoso, exerce uma ação sedante pela eliminação de toxinas acumuladas 
que supõe o intercâmbio a que nos referimos e ao lógico descanso que se 
produz durante a execução dos exercícios pela distração que isso supõe 
para o cérebro (WOOD apud MARINHO, 1953, p.267). 
 
 
 

Uma sessão de calistenia, assim como no método francês, inicia-se com um 

aquecimento, geralmente uma marcha, trabalhando na parte principal os diversos 

grupos de exercício, finalizando com um volta à calma, com exercícios moderados. 
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O método discutido apresenta elementos instigantes à sua prática e uma 

forma prazerosa de execução, exatamente pela inclusão de forma explícita do ritmo 

na execução dos movimentos, através de instrumentos musicais, palmas ou 

aparelhos de som. Na imagem acima, observamos uma aula, aparentemente de 

Ginástica Aeróbica com um número significativo de participantes, em que é utilizado 

um sistema de som e são executados movimentos padronizados em determinados 

ritmos. No nosso entendimento, essa é uma aula de calistenia numa versão 

contemporânea. Queremos aqui esclarecer que esta ênfase dada aos métodos 

francês e calistênico se deve ao fato de ambos terem sido usados no início da nossa 

atuação profissional. 

Na execução prática dos exercícios, os métodos citados apresentam como 

característica a predominância de formas analíticas, ou seja, são fragmentados e 

trabalhados separadamente para depois juntar o todo, são divididos em oito grupos 

(exercícios de braços e pernas, exercícios para a região póstero-superior do tronco, 

para a região póstero-inferior do tronco, para a região lateral do tronco, exercícios de 

equilíbrio, exercícios abdominais, gerais de ombros e espáduas, saltos e corridas) e 

Imagem 08 – Aula de Calistenia usando música 

Fonte:http://profmargi.blogspot.com.br/2010/05/historia-da-educacao-fisica.html 

 

 

 

http://profmargi.blogspot.com.br/2010/05/historia-da-educacao-fisica.html
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são apresentados a mãos livres ou com pequenos aparelhos, facilitando a sessão 

das aulas e promovendo a ludicidade da prática corporal. 

Segundo o autor, essas características da calistenia têm origem na ginástica 

sueca. Esses exercícios junto com as famílias do Método Francês, auxiliados pela 

beleza da melodia existente nas músicas que eram usadas, ou na atenção 

dispendida no ritmo das palmas, ou ainda mais, quando eram usados instrumentos 

de percussão, muitas vezes, dependendo da criatividade do professor/instrutor e da 

disciplina, interesse, motivação e abnegação dos alunos, transformava uma simples 

sessão de aula em um espetáculo artístico de rara beleza.  

Esses trabalhos, executados por profissionais da área da Educação Física da 

cidade de Natal, que já buscavam formas de trabalho diferenciadas, meus colegas 

de profissão, eram apresentados em festivais e eventos organizados pela escola ou 

mesmo instituições específicas vinculadas a ginástica de apresentação ou 

competitiva, como a Federação Norteriograndense de Ginástica, que convidava os 

professores para apresentar seus trabalhos, executados com os alunos nas escolas, 

em eventos promovidos por esta instituição. Nesta época, minha dedicação se 

voltava para a educação física infantil (Recreação) e a natação; na qual trabalhava 

desde a iniciação, à natação competitiva, chegando a participar de competições 

oficiais pela Federação Aquática Norteriograndense (FAN), nos campeonatos 

estaduais, e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), nos 

campeonatos regionais e nacionais. 

O método francês e a calistenia, mesmo apresentando uma qualidade de 

execução dos movimentos considerada ideal para a época, eram tratados de forma 

mecânica e o corpo do aluno como um objeto e não sujeito do seu próprio 

conhecimento. Esse corpo objeto visto nas práticas corporais tem origem no 

pensamento cartesiano, no qual era visto apenas como partes de uma engrenagem 

que se articulavam entre si para apresentar um resultado condizente com o que se 

esperava de um estímulo externo, alheio a sua vontade. Sobre esse pensamento, 

Nóbrega (2000, p. 35) citando Descartes diz o seguinte: 

 
 

Para Descartes, o corpo está sujeito às leis do universo, por isso a sua 
fisiologia segue os mesmos princípios da mecânica, sendo um constante 
movimento das partículas do corpo. O corpo funciona como um autômato, 
as funções seguem a disposição dos seus órgãos, sem nenhum aspecto 
ligado à alma. 
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Correlacionando esse pensamento com as práticas corporais da época, 

práticas estas que infelizmente nos acompanham até hoje em muitas instituições de 

ensino, principalmente locais que têm como atrativo o ensino do esporte, percebe-se 

que, nessas práticas, o professor/instrutor se preocupa apenas em estimular a 

execução correta do movimento pretendido através de estímulos principalmente 

mecânicos, sem a preocupação com o sensível. Segundo Nóbrega (2000, p.41), 

“Nessa perspectiva, o corpo é visto como objeto a ser disciplinado, visando ao 

aprimoramento físico e moral das pessoas, à eficiência e à produtividade da 

sociedade industrial”. O corpo à disposição apenas de um comando externo, sem 

contextualização nem intencionalidades.  Segundo a autora, 

 

 

O aspecto mecanicista do movimento pode ser observado na Educação 
Física dentro dos Métodos Ginásticos e no Esporte de rendimento, onde o 
corpo é visto exatamente como uma máquina que executa movimentos ao 
comando de seu instrutor, reduzindo-se à objetividade, à busca da 
reprodução de padrões externos, na maioria das vezes, sem nenhuma 
significação para quem os realiza. (IDEM, 2000, p.41-42) 
 
 
 

A Calistenia, nas suas origens, recebeu influência de profissionais que se 

dedicaram a estudar e desenvolver o método cada qual na sua área e na sua 

maneira de ver e entender a atividade física. Destaca-se Catherine E. Beecher, que, 

em 1828, foi considerada a principal líder no movimento de educação feminina ao 

fundar uma escola que se tornou a mais famosa instituição feminina de educação 

superior. Em 1832, abriu outra escola e nas duas desenvolveu um sistema de 

calistenia para meninas, que consistia em exercícios com movimentos simples, 

acompanhados de música. A idéia dessa professora era que a educação física e a 

moral tinham igual importância que a intelectual (MARINHO, 1953). 

Já nessa época, alguns estudiosos colocavam a atividade física em um 

mesmo patamar de importância em relação às atividades intelectuais, embora fosse 

trabalhada de forma estanque e mecanizada, sem que os participantes adentrassem 

à construção do seu próprio conhecimento. 

Outro estudioso que também contribuiu de maneira emblemática para o 

desenvolvimento e difusão da calistenia, o professor e doutor em medicina Dio 

Lewis. O professor Lewis se preocupou em criar um sistema que atendesse o 

cidadão americano que mais precisava de atividade física, pois os jovens atletas já 
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se exercitavam nos treinamentos de baseboll e outras atividades atléticas. Seu 

sistema era dedicado ao “homem gordo, ao homem fraco ou enfermiço, aos jovens e 

às mulheres de todas as idades – as classes que mais necessitavam de treinamento 

físico” (IDEM). 

O estudioso citado, já naquela época, questionava a crença popular de que o 

indivíduo que possuía uma força acima da média era mais saudável e apresentava 

um bem estar ideal em detrimento dos outros indivíduos que não apresentavam 

essa força, como também que a ginástica só deveria ser ministrada para ginastas. 

Outro aspecto relevante nos seus questionamentos é que o jogo livre sem a 

supervisão e orientação do professor/instrutor, aplicado para as crianças, não 

desenvolveria corretamente as formas do corpo. 

 Aqui, abrimos um parêntese para comentar que, na década de 1980, com a 

efervescência da educação e consequentemente da educação física, apareceu uma 

metodologia de ensino denominada “Construtivismo”, baseada nos trabalhos e 

estudos de Jean Piaget. Piaget era Suíço, nascido na cidade de Neuchâtel, muito 

cedo se interessou por estudos na área das ciências, trabalhou como assistente do 

diretor do Museu de História Natural da sua cidade, isso aos 11 anos. Em 1915, 

concluiu sua graduação em Ciências Naturais, terminando o doutorado na mesma 

área em 1918, ele também se interessava por filosofia e passou toda sua vida a 

explicar a forma pela qual o homem atinge o conhecimento lógico-abstrato que o 

distingue das outras espécies animais. 

 Esse trabalho tem como meta principal deixar que as crianças, a partir de  

condições oferecidas pelo professor, consigam meios para construir seu próprio 

conhecimento na relação com seus pares, material disponível e o meio físico em seu 

entorno, mas, principalmente com a mediação efetiva do professor. Mesmo tendo 

uma aceitação positiva, alcançando grande sucesso nas instituições de ensino 

principalmente aquelas que trabalhavam com educação infantil (e sabemos que 

muitas destas instituições ainda utilizam esta proposta nos dias atuais), com muita 

competência, mas tal proposta não foi entendida por alguns profissionais da 

educação, eles achavam que a proposta “Construtivista” consistia em entregar o 

material que deveria ser usado na aula e deixar os alunos soltos sem orientações. 

Dessa maneira, o trabalho transformou-se num espontaneísmo, ficando os alunos 

perdidos, sem um direcionamento, executando as tarefas como e quando eles 
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resolvessem, trabalho esse que perdura em muitas escolas até a 

contemporaneidade e que já era questionado àquela época pelo professor Lewis. 

Ele também, já na calistenia, questionava o trabalho de aptidão física militar e 

o treinamento de desportos atléticos, pois acreditava que os mesmos desenvolviam 

o corpo de forma desigual, sobrecarregando algumas partes em detrimento de 

outras.  

Neste sentido, em qualquer método utilizado pelo professor, não 

questionamos apenas o problema da sobrecarga, mas também o treinamento de 

qualquer desporto competitivo, que venha acompanhado de uma carga de 

cobranças muito intensa e uma exigência da capacidade física exagerada, 

principalmente em crianças e adolescentes, caracterizando o polêmico “Treinamento 

Precoce” tão comum na nossa região, principalmente no esporte Natação. . A 

professora Suraya Darido e o professor Fernando K. Farinha, em um artigo para a 

revista Motriz, dizem o seguinte: 

 
 

Quer em congressos, simpósios ou encontros, ou mesmo na literatura da 
área, existe um grande conflito em relação a idade de início do treinamento 
de esportes, de uma maneira geral. Argumentos como; se a criança 
começar cedo ela vai se cansar cedo, ou ao contrario, quanto mais cedo ela 
iniciar no treinamento melhor serão os seus resultados, são duas posições 
antagônicas, que frequentam as discussões na área de educação física e 
esportes (1995, p.59). 
 
 

 

O esporte Natação é bastante praticado no Brasil e em nossa região, com um 

número cada vez maior de escolas especializadas e clubes, o que leva os 

profissionais responsáveis pela Natação, em busca de notoriedade e manutenção de 

seus empregos, a empreender treinamentos de alto rendimento para crianças de 

pouca idade, caracterizando assim a especialização precoce. Este assunto é 

bastante polêmico em relação à idade para se começar o treinamento de esportes. 

Os autores mencionados anteriormente falam o seguinte: 

 

 
Especialização precoce é mais complexa porque envolve além dos 
aspectos biológicos e ambientais, a questão do contexto sócio-cultural. 
Incluídos neste contexto estão representantes de vários segmentos da 
sociedade, como técnicos, professores e dirigentes representando o 
mercado de trabalho, empresas que vendem produtos relacionados ao 
esporte, além dos pais dos alunos que frequentemente, projetam nos seus 
filhos a solução dos seus próprios anseios. (IDEM, p.60) 
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Concordamos com esse pensamento, principalmente em relação aos pais, 

quando tentam exigir que os filhos participem de treinamentos, cada vez mais fortes.  

Entendemos que o trabalho precisa ser desenvolvido de acordo com a capacidade 

fisiológica dos alunos e que seja acompanhado de ludicidade. Segundo o professor: 

 

 

Os exercícios devem ser acompanhados de música ou, se não for possível, 
um tambor pode marcar o ritmo. Ele não via a razão pela qual, homens e 
mulheres não pudessem estar juntos na mesma aula de ginástica, 
acrescentando a sociabilidade ao prazer da ginástica. Os exercícios devem 
ser feitos com tal velocidade que deve aumentar o ritmo das batidas do 
coração e da respiração (LEWIS apud MARINHO, 1953, p.266). 
 
 
 

Alguns problemas ainda rondam e assombram a nossa prática da educação 

física, como por exemplo, entregar o material que vai ser usado na aula de 

educação física, principalmente bolas, e deixar os alunos livres para executar as 

tarefas sem nenhuma mediação do professor, o famoso “rola a bola” 

(espontaneísmo). “A prática de dar a bola é bastante condenável, pois se 

desconsidera a importância dos procedimentos pedagógicos dos professores” 

(DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007, p.14), e a divisão das turmas pelo gênero 

masculino e feminino, pois acreditava-se que existiam exercícios específicos para 

homens e específicos para mulheres. Essas questões já eram colocadas em 

“cheque” àquela época, mas infelizmente alguns profissionais da área ainda 

resistem às mudanças de paradigma e continuam com as mesmas práticas. 

É importante registrar que os ensinamentos recebidos na formação inicial 

foram passados de maneira bastante competente, os professores bem 

fundamentados naquilo que se propunham a ensinar, deixando os futuros 

profissionais da Educação Física com conhecimentos técnicos suficientes para 

lecionar uma aula de acordo com os métodos ginásticos e com as técnicas 

específicas dos esportes de maior relevância na época, como exemplo: o futebol, o 

voleibol, o basquetebol, o handebol, a natação, a ginástica olímpica e outros, mas 

sempre no paradigma tecnicista com a concepção de corpo fragmentado, o que me 

inquietava, pois sentia que a Educação Física era mais que um simples movimento 

mecânico em busca de uma eficiência nas ações. 

Assim como explicita a epígrafe deste capítulo, a carreira docente apresenta 

várias fases ou ciclos diferenciados ao longo da trajetória e pode acontecer em 
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tempos distintos, dependendo das vivências de cada indivíduo e são nomeados 

nesta ordem: Entrada na Carreira, Fase de Estabilização, Fase de Diversificação, 

Pôr-se em Questão, Serenidade e Distanciamento Afetivo, Conservantismo e 

Lamentações e o Desinvestimento (HUBERMAN, 1995, p.39-46). Temos autores, 

que citaremos a seguir, que diferem um pouco nessa nomenclatura, usando a 

seguinte: Ciclo de entrada na carreira, Ciclo de consolidação das competências 

profissionais na carreira, Ciclo de afirmação e diversificação na carreira, Ciclo de 

renovação na carreira e Ciclo de maturidade na carreira (FARIAS; NASCIMENTO, 

2012, p.62). 

Esse início das intervenções profissionais, especificado como Entrada na 

Carreira, na qual todos os desafios se apresentam de forma inesperada e são 

esperados com ansiedade, corresponde a uma fase que é permeada pelos 

ensinamentos oriundos da formação inicial, não havendo muitas alternativas a não 

ser aplicar o que nos foi passado na graduação, mas com a perspectiva de buscar 

novos conhecimentos e novas formas de intervenções e investigações 

pedagógicas.Tentando responder positivamente aos três questionamentos que 

fizemos no início desta dissertação, em relação à forma de aplicação mecanicista da 

Educação Física escolar, nas instituições educativas. Nessa fase, quando se 

adentra numa determinada carreira, especificamente na carreira docente, deparamo-

nos com inúmeras dificuldades que na maioria das vezes nos parecem 

intransponíveis, mas nos adaptamos e tentamos resolver os problemas com o 

objetivo de sobreviver na carreira a qual escolhemos. Essa sobrevivência está 

intimamente ligada ao aspecto da descoberta e são experimentadas de maneira 

concomitante, e o aspecto da descoberta é o que ampara o aspecto da 

sobrevivência pelo estímulo do desafio, no qual o profissional docente busca 

resolvê-los, confrontando e enfrentando a complexidade das ações profissionais 

iniciais, tais como, 

 

 

O tatear constante, a preocupação consigo próprio, a distância entre os 
ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a fragmentação do 
trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação 
pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações 
demasiado íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos que 
criam problemas, com material inadequado e outros. (HUBERMAN, 1995, 
p.39) 
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Mas existem profissionais com perfis que vivenciam esta etapa de forma 

diferenciada, muitas vezes utilizando as duas fases, porém, experimentando-as 

separadamente: ou só sobrevivência, ou só descoberta. Também existem perfis com 

outras características. Segundo o autor, 

 

 

[...] ou de perfis com outras características: a indiferença ou o quanto-pior-
melhor (aqueles que escolhem a profissão a contragosto ou 
provisoriamente), a serenidade (aqueles que têm já muita experiência), a 
frustração (aqueles que se apresentam com um caderno de encargos 
ingratos ou inadequado, tendo em atenção a formação ou a motivação 
iniciais. (IDEM, p.39) 
 
 
 

Mesmo estando consciente desses diversos problemas, que põem a vida em 

desequilíbrio, o profissional que escolheu a carreira por convicção sente-se motivado 

a buscar novas descobertas, satisfeito em enfrentar novos desafios, entusiasmado 

em se colocar numa posição de responsabilidade, tendo que responder pelos 

acontecimentos; de preferência positivos, de um grupo de pessoas que vão tê-lo 

como espelho, nas próximas etapas da vida e também ocupar um espaço dentro de 

um grupo de colegas que tem tarefas semelhantes. 

Todos esses problemas abarcados pelo tema geral “exploração”, são 

considerados uma fase na formação docente, que move o profissional em busca de 

“ferramentas” que proporcionem a resolução de problemas que se apresentam nas 

situações em que a educação física escolar é tratada como simples objeto de 

repetições. Dando sequência neste caminhar, o profissional mergulha numa etapa 

designada de estádio do “comprometimento definitivo” ou da “estabilização” e da 

“tomada de responsabilidades” (HUBERMANN, 1995). Ou também, essa etapa pode 

ser denominada de “ciclo de consolidação das competências profissionais na 

carreira”. Nela, os responsáveis pelas ações pedagógicas buscam em fontes 

diversificadas adquirir conhecimentos para consubstanciar seu exercício profissional. 

Nesse caso, acontece a constatação, que os conhecimentos adquiridos na formação 

inicial, por si só, não são suficientes para uma prática consistente, exigindo a 

participação do profissional em questão, em “programas de formação continuada e 

em cursos de atualização na área específica de atuação como também de formação 

geral, dando condições de gerir a prática docente” (FARIAS; NASCIMENTO, 2012, 

p.72). 
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Nesse momento da carreira, o profissional inicia a construção de sua 

identidade, escolhendo que caminhos irá seguir durante sua permanência na 

atividade docente, que poderá ser de forma definitiva, levando a uma afirmação do 

eu como profissional da área, ou ocorrer uma desistência durante o percurso. 

Apesar de todas as inseguranças que me preocupavam nesse início de carreira, 

ocasionadas pelos desafios que se apresentavam e a falta de uma base teórica 

consistente, resolvi que aquela era minha missão, e que a carreira docente fazia 

parte da minha vida desde a época de atleta. Reporto-me aqui à década de 1970, ao 

Serviço Social da Indústria (SESI), quando, na condição de atleta de voleibol e 

ginástica olímpica, dava aulas nas colônias de férias apenas com os conhecimentos 

aprendidos nos treinos e só isso não me fazia satisfeito, portanto precisava investir 

em minha formação continuada e seguir em frente. Nesta fase, ocorre a valorização 

profissional devido à segurança já apresentada pelo docente. Concordamos com os 

autores supracitados, quando enfatizam que, “Pela experiência acumulada e pelos 

saberes adquiridos, os professores compreendem melhor sua profissão, conseguem 

diversificar sua prática pedagógica e se sentem mais valorizados por seus pares” 

(IDEM). 

Os profissionais docentes que se encontram nessa fase aqui mencionada 

reestruturam as competências oriundas dos problemas visualizados na prática 

diária, e que são resolvidos de acordo com as necessidades do contexto, e 

ressignificam as competências da formação inicial de acordo com o que acreditam 

que esteja correto no exercício docente, que poderá ser confirmado ou não nos 

ciclos posteriores. Segundo Huberman, a fase de Estabilização consiste no seguinte: 

 
 

Em termos gerais, trata-se, a um tempo, de uma escolha subjectiva 
(comprometer-se definitivamente) e de um acto administrativo (a nomeação 
oficial). Num dado momento, as pessoas, “passam a ser” professores, quer 
aos seus olhos, quer aos olhos dos outros, sem necessariamente ter de ser 
por toda a vida, mas, ainda assim, por um período de 8 a 10 anos, no 
mínimo (HUBERMAN, 1995, p.40). 
 
 
 

Nessa fase da minha carreira docente, a grande preocupação era exatamente 

definir que identidade assumir, que caminhos deveria trilhar, já que eu vinha de 

experiências de caráter estritamente tecnicista, tanto como atleta de Ginástica 

Olímpica e Voleibol, como profissionalmente, tendo feito o curso técnico em 



65 
 

Mineração e dois anos da graduação de Geologia. Nessa fase, já sentia 

profundamente a necessidade de ir além das técnicas dos movimentos das práticas 

corporais oferecidas na formação inicial e me emocionava bastante quando 

conseguia, de maneira intuitiva, que meus alunos me proporcionassem respostas 

vindas de diálogos ocorridos no decorrer das aulas, quando essas respostas 

surgiam do próprio entendimento deles em função das minhas mediações. Entendia 

também, que aquelas respostas não eram definitivas, pois o aprendizado está 

sempre em movimento ou inacabado, como o próprio ser humano. Segundo Freire 

(1996, p.59), “Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da 

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens 

o inacabamento se tornou consciente”.  

Em contra partida, emocionava-me também negativamente quando percebia 

que a minha intervenção não agradava a algum aluno, percebia-me perguntando a 

mim mesmo o porquê da aula não ter agradado a todos, chegando inclusive a ter 

insônia, como também chegar ao ponto de aparecer uma dermatite no dorso da mão 

esquerda que perdurou por dois anos. Eu percebia que minhas atitudes em sala, 

fossem simpáticas ou não, deixaria algum resquício naqueles educandos e isso me 

preocupava. Corroboro com o pensamento de Freire (1996, p.66), quando expressa, 

 
 

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, 
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida 
e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das 
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos 
sem deixar sua marca. 
 

 

Revendo esse pensamento percebo atualmente que já naquela época eu 

precisava ir além de ser um simples professor, sentia que trabalhar com pessoas, 

especialmente crianças, não se resumia apenas a estar preparado com conteúdos 

específicos da área em questão, precisava-se de muito mais, de um sentimento 

poderoso que nos impulsionasse em busca do novo: o amor. O amor que sentia pela 

missão que resolvi abraçar. Portanto, não queria ser apenas um professor, queria 

mergulhar mais profundamente na essência dos meus alunos, fazê-los descobrir 

caminhos pelo seu próprio entendimento, enxergar seus limites e a possibilidade ou 

não de superá-los, na verdade, mesmo sem o conhecimento efetivo do que estava 

procurando, eu queria ser um EDUCADOR.  
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Busco, nas palavras de Rubem Alves (1989, p. 11-12), entender um pouco 

mais sobre o ofício de ensinar, quando nos convida a refletir sobre as diferenças 

entre educador e professor. Questiona o grande mestre: 

 
 

Educadores, onde estão? Em que covas terão se escondido? Professores, 
há aos milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se define por 
dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E 
toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. 
 
 
 

Preocupado com as intervenções pedagógicas que tinham como base teórica 

os ensinamentos que foram apreendidos na formação inicial, tinha como princípio a 

mecanização do movimento, situação que me incomodava substancialmente, pois 

acreditava que a prática da Educação Física poderia nos possibilitar muito mais 

experiências significativas do que um simples adestramento de movimentos. No 

fervor destes pensamentos, parti em busca de percorrer novos caminhos, sobrevoar 

novos horizontes e mergulhar profundamente em oceanos, que oferecesse pistas de 

respostas às minhas inquietações, continuando assim a fase de estabilização ou 

ciclo de consolidação das competências profissionais na carreira e indo em busca da 

diversificação ou ciclo de afirmação na carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 
 

• FORMAÇÃO CONTINUADA E RUPTURA 
EPISTEMOLÓGICA: O despertar para outra 
concepção de corpo e Educação Física 
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CAPÍTULO II 
 
FORMAÇÃO CONTINUADA E RUPTURA EPISTEMOLÓGICA: O DESPERTAR 
PARA OUTRA CONCEPÇÃO DE CORPO E DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
Motivado por minhas inquietações e pela necessidade de fundamentar com 

maior consistência e autoridade minhas intervenções pedagógicas, procurei a partir 

de então participar de todos os tipos de encontros pedagógicos (seminários, cursos, 

congressos e outros), que me proporcionassem a aquisição desses conhecimentos 

tão necessários e importantes para a execução de um trabalho considerado 

coerente. Por uma feliz coincidência, estava em um Congresso de Educação Física, 

promovido pela Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, em 

janeiro de 1983, participando de um curso de voleibol e outro de dança, quando, 

numa das aulas de dança, conheci um professor que estava assistindo a aula da 

arquibancada. Ao saber que eu era de Natal, ele aproximou-se e falou que estava 

vindo ministrar um curso de aperfeiçoamento, de 40 horas, sobre Consciência 

Corporal e Profissional aqui na cidade, promovido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, através do Departamento de Educação Física. 

 

 

 
   Fonte:festivaldedança.com.br 

Imagem 09 – Foto do prof. Edson Claro 
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O professor em questão era o Professor Dr. Edson César Ferreira Claro, cuja 

foto se encontra acima, para fornecer ao leitor uma identificação mais precisa. 

Nesse curso ministrado pelo professor Edson, foi apresentada, de forma rápida, uma 

nova perspectiva para uma atuação pedagógica mais consciente, no sentido de 

proporcionar uma educação, consequentemente uma Educação Física, mais global 

para os seus praticantes, com atividades (intervenções pedagógicas) que 

proporcionassem aos alunos uma tomada de consciência do seu próprio corpo e a 

relação dele com os materiais utilizados, seus pares e o meio, fazendo uso 

principalmente de atividades alternativas de sensibilização, como exemplo: a 

automassagem, o relaxamento induzido, a sensopercepção com bolas de tênis e 

varetas de bambus, a massagem em duplas, exercícios de bioenergética e outras 

atividades rítmicas com trabalhos de soltura da cintura escapular e pélvica, e 

atividades direcionadas ao desenvolvimento psicomotor; com sessões de 

alongamento, flexibilidade, tonicidade muscular, resistência localizada e força. 

 Nesse curso, o que teve bastante relevância foi o despertar dos diversos 

profissionais da Educação Física que participaram e tiveram a oportunidade de 

vislumbrar uma nova perspectiva para as intervenções pedagógicas, diferentemente 

das que foram vivenciadas na formação inicial e que vigoravam até o presente 

momento de forma hegemônica. Também tivemos oportunidade de encontrar e 

conviver com profissionais oriundos das mais diversas especialidades e que 

atuavam em locais com as mais variadas características e dificuldades dentro das 

escolas, academias e clubes da cidade de Natal, mas com um ponto em comum: 

descobrir condições e informações teórico-práticas, principalmente uma teoria que 

fundamentasse a prática de maneira consistente, pois a experiência prática 

diversificada se apresentava como o ponto forte de todos os participantes do curso. 

Ao final do curso, todos voltaram a seus afazeres cotidianos, incomodados e 

ansiosos na expectativa de como iriam iniciar a aplicação daquela nova proposta, 

pois já existia uma prática culturalmente cristalizada e seria difícil, mas desafiador, 

vencer essa barreira, no entanto, apresentava-se instigante a ideia de buscar 

soluções para essa situação conflitante. Como o curso foi de aperfeiçoamento, 

apenas quarenta horas, as disciplinas foram repassadas de forma superficial, as 

práticas corporais, bastante rápidas. Ficou então a expectativa de como aprofundar 

essa proposta. Alguns buscaram esse aprofundamento nos livros, revistas, 

encontros pedagógicos e cursos; particularmente, procurei participar de todos os 
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eventos que me possibilitassem enriquecer minha atuação profissional, mas o que 

realmente consolidou essa perspectiva de aprofundamento, nessa proposta, foi a 

realização de um curso de aperfeiçoamento de 180 horas, no Método Dança-

Educação Física (MDEF), no ano de 1985, promovido pelo Departamento de 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os participantes 

do curso anterior e outros que não tinham vivenciado conseguiram mergulhar 

profundamente na proposta e perceber a amplitude do que estava sendo colocado 

Isto tudo provocava um misto de medo, ansiedade e vontade de seguir em frente, 

buscando conhecimentos e aplicando-os nas ações, ampliando e confirmando a 

visão de todos que pretendiam quebrar a barreira do trabalho existente e para então 

surgir uma Educação Física mais humana, mais global. 

A riqueza e o sucesso desse curso se devem em grande parte à diversidade 

das áreas de atuação dos profissionais participantes, pois, embora todos tivessem 

formação em Educação Física, as especialidades na atuação de cada um, de um 

modo geral, eram diferentes, o que entusiasmou o responsável pelo curso. 

 Segundo as palavras do coordenador e ministrante: 

 

 

[...] tive oportunidade de conviver com profissionais locais que possibilitaram 
um altíssimo nível de interdisciplinaridade, reconhecido pelos participantes 
do curso, o que me fortaleceu em muito, a ideia de que o encontro de 
profissionais responsáveis não tem fronteiras, falta apenas estímulo 
positivo, reconhecimento e respeito (CLARO, 1988, p.262). 
 
 
 

 Diante dessa realidade multidisciplinar, proporcionada pelas diversas 

atuações dos participantes em seus locais de trabalho, trazidas e discutidas nas 

aulas do curso, houve uma riqueza de intercâmbio muito grande, proporcionando 

então uma visão abrangente do panorama da Educação Física na cidade de Natal. 

Neste curso, foi apresentada, pelo professor Edson Claro, a proposta geral do 

Método Dança Educação Física, que vinha sendo trabalhada desde meados da 

década de 1970. Essa proposta se encontra discriminada no livro cuja imagem está 

posta abaixo, que foi lançado no ano de 1988. 
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Durante o curso, a partir das análises feitas diante dos assuntos que eram 

discutidos nas aulas, sobre o método dança educação-física, vimos que a 

psicomotricidade, que já estava consolidada a nível de reeducação na área da 

psicologia e estava sendo introduzida na educação, estava sendo adaptada pelo 

estudioso francês Jean Le Boulch para a educação física, sendo denominada de 

Psicocinética, a qual inseria o fenômeno do movimento global ao invés do simples 

exercício de reeducação psicomotora. Dentro dessa visão é que nos foi dado 

condições para discutir as relações da nossa prática numa perspectiva mais 

humana. 

Aqui é importante enfatizar que a relação com os métodos ginásticos 

europeus, a concepção de corpo fragmentado, movimentos mecanizados e a visão 

do homem como objeto começam a se diluir até desaparecer, com a inclusão de 

novos olhares nas intervenções pedagógicas. Esses olhares e essas novas 

intervenções são oriundas principalmente da psicomotricidade que enxerga o ser 

humano como uma unidade indivisível, em que o soma (corpo) e a psique 

(inteligência) formam uma unidade inseparável. “A Psicomotricidade, como ciência 

da educação, enfoca esta unidade educando o movimento, ao mesmo tempo, que 

põe em jogo as funções intelectivas” (COSTALLAT, 1985, p.1). Segundo esse 

     Imagem 10 – Livro do Método Dança-Educação Física 

Fonte: www.produto.mercadolivre.com.br 

 

http://www.produto.mercadolivre.com.br/
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enfoque, o ser humano apresenta características peculiares e sua motricidade é 

composta de significações e não está atrelada ao comando de uma psique que 

habita o interior do cérebro. Concordamos que, 

 

 

O corpo não é uma máquina posta em movimento [...]. A simples descrição 
e a exposição formal são insuficientes para explicar a problemática 
comportamental atinente ao movimento. Nem o dualismo metódico 
psicofisiológico serve para equacionar a inumeralidade de significações do 
movimento (FONSECA, 1983, p.10). 

 

 

No âmbito desse enfoque, verificou-se que as ciências biológicas não tinham 

condições por si de explicar a complexidade dos movimentos nem de verificar sua 

totalidade, através dos elementos que o compõem. “Facilmente se percebe que 

também o movimento global do ser humano não pode ser explicado através dos 

ossos, das articulações e dos músculos” (IDEM). 

O Método Dança-Educação Física também se preocupava com a 

integralidade desse ser e percebia que na formação dos profissionais que atuavam 

na educação física e também na dança existia um direcionamento excessivo, ou 

para os métodos ortodoxos ou para os alternativos, não existindo entre eles uma 

conscientização para um trabalho em equilíbrio, tão necessário para um 

desenvolvimento global. Segundo Claro (1988, p.25),  

 

 

É importante esclarecer a existência dos vários caminhos possíveis de 
formação, mas esbarra-se num grande problema que é o conceito de 
“conscientização”. Uma postura crítica e consciente implica a 
interdisciplinaridade de várias áreas, com consequente desprezo do 
ecletismo, para que se consiga formar, informar e facilitar a aquisição de 
senso crítico na postura profissional. 

 

 

Complementando essa visão de enxergar como possível uma Educação 

Física mais global, o ser humano é visto como uma totalidade e não fragmentado em 

pedaços que se sobrepõem para formar um todo. A natação numa perspectiva 

Global Estrutural-Funcional utiliza o movimento humano, entendendo que o ato 

motor emerge de uma totalidade do organismo, portanto uma ferramenta importante 

para estimular o desenvolvimento na sua integralidade. 
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A natação, baseada no conhecimento da psicomotricidade humana, deve-se 
dirigir a uma formação fundamental em que a racionalização do movimento 
não iniba a criatividade, a espontaneidade, a liberdade do movimento e a 
sua significação e sentido (ESCOBAR; BURKHARTD, 1985, p.1). 
 
 

Esse salto qualitativo culminou caracterizando uma cisão de um movimento  

hegemônico, no caso o tecnicista, adentrando num outro mais humanista, no qual o 

homem é convidado a pensar e repensar suas ações, através principalmente de 

atividades que estimulem a sensibilização, promovendo com mais ênfase a 

consciência corporal. Nessa separação, em que se abandona um princípio científico 

por outro, configura-se uma ruptura epistemológica. Esse termo, na visão do censo 

comum, significa a quebra de alguma ação ou algo material. Segundo Janeira (2013, 

p.2) 

 

O termo ruptura é um daqueles que se pode aplicar em zonas muito 
diferentes e variadas. Assim, fala-se da ruptura de uma artéria, da ruptura 
de um eixo, da ruptura de um equilíbrio, da ruptura de um tom, da ruptura 
de um casamento, da ruptura de um contrato, etc. 

 

 

Portanto entendemos que ao abandonar uma metodologia de trabalho de 

forma gradual, quebrando os laços entre as ações, entendemos que o termo ruptura 

é definido como “Fenômeno de separação brusca que cria uma interrupção com o 

fenômeno anterior, de tal modo que se gera entre eles uma separação-oposição” 

(IDEM, p.3). 

Refletir e registrar minha experiência profissional a partir dos estudos do 

Método Dança Educação Física, da Psicomotricidade/psicocinética e do Método 

Global Estrutural-Funcional é, no mínimo, reviver emocionalmente um marco 

situacional da minha atuação docente e de mudança de vida pessoal e profissional, 

considerando os questionamentos que fiz, no início deste trabalho, quando me 

sentia incomodado com o tipo de trabalho que era desenvolvido com os métodos 

ginásticos europeus e a falta de segurança em fundamentos teóricos que 

oferecessem base para uma prática diferenciada. 

 O Método Dança-Educação Física, criado pelo professor Dr. Edson César 

Ferreira Claro em meados dos anos setenta, tentando se consolidar na década de 

1980, trouxe para os profissionais da educação física, da dança e das artes em geral 

da cidade do Natal/RN uma significativa transformação, na forma de ser e estar no 
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mundo, uma vez que possibilitou a perspectiva de trabalhar o corpo, não de forma 

mecânica e fragmentada, mas de maneira consciente, respeitando os limites, as 

emoções, os desejos, os sonhos e as possibilidades inerentes a cada sujeito. Para 

muitos profissionais, eu inclusive, foi o despertar para valorizar e conhecer mais seu 

próprio corpo, dotado de sensibilidade e movimento, possibilitando a condição de 

respeitar com mais propriedade, o corpo do outro (aluno, atleta, outros). 

A aproximação com o Método Dança Educação Física se deu a partir da 

participação nos cursos Consciência Corporal e Profissional, desenvolvidos e 

ministrados pelo estudioso e criador do método, professor Dr. Edson César Ferreira 

Claro no ano de 1985. 

A vivência experimentada, no parâmetro teórico-prático, com o Método 

Dança-Educação Física, possibilitou em mim, e acredito que em todos os 

profissionais que participaram dos cursos, uma tomada de consciência, a qual 

indicava que era preciso ir em busca de teorias em outras áreas, para legitimar a 

educação física, buscando desenvolver na práxis pedagógica uma maior valorização 

das atividades práticas, pautada no agir-pensar.  

Tais atividades fugiam aos padrões tradicionalmente aplicados nas aulas de 

Educação Física escolar, e, no meu caso em particular, nas aulas e treinos de 

natação ministrados no ensino fundamental e médio em uma instituição de ensino 

privado, nas aulas de natação para portadores de deficiência, trabalho desenvolvido 

pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, tendo como local de prática a 

Escola de Natação Tutubarão. Essas aulas de natação eram planejadas segundo a 

perspectiva Global Estrutural-Funcional, na qual o aprendizado acontece através de 

esquemas de assimilação específicos do meio aquático que leve em consideração o 

domínio por parte do participante, da estrutura da respiração, da equilibração, da 

propulsão e da interação com os diversos materiais utilizados, com os companheiros 

e o meio circundante. Escobar; Burkhardt (1985, p.2) alertam o seguinte: 

 

 

A problemática levantada por estas constantes torna os esquemas de 
assimilação exclusivos do meio aquático. O equilíbrio se processa em 
dependência da diminuição da ação da gravidade, da horizontalidade do 
corpo, e da perda dos apoios plantares, que no meio terrestre são 
essenciais ao equilíbrio vertical. A respiração de domínio nasal, mero 
reflexo na terra, é solicitada na água de forma consciente e ativa na 
expiração com predomínio oral, além da inspiração breve e do controle da 
glote. A propulsão terrestre, de pernas motoras e braços equilibradores, 
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com apoios fixos e sólidos ao solo e fraca resistência do ar, encontra no 
meio aquático, apoios fugidios e um grau de resistência notável a ser 
vencido pelos braços, agora essencialmente propulsores; também por esta 
singularidade as pernas assumem a responsabilidade do equilíbrio e, em 
menor grau, da propulsão. 

 

 

Analisando o que está colocado, faço um contraponto com a formação inicial 

quando, nas aulas de natação, apesar da competência do professor, os movimentos 

para aprender qualquer nado eram executados de forma fragmentada. 

Apresentamos, como exemplo, um dos trabalhos para propulsão de braço: 

 

 

Batimento de pernas com prancha em meia tomada e execução do 
movimento alternado dos braços, ficando um sobre a prancha enquanto o 
outro dá a braçada; a inspiração é executada durante o movimento do outro 
braço e a expiração é executada dentro d’água no movimento do braço 
oposto à inspiração. Em cada movimento, um dos braços é colocado sobre 
a prancha. Assim imitamos o nado completo (MACHADO, 1978, p.32). 

 

  

Observando a citação, verificamos que as fundamentações teóricas da época 

apontavam para uma prática repetitiva, fragmentada e imitativa que estava sendo 

questionada pelo professor/pesquisador. 

No trabalho com Educação Física Infantil, desenvolvido na Secretaria 

Municipal de Educação, tendo como clientela e local de aplicação a Escola Municipal 

Professor Zuza, tinha como base teórica fundamental a 

Psicomotricidade/Psicocinética e o Método Dança-Educação Física, tornando-se, na 

época, uma proposta ousada e inovadora. 

A partir desses estudos, passamos a observar com mais atenção e 

amorosidade o movimento corporal do aluno nas ações específicas em alguma 

prática e do indivíduo de um modo geral, em que o andar, o correr, o saltar, saltitar, 

arremessar, atacar/defender, o nadar e outros, não eram mais vistos e vivenciados 

apenas para promover um desenvolvimento fisiológico, nem o corpo visto “como 

uma máquina a ser manipulada” (SOARES, 2006, p.113) e aplicados de maneira 

mecanicista como visualizado no Método Francês e na Calistenia, e sim provocando 

uma ação pensada, refletida e executada com prazer e espontaneidade. 

 Neste momento, ao escrever estas palavras, rememoro com saudosismo as 

atividades que participava como aluno da Escola Municipal Apolinário Barbosa, 
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localizada na praia de Pirangi do Norte, quando se reunia um grupo de amigos que 

estudavam na mesma escola e partiam em busca de frutos silvestres para serem 

consumidos em casa junto com os familiares; no percurso, aconteciam várias 

atividades que faziam parte da cultura local, como exemplo, a corrida de cavalo de 

pau, que consistia em montar um cabo de vassoura ou outra madeira qualquer e 

fantasiar que estava sobre um cavalo, estabelecendo desafios. Outra brincadeira 

comum era “o tica” executado sobre as árvores, que consistia em se escolher quem 

era o tica que ficava no solo, geralmente encostado no tronco da árvore, enquanto 

os demais subiam e no momento que se dava um sinal, normalmente um assovio, o 

tica subia na árvore, tentado ticar os que tinham subido antes.  

Hoje percebo que era uma atividade perigosa, pois alguém poderia cair e se 

machucar, mas ao mesmo tempo muito divertida e que colocava em ação um 

potencial de movimento utilizado na cultura local e executado com prazer. Para 

colher os frutos, que era o propósito principal, muitas vezes era preciso atravessar 

os rios que cortam o município e para isso é necessário o ato de nadar. 

 

 

 

 

 

Quando consideramos o ato de nadar apenas como a aquisição dos 

movimentos específicos dos nados competitivos, entendemos o seguinte: 

Imagem 11 – Rio que divide Pirangi do Norte e Pirangi do Sul 

Fonte: www.g1.globo.com 

 

http://www.g1.globo.com/
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Quando os componentes educativos da aprendizagem da natação não são 
reconhecidos, aprender a nadar se limita ao domínio técnico dos quatro 
estilos de nado, orientação que parece predominar na maioria das 
concepções de ensino de natação (FERNANDES; LOBO DA COSTA, 2006, 
p.8). 
 

 

Concordamos com a citação porque nenhum componente desses grupos 

tinha acesso a esses conhecimentos técnicos, no entanto descobriam meios, de 

acordo com o potencial e vivência de cada um, para conseguir atravessar os rios; 

podia ser flutuando (boiando) em decúbito dorsal (barriga para cima), utilizando a 

correnteza do rio como força propulsora, segurando um tronco de árvore e 

movimentando as pernas, direcionando o tronco para a margem oposta ou mesmo 

utilizando os vasilhames que eram usados para colocar os frutos, latas de tinta ou 

qualquer vasilha de alumínio que eram seguras nas laterais, e se movimentava as 

pernas do mesmo modo como se fazia com o tronco, conseguindo-se assim 

alcançar a margem oposta. Assim, concordamos que 

 

 

A natação passa a ser compreendida como a adaptação do homem ao 
elemento agua, feita através de todas as formas de movimento “junto com”, 
“sobre” e “sob” a água, que produzem sustentação do corpo para o controle 
respiratório e a propulsão para o deslocamento. Essa adaptação deve 
englobar o domínio de todas as possibilidades de movimento no meio 
liquido. (IDEM, p.9) 
 
 
 

A imagem 11 é de um dos rios que costumávamos atravessar nas nossas 

aventuras infantis e que divide os Distritos de Pirangi do Norte de Pirangi do Sul. 

Voltando à Psicomotricidade e ao Método Dança-Educação Física, a técnica 

empregada na execução dos movimentos incorporou uma intencionalidade e os 

resultados passaram a ser mais precisos, graciosos e eficientes, apresentando uma 

dinâmica de acordo com a necessidade exigida na ação. Assim os alunos já eram 

capazes de criar e recriar outros níveis de movimento, descobrir soluções em 

patamares mais complexos e respeitar os limites de suas próprias capacidades em 

função das propostas de trabalho nas ações motoras evidenciadas. 

No início deste estudo, mencionei que o trabalho realizado de forma 

mecanicista, utilizando apoios materiais, considerados apoios falsos, são materiais 

que dão a falsa impressão de segurança ao praticante, como bóias, pranchas, 
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pullbol e a própria borda da piscina, isto na natação; como também, o trabalho de 

ordem unida, marchas cadenciadas, organização de movimentos padronizados, 

execução de movimentos técnicos dos esportes, dentro de um padrão pré-

determinado nas aulas de Educação Física escolar, davam a sensação de um 

aprendizado mais rápido. Isto realmente acontecia, devido à repetição mecânica e 

memorização do movimento imposta pelo professor, não dando possibilidades para 

que o aluno refletisse sobre o que estava fazendo, portanto quando esses alunos 

necessitavam de um aprofundamento nesses movimentos, um aprimoramento 

técnico, ou mesmo uma mudança no padrão de execução,quando trabalhados 

nessa perspectiva, dentro do método francês e calistênico, não conseguiam ou 

tinham muita dificuldade de evoluir no sentido de executar os movimentos no padrão 

considerado eficiente. Em contraponto, os indivíduos trabalhados com atividades 

que proporcionassem o pensar, o refletir, o criar e o recriar, na execução de 

movimentos e nas resoluções de problemas apresentados no decorrer das aulas, 

apresentavam uma rápida evolução na execução de movimentos considerados 

tecnicamente corretos, quando esses eram exigidos nos treinamentos esportivos. 

A natação trabalhada na instituição privada Colégio Nossa Senhora das 

Neves desde o ano de 1983, que inicialmente tinha um cunho tecnicista muito forte, 

com o contato com o Método Dança-Educação Física e o Método Estrutural Global 

Funcional, passou a apresentar outro parâmetro de execução e resultados, 

visualizando outro olhar na minha atuação como educador. Passamos a utilizar 

outras atividades, como relaxamento na água com exercícios de soltura, percepção 

corporal através de mediações de movimentos executados de várias maneiras, 

trabalhos de alongamentos e flexibilidade junto com as alunas de Ginástica Rítmica; 

no caso, os atletas da equipe de Natação se juntavam com as atletas da Ginástica 

Rítmica para trabalhar especificamente a flexibilidade e outras atividades, como 

caminhadas e relaxamento na praia de Ponta Negra, finalizando com discussões 

sobre o trabalho executado e lanche coletivo, deixando para traz o trabalho só com 

movimentos técnicos, em que se vivenciava a prática pela prática, de uma única 

maneira. Concordamos com Claro (1988, p.53), quando enfatiza que “O trabalho de 

uma técnica isolada traz consigo o fator negativo de alienar o profissional da 

Educação Física e transformá-lo num simples instrutor e repetidor de exercícios”. 

Essa nova maneira de observar as intervenções pedagógicas, dentro de uma 

nova aquisição de fundamentos teóricos foi se delineando, lenta e gradualmente, 
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com certas dificuldades, pois já existia um parâmetro pedagógico cristalizado, dentro 

da visão tecnicista, consubstanciado pelos Métodos Ginásticos Europeus, e que o 

grande desafio seria exatamente romper com essa visão hegemônica na época e 

concretizar a passagem das novas concepções teóricas, adquiridas com a 

aproximação com o Método Dança-Educação Física e a 

Psicomotricidade/Psicocinética para a realidade das novas intervenções 

pedagógicas.  

Neste sentido, as aulas de natação deixaram de ser ministradas com ênfase 

nos apoios falsos, trabalhos repetitivos com fragmentos de movimentos técnicos dos 

nados competitivos e listas de exercícios codificados e pré-definidos, 

institucionalizados pelo modelo do rendimento esportivo, focando como importante o 

produto final, trabalho que impulsionava o aluno ao adestramento e à mecanização e 

que, na maioria dos casos, terminava induzindo a uma especialização precoce. Não 

concordamos com essa perspectiva de aderir à especialização infantil, pois 

 

 

A especialização precoce é complexa porque envolve além dos aspectos 
biológicos e ambientais, a questão do contexto sócio-cultural. Incluídos 
neste contexto estão representantes de vários segmentos da sociedade, 
como técnicos, professores e dirigentes representando o mercado de 
trabalho, empresas que vendem produtos relacionados ao esporte, além 
dos pais dos alunos que frequentemente, projetam nos seus filhos a solução 
dos seus próprios anseios (DARIDO; FARINHA, 1995, p.60). 

 

 

Nesta visão, a atuação do professor está voltada para a esportivização, ou 

seja, utilizar o esporte como ferramenta para atender o mercado de trabalho e 

assegurar sua permanência no mesmo, deixando o aluno numa situação secundária 

sem levar em consideração os seus anseios. Nesses casos, o corpo é tratado como 

uma ferramenta útil dedicada a propósitos externos, um objeto que precisa ser 

disciplinado. Para isso, 

 

 
Reduz-se o corpo ao uso racional, dentro da lógica do rendimento e da 
produtividade, perdendo-se de vista a riqueza das possibilidades sensíveis 
e rompendo-se com o equilíbrio harmonioso entre razão e sensibilidade, 
que caracterizam o ser humano (NÓBREGA, 2000, p.43-44). 
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Na foto que segue, apresentamos uma ação contrária ao que está posto, na 

verdade, sempre acreditamos que toda e qualquer atividade oferecida deva ser 

realizada levando em consideração o interesse de quem está envolvido, as suas 

expectativas, os sentidos e significados da ação executada, incluindo aí a utilidade e 

a eficiência desse processo. Na foto, os alunos estão livres, interagindo com o 

material e construindo o seu próprio conhecimento. 

 

 

 

 

A incursão na proposta que se apresentava, a intervenção pedagógica 

acontecia ao contrário, a priori, não existiam sequências pedagógicas nem 

fragmentação de movimentos, pois a orientação do processo ensino-aprendizagem 

seria baseada nos princípios da metodologia global, em que a ação proposta é 

desenvolvida dentro das características e do potencial de movimento e abstração de 

cada aluno ou de cada grupo, ou seja, “ela se organiza sobre situações que 

permitam a expressão espontânea singular de cada componente” (ESCOBAR; 

BURKHATDT, 1985, p.7). Segundo os autores, 

 

 

Isto significa que o professor não adapta os seus alunos a um método 
determinado e, sim, que adapta os seus recursos metodológicos às 
características particulares de cada aluno e de cada grupo. O professor não 
usa progressões de “exercícios chaves”, mas propicia uma sequencia de 

Imagem 12 – Exploração e descoberta 

Imagem 12 – Exloração e Descoberta 

Fonte: LIMA, Leandro Alves de (2013) 
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“situações” potencialmente educativas nas quais o aluno vivencia os 
problemas até descobrir respostas eficientes. 
 
 

Depois de observar detidamente o nível de entendimento intelectual e motor 

da turma e particularmente de cada componente, essas observações se baseavam 

principalmente nos estudos de Jean Piaget, nos quais ele apresenta o 

desenvolvimento cognitivo dividido em fases como: período sensório-motor, período 

pré-operatório, período das operações concretas e o período das operações formais 

e, a partir desses conhecimentos, eram lançados os desafios para resolução de 

problemas, com grau de complexidade compatível com o nível de desenvolvimento 

observado no grupo. 

 

 

[...] não é aconselhável restringir a pedagogia a normas de idade 
cronológica, pois elas não dão conta da heterogeneidade dos níveis 
individuais e tendem a prender o educador a ideias preconcebidas quanto 
ao potencial dos seus alunos (LAPIERRE apud ESCOBAR; BURKHARDT, 
1985, p.7). 

 

 

Quando o professor planeja suas atividades, deve pensar a sua direção 

metodológica no intuito de receber respostas dos seus alunos de forma criativa e 

que venha suprir a resolução do problema da situação ou situações colocadas, 

escolhidas criteriosamente para proporcionar uma ação educativa. Dessa forma, o 

aluno envolvido na ação constitui um indivíduo ativo na busca do seu conhecimento, 

apreendendo assim o verdadeiro saber. Diante dessa compreensão, concordamos 

com Freire, quando diz que “Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 

inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e 

com os outros. Busca esperançosa” (FREIRE, 2005, p.67). 

Segundo essa visão, a resposta dada, será eficiente ou não, dependendo de 

como foi mediada pelo professor, depende também de como foi captado esse 

estímulo exterior pelo indivíduo, que chega em forma de sensação, a qual o sujeito 

pode reconhecer ou não: a intensidade, a extensão e a duração, sendo capaz, 

portanto, de elaborar um processo de associação e resolver problemas similares 

futuros, com os conhecimentos adquiridos anteriormente junto com os adicionados 

naquela ação. Para isto, é necessário que o professor reúna os alunos antes de 

cada ação pensada e proporcione um amplo debate para instigar o entendimento do 



81 
 

que está sendo proposto, facilitando respostas que venham apresentar a resolução 

de futuros problemas. Na foto que segue, o professor está apresentando essa 

mediação no intuito de promover a curiosidade, o espírito de aventura e o interesse 

pela busca. 

 
 

 
 

 

Existem ações específicas da natação, como a respiração, o equilíbrio e 

propulsão, que precisam ser analisadas e trabalhadas no intuito de facilitar a 

organização de situações estimuladoras do desenvolvimento psicomotor. Essas 

situações são recebidas pelo indivíduo através de estímulos advindos do meio no 

qual ele está inserido, que, através das vivências anteriores, das mediações 

oferecidas pelo professor e das sensações percebidas, ele consiga elaborar novos 

entendimentos que possam resolver novos problemas, e que seja capaz de 

“reconhecer situações de intensidade, extensão, qualidade específica e duração, e 

portanto ser capaz de organizar essas informações num processo complexo de 

associação e adicionamento de dados” (ESCOBAR; BURKHARDT, 1985, p.7). 

Nessas situações, a sensibilidade se apresenta como um aspecto extremamente 

importante, pois ela facilita a percepção das nuances das informações recebidas 

pelo indivíduo; na natação, os sentidos naturais são importantes na captação dessas 

informações. 

Imagem 13 – Mediando o processo 

Fonte: Foto arquivo pessoal – LIMA, Leandro Alves de 
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O contato das diversas partes do corpo com a água, entre si, ou com objetos 

que sirvam de orientação, tais como: cordas de raia e/ou a borda da piscina, o 

deslizar da água pelo corpo, a pressão das palmas das mãos, dos braços e pernas 

na propulsão dos nados, a resistência oferecida pela água ao avanço do corpo, tanto 

na superfície como em caminhadas ou mergulhos, tudo isto é percebido pelo TATO. 

Também são percebidas algumas partes dos movimentos dos braços, em menor 

quantidade dos movimentos das pernas, as cordas de raias, marcas nas bordas da 

piscina e objetos distribuídos no local em que está acontecendo a aula; isto quando 

a atividade é executada em decúbito dorsal, posição em que o aluno está deitado na 

superfície da água com o dorso para o fundo da piscina e o campo de visão está 

livre do contato direto com a água, a marca da raia no fundo da piscina e as marcas 

de aproximação nas extremidades, como também objetos imersos. Quando a 

atividade é executada em decúbito ventral, posição em que o aluno está na 

superfície da água com o abdômen voltado para o fundo da piscina, essas 

informações chegam ao indivíduo através do limitado campo de VISÃO. Os barulhos 

emitidos pela água no momento de execução dos movimentos pelo corpo, os avisos 

sonoros advindos das orientações do(s) professor(es) são percebidos pela 

AUDIÇÃO. Essas informações são proporcionadas por estímulos vindos do meio 

circundante no qual o indivíduo está imerso. 

O indivíduo praticante da natação e acredito de toda atividade física, além das 

informações dos canais exteroceptivos, recebem também informações dos canais, 

interoceptivos e proprioceptivos. Das informações interoceptivas, trabalhamos o 

sentido cinestésico, que, segundo os autores: 

 

 

[...] permite definir a posição do corpo no espaço com referencia à 
gravidade e a posição dos segmentos em relação a ele, bem como o grau 
de tensão muscular empregado nos movimentos e a direção destes. Como 
as informações proprioceptivas tem um caráter subjetivo, elas devem ser 
associadas às informações objetivas fornecidas pelas vias exteroceptivas. 
(ESCOBAR; BURKHARDT, 1985, p.8). 

 

 

É relevante lembrar que, quando o indivíduo se encontra no meio aquático, 

essas percepções podem se alterar, devido à adequação que o mesmo precisa 

vivenciar passando do meio terrestre, que é fixo, para o meio aquático, móvel e 
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fugidio. A propriocepção precisa se adequar à nova posição do corpo antes na 

vertical e no momento na horizontal. 

 

 

O conceito propriocepção é empregado quando as percepções labirínticas e 
vestibulares se unem à percepção cinestésica [...]. O labirinto é um dos 
elementos responsáveis pelos reflexos de correção ou de reendireitamento 
e também responde pelas sensações de aceleração, desaceleração, 
ascensão, descensão e vertigem (IDEM). 

 

 

As intervenções pedagógicas oferecidas nas aulas de natação, com o objetivo 

de tentar desenvolver essas capacidades, iniciavam a partir do momento em que os 

indivíduos participantes conseguiam dominar o equilíbrio vertical e se deslocar com 

segurança, no caso, caminhar por todo o espaço da piscina sem perder o equilíbrio, 

como também dominar o controle respiratório, que consiste na coordenação de 

inspirar fora d’água e mergulhar o rosto e expirar dentro d’água sem apresentar 

nenhum desconforto.  

Aqui transporto meu pensamento para um tempo passado e relembro as 

aulas de Natação I, no curso de graduação em Educação Física, nas quais o 

professor dessa disciplina, com muita competência, trabalhava essa fase de 

adaptação ao meio líquido com atividades bastante criativas, dentro do repertório de 

pequenos jogos e brincadeiras populares que faziam parte do contexto dos 

participantes. Adaptação ao meio líquido representa, 

 

 

A preparação para o aprendizado, ao mesmo tempo, que possibilita o 
aquecimento. Esta fase é necessária para a iniciação, podendo ocupar 
aulas inteiras, para estarmos certos de que todos os alunos se tornaram 
amigos da água, com vontade de vê-la e senti-la por gostarem dela 
(MACHADO, 1078, p.4). 
 
 
 

 E confesso que participar dessas aulas tornava-se bastante prazeroso.  

Retomando o pensamento anterior, neste ponto, as tarefas eram 

apresentadas e discutidas com os participantes para que eles entendessem o que 

estava sendo proposto. Em seguida, eram executadas nas mais diversas 

possibilidades, como por exemplo, caminhar em diferentes direções, em ritmos 
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diferenciados: lento, rápido, moderado e misto. Outra experiência relevante é chutar 

a água em diversas direções com diferentes partes do pé e da perna, trabalhando 

sempre direita e esquerda, como também empurrar a água com a mão e o braço de 

diversas formas, intensidades e direções, com mão fechada e aberta, arremessar 

diferentes objetos, brincar com eles, sobre e sob a água, criar tarefas livres de 

acordo com o próprio entendimento, sempre trabalhando com os dois lados do 

corpo, com os objetivos de propiciar aos indivíduos o entendimento da 

funcionalidade dos movimentos que seriam utilizados na natação, como também o 

desenvolvimento da lateralidade, coordenações, percepções, promovendo assim, a 

consolidação de um esquema corporal apto à receber informações para o 

desenvolvimento de um corpo sujeito e da consciência desse corpo. 

Na foto que segue, os alunos estão interagindo com diversos materiais sob a 

mediação do professor, que aproveita a criatividade dos alunos no sentido de 

incentivar o desenvolvimento das potencialidades, promovendo o fortalecimento do 

Esquema Corporal. 

 
 

 

 

 

Segundo Le Boulch apud Escobar; Burkhardt (1985, p.9), o esquema corporal 

é 

 
intuição global ou conhecimento imediato do nosso corpo, seja em estado 
de repouso ou em movimento, em função da inter-relação das suas partes 
e, sobretudo, da sua relação com o espaço e os objetos que nos rodeiam”. 

Imagem 14 – Trabalhando com potencilidades 

Fonte: Foto Arquivo pessoal – LIMA, Leandro Alves de  



85 
 

O próprio corpo é o referencial para a organização da percepção do mundo 
exterior e representa a sintetização e unificação dos campos perceptivos.  
 
 
 

Os indivíduos que vivenciavam essas experiências ouviam as informações 

advindas das mediações e discussões com o professor, experimentavam 

corporalmente as diversas ações e percebiam a ou as funções dos movimentos, 

adquirindo assim uma consciência de corpo. 

 

 

Se a consciência do corpo se alcança através da percepção do mundo 
exterior, da mesma forma que a consciência do mundo exterior acontece 
através do corpo, a nossa preocupação primordial será a estruturação do 
esquema corporal, especialmente porque as alterações deste [...] 
constituem um déficit na relação do individuo com o mundo exterior (IDEM). 
 
 
 

Nessas intervenções, as ações do corpo, o que ele expressa, o que é visível e 

o que se apresenta subjetivamente, ou seja, a linguagem corporal é o que se 

apresenta com importância fundamental e se materializa nas ações, que são as 

ligações diretas com o meio, presenteando-nos com as respostas concretas dos 

nossos anseios. Essas ações se apresentavam para mim de uma forma muito 

positiva, pois era muito gratificante observar as crianças e adolescentes criando 

respostas para os inúmeros problemas que surgiam no percurso das intervenções. 

Eu sempre fui um docente movido pela emoção, como foi mencionado 

anteriormente. A emoção era grande quando um atleta conseguia atingir seu 

objetivo traçado para uma competição, o importante não era ser o campeão e sim 

conseguir sua meta, o que acontecia, tanto numa competição local quanto em um 

campeonato sul-americano. Outra grande emoção acontecia quando um aluno ou 

atleta, por inúmeros motivos, precisava sair da turma ou da equipe e expressava de 

algum modo esse pesar.  

Na sequência, colocamos imagens de dois, entre inúmeros momentos de 

grande emoção, ocorridos ao longo de minha trajetória, os quais relembro com 

alegria, por se tratar de instantes de muita felicidade. Imagens que me trazem 

lembranças do passado enquanto atleta, subindo ao pódium e quando precisei 

abandonar os treinos para trabalhar, lembrança e imagem se confundem e me 

confundem, como explicar? Ricoeur (2007, p.61) nos fala que “A questão 
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embaraçosa é a seguinte: é a lembrança uma espécie de imagem? [...] diferença 

essencial entre imagem e lembrança, como explicar seu entrelaçamento, e mesmo a 

confusão entre ambas”.  

 

                    

                                   

 

 

Essa imagem apresentada corresponde a uma matéria que foi publicada na 

página de Esportes do Suplemento do Jornal Metropolitano da cidade de 

Parnamirim, numa sexta feira, 14 de março de 2008, e fala dos resultados do atleta 

em questão. No caso específico, a matéria faz alusão ao resultado em que o atleta 

ganhou uma prova e determinou o melhor índice técnico (melhor aproximação da 

média do tempo com o recorde mundial) dessa prova, o que significou a convocação 

para a Seleção Brasileira de Natação para disputar o campeonato Mundial no 

México e o convite para o professor João Cruz viajar como técnico da Seleção. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15 – Reconhecimento do trabalho 

Fonte: Foto Arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da  
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Essa carta significa a despedida de uma atleta da equipe de natação, que 

permaneceu conosco um longo período que, ao passar no vestibular para o curso de 

medicina, foi obrigada a se afastar para se dedicar ao curso. Esse, entre tantos 

outros, foi para mim um momento de profunda emoção. A seguir a carta na íntegra:  

 

Natal, 18 de Outubro de 2005 

Ao Técnico de Natação do CENEVES 

Prezado Técnico João Cruz 

É com enorme satisfação querido João que estou lhe enviando esta carta, com o propósito desta vez, 
de apenas agradecer e me despedir. Nestas anos em que pude usufruir de sua convivência, ás vezes 
como técnico, outras como amigo, aprendi bastante, aprendi coisas que comigo levarei como lição 
para toda minha vida. 

Tudo começou a mais ou menos sete anos quando eu comecei a treinar com você e de lá para cá não 
parei mis, até tentei, mas não parei. Neste tempo preciso admitir aprendi bastante, a natação e você 
me ensinaram que quando se quer uma coisa é preciso correr atrás, lutar e buscar vitórias ou 
derrotas, não importa, o que é ter consciência que houve luta e acima de tudo aprendizagem. 
Lembro do tempo em que eu queria desistir, era muito ruim treinar 5 vezes na semana não é? Mas 

Imagem 16 – Carta de uma aluna 

Fonte: Foto Arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da  
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mais uma vez, você acreditou em mim e na minha capacidade de ser uma boa atleta, e como todos 
sabem eu não desisti. Varias foram suas alertas para mim, sobre o que eu podia construir, mas eu e 
me teimosia achávamos que era só besteira, até que enfim lavei a maior tombada de todas, fui pra 
um jern´s e nenhuma medalha trouxe, não deva continuar assim, foi então que se iniciou uma linda 
jordana, cheia de altos, medalhas, recordes, vitórias e gloria pessoal! 

A partir do memento em que resolvi lutar, queria que soubesse que uma dos meus maiores 
exemplos não era nenhum atleta internacional, meu maior exemplo, aquele a qual em me espelhava 
era você, você João foi peça fundamental de minhas vitórias, acho que foi mutua aprendizagem, 
apesar da sua grande bagagem de vida. Você sempre será um exemplo para mim, a natação foi uma 
escola de vida, agora estou partido para uma nova jornada, mas você e todos os amigos que 
conquistei ai na natação do Neves estão no meu coração para sempre. Depois dái aprendi a confiar 
mais em mim, e vi que quando se luta ninguém, ninguém pode atrapalhar seu caminho, porque a 
vitória tem que ser conquistada com vários méritos: honestidade, simplicidade, humildade, e luta! A 
responsabilidade que trago hoje na minha bagagem, eu aprendi ai, nessa piscina, e sei que ela pode 
me levar além de horizontes, só basta eu saber usa-la d maneira correta. 

João você foi o técnico e amigo exemplar! Ajudou-me muito, foi verdadeiro professor pra mim e eu 
te levarei para sempre dentro do meu coração, nunca se esqueça disso. E quando você olhar para 
essas crianças, veja nelas (eu sei que você já vê) , futuras promessas e saiba que cabe a você o mérito 
de conquista de muitas elas. E elas saberão assim como eu reconhecer seu trabalho e seu esforço. 
Você tem um coração enorme, merece muito mais do que tudo isso que eu to falando, eu posso falar 
do que você foi para mim, durante um ano inteiro, tenha certeza, NÃO SERÁ O BASTANTE! Tô 
partindo agora para uma nova fase, busco agora novos méritos, conquistas diferentes, que definirão 
minha vida, aparecerão na minha vida novos técnicos, pessoas me ajudando a chegar lá, mas saiba, 
você será para sempre aquele que mais me ajudou e eu serei sempre eternamente grata  a tudo o 
que você fez por mim, muito obrigada por tudo, por ser meu MESTRE, meu espelho e por ter me 
ensinado tanto, meu carinho por você e por essa piscina é infinito. Saiba que eu tenho certeza que 
você estará junto com todos torcendo para sempre dentro desta piscina. OBRIGADA POR TUDO! Um 
beijo bem grande de sua eterna atleta e fã... 

(meu coração é azul e rosa)                                                                              ANA BEATRIZ CABRAL 

 

Voltando ao Método Dança Educação-Física e a Psicomotricidade, procurou-

se desenvolver mais recursos pedagógicos, visando um rendimento mais global, 

consciente, no qual o indivíduo passa a ser considerado como um ser único e belo, 

cultivando em sua essência o encantamento do ser, do conhecer, do relacionar e do 

fazer consciente e preciso. 

A base científica do Método Dança Educação-Física e da Psicomotricidade, 

nos fez enxergar uma nova abordagem para a aprendizagem do movimento 

humano. Em outras palavras, observamos que sua importância não se limitava a 

dança e reeducação (O MDEF tinha como objetivo maior mostrar que era possível a 
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integração da Educação Física com a Dança e a Psicomotricidade reabilitar pessoas 

com deficiência), mesmo sendo voltados com mais ênfase para os mesmos, com o 

método, foi possível um auto-conhecimento e um conhecimento mais sensível do 

outro, ampliando o acervo de possibilidades de movimentos, a partir de experiências 

vividas de maneira consciente, das diferentes partes e posturas que o corpo pode 

assumir na ação diária, na prática dos esportes, dos jogos, das atividades rítmicas 

expressivas, das ginásticas e atividades alternativas de sensibilização. 

 A partir do curso Consciência Corporal e Profissional, tudo foi mudando na 

minha vida profissional, e na vida de outros profissionais também, inclusive na 

própria Educação Física da cidade do Natal. Os profissionais que tiveram contato 

com a proposta veiculada através das discussões provenientes do curso de 

Consciência Corporal e Profissional e perceberam que havia outras condições de 

trabalho com a Educação Física, além da simples repetição de movimentos e da 

exagerada cobrança pelo rendimento, e foram disseminando esse olhar nos seus 

locais de trabalho, o que a princípio não foi bem aceito em muitos deles.  

No foco dessa efervescência, o professor Edson Claro adquiriu uma 

identificação com a cidade e resolveu se transferir de São Paulo e veio morar em 

Natal, fundando O Grupo de Estudos de Natal (GEN), que foi o principal responsável 

em dar continuidade às mudanças na nossa prática pedagógica e na nossa vida. 

Essas mudanças foram tão visíveis dentro da nossa área, que alguns segmentos 

criaram uma frase para designar os componentes do Grupo. A frase mencionada é a 

seguinte: “ele faz parte do grupo do guru” que esse grupo, de uma forma sutil, vinha 

questionando o que estava sendo feito na Educação Física da cidade do Natal. 

Aqui achamos importante apresentar a narrativa escrita de um integrante do 

extinto Grupo de Estudos de Natal, o professor José Pereira de Melo, que, de forma 

concisa, conseguiu expressar o espírito de busca e perseverança do grupo. 

Viver, sentir e descobrir o corpo foi a proposta que um grupo de 08 (oito) 

pessoas vivenciaram num período de férias. Três profissionais da Educação Física, 

dois estudantes de Educação Física e três atletas (voleibol, ginástica artística e 

atletismo). Essa proposta, batizada de “Condicionamento Físico para a Libertação 

do Corpo”, teve à frente o professor Edson Claro, o qual propôs e juntos executamos 

um trabalho que não visou apenas desenvolver o “físico”, e sim generalizar, sentir e 

se relacionar com diferentes aspectos que influenciam o ser humano. Esse trabalho 

foi desenvolvido boa parte na praia de Ponta Negra, que, por si só, já representa um 
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diferencial do tipo de trabalho que normalmente se desenvolve em pistas de corrida 

ou em ginásios de esportes. o referido trabalho consistia em atividades aeróbicas, 

caminhadas e corridas na beira da praia, sentindo a sensação da água do mar 

tocando nos pés; trabalhos anaeróbicos, pequenos trechos corridos em velocidade 

ou subindo o Morro do Careca, tudo executado com o cuidado do controle da 

pulsação cardíaca; trabalhos de resistência localizada (abdômen, dorsais, membros 

superiores e inferiores, outros); trabalhos de alongamento e flexibilidade, 

relaxamento (massagens e contemplação de frente ao mar), finalizando com um 

lanche coletivo, normalmente frutas que trazíamos de casa e enterrávamos na areia 

úmida antes de iniciar as atividades, deixando o local marcado com pedras, e a 

reflexão sobre as sensações vivenciadas no dia.  

A partir de um trabalho corporal bem orientado, conseguimos descobrir a nós 

mesmos e através de relacionamento diário foi possível conhecer um pouco mais, 

sobre as pessoas que se submeteram à referida proposta. 

Esse trabalho de “Condicionamento Físico para a Libertação do Corpo” foi o 

ponto de partida para a formação de um grupo de estudo. De início, o grupo 

supracitado se propôs a descobrir e desenvolver novos caminhos para a Educação 

Física. Dessas 08 (oito) pessoas, 03 (três) desistiram restando apenas 05 (cinco), as 

quais tocaram o barco à frente, sempre bem orientado pela brilhante estrela do 

professor Edson Claro. Nesse trabalho de condicionamento, percebemos a 

responsabilidade que se deve ter ao trabalhar com “seres humanos”, pois este é um 

pequeno ponto, comparando-o com uma gama de fatores que os circundam, 

influenciando na sua formação. 

Os 05 (cinco) componentes que seguiram foram: José P. de Melo, Edson 

Claro, João Cruz, Flamínio Neves e Zenon – um atleta de voleibol em busca do 

saber. A partir da fundação do Grupo de Estudos de Natal (GEN), houve uma 

mobilização em busca de novos conhecimentos, através dos sub–grupos que se 

articulavam dentro do grupo em busca de conhecimentos diferenciados, como 

neurofisiologia, anatomia, atividades alternativas, rítmicas e outras. Esses sub-

grupos trabalhavam em função de pesquisar assuntos diversos que eram utilizados 

nas nossas intervenções pedagógicas, em encontros, simpósios e congressos. Os 

conhecimentos que eram pesquisados e debatidos dentro das reuniões do Grupo de 

Estudos de Natal eram repassados nas reuniões pedagógicas dos grupos de 

estudos de Educação Física Infantil, da Secretaria Estadual e Municipal de 
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Educação que mantinham encontros semanais para se discutir os problemas que 

aconteciam nas escolas das duas esferas, municipal e estadual, e também estudar 

possibilidades de resolução desses problemas em prol de uma Educação Física 

preocupada com o contexto dos alunos. Essas reuniões aconteciam com a presença 

de todos os professores que atuavam com a Educação Física Infantil na cidade do 

Natal. 

 Foi a partir dos trabalhos dentro do Grupo de Estudos de Natal, e dessas 

reuniões e outros encontros pedagógicos, que surgiu a representação maior do 

GEN, uma pesquisa que teve como mentor intelectual o professor José Pereira 

de Melo, que, na época, lecionava na Escola Estadual 12 de Outubro, onde 

aplicava os conhecimentos adquiridos, particularmente nas pesquisas do Grupo 

de Estudos de Natal (GEN), montando seus “desenhos coreográficos” com seus 

alunos para apresentar em festivais na cidade. 

De início, todo grupo estudava um único assunto, que seria debatido em 

grupo em momentos posteriores. Com o passar dos dias, alguns acharam por 

bem abrir as portas para novos adeptos e, através de votação, resolvemos 

convidar pessoas que falavam a mesma linguagem em termo de Educação 

Física e em termos de corpo. A partir desse novo investimento, saímos de 05 

(cinco) componentes para 20 (vinte), e cada um se caracteriza com a vontade e 

a esperança por uma Educação Física que se identifique com uma proposta 

educacional libertadora. Com esses novos integrantes, passamos a 

departamentalizar os assuntos, criando os sub-grupos dentro do próprio grupo, 

no qual cada um se responsabilizava por determinado assunto, o qual é passado 

para os demais membros, em reuniões quinzenais. 

Nossos estudos e descobertas se caracterizam pela fundamentação, na qual 

encontramos respostas para muitas perguntas, e nos apoiamos como única e 

verdadeira segurança das nossas práticas educacionais. 

Como em todo grupo, existem compromissos maiores ou menores, com a 

coerência dos componentes na participação. Nesse grupo, a consciência e a 

responsabilidade estão em processo germinativo, e para serem atingidas  

realizamos investimentos diversos, em termos de livros, cursos e trabalho com o 
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próprio corpo. E foi por intermédio de um desses investimentos que surgiu a ideia do 

trabalho que será apresentado na sequência.  

Em função desses investimentos, fizemos um magnífico curso sobre 

“Psicomotricidade”, ministrado pelos professores Hélio Barbosa e Beatriz Loureiro, 

no qual encontramos pessoas brilhantes, falando a mesma linguagem que tanto 

buscamos e principalmente identificados e comprometidos com o que fazem. 

Ambos os professores foram convidados para comparecerem a uma das 

nossas reuniões, em que foi apresentada uma proposta de ensino, fugindo das 

formas ortodoxas de se transmitir conhecimentos, usando a expressão corporal e a 

teatralidade (interpretação) como ferramenta de transmissão dos conhecimentos. 

Assistiram a proposta e, criticando construtivamente, convidaram-nos para 

apresentar essa proposta no “II Congresso Brasileiro de Dança-Educação Física”. O 

convite foi aceito e, vencendo as dificuldades, conseguimos montar o trabalho.  

O trabalho ao qual o autor professor José Pereira de Melo se refere é O Ser 

Humano: um ponto perdido na escuridão do interior de outro ser, e é fruto dos 

esforços do grupo como um todo, mas tendo o professor citado como mentor 

intelectual do mesmo, e fala sobre o ser humano e seu desenvolvimento desde a 

fase embrionária até a vida adulta. 

Este trabalho, O Ser Humano, foi pesquisado pelos sub-grupos, seguindo 

orientações do professor Pereira, e foi dividido em 06 (seis) momentos: 

1º Momento – A foto que segue mostra exatamente o que significa o 

primeiro momento do trabalho, pessoas que apresentam diferenças na 

sociedade em que vivem, de acordo com a posição que ocupam. Seres humanos 

diferenciados, porém semelhantes e identificados com um corpo. São médicos, 

psicólogos, pedagogos, professores de educação física, fisioterapeutas, 

professores de dança, enfermeiros, enfim, diversos profissionais cuja essência 

de seu trabalho é o corpo. 

                                         . 
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2º Momento – Embriologia. Momento em que se explica o início do 

desenvolvimento do Ser Humano. Começamos com um pequeno círculo, um ponto 

perdido na escuridão do interior de outro “SER”. Dentro dele, será reproduzida uma 

nova vida, consequência de reações naturais do processo de formação. Tais 

reações obedecem a divisões celulares que surgem a partir da fecundação do óvulo. 

Paralelamente às divisões, inicia-se o processo de crescimento das células 

constituintes do óvulo, sendo caracterizado por fases distintas e iniciado na 

fecundação até a formação dos folhetos embrionários: Ectoderma, Mesoderma e 

Endoderma.  A imagem apresentada mostra esse início da evolução do homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto Arquivo pessoal - CRUZ, João Maria da 

 

Imagem 17 – 1º Momento do trabalho “O Ser Humano” 
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3º Momento – Origem e Evolução do Sistema Nervoso  

O processo de origem e evolução do Sistema Nervoso é narrado e ao mesmo 

tempo interpretado em forma de movimentos pelos componentes do grupo. O 

narrador anuncia que o Sistema Nervoso é desenvolvido na área alongada do 

ectoderma, em torno do 18º (décimo oitavo) dia de gestação. Durante os primeiros 

30 (trinta) dias, as camadas germinativas se transformam em outras através do 

processo de indução do notocórdio. Com essa germinação, o ectoderma se espessa 

formando a placa neural, depois o Sulco Neural (no centro) e as Pregas Neurais vão 

originar as Cristas Neurais, nas margens, Gânglios e Terminações Nervosas. Mais 

adiante, há um aprofundamento do Sulco, dando origem à Goteira Neural. Por fim, 

os lábios da Goteira Neural se aproximam formando o Tubo Neural. Esse tubo vai se 

prolongar tanto na direção Cefálica quanto Caudal. A imagem apresentada abaixo 

mostra esse percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: 18 – 2º Momento do trabalho O ser humano  

Fonte: www.ufesembriologia.blogspot.com 

http://www.ufesembriologia.blogspot.com/
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4º Momento – Origem e Evolução dos Ossos  

Esse momento descreve superficialmente como ocorre a origem e evolução 

dos ossos, que começam com reações no mesoderma. O apresentador vai narrando 

que o primeiro tipo de elemento esquelético que aparece no embrião  é o notocórdio 

ou corda dorsal e que a partir desse elemento surgem os demais, como as 

cartilagens e os ossos. 

A Cartilagem: É um material transparente formado por células arredondadas 

(células cartilaginosas), embutidas numa substância que as mantém unidas. 

Sua origem é consequente das células mesenquimais, que perdem seus 

prolongamentos, constituindo massas (pré-cartilagem). Estas resultarão em várias 

peças esqueléticas. 

Imagem: 19 – Origem e evolução do sistema nervoso 

Fonte: – www.auladeanatomia.com 

http://www.auladeanatomia.com/
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O osso consiste de osteócitos, que são células com processos longos e 

ramificados. Sua formação é oriunda da cartilagem. O narrador continua explicando 

a formação dos ossos e os componentes do grupo vão interpretando a narração 

através de movimentos. A imagem que segue explicita a sequência dessa evolução. 

 

 

 

 

 

5º Momento – Origem e Evolução dos Músculos. 

 

.O Mesoderma Paraxial seguimenta-se, originando massas celulares, os 

Somitos, os quais originam o Mesênquima, no qual suas células vão resultar em 

vários elementos formadores de diferentes tecidos, um deles o MÚSCULO. Uma de 

suas células é o Miótomo. É constituído inicialmente por células laminares, as quais 

alongam-se, migrando para locais de menor ou maior distância, podendo igualmente 

suceder a fusão de porções de miótomos vizinhos para formar um único MÚSCULO. 

Através de fissurações no miótomo, ocorre muitas vezes a degeneração 

completa ou parte dele em que as porções degeneradas transformam-se em, 

Imagem: 20 – Origem e evolução dos ossos 

Fonte: www.sobiologia.com.br 

http://www.sobiologia.com.br/
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Fáscias, Aponeuroses e Ligamentos. Os músculos e os ossos  constituem o Sistema 

Músculo-Esquelético do “SER”, cuja função primordial é o movimento. Movimento 

que exprime a existência e consequentemente a ESSÊNCIA DA VIDA. 

6º Momento – O Ser em Movimento. 

 

 

 
 

 

O 6º Momento do trabalho foi especialmente importante, porque ficou sob 

minha responsabilidade a pesquisa desse quadro, e precisei buscar conhecimentos 

sobre o desenvolvimento humano, desde o nascimento até a fase adulta. Para 

realizar essa pesquisa, além dos livros consultados com esse tipo de conhecimento, 

foi necessária também a visita a creches e a ida à praia de Ponta Negra de manhã 

bem cedo, horário em que os pais levam as crianças para o banho de sol e mar, e 

eu ficava observando o comportamento, o andar as expressões das crianças para 

introduzir no trabalho. Foi um trabalho muito rico porque eu conseguia transportar 

esse conhecimento adquirido para minhas aulas de Educação Física Infantil e aulas 

de Natação. A imagem apresentada acima mostra o momento do nascimento. Este 

trabalho, O Ser Humano: um ponto perdido na escuridão do interior de outro ser, 

teve como desfecho maior, para a felicidade do seu mentor intelectual, o professor 

José Pereira de Melo, e todos os componentes do grupo que se empenharam nas 

Imagem: 21 – 6º Momento do Trabalho O Ser Humano (o nascimento) 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, Jõao Maria da 
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pesquisas para montar o trabalho, um convite da professora Drª Giselli Subiran  para 

representar o Brasil no IX Congresso Internacional de Psicomotricidade, realizado na 

cidade de Paris. Infelizmente, a maioria dos componentes do grupo não tinha 

condições financeiras para arcar com as despesas de viagem e o grupo não tinha 

patrocínio que nos possibilitasse realizar esse feito. 

Nesse momento histórico, caracteriza-se na minha trajetória profissional a 

fase denominada de Ciclo de Afirmação e Diversificação na Carreira, em que o 

profissional, de um modo geral, já consolidou suas competências e busca então um 

reconhecimento dentro de sua comunidade, entre seus pares e pessoas que, direta 

ou indiretamente, entram em contato, com suas ações profissionais. Esse docente 

busca então conhecimentos no sentido de elevar seu status profissional e enriquecer 

sua titulação. 

As pessoas lançam-se, então, numa pequena série de experiências pessoais, 

“diversificando o material didático, os modos de avaliação, a forma de agrupar os 

alunos, as sequências do programa”, etc (HUBERMAN, 1995, p.41). Segundo 

FARIAS; NASCIMENTO (2012), “o ciclo de Diversificação na Carreira é o maior em 

termo de longevidade no trajeto docente”, pois o mesmo procura se engajar, não só 

em eventos dentro de sua área, mas em áreas afins e outras também. Segundo os 

autores: 

 

As frequentes mobilizações políticas, impulsionadas pela manutenção e 
ampliação dos direitos profissionais, as lutas por melhores condições de 
trabalho no ambiente escolar e o fato de assumir cargos de direção marcam 
a carreira do professor de Educação Física, no ciclo de afirmação e 
diversificação na carreira (FARIAS; NASCIMENTO, 2012, p.73). 
 
 
 

Nesse ciclo ou nessa fase, o profissional já estabilizado, sente segurança de 

empreender novas experimentações pedagógicas na ânsia de por em prática novos 

conhecimentos adquiridos, isso caracteriza uma tomada de consciência, capaz de 

se contrapor a normas cristalizadas, consideradas abusivas, como exemplo, seguir 

um programa de iniciação esportiva, que leva o educando à execução de um 

movimento mecanizado e acrítico descontextualizado da realidade, como também, ir 

de encontro a opiniões de pais e familiares a respeito de como as aulas devam ser 

ministradas, mostrando de forma coerente novas propostas de intervenções 

pedagógicas. 
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Durante esta fase, o professor busca novos estímulos, novas idéias, novos 
compromissos. Sente a necessidade de se comprometer com projectos de 
algum significado e envergadura; procura mobilizar esse sentimento, 
acabado de adquirir, de eficácia e competência. (COOPER apud 
HUBERMAN, 1995, p.42) 
 
 
 

Nesse trajeto, lancei-me em participar em diversos eventos como também 

produzir trabalhos que fossem utilizados em congressos, simpósios, encontros e 

publicações e cursos de especialização, dos quais citarei alguns: Formação em 

Reabilitação Auditiva (especialização) – 1986. Especialização em Educação 

Especial – Educação Física – 1988. A Desmistificação do preconceito pelo indivíduo 

portador de deficiência através da atividade física, trabalho publicado nos anais do I 

Congresso de Iniciação Científica (UFRN) p.80 – outubro/1988. A relação do ensino 

da natação com o desenvolvimento perceptivo-cognitivo da criança, trabalho 

publicado no mesmo congresso – p.81.  I Encontro de professores de Educação 

Física Infantil e professores polivalentes – Palestrante – 1986. II Congresso de 

Educação de São José dos Campos – Painelista – 1987. Curso de aperfeiçoamento 

para docentes – CADREM – 1ª a 4ª série, ministrante da disciplina Educação Física 

– 1992. Educação Física na pré-escola, publicação no periódico “Pré-Escola em 

revista” – Ano I – nº 02 – 1992. III Jornada Pedagógica da Educação pré-escolar do 

município de Natal, ministrante do curso: ”Movimento do corpo na pré-escola” – 

1993. Educação Física na pré-escola – parte II, publicada no mesmo periódico – 

1993. Encontro para atualização de professores, ministrante do curso: “Metodologia 

da Educação Física” – 1994, além de outros cursos de aperfeiçoamento que, do ano 

de 1985 a 1999, contabilizam um total de onze cursos de aperfeiçoamento. Essa 

busca incessante pela formação continuada teve como meta maior oferecer aos 

alunos intervenções preocupadas com o desenvolvimento integral do sujeito, tendo 

como coroamento dessa escalada a introdução da Psicomotricidade em todos os 

meus cenários pedagógicos, junto com o Método Dança-Educação Física e o 

Método Global Estrutural-Funcional nas aulas de Natação de uma instituição privada 

na cidade de Natal-RN. 

Dentro das nossas perspectivas de estudos, também nos estudamos, porque 

descobrimos que somos e temos um corpo (não departamentalizado, mas, como um 

todo) e que, só através de estudos e vivências pessoais, teremos possibilidades de 

atingir uma consciência corporal. Uma vez que estudar nosso próprio corpo não é 
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tarefa fácil e se destinássemos toda nossa vida ao seu estudo, não descobriríamos 

sequer a metade de seu contexto intrínseco e extrínseco de conhecimentos.  

Aqui me reporto a uma época importante da minha formação inicial, quando, 

na graduação, as disciplinas vistas individualmente se apresentavam muito 

interessantes e até instigantes à descoberta do novo, mas completamente 

desvinculadas da concepção de corpo, das demais disciplinas e das próprias 

intervenções pedagógicas. Faço também uma ponte com as atuações 

contemporâneas nas quais a preocupação principal é contextualizar as ações e que 

as mesmas tenham sentido e significado para os participantes. Neste movimento de 

buscar no passado algumas imagens que se associam a essa trajetória, em que 

momentos históricos são revistos e associados/relacionados com ações atuais, sinto 

que alguns detalhes ficam perdidos nesse caminhar, pois a memória apresenta 

falhas causadas pelo esquecimento, não apresentando-se fiel à linearidade 

cronológica. No entanto, entendemos que, 

 
 

Nada temos de melhor que a memória para garantir que algo ocorreu antes 
de formarmos sua lembrança. A própria historiografia, digamo-lo desde já, 
não conseguirá remover a convicção, sempre criticada e sempre 
reafirmada, de que o referente último da memoria continua sendo o 
passado, independentemente do que possa significar a preteridade do 
passado (RICOEUR, 2007, p.26). 
 
 
 

Segundo o professor Pereira, nossa proposta de estudo não visava apenas a 

transmissão para os outros, mas, concomitantemente, uma revisão e um possível 

resgate de nós mesmos. Não basta estudar, sem se estudar. Esta narrativa escrita, 

do professor José Pereira de Melo, mostra que àquela época, década de 1980, 

existia um grupo de profissionais da Educação Física do qual eu, professor João 

Maria da Cruz, fazia parte, questionando os métodos existentes e apontando novas 

propostas de intervenção pedagógica na área. 

Consubstanciando e dando respaldo teórico a essa nova visão da Educação 

Física e as suas formas de intervenção pedagógica, além dos autores já citados, 

aparecem outros estudiosos questionando os fazeres alicerçados no tecnicismo e no 

esporte de rendimento, apresentando novos olhares e indicando caminhos mais 

condizentes com a natureza humana. Um desses estudos defende também o 

homem como uma unidade e que as atividades corporais são elementos de atuação 
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para transformação de uma sociedade em mutação e que ela, “tenta incorporar-se 

no processo contínuo e rápido de mudança, que alastra, como lava ardente, pelo 

mundo inteiro” (SÉRGIO, 1981, p.17). Segundo o autor, 

 

 

Mas um mundo em transformação implica um tipo de homem que não se 
situe ao nível do objeto e exista como sujeito, isto é, como participante 
activo na dialéctica social. Esse tipo de homem deve saber exprimir-se, 
comunicar, evitar a estagnação do mundo virtual, preservar e aprimorar o 
bem estar e a saúde, viver (o mais possível) em plenitude. 

 

 

O autor questiona e apresenta a opinião que o desporto e a educação 

corporal dentro das Atividades Corporais, dependendo do foco da intervenção, 

“podem não significar desenvolvimento humano” (IDEM, p.18). Essa implicação do 

não desenvolvimento do homem enquanto organismo complexo e indivisível nos 

acompanha historicamente a partir da dualidade corpo e mente, onde aquele era e, 

ainda em muitos cenários, é considerado um acessório que temos e transportamos à 

serviço da mente. Segundo Medina (1986, p.12), 

 

 

É bom que se entenda desde já que nós não temos um corpo; antes, nós 
somos o nosso corpo, e é dentro de todas suas dimensões energéticas, 
portanto de forma global, que devemos buscar razões para justificar uma 
expressão legítima do homem, através das manifestações do seu 
pensamento, do seu sentimento e do seu movimento. 
 
 
 

Quando falamos do homem como ser total sem a necessidade de ser 

fragmentado, significa englobar nesse olhar as três dimensões apresentadas, 

pensamento, sentimento e movimento; embora saibamos que, historicamente, a 

nossa cultura até a contemporaneidade tem dado ênfase à dimensão do 

pensamento ou do cognitivo sobre as demais. Concordamos com o autor, quando 

fala que, 

 

No momento em que o pensamento, acanhadamente cristalizado e abstrato, 
amordaça as nossas concretas manifestações corpóreas, impede, ao 
mesmo tempo, as expressões mais livres e espontâneas do movimento, do 
sentimento e do próprio pensamento, enquanto fenômenos tipicamente 
humanos. (IDEM) 
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Entendemos que esse pensamento que nos acompanha desde o século XIX, 

quando se definiu que quanto mais dividido e sequenciado, maior seria a 

produtividade dentro das linhas de produção das fábricas, foi transposto para a 

educação, definindo-se que o corpo seria apenas um acessório para transportar a 

mente, a qual seria desenvolvida separadamente daquele. Discordamos desse 

entendimento e concordamos que ambos (mente e corpo) sejam colocados num 

mesmo nível de importância, ou seja, 

 

Corpo e mente, devem ser entendidos como componentes que integram um 
único organismo. Ambos devem ter assento na escola, não um (a mente) 
para aprender e o outro (o corpo) para transportar mas, ambos para se 
emancipar. Por causa dessa concepção de que a escola só deve mobilizar 
a mente, o corpo fica reduzido a um estorvo que, quanto mais quieto estiver, 
menos atrapalhará (FREIRE, 1989, p.13). 
 

 

Analisando o pensamento do autor, transporto-me ao passado e relaciono 

esse pensamento com minha vivência enquanto aluno do ensino primário numa 

escola do interior, onde as exigências com a disciplina eram rigorosas e a 

imobilidade corporal fazia parte desse rol de preceitos, deixando nosso corpo 

esquecido no tempo e no espaço. 

Continuando essa trajetória, surgiu um concurso para professor de Educação 

Física no Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) na cidade de Mossoró, 

atualmente conhecido por Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande 

do Norte (IFRN), ao qual me submeti por influência de um grupo de amigos e fui 

aprovado em 4º lugar na classificação final. Na época de ser chamado para assumir 

meu cargo, surgiu a vaga para a Escola Agrícola de Jundiaí e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, a qual a escola é vinculada, pediu-me para 

escolher entre as duas instituições, preferi ficar na EAJ, na época, Colégio Agrícola 

de Jundiaí. 

 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 

 
 

• Corpo e Cultura de Movimento: Educação 
Física numa visão ampla de educação 
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CAPÍTULO III 
 

CORPO E CULTURA DE MOVIMENTO: EDUCAÇÃO FÍSICA NUMA VISÃO 
AMPLA DE EDUCAÇÃO 

 

No ano de 1996, após concurso público para ingresso na esfera federal 

realizado para preenchimento de vagas para o Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET) da cidade de Mossoró, hoje Instituto Federal, fui chamado 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para escolher entre uma 

escola agrícola vinculada a esta instituição, situada aqui numa cidade próxima, no 

caso a cidade de Macaíba, e o CEFET de Mossoró. Resolvi ficar aqui, mais próximo 

da família e dos amigos. Então adentramos o mundo da Escola Agrícola de Jundiaí 

(EAJ)/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UECIA), instituição 

vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que oferece ensino 

médio e técnico integrado (Informática, Agroindústria, Agropecuária), na qual 

ministro aula desde o ano de 1996. 

Respaldada na Lei nº 9394/96, que delineia as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que em seu artigo 26, §3 enfatiza a Educação Física como 

componente curricular da educação básica “integrada à proposta pedagógica da 

escola, ajustando-se as faixas etárias e as condições da população escolar e sendo 

facultativa nos cursos noturnos”. A referida disciplina está situada entre as diferentes 

disciplinas da formação geral, que compõem a grade curricular da instituição, 

acontecendo de forma articulada, dentro do turno escolar, em que cada turma cursa 

as disciplinas correspondentes ao ensino médio. Vale explicar que as disciplinas 

correspondentes ao curso técnico são oferecidas no turno oposto. Os profissionais 

da área de Educação Física, em número de três, trabalham dois no turno vespertino 

e um no turno matutino, e quando acontece de coincidir os horários, temos espaços 

diferentes para ministrar as aulas sem problema algum. A princípio, a Educação 

Física escolar, ministrada na Escola Agrícola de Jundiaí/UECIA, tem como 

missão/meta a execução das práticas pedagógicas, nas aulas de Educação Física 

escolar, nas suas mais diversas formas, e a relação dessas práticas com a 

concepção de corpo e aprendizagem. 

Diante do exposto, o desafio maior foi sensibilizar toda a comunidade 

educativa da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) / Unidade Acadêmica Especializada 
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em Ciências Agrárias, no sentido de que a Educação Física escolar tem condições 

de oferecer um ensino de qualidade, promovendo uma aprendizagem 

contextualizada, pautada nas vivências dos alunos, em que os mesmos procurem 

buscar e discutir os seus conhecimentos, sendo, no caso, agentes dessas ações, 

sempre trabalhando no âmbito da cultura de movimento e seus entrelaçamentos 

com o meio ambiente, com os objetos e os seus pares, pois acreditamos que a 

Educação Física pode expressar significativa contribuição no processo de formação 

dos jovens matriculados na EAJ, no sentido de “introduzir e integrar o aluno na 

esfera da cultura de movimento, formando o cidadão que vai produzir, reproduzir e 

também transformar essa cultura” (BRASIL, 2002, p.139). 

Para atender aos propósitos dessa aprendizagem, o profissional que orienta 

precisa observar os conhecimentos prévios, o contexto e os significados que o aluno 

tem daquela prática e da cultura na qual está inserido, levando-os a uma reflexão do 

que estão vivenciando, pois em consonância com Maturana; Varela, (2001, p.32): 

“toda reflexão faz surgir um mundo. Assim, a reflexão é um fazer humano, realizado 

por alguém em particular num determinado lugar”. Nesse sentido, faz-se necessário 

a adoção de uma metodologia de trabalho, na qual seja dada a oportunidade aos 

alunos, de construção do próprio conhecimento através das mediações feitas pelo 

professor, numa inter-relação dos conteúdos apresentados. 

Em outras palavras, nas aulas de educação física, serão dadas condições 

para que o aluno escute, pesquise, analise, dialogue, crie, recrie e execute 

atividades que lhe propiciem “o instrumental necessário para usufruir de jogos, 

esportes, danças, lutas e ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e 

da melhoria da qualidade de vida” (IDEM). 

Acredito, a partir desse entendimento, que todo conhecimento advém de 

reflexões que fazemos a respeito daquilo que vivenciamos no cotidiano, e que todo 

ele – o conhecimento – perpassa pelo corpo e nele fica inscrito. Essa inscrição seria 

resultado de uma contínua relação, entre o sujeito (ser vivo) e o meio (entorno) que 

resultaria numa aprendizagem. Essa aprendizagem advém de uma tomada de 

consciência, a partir do momento em que o próprio sujeito se mobilizou em busca de 

determinado conhecimento. Compactuamos com Assmann (2007, p.39), quando fala 

que “o conhecimento emerge, como uma propriedade, auto-organizativa, do sistema 

nervoso, precisamente enquanto acoplado a seu meio ambiente”. 
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Afirmo o acima exposto, a partir de constatações resultantes do meu fazer 

pedagógico naquela escola. Ali percebi que a Educação Física, que deveria atender 

as aspirações da clientela de forma significativa e contextualizada, ainda acontecia 

seguindo, de forma emblemática, a teoria do comando (estilo diretivo), ou seja, um 

estilo de ensino centrado na figura do professor, e não nas necessidades do aluno. 

Portanto, essas aulas não atendem ao contexto dos sujeitos envolvidos, por não 

apresentarem interfaces com outros conhecimentos que compõem a grade curricular 

da escola, nem atendem às condições particulares da população em questão, jovens 

que, na sua maioria, têm uma carga de disciplinas muito extensa, principalmente os 

que fazem o curso técnico (agroindústria, agropecuária, aquicultura e informática) 

integrado com o curso médio. 

Somando-se a esse estilo de ensino centrado na figura do professor, que é 

bastante excludente, temos também o estilo recreacionista (DARIDO; RANGEL, 

2008), quando fica facultado ao aluno o que ele quer fazer na aula, basta apenas 

entregar o material, na maioria das vezes, uma ou algumas bolas e deixar o tempo 

da aula passar. O professor que deveria mediar as atividades, no sentido de instigar 

os alunos a descobrirem conhecimentos diversos, propondo mudanças nas ações, 

muitas vezes fica sentado, apenas observando. Nesse cenário, concordamos com 

Darido; Souza Júnior (2007, p.14) quando afirmam que, 

 

 

É preciso deixar claro que esse modelo não foi defendido por, professores, 
estudiosos ou acadêmicos. Infelizmente ele é bastante representativo no 
contexto escolar, mas provavelmente tenha nascido de interpretações 
inadequadas e das condições de formação e trabalho do professor. 
 
 
 

Constatando essa realidade, precisamos analisar, pesquisar e oferecer 

possibilidades coerentes para o aprendizado dessa disciplina, entendendo por 

coerente a perspectiva de atender às expectativas e características desses alunos, 

vindos de diversas cidades e comunidades do interior do Rio Grande do Norte, que 

trazem consigo seus conhecimentos prévios e suas culturas (Cultura de Movimento) 

na sua maneira de ser e ver o mundo, formando uma comunidade bastante 

heterogênica. 

Ao ingressar na Escola Agrícola de Jundiaí/Unidade Acadêmica Especializada 

em Ciências Agrárias, no ano de 1996, deparei-me com uma realidade totalmente 
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desconhecida e diferente de tudo que eu tinha vivenciado até então. O nome da 

escola chamou-me a atenção pela palavra Jundiaí, por não ser uma palavra comum, 

que segundo o professor e pesquisador D’OLIVEIRA (2009, p.18), 

 

  

Jundiaí é um topônimo de origem indígena, deriva-se de iu-ndi-á-i, que 
significa rio dos jundiás, é nome do rio que banha a cidade de Macaíba e a 
Escola Agrícola de Jundiaí, sendo afluente do rio Potengi desaguando no 
oceano atlântico em Natal. Jundiá é um peixe de água doce, classificado 
cientificamente como Rhamdia, originário da Amazônia, conhecido também 
como bagre, aqui no nordeste e mandi, na região sudeste. 

 

 

Quem tem interesse em conhecer essa escola por curiosidade apenas ou 

necessidade de algum trabalho ou estudo, tem acesso fácil, pois está situada 

próximo à cidade do Natal aproximadamente 26Km e 15Km do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo, na cidade de Parnamirim, como também das BR 101 

e BR 304.  

O espaço físico da referida instituição apresentou-se em uma amplitude e 

exuberância que até então eu jamais imaginara existir em um ambiente escolar. 

Apresenta construções antigas espalhadas no espaço físico com distâncias 

consideráveis entre uma e outra, precisando de caminhadas relativamente longas, 

para nos deslocar entre elas. Para se ter uma ideia dessa amplitude física, a Escola 

Agrícola de Jundiaí tem uma área de 1.259 hectares, sendo uma das maiores 

escolas agrotécnicas do Brasil em espaço físico. Dentro desse cenário de belezas 

naturais e construídas, o que mais me chamou atenção foi um casarão construído 

próximo a uma das entradas da escola, cuja foto está posta a seguir, com os 

seguintes comentários.  

 
 

O sobrado é em estilo florentino clássico, coberto com telhas de ardósia, 
paredes rebocadas com uma massa especial, portais e portas de pinho de 
riga. É um prédio antigo, que serviu como residência e sede da Diretoria de 
vários órgãos estaduais e federais. Atualmente, acha-se instalada a 
administração central da escola (IDEM, p.29-30). 
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Uma visão impactante é quando andamos um pouco mais nos arredores do 

sobrado e constatamos que o crescimento de área física construída com o passar 

dos anos, necessária ao desenvolvimento da escola e dos cursos oferecidos, vem 

se alastrando por todo espaço que antes era ocupado por mata nativa. Essas 

construções não acompanham o estilo do Sobrado, basta observar o setor onde 

funciona o curso de agropecuária e verificar essa observação. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: 22 – Sobrado onde está a Direção da Escola Agrícola de Jundiaí 

Fonte: Foto de arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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O verde está em toda parte, proporcionando-nos uma paz de espírito que nos 

impele a sonhar com uma educação que transmita ao nosso aluno uma sensação de 

bem estar e uma certeza de que ele é capaz de criar e recriar, construir e reconstruir 

o seu próprio conhecimento, a partir da relação reflexiva com este entorno, em 

consonância com Maturana; Varela, (2001, p. 32), que afirmam: “a reflexão é um 

fazer humano, realizado por alguém em particular num determinado lugar”, 

propiciando um refazer constante e ininterrupto com a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: 23– Área do curso de Agropecuária 

Fonte: Foto de arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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Caminhando uma distância mais longa em direção aos fundos da 

propriedade, a princípio numa estrada calçada, a imagem colocada acima nos 

proporciona essa visão; em seguida, um caminho de terra batida, então nos 

deparamos com um açude que a comunidade de Jundiaí denominou de açude do 

bêbado, andando um pouco mais por entre resquícios da mata atlântica 

encontramos outro reservatório. D’Oliveira (2009, p. 20) nos apresenta a seguinte 

informação: 

 

Um reservatório de água, conhecido como o açude do bêbado, construído 
em 1915, com capacidade para 108.000m3, é utilizado como lazer por toda 
a comunidade e fonte de irrigação para as culturas agrícolas. Um outro 
reservatório, conhecido como a Vertente, é o manancial responsável pelo 
abastecimento de água potável. 

 

 

Esses açudes também oferecem uma paisagem encantadora, com muito 

verde em suas margens e uma cachoeira no lado oposto ao açude do bêbado, pois 

quando chove e o açude enche, forma-se uma cascata que oferece condições para 

mergulharmos em lembranças longínquas que ficaram no passado, na infância, 

quando nos aventurávamos em busca de emoções nos rios e manguezais no distrito 

de Pirangi do Norte, que pertence à cidade de Parnamirim. Essas lembranças nos 

                 Imagem: 24 – Caminho para o açude 

  Fonte: Fonte arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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causam nostalgia e sensação de realidade com o vivido no momento presente. 

Entendemos, pois, que 

 

O ato de se lembrar produz-se quando transcorreu um tempo. E é esse 
intervalo de tempo, entre a impressão original e seu retorno, que a 
recordação percorre. Nesse sentido, o tempo continua sendo a aposta 
comum à memoria-paixão e à recordação-ação (ARISTÓTELES apud 
RICOEUR, 2007, p.37). 
 

 

Além das lembranças, a cachoeira também nos instiga à criatividade para se 

ter experiências pedagógicas significativas, por exemplo, estimular caminhadas e 

banhos, tanto no açude como na própria cachoeira, permitindo desenvolver entre os 

alunos os sentidos de cooperação, amizade, respeito e principalmente a interação 

com a natureza. Nesse sentido, estaríamos estimulando o desenvolvimento da 

dimensão atitudinal dentro do conteúdo que propomos trabalhar. Concordamos com 

o pensamento segundo o qual 

 

As atitudes são tendências ou predisposições relativamente estáveis das 
pessoas para atuar de certa maneira. São a forma como cada pessoa 
realiza sua conduta de acordo com valores determinados. Assim, são 
exemplo de atitudes: cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeitar o 
meio ambiente, participar das tarefas escolares, etc (ZABALA, 1998, p.46). 

 

Levando em consideração esse cenário instigante e a minha experiência com 

trabalho de natação, senti-me inspirado em desenvolver uma ação, com o objetivo 

de propiciar o prazer da interação dos movimentos corporais dos alunos com a 

água, através de brincadeiras aquáticas (jogos), o que não seria necessariamente 

exigir técnicas específicas da natação competitiva, aplicadas de forma linear, sem 

levar em consideração a individualidade de cada aluno e sim uma prática 

pedagógica no âmbito da Educação Física Escolar, a ser desenvolvida no açude, 

aproveitando o ambiente de paz que o mesmo proporciona a nós, enquanto 

elementos integrantes dessa natureza, proporcionando uma aprendizagem 

contextualizada dos movimentos rudimentares da natação. Nessa visão, o professor 

promove uma educação inclusiva e, para isto, ele “apoia, estimula, incentiva, 

valoriza, promove e acolhe o estudante” (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007, p.18), 

como também incentiva a ação de busca dos diversos conhecimentos e para isto é 
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preciso “generalizar a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem 

significativa ao associá-la a experiências de vida cotidiana ou a conhecimentos 

adquiridos espontaneamente” (IDEM, p.19). 

Ao planejar esse trabalho, tínhamos a certeza de sua importância para aquela 

comunidade de alunos, tanto no sentido de oferecer mais um estímulo pedagógico e, 

como consequência, mais vontade em participar das ações oferecidas pela escola, 

como também a aquisição de uma prática corporal, a qual, com seus benefícios 

indiscutíveis iria oferecer uma melhor qualidade de vida, a quem dela usufruir. 

Com a ideia formada, conversei com os outros profissionais da área, que 

acharam a ideia muito interessante, mas um pouco arriscada, pois o açude tem uma 

profundidade grande muito próximo à margem, o que me fez pensar um pouco e 

decidir que teria que conseguir formas de manter a segurança dos alunos e também 

a minha, no ambiente da intervenção. Então me veio a ideia de conseguir cordas 

com boias flutuantes para delimitar a área que os alunos iriam usar sem correr tanto 

risco de acontecer um acidente. 

Conversei com os coordenadores e a direção, expliquei o projeto e os 

cuidados que tinha tomado e fui plenamente apoiado por eles. Conseguindo o 

material que deveria utilizar nas aulas, inclusive a corda com bóias, o passo seguinte 

seria conversar com os alunos e os pais, para explicar todo o trabalho, e deixar claro 

que a participação seria optativa, ninguém seria obrigado a participar, pois isso seria 

aula extra de Educação Física. A princípio, os pais ficaram bastante preocupados 

por se tratar de um trabalho novo e por ser executado em um ambiente que com 

certeza oferece alguns riscos, mas explicamos que nós (eu e os alunos) definiríamos 

regras de segurança que não poderiam ser descumpridas, e naquele momento 

descrevemos para eles como seriam essas regras. Como exemplo: a distância da 

margem até a corda de raias (cordas com bóias) seria determinada de uma forma 

segura e ninguém poderia ultrapassar essa distância, como também teria cordas e 

bóias de apoio. Essas cordas e essas bóias seriam utilizadas se eventualmente 

ocorresse de um aluno se desequilibrar ou chegasse a um local onde não 

alcançasse o fundo do açude com os pés e sentisse dificuldade de respirar.  

Feito isso, passamos para a ação concreta, levando os alunos para o açude, 

em horários pré-determinados. A ação inicial foi conversar com todos os alunos de 

cada turma que iria participar do trabalho, para explicar como seria feito e reforçar as 
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regras de segurança para que não houvesse o risco de afogamentos. Feito isto, 

marcamos os dias que começariam as aulas práticas no açude. Ficamos todos 

nessa expectativa. A princípio, marcamos dois dias na semana, começando quinze 

minutos antes da primeira aula da manhã para que os alunos tivessem tempo hábil 

para voltar para a segunda aula, os alunos que não participavam, ficavam com 

tarefas com a orientação e a coordenação pedagógica. 

O trabalho, a princípio, consistiu em observações diagnósticas para verificar 

em que nível se dava a relação dos pré-adolescentes e adolescentes, alunos do 

Ensino Fundamental II, com o meio líquido; se existiam medos ou ousadias em 

excesso, se eles se locomoviam na água com desenvoltura ou se apresentavam 

alguma restrição, se tinham algum controle respiratório ou engasgavam quando 

mergulhavam e se apresentavam algum movimento técnico institucionalizado pelas 

regras oficiais da natação competitiva. Numa visão histórica, segundo Escobar; 

Burkhardt, (1985, p.1), “A filosofia mecanicista que tem orientado o ensino esportivo, 

reduz a natação ao conhecimento de braçadas com movimentos para impelir ou 

equilibrar o nadador”. 

 Nossa pretensão seria mediar os mais diversos tipos de movimentos, 

buscando estimular a criatividade de cada aluno de acordo com seus conhecimentos 

prévios, “ampliando seu repertório motor e consequentemente, organizando sua 

consciência corporal com base no vivido” (MELO, 1997, p.22).  Com essas 

observações, verificamos que a grande maioria, apesar de residir em cidades do 

interior, como Macaíba, e em distritos próximos, Cana Brava, Peri-Peri e a própria 

comunidade de Jundiaí, não apresentava conhecimentos técnicos da natação 

competitiva, o que foi muito bom, pois o trabalho não tinha como objetivo o 

desempenho atlético, e sim o prazer da relação dos movimentos corporais com a 

água, proporcionando uma aprendizagem de movimentos rudimentares da natação, 

de forma mais consciente e contextualizada. O prazer seria o pilar fundamental para 

a aprendizagem. 

 

Quando a dimensão do prazer está ausente, a aprendizagem vira um 
processo instrucional, que pode até chegar a ser maquinicamente eficiente 
e criar um montão de automatismos eficientistas. Mas o que não cria é a 
celebração do conhecimento na aprendizagem (ASSMANN, 1996, p.152). 
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Diante do que foi exposto, verifica-se que uma das grandes preocupações 

seria oferecer as atividades de forma prazerosa instigando os alunos a participar. 

Observa-se também, nitidamente, que o sujeito que estava mediando o trabalho 

(professor/pesquisador) estava envolvido diretamente com os sujeitos pesquisados 

(alunos), preocupado em oferecer situações que possibilitem à educação servir 

como forma criadora, corroborando com o pensamento em que “o homem, porque 

não, fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, 

característica dos estados de procura, de invenção e reinvenção (FREIRE, 1980, 

p.104). 

Nessa perspectiva, em que o professor incentiva a procura, a reflexão e a 

criação, ele mesmo se insere nesse contexto e também adquire outros 

conhecimentos. Portanto, esse educador  

 

 

[...] já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, 
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 
assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que “os 
argumentos de autoridade” já não valem (FREIRE, 2005, p.79). 

 

 

Vale aqui explicar que esse trabalho foi executado com alunos de 5ª e 6ª 

séries (6º e 7º anos, atualmente), pois, na época, a Escola Agrícola de 

Jundiaí/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias atendia ao ll Ciclo 

do Ensino Fundamental. 

O trabalho começou com um número reduzido de participantes, uma média 

de 40 alunos das turmas atendidas. Mas o entusiasmo era bastante positivo, o que 

me levou a acreditar que tudo iria dar certo. A princípio o que se fazia na aula eram 

jogos aquáticos (de pegar, submersos, com bolas de borracha), com objetivo de dar 

confiança para que as crianças explorassem todo seu potencial de movimentos 

dentro da água, trazendo sua cultura para o ambiente de aprendizagem (Cultura de 

Movimento). 

 

A Cultura de Movimento compreende todas as atividades do movimento 
humano, tanto no esporte como em atividades extra esporte (ou no sentido 
amplo do esporte) e que pertencem ao mundo do ‘se – movimentar’ 
humano, o que o homem por este meio produz ou cria, de acordo com sua 
conduta, seu comportamento, e mesmo as resistências que se oferecem a 
essas condutas e ações (KUNZ apud BRACHT, 2006, p. 98). 
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Feito isso, passamos a propor atividades nas quais o corpo fosse utilizado em 

flutuação, ou seja, sem o apoio dos pés no chão, e que girasse em seu eixo, tanto 

horizontal quanto na vertical, sempre discutindo e dando oportunidade para que 

todos opinassem, mostrando o que conseguiam entender do que estava sendo 

vivenciado, levando-se em consideração, uma forma de movimentos globalizados. 

Na imagem que segue, estamos orientando atividades em que os praticantes 

das atividades experimentem diversos movimentos, com o corpo em flutuação na 

superfície da água, onde o aluno procura perceber as sensações oferecidas pelo 

ambiente, e que resultado tem no corpo de cada um. Essas observações sempre 

eram socializadas, discutidas e refletidas por todos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 De acordo com o entendimento de cada aluno, as tarefas propostas eram 

executadas, sendo observadas atentamente pelo professor e depois rediscutidas 

para serem refeitas ou não. O professor/pesquisador entende a importância de se 

perceber a estrutura do movimento executado de maneira consciente e que o 

executante seja capaz de recriar a partir do vivido outras funções em outras ações, 

que não seja apenas uma repetição mecânica. Entendemos que, 

Imagem: 25 – Trabalho de relaxamento no açude 

Fonte arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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O ato motor não é um processo isolado, pois a sua significação emerge da 
totalidade da personalidade; portanto, a natação, baseada no conhecimento 
da psicomotricidade humana, deve-se dirigir a uma formação fundamental 
em que a racionalização do movimento não iniba a criatividade, a 
espontaneidade, a liberdade do movimento e a sua significação e sentido 
(ESCOBAR; BURKHARDT, 1985, p. 1). 

 

Sempre ao final de cada aula era dado um momento livre para que eles 

brincassem à vontade. Nesse momento, aconteciam interações muito salutares 

entre eles, eram externados movimentos interiorizados a partir das vivências 

corporais experienciadas durante as atividades, percebia-se a motivação em 

participar daquele encontro, ali estava presente o jogo na sua plena forma de se 

apresentar. Concordamos com Huizinga (2010, p.6), ao dizer que “reconhecer o jogo 

é, forçosamente, reconhecer o espírito, pois o jogo, seja qual for sua essência, não é 

material”. 

Entendemos que o ser humano, assim como todos os animais ao realizar 

ações de natureza diversa, está inserido no jogo. “Todo ser pensante é capaz de 

entender à primeira vista que o jogo possui uma realidade autônoma, mesmo que 

sua língua não possua um termo geral capaz de defini-lo” (IDEM). 
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Com isso, aumentava o estímulo em participar da aula e ao mesmo tempo 

nós podíamos observar o que foi apreendido por eles naquela aula, pois, sem a 

pressão da observação direta, o aprendizado aparece espontaneamente. Segundo 

Escobar; Burkhardt, (1985, p.3), 

 
 

A construção dos esquemas específicos no meio aquático depende dos 
aspectos psicomotores que dizem respeito ao conhecimento do próprio 
corpo e do mundo exterior e de alguns fatores de execução como força, 
resistência, flexibilidade e velocidade. 
 
 
 

Vencendo essa etapa, em que se vivenciava o maior número de movimentos 

possíveis, em que todos dominavam as ações de flutuar, mergulhar, girar nos eixos 

vertical e horizontal (controle respiratório), cooperar com os colegas menos 

habilidosos, respeitar os seus limites e dos colegas, e quando todos conseguiam 

criar atividades utilizando os conhecimentos anteriores, dava-se início à etapa 

seguinte, que consistia em iniciar movimentos mais próximos aos movimentos 

técnicos da natação competitiva. Nesta etapa, discutiam-se os movimentos que se 

pretendia executar e quais eram as funções ou a função dos movimentos, ou de um 

movimento específico em si, ou seja, discutia-se a estrutura do movimento, quais as 

partes do corpo que seriam utilizadas, e qual ou quais ações resultariam daquele 

Imagem: 26 – Momento de atividade livre 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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movimento. Todos os participantes da aula procuravam descobrir esses 

questionamentos por experimentação (Método Global Estrutural-funcional), voltando 

a discutir as descobertas em grupo, pois acreditamos que 

 
 
A aprendizagem da natação dependerá da riqueza de situações, com 
condições favoráveis para o nascimento de esquemas específicos, 
proporcionados ao aluno; por exemplo: empurrar em diferentes planos e 
direções com diferentes superfícies motoras, alternada ou simultaneamente, 
ajustes de velocidade das ações de tração e empurrão, ações respiratórias 
explosivas ou conduzidas em coordenações estáticas ou dinâmicas, 
manutenção do alinhamento postural nos equilíbrios estáticos e dinâmicos e 
nas ações dissociadas de membros. (ESCOBAR; BURKHARDT, 1985, p. 2) 
 

 

Vamos dar como exemplo o ato de empurrar a água com a mão fechada e em 

seguida com a mão aberta; que movimento seria mais eficiente no sentido de 

deslocar o corpo? Com o corpo em flutuação ventral, o corpo deitado sobre a água 

com o ventre para baixo, o que aconteceria se empurrássemos a água para os pés? 

Um trabalho que faz o aluno pensar no que está executando, despertando a atenção 

interiorizada, “que é uma forma de atenção centrada no próprio corpo, que permite à 

criança tomar consciência das suas características corporais, gerando 

consequências nos planos gnósico e práxico” (ESCOBAR; BURKHARDT, 1985, p.4).  

Com essas descobertas, o grupo evoluía a passos largos, mas com as limitações 

individuais, pois, como em todo grupo, alguns alunos descobriam as respostas com 

mais rapidez. 
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Ao final do primeiro semestre do ano de 1997, com aproximadamente três 

meses de atividades no açude, onde aconteceram desistências, devido 

principalmente a não adaptação com a água, aconteceu que alguns alunos ficaram 

com gripe com frequência e os pais decidiram afastá-los da atividade. Houve 

também algumas inclusões, alunos que assistiam as atividades no açude, quando 

estavam com horário vago, interessavam-se em participar e eram incluídos no 

trabalho.  

Mesmo com esses imprevistos de saídas e inclusões, o trabalho executado 

proporcionou a compreensão, aquisição e execução, para os alunos que 

participaram das atividades com assiduidade e pontualidade, de movimentos mais 

harmoniosos, coordenados e eficientes, quando se leva em relação os signos da 

natação oficial de competição, embora o objetivo do trabalho não se pautasse nessa 

premissa e sim oferecer atividades prazerosas de interação dos movimentos 

corporais com o elemento água, proporcionando o fluir do movimento, pois 

              Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

                       Imagem 27 –Experimentando movimentos 
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concordamos com Mihaly (1992, p.142) ao afirmar que “o simples ato de movimentar 

o corpo no espaço torna-se uma fonte de retorno complexa que proporciona a 

experiência máxima. Cada órgão sensorial, cada função motora, pode ser 

canalizada para produzir o fluir”, o que leva o sujeito a se locomover na água sem os 

apoios dos pés ou de qualquer parte do corpo em superfícies fixas, mesmo com 

movimentos rudimentares.  

O conhecimento adquirido apresenta sua relevância quando o sujeito 

necessita participar de eventos de qualquer natureza onde estão presentes rios, 

lagos, açudes, praias, no sentido de prevenção, segurança e boa qualidade de vida. 

Em relação metodologia, pode-se dizer que oferece condições para que o próprio 

aluno construa o seu conhecimento de acordo com suas limitações e entendimento 

do que está sendo orientado. Uma limitação premente no trabalho é que o mesmo 

não teve condições de atender a todos os alunos da referida instituição que se 

interessaram em participar. A vantagem principal desse trabalho é que pode ser 

estendido a outros conteúdos da Educação Física. 

Paralelo a esse trabalho de atividades aquáticas no açude do bêbado, nós 

continuávamos com as intervenções pedagógicas diferenciadas, que acontecem 

desde a minha entrada na Escola Agrícola de Jundiaí/Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias, no ano de 1996, e se estendem até a 

contemporaneidade, procurando buscar no próprio aluno a inspiração para um 

trabalho dentro do seu contexto. Para deixar claro essas intervenções, passamos a 

narrar e descrever algumas delas. 

Ao ingressar na EAJ/UECIA, já trazia inscrito em meu corpo uma bagagem 

significativa de ações e intervenções na função docente, proporcionada pelas 

experiências vivenciadas ao longo da minha trajetória de quase quinze anos, 

experiência que possibilitou uma adaptação positiva neste novo cenário pedagógico, 

acontecendo aí novas interações e modificações, pois concordamos que, 

 
 

As interações humanas que constituem o trabalho docente marcam 
profundamente todos os outros componentes do processo de trabalho, 
tendo efeitos sobre o próprio trabalhador e modificando profundamente o 
conjunto das suas relações, suas ações e sua identidade profissional 
(TARDIF, 2005, p.14). 
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As interações positivas acontecem em todos os setores da referida escola, 

nos quais se incluem os discentes, com os quais a princípio ocorrem alguns 

impasses provocados principalmente pela visão equivocada que alguns poucos 

alunos, infelizmente, ainda nutrem pela Educação Física, devido exatamente à 

repetição mecânica das metodologias utilizadas que consistem em oferecer alguns 

exercícios físicos e a prática de algumas modalidades esportivas. Reporto-me aqui, 

com algum saudosismo, das aulas dos esportes na formação inicial, as quais eram 

ministradas com muita competência, mas sem nenhuma relação com problemas 

cotidianos ou com potencial dos envolvidos, o que importava era a execução correta 

das técnicas institucionalizadas. Lembro também das aulas no antigo curso ginasial, 

do qual era aluno e que atualmente corresponde ao ensino Fundamental II, que 

seguiam o mesmo modelo. Um trabalho publicado em 1993 diz o seguinte: 

 

 

Identificamos o profissional desenvolvendo seu trabalho de forma mecânica, 
repetitiva, reproduzindo os mesmos testes no início e no final dos períodos 
letivos, ao longo dos anos. Esse mesmo profissional “planejava” as suas 
aulas segundo um modelo estanque, independente da faixa etária, que 
poderia ser resumido em: correr em coluna, por um ou por dois, no sentido 
anti-horário, um determinado número de voltas ao redor da quadra – essa é 
a fase denominada aquecimento; realizar uma série de exercícios ginásticos 
localizados, no modelo e ritmo do professor e uma prática desportiva na 
fase da aula denominada principal (MOREIRA, 1993, p.16). 

 

 

Esse modelo hegemônico que, infelizmente, ainda acontece em alguns 

rincões desse Brasil, já não acontecia nas minhas intervenções há algum tempo, 

desde a época dos primeiros contatos com a psicomotricidade e o método Dança-

Educação Física quando descobrimos que podíamos refletir, junto com os alunos, 

sobre as atividades físicas, relacionando-as ao desenvolvimento psicomotor. Mas 

confesso que no início da minha atuação docente, por falta de conhecimentos e com 

a necessidade de organizar as aulas, cheguei a ministrar aulas de Ordem Unida 

bem ao modelo militar, embora não consiga lembrar exatamente como aconteciam 

essas aulas. Ao usar a memória para tentar visualizar as cenas ocorridas nessa 

época, sou surpreendido por lacunas provocadas pelo esquecimento e concordo 

com o seguinte questionamento: 
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O esquecimento não seria, portanto, sob todos os aspectos, o inimigo da 
memória, e a memória deveria negociar com o esquecimento para achar, às 
cegas, a medida exata de seu equilíbrio com ele? [...] o esquecimento é o 
desafio por excelência oposto à ambição de confiabilidade da memória 
(RICOEUR, 2007, p.424). 
 
 
 

Embora aconteçam essas lacunas no trajeto espaço-tempo, quando 

utilizamos a memória para buscar no passado momentos importantes e relacioná-los 

ao presente, entendemos que esse movimento de busca é necessário para se 

construir uma historicidade relevante e determinar avanços nas ações atuais. 

A continuação dessa história acontece com os primeiros contatos com os 

alunos da Escola Agrícola de Jundiaí, pois, por ter mais afinidades com crianças do 

ensino fundamental, escolhi trabalhar com as 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e os 1º anos, uma vez 

que nessa época, a escola ainda atendia o ensino fundamental II. Com a extinção 

deste, passei a atender prioritariamente os 1º anos do ensino médio-técnico e uma 

ou outra turma de 2º e 3º anos. O primeiro contato, no início de cada ano, com essas 

turmas acontece de uma maneira bem informal, que pode ser na sala de aula onde 

acontecem as outras disciplinas, ou na sala onde acontecem as aulas de educação 

física, ou na quadra coberta, embaixo de uma árvore, na margem do açude, na 

cachoeira, não importa, o importante mesmo é que seja um encontro bem 

descontraído, no qual todos se apresentam, inclusive o professor/pesquisador, e 

falam dos seus anseios, de suas dúvidas e o que esperam do curso escolhido e da 

escola. 

A partir do segundo momento nos encontramos principalmente na sala de 

Educação Física, lembrando que atualmente não existem turmas de ensino 

fundamental. Com os 1º anos, discutimos sobre a visão geral que eles têm da 

Educação Física, em que o professor/pesquisador também apresenta sua versão 

sobre a disciplina, junto com os alunos, traçam estratégias para serem 

desenvolvidas durante todo o ano. Nos 2º e 3º anos, discute-se o que foi visto no 

ano anterior e se planeja estratégias para um aprofundamento nesse trabalho. 

Vamos nos concentrar nas intervenções que acontecem com as turmas de 1º 

anos, pois são adolescentes que chegam de várias cidades do interior do Rio 

Grande do Norte e às vezes de outros estados, com visões totalmente diferenciadas 

do que seja aula de Educação Física. Nosso contato com esses alunos inicia 

normalmente com três questionamentos básicos: o que é Educação Física? O que 
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eles faziam nas aulas de Educação Física nas escolas anteriores? O que querem 

aprender nas aulas de Educação Física? Invariavelmente as respostas recaem na 

esportivização e na questão da saúde. As respostas mais frequentes são que a 

Educação Física é uma matéria que ensina a jogar, fazer exercício e que é boa para 

a saúde e que eles jogavam futebol, voleibol e queimada ou não faziam nada e que 

querem aprender a jogar, de preferência futebol e voleibol, as outras modalidades 

esportivas aparecem com pouca expressividade. 

Pelo menos, metade do primeiro bimestre de cada ano, nós passamos 

discutindo e tentando sensibilizar os alunos para uma Educação Física mais 

reflexiva e a noção de corpo sujeito, capaz de atuar no mundo mais ativamente, 

fazendo uma relação com a natureza e a cultura e mostrando que a Educação Física 

não é tão simplista ao ponto de ensinar apenas a técnica de movimentos. Nesse 

período, discutimos o conceito de diversos conteúdos que são apresentados como 

específicos da Educação Física e outros que se relacionam a ela. A dinâmica 

apresentada consiste em dividir as turmas em grupos e cada grupo escolhe um 

assunto o qual tenha mais afinidade, tendo-se o cuidado de não repetir o assunto 

dentro de uma mesma turma, e os grupos vão pesquisar para se apropriar do(s) 

conceito(s) daquele assunto/conteúdo. 

Nesse primeiro momento, acontece uma ansiedade prematura, tanto do 

professor quanto dos alunos, por ser uma novidade para a maioria dos alunos, por 

não terem vivenciado essa metodologia anteriormente, e para o professor, que ainda 

não conhece de forma segura esses alunos, mas reconhecemos que esse é um 

momento muito importante no desencadeamento das atividades para todo o ano. 

Concordamos com o pensamento, 

 
 

O momento inicial (primeiro momento) é determinante para o aluno se 
integrar à atividade, e para o professor observar seus potenciais de 
execução, suas experiências anteriores em relação ao conteúdo proposto, 
observando e refletindo sobre quais informações ou intervenções serão 
mais adequadas aos alunos ou grupo. (TOLEDO; VELARDI; NISTA-
PICCOLO, 2009, p.74) 

 

 

Nesse momento, os alunos procuram se apropriar desses conceitos, em 

livros, revistas, internet, com outros professores e até mesmo com os colegas. “Os 
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conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

características comuns” (ZABALA, 1998, p.42). 

Historicamente, na Educação Física escolar o que se tornou importante e 

fundamental foi a execução correta dos movimentos, ou seja, o que se deve saber 

fazer, que corresponde a Dimensão Procedimental dos conteúdos, mas entendemos 

que, ligada a esta dimensão, torna-se de grande relevância a junção de outras duas 

dimensões que, na prática, não podem acontecer separadas da primeira, mas na 

maioria das vezes não são explicitadas no trabalho, que é o que se deve saber 

(Dimensão Conceitual) e como se deve ser (Dimensão Atitudinal). Assim, 

entendemos que 

 
 

O papel da educação física ultrapassa o ensinar esporte, ginástica, dança, 
jogos, atividades rítmicas expressivas, e o passar conhecimentos sobre o 
próprio corpo para todos, em seus fundamentos e técnicas (dimensão 
procedimental), mas inclui também os seus valores subjacentes, ou seja, 
quais atitudes os alunos devem ter nas e para as atividades corporais 
(dimensão atitudinal). E, finalmente, busca garantir o direito do aluno de 
saber por que ele está realizando este ou aquele movimento, isto é, quais 
conceitos estão ligados àqueles procedimentos (dimensão conceitual) 
(DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007, p.17). 

 

 

Para o primeiro bimestre, de uma forma geral, o trabalho se desenvolve com 

os alunos pesquisando junto com seu grupo o conteúdo escolhido, escrevendo um 

trabalho para ser entregue organizado e encadernado. Como na escola, de um 

modo geral, precisamos de uma nota para ser colocada em cada aluno, e essa nota, 

na maioria das vezes, é obtida da aplicação de instrumentos para classificar o aluno 

para que no final do ano ele possa ascender para o ano seguinte. Essa avaliação 

consiste em 

 
 

Corrigir tarefas e provas do aluno para verificar respostas certas e erradas 
e, com base nessa verificação periódica, tomar decisões quanto ao seu 
aproveitamento escolar, sua aprovação ou reprovação em cada série ou 
grau de ensino (prática avaliativa tradicional). (HOFFMANN, 2003, p.75) 

 

 

Não concordando plenamente com essa avaliação tradicional, sempre 

combinamos nas conversas iniciais como serão as avaliações e a do bimestre em 

questão será a participação nas aulas (frequência), observando e analisando todas 
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as atuações dos alunos nos momentos pedagógicos, a pesquisa e aplicação de um 

instrumento avaliativo (prova) sobre os assuntos discutidos em sala, aprofundados 

nos diálogos e os trabalhos dos assuntos pesquisados, pois entendemos que avaliar 

é 

 

Analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situação de 
aprendizagem (verbais ou escritas, outras produções), para acompanhar as 
hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados assuntos, em 
diferentes áreas de conhecimento, de forma a exercer uma ação educativa 
que lhes favoreça a descoberta de melhores soluções ou a reformulação de 
hipóteses preliminarmente formuladas. Acompanhamento esse que visa ao 
acesso gradativo do aluno a um saber competente na escola e, portanto, 
sua promoção a outras séries e graus de ensino (IDEM). 

 

 

Em relação à frequência, a escola adota uma tabela de desvio padrão 

calculada já há bastante tempo, na qual cada falta corresponde a menos 0,5 na 

nota, procedimento que praticamente quase não adotamos, pois entendemos que 

avaliação é um processo dinâmico que acontece durante todo ano. O instrumento 

avaliativo consiste de cinco questões abertas sobre os assuntos que foram 

conversados nas aulas. As imagens que seguem mostram alguns exemplos: 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 28 – Exemplo de instrumento avaliativo e trabalho de pesquisa 
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Todas as discussões são de assuntos diversos, principalmente dentro da 

cultura de movimento e conteúdos afins; os trabalhos são escolhidos pelos alunos 

(grupos), dentro de esportes, danças, jogos, lutas e ginástica, como também temas 

transversais, que são pesquisados e apresentados em Seminários que fazem parte 

da avaliação do 2º bimestre. Nesse momento, nas apresentações, o assunto é 

rediscutido com o objetivo de observar se houve consolidação da aprendizagem, a 

qual é observada no momento que o grupo expõe o que foi pesquisado. 

Entendemos que, além das dinâmicas apresentadas, 

 

 

Outro aspecto que determina a aprendizagem é o ato de poder explicitar 
para si, para os colegas e professores seus pensamentos, o quê e como 
sabem. Quando expressam seus conhecimentos, os alunos podem tomar 
consciência deles, elaborando, conectando, situando e retendo novos 
conhecimentos em estruturas de significados mais amplas, encontrando um 
elemento comum entre os diversos aspectos levantados durante a aula 
(TOLEDO; VELARDI; NISTA-PICCOLO, 2009, p.71). 

 

 

Após as apresentações dos seminários, que entendemos como segundo 

momento na estratégia metodológica, os alunos pesquisaram, refletiram e 

descobriram meios para resolver situações-problema que apareceram no percurso e 

refletiram com toda turma no momento da exposição do conteúdo. 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 29 – Exemplos de trabalhos de pesquisas 
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A imagem visualizada faz parte de uma pesquisa sobre ballet clássico, 

apresentada em seminário, no qual o grupo foi coordenado por um rapaz de uma 

cidade do interior do RN, que nunca assistiu a um espetáculo de dança.  

Dependendo das condições desse conteúdo que é apresentado, ele é 

trabalhado em aulas práticas dadas pelo grupo de alunos que pesquisou. Aqui é 

importante enfatizar que essa pesquisa do ballet clássico foi dada numa aula prática 

ministrada pelo rapaz que coordenou o grupo. Essas aulas práticas, consideradas o 

terceiro momento do processo metodológico, são combinadas para fazerem parte da 

avaliação do 3º bimestre, em que o professor é o mediador, corrigindo e dando 

suporte para que os alunos não executem movimentos errados. 

No 4º bimestre, toda a turma escolhe um assunto/conteúdo, pesquisa, monta 

e apresenta um trabalho, sendo o mais importante a participação de toda turma na 

pesquisa e montagem da estratégia que vai ser apresentada para o professor e para 

as outras turmas, no final do bimestre. Neste caso, a avaliação é composta de todo 

processo executado pela turma. 

Durante este período em que as aulas versam sobre os assuntos que estão 

sendo pesquisados pelos grupos e que se inserem dentro da cultura de movimento, 

oferecemos também aulas diversificadas, com o objetivo de dinamizar e oferecer 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 30 – Seminário sobre a História do Ballet Clássico 
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aos alunos oportunidade de vivenciar algumas atividades alternativas, que 

geralmente não fazem parte do cotidiano, e oferecem ao aluno a possibilidade de 

aumentar o acervo perceptivo-motor, tais como: aula de contemplação, relaxamento 

induzido e aula livre, como mostram as imagens a seguir. 

 

Trabalho de contemplação, 

 
 

 

 
 

 

 

No trabalho de contemplação, o primeiro momento consiste numa conversa 

em que o professor/pesquisador esclarece que a aula vai se realizar fora da sala, 

numa caminhada até as margens do açude, e nessa caminhada o professor pede 

que aconteça mais ou menos em silêncio ou com conversas em voz baixa.  Ao 

chegar ao açude, haverá uma reunião rápida para explicação do segundo momento, 

que consiste em que toda a turma se separe, ficando individualmente, e cada um 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 31 – Sentado à beira do açude, contemplando 
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escolha o lugar mais agradável que encontrar, permanecendo nele um tempo 

determinado previamente e acordado entre todos da turma, executando uma 

respiração lenta e profunda, observando a paisagem e atento a tudo que acontece 

procurando captar, cores, sons, odores e outros. Essa atitude leva o sujeito a um 

estado de relaxamento e entendemos que 

 
 

Qualquer que seja a atividade empreendida, o relaxamento é uma 
introdução indispensável; sem ele, toda atividade sofrerá restrições 
provocadas por crispações que nem mais percebemos, de tão tomados que 
estamos por uma vontade ávida de agir (BERGE, 1986, p.33). 

 

 

 Ao término do tempo combinado, o professor/pesquisador emite um sinal 

combinado anteriormente e todos voltam à margem do açude onde se encontra o 

professor, para o terceiro momento. Este se dá quando a turma é organizada em 

duplas, ou pequenos grupos, cada componente apresenta para os colegas suas 

percepções, para logo em seguida socializar com toda turma. 

Aqui me vem à lembrança um trabalho muito importante do qual participei no 

início do Grupo de Estudos de Natal. O trabalho foi denominado de 

“Condicionamento Físico para a Libertação do Corpo”, que, apesar do nome, não se 

resumia apenas em correr pelo correr ou executar exercícios físicos de maneira 

mecânica, existia sempre reflexões mediadas pelo professor Edson Claro, sobre o 

que estávamos sentindo, qual a finalidade, as relações do trabalho com outras 

práticas. A metodologia também era diferenciada, nós chegávamos à praia de Ponta 

Negra, na maioria das vezes, à tarde, cada um com um lanche numa bolsa plástica 

(frutas), e enquanto o professor Edson explicava o que ia acontecer no dia, nós 

enterrávamos as frutas na areia úmida para saborear ao final. Ao término da 

atividade do dia, enquanto se fazia a avaliação do trabalho com suas devidas 

reflexões, degustávamos aquelas frutas como se fosse um manjar dos Deuses. 

Quando existia tempo, o professor pedia que nós ficássemos sentados na areia da 

praia, separadamente de frente para aquele mar belo e misterioso, contemplando, 

procurando perceber tudo que acontecia ao redor, experimentando um estado de 

relaxamento. Concordamos com Berge (1986, p.34), quando expressa “o 

relaxamento é uma entrega passiva de si mesmo, ao chão”. 

A imagem colocada a seguir, mostra-nos a praia de Ponta Negra em Natal-

RN, local que atualmente recebe ao longo de todo ano um grande número de 



129 
 

turistas, que durante todos os dias da semana preenchem suas areias e “saboreiam” 

suas ondas. Esses turistas são vindos de todo Brasil e do exterior e com sua 

presença trazem benefícios à cidade, mas também influenciam no alto custo dos 

produtos e serviços, dificultando o usufruto para os moradores locais. Ao fundo, 

vemos o morro do Careca, um dos cartões postais da cidade, local que na época em 

que foi realizado o trabalho de “Condicionamento Físico” era aberto ao público. 

Atualmente é proibida a subida no morro, por cuidados com a preservação. Enfatizo 

que parte do trabalho “Condicionamento físico para a Libertação do Corpo” foi 

executado subindo e descendo esse santuário. 

 

 

 

 
 

 

Este tipo de atividade nos deixa em contato íntimo com nós mesmos e numa 

paz infinita e é isto que eu procuro passar para os meus alunos. Ao serem 

aprovados no exame de seleção da Escola Agrícola de Jundiaí, eles saem de uma 

realidade em que os estudos eram concentrados em apenas um turno, manhã ou 

tarde, e assumem os dois turnos, em um estudam as disciplinas do curso médio, no 

outro o curso técnico, carregando uma carga de disciplinas de treze (13) a 

dezessete (17)  que os deixa bastante ansiosos. 

 

Imagem 32 – Mar da Praia de Ponta Negra 

Fonte: www.r-emberdecember.blogspot.com 
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Relaxamento induzido. 
 

 

 

 

 
 

 

 

As aulas de relaxamento normalmente acontecem nos períodos em que os 

alunos apresentam um nível de inquietação e ansiedade acima do normal, o que 

ocorre ao se aproximar, e durante, o famoso espaço de tempo em que são aplicados 

os instrumentos avaliativos, ou seja, a famosa semana de provas. 

Inicialmente colocamos uma música suave no ambiente para propiciar um 

clima de aconchego, pedimos que os alunos sentem-se numa posição confortável, 

relaxem os braços sobre as pernas e executem uma respiração suave e profunda, 

inspirando pelo nariz e expirando pela boca; pedimos também para que quem não 

tem problema em fechar os olhos, que o faça bem devagar. Ao se alcançar um clima 

de tranquilidade observado pela expressão do rosto dos alunos e o ritmo das 

respirações, embora existam alunos que não conseguem chegar a esse nível de 

tranquilidade, pedimos que todos deitem no chão sobre um colchonete, o mais fino 

possível, e que o movimento de deitar seja executado suavemente. 

 
 

O chão (se for limpo e acolhedor) é o lugar ideal para se distender. Sua 
própria dureza faz cederem as crispações musculares, as tensões 
nervosas, ao passo que, sobre uma superfície macia, é esta última que 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 33 – Relaxamento induzido 
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cede e contribui para acentuar as más posições da coluna vertebral 
(BERGE, 1986, p.36). 
 
 
 

Quando deitados, lembramos que eles não deixem de ouvir a nossa voz, se 

notarem que isto vai ocorrer, mudem de posição e voltem a sentar. Este lembrete é 

dado para que não ocorra o perigo de alguém entrar em estado hipnótico, pois o 

objetivo da aula é conseguir a “descontração muscular e relaxamento psíquico” 

(CLARO, 1988, p.167). 

Pedimos que eles continuem executando a respiração orientada no início da 

aula e informamos que vamos fazer uma viagem mental pelo corpo, nessa viagem o 

professor/pesquisador vai mencionando o nome de todas as partes do corpo, 

começando geralmente do calcanhar, e os alunos concentram o pensamento na 

parte do corpo falada. Ao completar todas as partes, o professor cria uma situação 

que possa integrar todo o trabalho mencionado anteriormente, como por exemplo, 

pedir que os alunos se concentrem numa situação que aconteceu com eles e que foi 

considerada agradável. Com esse final, espera-se que todos tenham conseguido 

uma situação de relaxamento. Na situação vivida, concordamos que o relaxamento: 

 
 

É um estado feito de paz, serenidade, ‘absorção’, ‘luz’, ‘presença’, 
inefabilidade, etc. [...] é um estado de repouso mais profundo que o sono 
profundo. Ele vai-se acentuando desde o estado autógeno até o 
transcendental (consciência da consciência, sem conteúdo de consciência). 
Esse estado de super-repouso-vigília é chamado de ‘Quarto estado’ por 
alguns neurofisiologistas que se interessam pelo assunto (BENSON apud 
CLARO, 1988, p.170). 
 

 
 

A experiência do relaxamento deitado no chão é uma vivência de início 

impactante por nos trazer uma sensação de unicidade com o entorno, com a terra, 

portanto é curioso saber que “Deitar no chão, distendido, é igualmente não ter medo 

de reencontrar os movimentos larvares, a posição do feto, as torções, os 

espreguiçamentos que aliviam, distendem e revitalizam a coluna vertebral” (BERGE, 

1986, p.37). 

O trabalho com aulas livres é proposto quando percebemos que alguma 

sequência está entrando em monotonia, então entregamos aos alunos materiais 

diversificados e eles participam de atividades escolhidas e organizadas por eles 

mesmos, o professor fica mediando, dando sugestões. 
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Pesquisa de Jogos Populares; 

 

 

 

 

 

 

Esse trabalho com jogos populares foi muito interessante e rico por ter 

surgido a partir de discussões ainda na sala de aula, nos momentos iniciais, quando 

conversávamos sobre jogos e a relação destes com os outros conteúdos, 

principalmente com o esporte e com a vida de cada um de nós. Entendemos que “O 

jogo (brincar e jogar são sinônimos em diversas línguas) é uma invenção do homem, 

um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo 

para modificar, imaginariamente, a realidade e o presente” (COLETIVO DE 

AUTORES, 2009, p.65). A discussão girava em função de que jogo não é apenas 

bater bola ou brincar de amarelinha, que envolve um universo muito mais amplo, 

que até os animais irracionais jogam, por exemplo, a dança do acasalamento de 

algumas aves e outros animais. Mas como a discussão ocorria no âmbito da 

educação física, enfatizamos que o jogo como atividade física acontece com as 

características do grupo que está vivenciando, de acordo com cada cultura. 

Segundo Darido; Souza Júnior (2007, p.155), 

 

A palavra jogo representa uma infinidade de significados de acordo com o 
contexto. Permitindo uma flexibilidade de regulamentações que o esporte 

Fonte: Foto arquivo pessoal – MEDEIROS, Israel 

Imagem 34 – Discussão sobre jogos 
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não admite, os jogos podem compreender diferentes espaços, materiais, 
tempo, número de participantes etc., podendo ainda se manifestar nas 
formas, competitiva, cooperativa ou recreativa. Assim, podemos incluir entre 
os jogos as brincadeiras populares, os jogos de salão, de tabuleiro, grandes 
jogos (queimada, pique-bandeira), jogos de construção, jogos de faz de 
conta, jogos de imitação e as brincadeiras infantis de maneira geral.                       

 

 

 

Numa das discussões, o diálogo versava exatamente sobre as brincadeiras 

de criança que na atualidade não eram mais vivenciadas, pela própria condição da 

vida urbana, brincadeiras como andar de pé de quenga (duas carcaças da amêndoa 

do coco feito um furo e colocado um barbante, segura-se nos barbantes, pisa-se 

sobre as carcaças e coloca o barbante entre os dedos dos pés e sai andando sobre 

as “quengas”), brincar de cavalo de pau (cavalgar sobre um cabo de vassoura ou 

outra madeira qualquer), brincar de pique-esconde (sorteava-se um pegador, que 

ficava em um determinado local com os olhos cobertos contando alto e devagar até 

10, enquanto os demais corriam para se esconder, ao terminar a contagem, o 

pegador ia procurar os demais, o primeiro a ser encontrado seria o próximo pegador, 

embora todos os outros precisavam também ser encontrados). Todas essas 

brincadeiras eram vivenciadas na rua, o que atualmente não acontece por falta de 

espaços e pelo aumento da violência. 

Mas, diante da importância do jogo no desenvolvimento do indivíduo, essa 

atividade passou a ser praticada em lugares restritos, como clubes, casas 

especializadas (de recepções) e a escola. Portanto, é importante lembrar que 

 

 

A falta de espaço nas grandes cidades brasileiras confinou a maioria das 
brincadeiras de rua ao pátio da escola ou à aula de educação física. 
Também é nas capitais que mais se percebe a influencia da televisão, da 
mídia em geral e dos brinquedos eletrônicos no repertório de atividades 
infantis. É comum crianças apontarem, como suas brincadeiras preferidas, 
programas de TV (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2007, p.156). 

 

 

Diante do entusiasmo da discussão, nós combinamos, professor/pesquisador 

e alunos, que a turma iria se dividir em grupos e pesquisar sobre os jogos e 

brincadeiras que seus pais, avós, tios, pessoas mais idosas, tinham vivenciado na 

sua infância e adolescência, cada um na sua comunidade. 

A estratégia de trabalho consistia no seguinte: nos finais de semana e 

feriados, quando todos iam para casa, cada um fazia essa pesquisa questionando 
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as pessoas e anotando. Na volta para a escola, reunia-se com seu grupo e 

apresentavam o que tinham colhido, organizando entre o grupo um trabalho único, a 

parte escrita não precisava ser entregue ao professor, apenas apresentado 

oralmente e executado na prática com todos os alunos da turma, para que todos 

vivenciassem todas as brincadeiras. 

No final dos trabalhos, não houve muita variação e a riqueza ficou 

comprometida, mas as apresentações foram muito boas. 

 

AULA PRÁTICA COM JOGOS 

AMARELINHA 

 

 

 

CABO DE GUERRA 

 

 

 

 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

   Imagem 35 – Vivenciando os jogos I 
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CABO DE GUERRA 

 

 

 
 

 

 

                                             ADEDONHA 

 
 

 

 

 

Imagem 36 – Vivenciando os jogos II 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 37 – Vivenciando os jogos III 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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PULAR CORDA 
 

 

 
 

 

 

CABRA CEGA 

 
 

 

 

Imagem 38 – Vivenciando os jogos IV 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 

Imagem 39– Vivenciando os jogos V 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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Pesquisa de conteúdos diversos (Temas Transversais) 
 

 

 

 

 

 

Os Temas Transversais são trabalhados na Educação Física, mas não se 

caracterizam especificamente como tais, pois precisariam também ser abordados 

pelas demais disciplinas, o que não acontece na maioria dos casos, no máximo a 

disciplina de Artes e Filosofia se engajam com o mesmo tema. 

Diante desse percurso apresentado ao longo da narrativa desta dissertação, 

que representa quase trinta e um (31) anos de atuação docente, em que muitas 

intervenções foram omitidas outras narradas de forma incompleta, talvez por falta de 

tempo para dar conta do aprofundamento necessário ou mesmo pelo esquecimento 

que acontece quando usamos a memória para resgatar histórias de vida e relacioná-

las com ações contemporâneas. No caminhar das rememorações, alertamos que 

 

 

A memoria é, mais que um mero registro, pois esta objetiva-se numa 
narrativa coerente que, em, retrospectiva, domestica o aleatório, o casual, 
os efeitos perversos do real passado quando este foi presente, actuando 
como se, no caminho, não existissem buracos negros deixados pelo 
esquecimento (CATROGA apud ABRAHÃO, 2003, p.87). 
 
 

Imagem 40 – Apresentação de Tema Transversal 

Fonte: Foto arquivo pessoal – CRUZ, João Maria da 
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Concordamos com o pensamento dos autores ao entender que a memória é  

um instrumento importante e necessário no resgate de fenômenos, ocorridos no 

passado e que foram relevantes no cenário histórico individual e consequentemente 

coletivo (social). Ao narrar esta trajetória, verificamos que muitos fenômenos foram 

vivenciados, uns positivos outros negativos, mas todos foram experimentados, 

“degustados” com muita emoção, servindo de molas propulsoras para inúmeras 

buscas em respostas aos meus questionamentos iniciais. 

No ponto em que cheguei nesta trajetória, alguns estudiosos indicam que a 

fase de Formação Docente, na qual estou inserido, seria Conservantismo, 

Lamentações, e o Desinvestimento (HUBERMAN, 1995) e Ciclo de Maturidade na 

Carreira (FARIAS; NASCIMENTO, 2012). Após ter passado por diversas fases, 

inclusive o Pôr-se em Questão, Serenidade e Distanciamento Afetivo ou Ciclo de 

Renovação na Carreira, que não foram citados neste trabalho, chegamos, 

teoricamente, à fase final deste trajeto, em que a maioria dos docentes vislumbra a 

aposentadoria, o momento sublime do descanso de longos anos de trabalho. Nesta 

fase, segundo os autores, os docentes tornam-se “rezingões” reclamando de todas 

as situações. No ponto de vista dos autores, o docente 

 

 

Queixa-se da evolução dos alunos (menos disciplinados, menos motivados, 
“decadentes”), da atitude (negativa) para com o ensino, da politica 
educacional (confusa, sem orientação clara, por vezes demasiado “frouxa”), 
dos seus colegas mais jovens (menos sérios, menos empenhados), [...]. As 
mulheres, deploram, em particular, a evolução dos alunos, e os homens têm 
tendência para aceitar a ideia de que “as modificações raramente conduzem 
a melhoria no sistema (PETERSON; PRICK apud HUBERMAN, 1995, p.45). 

 

 

Alguns docentes, nesta fase, ainda necessitam ou escolhem uma renovação, 

permanecendo na carreira, outros preferem desinvestir e esperar a aposentadoria. 

Eles enxergam que 

 

 

Aquilo que ocorria nos momentos anteriores da trajetória profissional, como 
a discussão com os pares, a participação em congressos e grupos de 
estudo, a qualificação profissional em programas de pós-graduação, parece 
se distanciar de seu fazer pedagógica (FARIAS; NASCIMENTO, 2012, 
p.75). 
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Mesmo reconhecendo que, cronologicamente, estou incluído nesta fase de 

formação docente, verifico que a trajetória se caracteriza por uma acomodação 

provocada pelo equilíbrio e consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo da 

carreira. Ainda não me sinto desinvestindo, haja vista este curso de pós-graduação 

que estou concluindo, a nível de mestrado, e a emoção que sinto ao ver a conclusão 

de um trabalho executado por meus alunos, mediado por mim, e que se apresenta 

como um conhecimento significativo para eles e para a sociedade como um todo. 

Emoção sentida como sempre senti ao longo desses anos, quando um aluno 

resolvia um simples problema de coordenação motora num jogo popular ou quando 

um atleta, que já tinha passado pela mesma formação, tornava-se um campeão 

regional, brasileiro e até mesmo um campeão sul-americano de natação. Continuo 

com o mesmo entusiasmo, apenas sentindo falta de novas inquietações para 

provocar novas empreitadas. 

Ensaio aqui colocar não questionamentos, mas afirmar que respostas 

positivas foram construídas ao longo da minha trajetória profissional, resultante de 

uma busca incessante de conhecimentos que já estão impregnados em meu corpo 

há algum tempo, a partir da formação continuada, da aplicação prática nas 

intervenções pedagógicas e no diálogo cotidiano com meus alunos, numa troca 

constante de conhecimentos e aprendizagens. Confesso que todas essas vivências 

respondem positivamente aos questionamentos colocados no início desta 

Dissertação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Caminhar na vida significa traçar metas e buscar estratégias que possam 

consolidar o que você objetivou através de investimentos contínuos e incessantes, 

alguns árduos e cansativos, outros nem tanto, mas todos levando a resultados que 

podem ser positivos reforçando a vontade de seguir em frente, outros levando a 

resultados que precisam ser repensados, readaptados e muitas vezes precisando 

inclusive de recuos significativos, mostrando para nós, simples indivíduos, que a 

grande sabedoria está em conseguirmos distinguir ações que não levam ao ponto 

que planejamos e precisamos desconstruir ou adaptar aquilo que está posto e não 

serve a nossos propósitos. Desse modo, (re) planejar e nos lançar novamente com 

entusiasmo renovado e fortalecido em busca de novos caminhos, mostrando que na 

vida nem sempre as estradas são tranquilas e planas, existindo veredas turbulentas 

e sinuosas que muitas vezes precisamos trilhar para descobrir o valor real de uma 

estrada virtuosa. 

Ao longo desta dissertação, procuramos explicitar desde as dúvidas iniciais 

em qual estrada da vida profissional, que não deixa de ser também a vida pessoal,  

deveríamos seguir em busca da consolidação das metas (objetivos) traçadas a partir 

do momento que decidimos substituir os conhecimentos da Geologia pelos 

conhecimentos da Educação Física. 

Respaldado e reforçado pelo gosto e emoção que sempre senti em participar 

de qualquer atividade que englobasse o movimento corporal como requisito, desde 

as travessuras de criança como as brincadeiras populares, pega bandeira, tica 

esconde, tô no poço, tica na árvore, polícia e ladrão subindo as dunas, pular corda, 

esquibunda nas dunas, sentado sobre uma tábua. Outras atividades como puxar 

rede de arrasto (pesca de arrastão com rede), colher frutos silvestres, atravessar os 

rios com apoio numa bacia, colher sargaços dentro do mar entre as pedras à noite, 

pegar caranguejo no mangue e rolar na areia solta, desfrutando da temperatura 

amena, da sensação que ela provoca e do odor do mar, até as atividades com 

movimentos técnicos específicos como acontecia nos treinamentos de Voleibol e 

Ginástica Olímpica dos quais fui atleta durante muito tempo. 

Com a riqueza dessas experiências impregnadas em meu corpo, adentro 

oficialmente ao mundo das atividades físicas ao iniciar o curso de Licenciatura Plena 
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em Educação Física, deixando para trás o curso de Geologia. Esta nova empreitada 

me deixa bastante entusiasmado, pois todas as disciplinas oferecidas se 

apresentavam instigantes e de uma riqueza de conhecimentos que me deixavam 

curioso em buscar de forma constante, outras novidades que proporcionassem 

outras aprendizagens. Com o passar do tempo, verifiquei que mesmo com os 

conhecimentos oferecidos por cada disciplina dentro de sua especificidade, que nos 

deixava enriquecidos de saberes acumulados, e da competência primorosa dos 

professores ao transmiti-las, paulatinamente fui percebendo que todas, ou na sua 

maioria, eram “passadas” para todos os alunos de uma única forma como se todos 

apresentassem o mesmo potencial de desenvolvimento, também se apresentavam  

de forma mecânica e repetitiva sem nenhuma ligação com as demais e quando 

ocorria alguma ligação entre si, acontecia de maneira superficial. Metodologia esta 

(,) similar a que me foi passada quando fui atleta de voleibol e ginástica olímpica, e 

que eu mesmo aplicava ao ministrar aula nas colônias de férias, que na época 

atendia perfeitamente ao que se propunha diante da competência do professor que 

aplicava esses treinamentos. 

Ao constatar essa realidade, começaram as inquietações com as 

intervenções pedagógicas que me remetiam ao passado e a seguinte questão 

insistia em voltar aos meus pensamentos quase que diariamente: por que um curso 

de nível superior, para me passar uma estratégia de trabalho que superficialmente já 

conhecia e utilizava nas aulas de voleibol e ginástica olímpica, que eu ministrava nas 

colônias de férias oferecidas pelo SESI (Serviço Social da Industria) no qual fui 

atleta por muito tempo.  

Concluindo o curso de graduação com bastante êxito, colocado entre os 

melhores na classificação geral, encontro-me logo a seguir inserido no mercado de 

trabalho, o qual encaro com muita ansiedade e nervosismo, mas feliz por estar 

iniciando oficialmente a realização de um sonho, digo oficialmente porque  antes já 

ministrava aulas, não como profissional e sim como monitor ou estagiário. Nesse 

início de atuação docente, ainda trago impregnado no meu corpo e em todo meu ser 

os conhecimentos adquiridos na formação inicial, mas também todas as 

inquietações que se formaram e se avolumaram no curso de graduação. Precisando 

trabalhar, lanço-me no ofício de ser professor, oferecendo aos meus alunos os 

conhecimentos e estratégias apreendidos nesse início de formação, mas sempre 

alimentando as inquietações adquiridas no curso. Neste início de percurso, surge a 
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oportunidade de participar de um curso sobre consciência corporal e profissional, 

onde tudo foi mudando. 

Aqui recordo uma conversa que tive com o professor Edson Claro, logo após 

o curso sobre Consciência Corporal e Profissional que ele ministrou no 

Departamento de Educação Física/UFRN do qual participei. Quando falei para ele  

que tinha abandonado dois anos do curso de Geologia para ingressar no curso de 

Educação Física, ele me perguntou: “você está feliz com sua decisão”? Eu respondi 

que sim, e que não me arrependia, pois a educação física era o meu sonho real, 

mas... acho que falta alguma coisa, ainda não sei explicar, as disciplinas nos 

oferecem inúmeros conhecimentos específicos, os professores são muito 

competentes e comprometidos com sua missão, mas falta... não sei, acho que a 

relação entre elas e delas com os sujeitos envolvidos, será que isto existe? E ele 

respondeu: “Acho que sim, nós estamos estudando (ele com um grupo de SP) para 

verificar essas relações da educação física com outras áreas, com as disciplinas 

entre si e com os envolvidos”. 

Com essa perspectiva foram se delineando novos horizontes e as 

inquietações que motivaram este trabalho/pesquisa foram tentando ser superadas 

durante a minha trajetória de atuação docente. Inquietações estas que provocaram 

questionamentos os quais aqui explicito: por que a Educação Física tem que ser 

padronizada? Por que não aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos? Por 

que a mediação do processo ensino-aprendizagem não parte do contexto dos 

participantes nas aulas? Diante desses impasses que me acompanham 

profissionalmente desde a formação inicial e o início da caminhada na prática 

pedagógica, onde sempre me preocupei em refletir sobre as intervenções no sentido 

de não realizar as atividades como acúmulo de fazeres, mas como metamorfoses de 

saberes e, portanto, geradoras de aprendizagens para os alunos. 

Nessa perspectiva, esta dissertação se delineou e começou a se concretizar 

buscando no passado fenômenos significativos para minha atuação e a relação 

deles com as intervenções contemporâneas, tendo como objetivo geral: discutir a 

minha trajetória profissional, considerando-se as rupturas epistemológicas da 

Educação Física, ocorridas na minha formação e atuação. E ainda: identificar as 

contribuições destas formações na atuação profissional, centradas na narração e 

reflexão de experiências significativas no ensino do esporte e da Educação Física 

escolar. 
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O trabalho narrado discute de maneira emblemática a atuação com os 

métodos ginásticos europeus de forma mecanizada e esportivizada levando ao 

adestramento de seus praticantes. Ressalta também as mudanças de paradigmas, 

quando os métodos ginásticos, aos poucos, vão sendo substituídos pelo Método 

Dança Educação-Física, a Psicomotricidade e o Método Global Estrutural-Funcional 

que durante um grande período, respalda minha atuação docente.  

Após esse entendimento, que tinha como foco o Desenvolvimento 

Psicomotor, adentramos as teorias críticas contemporâneas, que proporcionam 

intervenções preocupadas com os anseios, os contextos e a cultura de cada 

participante nas atividades das aulas de Educação Física, o que vem responder 

substancialmente as inquietações e os questionamentos que surgiram na época da 

formação inicial e que nos acompanharam durante a trajetória de quase trinta e um 

(31) anos de atuação e que agora nos apresentam outras inquietações e novos 

questionamentos. Portanto, consideramos que nossa busca permanente na 

formação continuada e a constatação, neste trabalho, de intervenções pedagógicas 

pautadas na realidade de cada cenário pedagógico e de cada sujeito envolvido na 

interpretação da cena em cada momento histórico, nos quais nos aventuramos em 

oferecer momentos de aprendizagens inseridos no contexto real de cada época, 

responde aos objetivos estabelecidos no início da dissertação, e que de certa 

maneira superou em muito as expectativas do professor-pesquisador, quando em 

momentos, que foram muitos, os alunos nos surpreendiam com conhecimentos e 

estratégias inovadoras para nossa realidade. 

No transcurso desta dissertação, foi observado que muitos momentos 

importantes que foram decisivos na construção da minha trajetória e na minha 

formação continuada estavam esquecidos no passado e que afloraram em 

conversas com amigos que vivenciaram os mesmos anseios e a mesma época 

histórica, inclusive meu orientador que participou lado a lado dessa luta em busca de 

uma Educação Física que respondesse com mais autoridade as buscas e os sonhos 

dessas crianças e jovens que nos são entregues como diamantes brutos que 

precisam ser lapidados e que esperam de nós, gestores, escola e educadores uma 

lapidação coerente com a sociedade vigente. E que eles sejam capazes, com essa 

lapidação, de buscar, cooperar, respeitar, compartilhar, entender, criar e recriar 

conhecimentos e com isto ter acesso a uma vida com mais prazer e bem estar. 

Perspectivamos, para um futuro bem próximo, um aprofundamento deste estudo que 
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narra a historicidade de um “oficio” tão rico e importante para a sociedade, mas 

principalmente para o homem, um ser individual, mas ao mesmo tempo coletivo, 

capaz, quando dadas as condições necessárias, de “Transformar o Mundo”. 

Aqui especifico o estudo perspectivado, “Como o Grupo de Estudos de Natal,  

influenciou na maneira de ver a Educação Física potiguar”.  

Em toda essa caminhada na qual vivenciei diversos tipos de sistematizações 

na forma de aplicar as intervenções pedagógicas, proporcionadas pela influência 

das teorias e metodologias apreendidas e utilizadas, verifico que o que ficou como 

aprendizagem docente de grande importância foi a busca constante por novas 

teorias com o objetivo de fundamentar as práticas, atendendo as perspectivas dos 

alunos, e constatar que nenhuma teoria se basta a si mesma. Portanto, nem o 

Método Dança-educação Física, nem a Psicomotricidade, nem o Método Global 

Estrutural-Funcional, nem as teorias críticas contemporâneas, resolvem por si só os 

anseios educacionais.  

Na atualidade, respaldado por essa experiência, faço a mediação das minhas 

intervenções, dialogando com os alunos a respeito da cultura de movimento e 

incentivando-os a buscar e se apropriar dos conhecimentos nas atividades teórico-

práticas, mediadas pelo professor/pesquisador, nas pesquisas, nas apresentações 

de seminários, nas aulas práticas, na montagem de trabalhos artísticos, na 

elaboração de atividades recreativas e esportivas, todas essas ações organizadas 

pelos alunos. Após esse estudo executado na elaboração desta dissertação, 

visualizo nela mais uma proposta de intervenção pedagógica recomendada para 

educadores preocupados em buscar conhecimentos para atender as expectativas de 

alunos inseridos numa sociedade cada vez mais exigente de sujeitos capazes de 

criar e recriar um mundo melhor. 
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