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APRESENTAÇÃO
A compreensão do cotidiano da escola envolve,
essencialmente, as práticas corporais, a experiência do, com e pelo
corpo a partir de uma perspectiva educacional da nossa relação
com ele. Esse processo é complexo e a Educação Física é o
componente educativo escolar que serve à construção de uma
realidade emancipada a partir das práticas corporais, rítimicas e
expressivas, de dança, de esportes, de lutas, de ginásticas, de
conhecimento sobre o corpo e tantas outras que fazem da escola
tempo/lugar profícuo para a apropriação de uma cultura corporal
de movimento servente aos educandos das mais diversas classes
sociais, idades e construções culturais.
O livro Educação Física e Cotidiano Escolar: reflexões e
pesquisas contemporâneas foi elaborado com a intenção de
contribuir para o desenvolvimento de reflexões complexas sobre
a docência, as leituras, as experiências e as pesquisas em
desenvolvimento por profissionais da Educação Física que
entendem a escola como lugar de fala da transformação da
realidade, sobremaneira por vias da Educação Física Escolar.
Esta produção é produto de um percurso profissional
trilhado por diversos educadores atuantes em docência e pesquisa
científica com foco na Educação Física Escolar. A complexidade e
diversidade de suas experiências científicas e educacionais,
sobretudo as relacionadas ao universo pedagógico e de formação
de professores de Educação Física é fundamento para os escritos
apresentados aqui. Esse contexto específico é o gatilho para as
reflexões, discussões e pesquisas apresentadas aqui.
O universo escolar é demasiado intrigante, empolgante,
explorativo e educativo, por isso, entendê-lo é preciso, consideralo necessário de traduação é uma perspectiva fundamental para
compreender que o professor de Educação Física é protagonista
e, ao mesmo tempo, sujeito da pesquisa, pesquisador e educador
para a vida, a partir do corpo e do movimento, objetos de
estudos da Educação Física.
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Os temas abordados neste livro relacionam-se ao context
pedagógico e de formação de professores de Educação Física.
Assim, no Capítulo 1, acessaremos a história da Educação Física
como disciplina nas escolas públicas do Piauí, no período de 1939
a 1975, e a constituição do seu corpo docente. Este capítulo
proporcionará ao leitor a compreensão do processo de inserção
da disciplina Educação Física e a formação dos professores dessa
disciplina no contexto da escola pública no Piauí.
No Capítulo 2, de natureza demasiado reflexiva, o autor
trata do fenômeno corporeidade como subárea da Educação
Física Escolar, de modo que, esses apontamentos possam servir
como orientação para uma prática pedagógica mais humana, sem
desconsiderar os princípios didático-pedagógicos da disciplina.
Desta forma, o texto objetiva possibilitar um olhar mais humano
para a nossa área que durante muito tempo objetificou o aluno
na sala de aula e na quadra de esportes, em busca apenas do
rendimento e não do humano no homem.
O Capítulo 3 analisa a importância do uso de lúdicos no
desenvolvimento de alunos do ensino infantil. Este capítulo
esclarece ao leitor que que as atividades lúdicas desenvolvem
vários aspectos ligados à formação geral dos escolares da
educação infantil. Todavia, ressalta-se que o poder público
juntamente com a gestão escolar e os professores devem buscar
estratégias para solucionar os problemas pedagógicos, estruturais
e de formação em prol do desenvolvimento dos alunos e a
formação global, nos aspectos físicos, mental e afetivo social.
O Capítulo 4 trata de um tema necessário de discussão na
escola, sobretudo durante as aulas de Educação Física, o Bullying.
Os autores deste compêndio apresentam as situações e tipos de
bullying recorrentes nas aulas de Educação Física em uma escola
pública situada na zona leste da cidade de Teresina/PI e concluem
que é necessária uma conscientização e mobilização de todos os
atores sociais da escola na tentativa de barrar esse problema que
afeta a todos. E esse combate tem que ser iniciado desde os anos
iniciais, fazendo com que a criança aprenda a conviver de forma
respeitosa com seus colegas e com as diferenças individuais,
culturais, étnicas e sociais que eles possam apresentar.
No Capítulo 5, a motivação é o tema gerador das
discussões. Nele interessa-se em identificar quais os os fatores de
motivação para a prática da Educação Física Escolar, e os autores
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concluíram que na escola os recursos físicos (espaço), duração do
tempo de aula e os esportes tivessem um maior aproveitamento
na escola, as aulas seriam muito mais motivantes havendo um
maior interesse do alunado, sendo o esporte um dos maiores
motivadores à participação nas aulas de Educação Física, o que
leva este indivíduo a não permanecer em ócio durante as aulas e
também fora dela, no seu tempo livre, direcionando-o a uma
prática de vida muito mais saudável.
O Capítulo 6, que se conecta em complementaridade ao
capítulo anterior identifica quais fatores motivacionais extrínsecos
e intrínsecos levam os estudantes do ensino médio a participar ou
não das aulas de educação física, refletindo como esses fatores
podem influenciar nas aulas de educação física no âmbito escolar,
colaborando para uma esfera pedagogicamente inovadora que se
direciona para a transformação da realidade desses alunos.
No Capítulo 7 iremos entender como o o projeto Bola Na
Mão Gol Cidadão contribuiu na mudança de comportamento de
alunos praticantes de handebol frente a sua realidade escolar.
Uma pesquisa desenvolvida na escola CAIC Balduino de Deus,
localizada na comunidade do bairro da Vila Bandeirantes zona
leste de Teresina-PI, região de vulnerabilidade social, que
apresentou como resultados melhor compromisso com os
estudos, aumento do rendimento escolar, maior atenção nas
aulas, melhoria do respeito, refletindo no comportamento dentro
e fora da escola, diminuição da evasão e maior frequência como
principais pontos positivos da prática esportiva na escola.
O Capítulo 8 apresenta a investigação do emprego das
metodologias de ensino e conteúdos aplicados na Educação Física
ofertada aos alunos do ensino médio de escolas públicas de
Teresina/PI. Este estudo afirma que as opiniões dos alunos sobre
as aulas de Educação Física encontram-se vinculada às dinâmicas
das aulas e com a relação professor/aluno. Por isso, faz-se
necessário que os professores incluam sugestões dos alunos no
processo de ensino-aprendizagem da Educação Física para que
haja uma continuidade dos conhecimentos dos indivíduos nessa
disciplina, também na fase do ensino médio.
O preconceito de seus pares sofrido por atletas de
handebol de alto rendimento oriundos de projetos sociais em
competições é o tema discutido no Capítulo 9. Nele, entende-se
que apesar do discurso existente entre alguns estudiosos que a
7
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prática desportiva é inclusiva e pouco discriminatória, podemos
perceber que nem sempre isso é verdade. Principalmente quando
se trata de atletas provenientes de projetos sociais e de regiões
pobres do país, observa-se também um fator de discriminação
etnográfica bastante consolidado e aspectos como cor/raça, classe
social potencializam essa exclusão.
O penúltimo capítulo, 10, apresenta ao leitor como
aparelhos alternativos de ginástica rítmica podem ser usados nas
aulas de Educação Física Escolar. Neste texto, as autoras
instrumentalizam a confecção desses aparelhos e esclarecem que
este atendem às necessidades mais prementes das ginastas, em
termos de movimentos (balanceio, circundução e lançamento) e
que existem muitas possibilidades de realizar movimentos
característicos dos aparelhos oficiais com aparelhos alternativos,
com criatividade.
O Capítulo 11 finaliza esta obra tratando do conteúdo
lutas e suas relações com a Educação Física Escolar.
Desenvolvendo um percurso que transita desde a prática
educação das lutas até sua dimensão competitiva, de rendimento,
os autores apresentam definições e conceitos diversos sobre as
lutas, desenvolvem uma vereda histórica dessa manifestação
corporal e a concebe como conteúdo das aulas de Educação Física.
Desenvolve uma análise da prática de lutas e finaliza com a
apresentação histórica da família Queiroz e de suas contribuições
para as lutas no Estado do Piauí.
Este livro sensibiliza para a importância da formação inicial
e continuada de professores de Educação Física, e assim o faz a
partir do fundamento de que é necessário desenvolver mais
reflexões, análises e atitudes de transformação da prática
pedagógica nas aulas de Educação Física Escolar. O arcabouço
teórico-metodológico proporcionado por esta leitura possibilitará
ao Profissional de Educação Física, formado ou em formação, ter
condições para uma discussão da realidade de forma mais crírtica,
compromissada e transformadora.
É para isto que este livro se presta, para problematizar e
motivar seus leitores ao desenvolvimento de práticas pedagógicas
transformadoras, emancipatórias e coletivas.
Prof. Fábio Soares da Costa
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CAPÍTULO 1
A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO DISCIPL INA ESCOLAR
NO PIAUÍ: 1939-1975
José Carlos de Sousa
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A concepção e o desenvolvimento das ciências exigem uma
epistemologia que não seja fixista, que não pretenda reger as
ciências a partir de fora, mas uma epistemologia ligada à própria
produção da ciência, feita pelos próprios pesquisadores em suas
disciplinas respectivas, que seja sempre aproximada das
epistemologias das outras disciplinas científicas. Essa concepção de
epistemologia como reflexão, vigilância interna da ciência sobre
seus procedimentos e seus resultados, é a única que respeitará o
caráter constantemente aberto das ciências sem lhes impor
dogmaticamente exigências ilusórias de fechamento (BRUYNE,
1982, p.41).

O presente capítulo resultado da pesquisa de mestrado do tipo
documental, de cunho histórico, tendo como objeto central de
investigação a história da Educação Física como disciplina nas escolas
públicas do Piauí, no período de 1939 a 1975, e a constituição do seu
corpo docente.
Para que se compreenda o momento atual da Educação Física,
é necessário considerar suas origens no contexto brasileiro, abordando,
com base em Castellani Filho (2001) e nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Educação Física (BRASIL, 1997), as principais influências que
marcam e caracterizam esta disciplina e os novos rumos que estão se
delineando. No século XX, a Educação Física esteve estreitamente
vinculada às instituições militares e à classe médica. Esses vínculos foram
determinantes, tanto no que diz respeito à concepção da disciplina e suas
finalidades quanto ao seu campo de atuação e à forma de ser ensinada.
A Educação Física Escolar foi inserida como disciplina nas
matrizes curriculares no Brasil no século XX, por volta do ano de 1929,
sendo que no Piauí a inserção da Educação Física nas Escolas ocorreu a
partir de 1939, pelo Decreto-Lei 168, de 3 de abril de 1939, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 77, que criou a Inspetoria de Educação
Física do Estado do Piauí e incluiu a Educação Física diretamente
subordinada ao Departamento de Ensino. Essa inspetoria tinha por
finalidade “difundir, regulamentar e controlar a prática da educação
física nos estabelecimentos de ensino e manter um curso especial com o
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fim de habilitar o professor ao ensino da educação física nas escolas
públicas” (PIAUÍ, 1939).
A delimitação inicial do recorte temporal desse texto justifica-se
pela inserção da disciplina Educação Física no currículo escolar piauiense
em 1939 a formação de professores na modalidade normal superior. E
em 1975 a formação da primeira turma de professores de Educação Física
da Universidade Federal do Piauí, com a perspectiva docente para
ministrar aulas de Educação Física nas escolas públicas do Piauí com
formação em nível superior.
O capítulo tem o intuito de contribuir com os estudos
relacionados à história da Educação Física, analisando o processo de
inserção da disciplina Educação Física e a formação dos professores dessa
disciplina no contexto da escola pública no Piauí. Com isso, abordamos
a Educação Física na perspectiva diacrônica, no intuito de explorar suas
transformações, rupturas e permanências ao longo de sua inserção nas
instituições primárias e secundárias no período de 1939 a 1975.
O estudo se deu através da técnica de entrevista tópica e
semiestruturada que, segundo Abramo (1979, p.182) é aquela em que
“o entrevistador apresenta gradativamente itens verbais relacionados
com o tema geral e o entrevistado responde aos itens apresentados pelo
entrevistador [...] a fim de conduzir a entrevista com o objetivo de se
obter dados e esclarecimentos acerca do tema pesquisado”. Foram
selecionados três professores de Educação Física que atuaram na
construção da disciplina Educação Física nas escolas do Piauí no período
em foco. As entrevistas foram realizadas considerando a disponibilidade
e o interesse dos mesmos em participar do trabalho respondendo as
questões levantadas no sentido de contextualizar a periodização
analisadas.
As questões relacionadas à história da inserção da educação física
como disciplina escolar no currículo tiveram como aporte teórico as
teorias de Norbert Elias (1994) e Jacques Le Goff (1996).
Mais do que a identificação de determinado modelo
configuracional, este capítulo apresenta dois aspectos relevantes para a
história da Educação Física do Piauí: primeiro como se deu a inserção da
disciplina Educação Física no contexto escolar nas instituições públicas
piauienses; segundo como ocorreu a formação de professores para
lecionar esta disciplina.
Primeiramente procedeu-se a análise documental das fontes
preservadas no Arquivo Público do Estado do Piauí, recorrendo a
documentos como, Diário Oficial do Estado e da União, registros
escritos, relatórios de governo, planos e propostas de desenvolvimento
pedagógico, que foram fotografados, digitalizados e posteriormente
analisados.
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A HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA: a construção da
periodização e o enfoque sobre a disciplina Educação Física
As sociedades se modificam à medida que os valores vão sendo
alterados, pois, vive-se em constantes transformações. Desse modo, o
indivíduo vai transformando-se e como ser social busca formas de
modificar sua relação com o mundo. A Educação Física, como área do
conhecimento, influi diretamente na transformação e formação do
indivíduo. Assim, considera-se importante o referido capitulo que tem
como perspectiva analisar a história da Educação Física no Brasil e no
Piaui.
Mesmo considerando o acima exposto, a história da Educação
Física no Brasil está intimamente ligada à política educacional. Ao longo
de sua história, a Educação Física contou com a contribuição de setores
diferenciados da sociedade como os colonos, imigrantes, militares, isto
em diferentes momentos e partes do país, que com suas ações
proporcionaram lazer, formação corporal e disciplina, utilizando jogos,
exercícios físicos, recreações e competições. É, por isso, que o capitulo
concentra-se na análise da legislação que configurou a educação física
como disciplina escolar e a formação de seus professores no período da
pesquisa.
Analisando a historiografia da Educação Física, Souza Junior
(2005) afirma que ela se configura historicamente em quatro grandes
momentos: o primeiro caracterizado, por uma História dos ideários
Pedagógicos, tendo como grande proeminente Fernando de Azevedo
(1960) e a obra “educação física: o que é o que tem sido e o que deveria
ser”.
O segundo momento configurado como História Oficial,
temporal e episódica, tem em Inezil Penna Marinho (1943), seu grande
representante, com duas importantes obras: Contribuição para a história
da Educação Física no Brasil (1943) e História Geral da Educação Física
(1980). Essa história da educação Física faz estudos de longos períodos a
partir de documentos oficiais e coletados principalmente em um único
local: os arquivos da Biblioteca Nacional e no Piauí no arquivo público.
No terceiro momento, a educação física se fundamenta na
concepção de História Marxista, tendo como autor e como obra de
maior destaque, Lino Castellani Filho, com o trabalho Educação Física
no Brasil: A história que não se conta (1988). Essa historiografia da
Educação Física procura reescrever a história, a partir, principalmente,
da identificação das relações socioeconômicas, objetivando opor-se a
uma narrativa que apenas descreve e agrupa os acontecimentos,
procurando interpretar os fatos diante de um movimento de resistência
da valorização da disciplina Educação Física nos currículos escolares da
época.
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Segundo Ferreira Neto (1995) “A história nessa perspectiva
acontece e é escrita como expressão das relações sociais que, por sua vez,
é considerado reflexo do modo de produção da história da Educação e
da Educação Física no Brasil” (1995, p. 26).
Souza Júnior (2005) destaca o quarto momento no qual os
trabalhos se voltam para uma perspectiva da Nova História,
reconhecendo que toda atividade humana tem história. Escrever sobre
História, seja de um determinado tema, objeto, tempo ou mesmo a
partir de determinadas fontes, implica sempre um recorte intencional,
principalmente em função da delimitação de um problema.
Para Marinho (1980, p.17), a História é “o conhecimento do
passado” que tem como objeto o “fato histórico” – compreendido como
todo fato humano que possa ser entendido numa relação de causa e
efeito e repercuta na sociedade. Para o referido autor, o “método”
consiste na ordenação e seriação dos dados de acordo com as leis
estabelecidas a partir de uma cadeia causal. Considera ainda a História
como “ciência moral”. Quanto às suas relações com a Educação Física,
afirma que “a história da Educação Física [analogamente à História da
Educação] traduziu o estudo dos principais sucessos relacionados aos
exercícios físicos, considerados no tempo e no espaço”. No que diz
respeito à sua utilidade, o autor afirma:

[...] uma consciência de si mesmo. De sua força, de sua
originalidade, e, por isso é uma verdadeira memória coletiva, nos
ensina o respeito pelo passado e nos fornece um poderoso
estimulante para o futuro, trazendo com isso uma intenção ou
contribuição de caráter nitidamente moral (MARINHO, 1980,
p.17).

Segundo Pagni (1995), a história da Educação Física vem se
consolidando nos últimos anos como uma disciplina e como um dos
possíveis campos de pesquisa, assim como vem sendo objeto de debates.
Diante do crescente interesse que a História da Educação Física vem
suscitando, faz-se oportuno uma reflexão sobre a sua construção dentro
do contexto social, como disciplina curricular e sobre sua produção
acadêmica.
Pagni (1995) afirma que mais do que relatar e mapear as
publicações sobre a História da Educação Física, é necessário
problematizá-las diante de algumas questões que afligem a atividade de
pesquisa do historiador e a discussão historiográfica em geral.
Na perspectiva de realizarmos a análise da historiografia sobre
o tema selecionamos para sua realização publicações de autores que
além de desenvolver estudos em História da Educação Física, tem forte
ligação com o seu processo de implantação e de institucionalização
enquanto disciplina nos cursos de Educação Física, e como disciplina nas
escolas públicas do Piauí. Deste modo, foram escolhidos para ser objeto
de diálogo e análise autores como: Inezil Penna Marinho (1943, 1952,
1956 e 1980), Amarílio Ferreira Neto (1996), Pedro Ângelo Pagni (1996),
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Lino Castellani Filho (1996) e outros. Tratando da periodização da
Educação Física como disciplina no Piauí e de formação docentes tanto
na Universidade Federal do Piauí e na Universidade Estadual do Piauí,
buscamos dialogar com Araújo (1996). Esses autores representam uma
amostra significativa da pesquisa em História da Educação Física como
disciplina e de seus principais problemas. Auxiliou-nos, também, Melo
(2009) com a discussão sobre festas escolares no Piauí.
No caso este capitulo, o recorte dado configura-se como um
risco, pois escrever sobre a história de determinado componente
curricular dentro de um período grande significa passar por cima de fatos
e complexidades que não acabam neste espaço temporal de análise. No
entanto, algumas dessas complexidades serão tratadas, em seguida, para
deixar claro, á posição aqui defendida diante dos riscos que se correm
ao escrever este capitulo.
Souza Junior (2005) afirma que outro elemento de
complexidade da historiografia da Educação Física é que muitas vezes,
na História da Educação Física observa-se registros das práticas corporais
(ginástica), essas como dimensões das manifestações culturais da
humanidade, expressando episódios da história desse componente
curricular. E, no entanto, essa história, necessariamente, não expressa à
história de seus saberes escolares. A escolarização das práticas corporais
mantém relação de fato com essas dimensões da cultura humana, mas,
como mostra a História, é necessário perceber e compreender as
particularidades dos diferentes tempos e espaços sociais.
Para Souza Junior (2005), a História das práticas corporais não
se confunde, ou não coincide com a História da Educação Física: mesmo
mantendo relações entre si, essas Histórias possuem características
peculiares a cada espaço social e a cada época, assim como a cada fato
constatado nos documentos encontrados no arquivo público do Piauí
no período delimitado para pesquisa desse trabalho.
Portanto, vale o esclarecimento de que a história aqui relatada
pode ser considerada um dos possíveis olhares para a História da
Educação Física na escola brasileira e piauiense. Mesmo nos apoiando
em estudos sobre as tendências, histórica da educação física e correndo
o risco de, por vezes, escrever uma História Oficial e Episódica, no estilo
de Inezil Penna Marinho (1943), pretende-se escrever e relatar uma
história configuracional da inserção da disciplina Educação Física, na
escola pública no Piauí.
A INSERÇÃO DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS
PÚBLICAS DO PIAUÍ
A Educação Física foi adequando-se às mudanças sociais e
políticas de cada época. Para Resende (1994), as argumentações
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históricas em defesa da inserção da Educação Física no contexto do
processo de educação escolar não podem ser analisadas e julgadas sem
considerar o momento político-social em que elas emergem. A Educação
Física desde o século XIX contou com respaldo legal no Brasil, podendo
ser percebido nos anos de 1851 e 1882, com a Reforma Couto Ferraz e
os Pareceres de Rui Barbosa, respectivamente.
Na década de trinta do século XX, a Educação Física ainda não
se configurava como disciplina e sim como atividade de ginástica nas
escolas pública no Brasil. No Piauí não era diferente, como se pode
perceber pela ausência dessa disciplina nos currículos do Liceu Piauiense,
Escola Normal e dos grupos escolares que funcionavam sobre a égide da
Reforma de 1910 (Decreto Lei 565 de 22/06) que “determinava a
organização oficial do ensino no Estado” (BRITO, 1996, p.45), o autor
destaca a grade curricular do ensino primário organizada das disciplinas:

O ensino primário se constituía das seguintes disciplinas: Leitura /
escrita / gramática / Caligrafia / Aritmética / Geometria /
Geografia Geral / Geografia do Brasil / Noções de Ciências Físicas
/ Naturais / Música / Desenho / Ginástica / Exercícios militares /
Trabalhos Manuais (BRITO, 1996, p. 50).

Na estrutura do ensino no Piauí a ausência da disciplina
Educação Física na (grade) matriz curricular no final do ano 1930, levanos a compreender a necessidade da inserção dessa disciplina, bem como
da formação de professores para atender à necessidade, inclusive
relacionada ao discurso nacional sobre a disciplina educação física.
No ano de 1939 foi criada a Inspetoria da Educação Física no
Piauí e regulamentado o funcionamento do curso destinado aos
portadores de diploma de professores normalista ou certificados de
conclusão de estudos secundários. O Decreto nº 237, de 17 de junho de
1939, normatizou a disciplina Educação Física, estabelecendo as
instruções ao funcionamento das aulas, nos estabelecimentos de ensino
primário. Nesse mesmo ano a Inspetoria lança edital para formação de
professores de Educação Física conformes as normas discriminadas:

A partir de 1 a 20 de fevereiro de 1939, na Diretoria de Educação
faz a divulgação que informa: encontram-se abertas as inscrições
para o Curso Especial de Educação Física; De conformidade com
as instruções em vigor, deverão os interessados satisfazer as
seguintes exigências:
a) Ser diplomado como professor normalista ou possui certificado
de aprovação no Curso Secundário, por estabelecimento de
ensino oficial ou oficializado;
b) Ter mais de 16 e menos de 30 anos de idade, contados até a
data da matrícula;
c) Ter excelente e ótima robustez física, comprovada em rigorosa
inspeção de saúde. (PIAUÍ, 1939)

O Curso Especial de Educação Física do Estado do Piauí foi
reconhecido pelo Decreto nº. 7.365, de 10 de junho de 1941. Tanto a
criação da inspetoria quanto o início dos cursos foram motivados pela
obrigatoriedade imposta na constituição de 1937, que em seu artigo n°

16

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

131, determinava que “a Educação Física, o ensino cívico e os trabalhos
manuais seria obrigatório em todas as escolas primárias, normais e
secundárias, não podendo nenhuma escola ser autorizada e reconhecida
sem que cumprisse a referida exigência” (BRASIL, 1937, p. 290).

No contexto do Departamento de Educação do Estado do Piauí,
conforme pesquisa nos documentos existentes no Arquivo Público, em
1930, no Piauí, as instituições públicas educacionais estavam assim
distribuídas: na capital Teresina, 11 grupos escolares, 2 escolas agrupadas,
15 escolas singulares e 15 escolas nucleares e no interior do estado, 21
grupos escolares, 29 escolas agrupadas, 38 escolas singulares e 161 escolas
nucleadas, onde eram ministradas as disciplinas básicas do ensino, não
figurando na grade curricular a disciplina Educação Física (DOPI, nº 156,
1939. p.4).
Na década de 1930, o Piauí começa a incorporar as concepções
de educação física desenvolvidas no Brasil, como se correspondessem,
integralmente, a seus interesses e à sua realidade. Certamente os
objetivos traçados para a Educação Física no contexto nacional
precisavam contemplar no âmbito estadual, a incorporação total da
referida disciplina, na matriz curricular e buscar sem restrições a
formação de professores que viessem atender a demanda das
peculiaridades estaduais, no sentido que houvesse a implantação na
matriz curricular na escola da disciplina Educação Física.
Na sua mensagem à Assembleia Legislativa, o então Interventor
Dr. Leônidas de Castro Melo, manifesta sua preocupação em adequar o
Piauí ao novo modelo em vigor no país, através da contratação de
professores do Rio de Janeiro para preencher a vaga de Educação Física,
que fica evidenciada quando afirma em sua mensagem proferida em 10
de novembro de 1938, enfocando o art. 131 da constituição federal:

Obriga que haja “educação física em todos os estabelecimentos de
ensino: primário, secundário ou normal”. No Piauí, cumpre,
afirmá-lo, aquele dispositivo constitucional não nos apanhou de
surpresa. Na lei entre o período de 1937 e 1938 já cogitou o
Governo do Estado de resolver o assunto, no que diz respeito,
´pois que, a referida lei, consta de dotação orçamentária
destinada ao contrato de um professor de Educação Física, que no
momento, procuro conseguir entre técnicos especializados
(PIAUÍ: Mensagem Governamental, 1938, p.87)

O interesse suscitado pela instalação do primeiro curso de
formação de profissionais em educação física no estado do Piauí pode
ser percebido nas primeiras linhas da ata que registra o evento, em 1939:

No 1ª dia de abril de mil novecentos e trinta e nove, no salão de
honra da Escola Normal Oficial, nesta capital, sob a presidência
do excelentíssimo senhor doutor Leônidas de Castro Melo,
interventor federal no estado, reuniram-se em sessão solene as
autoridades e demais pessoas geradas no fim assinadas para a
instalação do Curso Especial de Educação Física (DOPI, nº 77, DE,
1939, p.6).
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Ressaltamos aqui a importância dada à implantação do primeiro
curso de formação de profissionais de educação física, que contou com
a participação de diversas autoridades, membros do governo e da elite
local.
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO PIAUÍ NO PERÍODO DE 1939 a 1945: a
Implantação da Disciplina Educação Física no Currículo Escolar
O governo do Estado do Piauí através do Decreto de nº 168 de
3 de março de 1939 criava a Inspetoria de Educação Física, órgão
vinculado ao Departamento de Educação, com a finalidade de difundir,
regulamentar e controlar a educação física nos estabelecimentos de
ensino, dentro da programação traçada pela União. O Interventor
Federal no Estado do Piauí, usando de atribuições, que a lei lhe era
conferida considerando o que dispõe o artigo 131 da Constituição de 10
de novembro de 1937, decretou:

Art. 1º - É criada a Inspetoria de Educação Física do Estado do
Piauí, que funcionará diretamente subordinada ao Departamento
do Ensino.
Art. 2º - A Inspetoria de Educação Física compete difundir,
regulamentar e controlar a prática da educação física nos
estabelecimentos de ensino e manter um curso especial com o fim
de habilitar o professorado ao ensino da mesma disciplina. (Diário
Oficial, nº 77, 1939, p.7)

A primeira turma do curso Especial de Educação Física no Piauí
ocorreu na administração do interventor Federal Leônidas de Castro
Melo, inscreveram-se 50 professoras normalistas e militares, em 1939,
desses, 20 foram aprovados e apenas 16 concluíram o curso e passaram
a atuar nas escolas púbicas do Piauí (Diário Oficial Piauí, 1939). Nesta
ocasião, foi indicado para assumir a Diretoria Técnica o Professor
Manoel de Carvalho Anchieta, procedente do estado do Espírito Santo.
Nesse mesmo período, pelo decreto nº 273, de 17 de junho de
1939, o Interventor Federal, Dr. Leônidas de Castro Melo, baixou
instruções para disciplinar funcionamento das aulas de educação física
nos estabelecimentos de ensino primário.
A partir de 1940 o governo estadual estabeleceu os deveres dos
professores, que após estarem em suas devidas funções, deveriam
cumprir o que, no entendimento da Inspetoria de Educação Física, seria
a função da educação física no contexto escolar. A legislação procurava
demarcar o perfil da disciplina e a ação docente na escola, configurando
a partir de prescrições legais, o que deveria ser a educação física escolar.
A construção do trabalho do professor de Educação Física na Legislação
Piauiense: prescrição de uma prática
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Na década de trinta, o Piauí contava com oitenta e quatro
docentes, distribuídos nas escolas de todo o estado, na sua maioria do
sexo masculino e ministrando a Educação Física com caráter de ginástica,
responsáveis pelo “adestramento físico” que segundo Ferreira Neto
(1998, p.53) eram atividades realizadas na aula de educação física
baseado na disciplina militar, como por exemplo, corrida, ginástica, bola
militar, cabo de guerra, através de conhecimentos da higiene e
puericultura, objetivando formar homens robustos, reprodutores de
proles puras, assumindo os códigos da instituição militar.
Soares (2001) citada por Melo (2009, p.96), afirma que “a
escola era responsável pela visão de mundo formulada através dos
conteúdos trabalhados em sala de aula e, principalmente, pelas prelações
carregadas de lições de vida, assim como pela ideia de corpo, através da
educação corporal”, onde ocorria a contribuição da educação física na
formação dos alunos.
No ano de 1939, o governo Leônidas Melo decreta o
funcionamento da disciplina Educação Física nas escolas públicas da
capital e do interior, através de leis e decretos, para fazer cumprimento
às exigências do governo federal, e através do Decreto-lei nº 237, de 17
de junho de 1939 estabelecia as normas para serem cumpridas pelo
professor:

a) seguir rigorosamente o plano de ensino estabelecido pela
Inspetoria de Educação Física e as modificações que por esta forem
determinadas;
b) solicitar aos Diretores dos estabelecimentos em que servirem o
material necessário aos respectivos trabalhos e conservá-los sob
sua guarda e responsabilidade;
c) [..]; d) orientar as atividades recreativas da criança, zelando,
por ela, sem lhe perturbar ou ameaçar a liberdade e a
espontaneidade do brinquedo;
e) promover a prática de jogos que, pela experiência forem dignos
de incorporação ao patrimônio dos preconizados pelo Método
Francês adotado;
f) atrair as crianças para brinquedos próprios à sua idade,
desviando-as de todos aqueles que sejam contraindicados, e
participando de suas atividades recreativas, observar o
comportamento de cada uma, a fim de orientar inteligentemente
a sua formação;
g)[...]; h) [...]; i) ter em dia as anotações do fichário dos exames
realizados, e zelar pela conservação do material de Educação
Física, providenciando junto a direção, os reparos que se fizerem
necessários;
j) zelar pela saúde física e moral dos seus alunos, encaminhando
os suspeitos de moléstia ou necessidade de tratamento, ao médico
escolar;
l) comunicar ao diretor do estabelecimento, as ocorrências
havidas com os alunos e que determine responsabilidade
disciplinar;
m) apresentar ao diretor do estabelecimento para serem
visados, e encaminhados a Inspetoria de Educação física, os
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programas de ensino, horário, cópias de fichas, relatórios, e toda
e qualquer outra documentação sobre o desenvolvimento da
Educação física no estabelecimento;
n)
cooperar nas atividades da escola, que tenham caráter de
socialização;
o)
cooperar na formação da consciência sanitária da criança,
incutindo-lhe hábitos de higiene, e solicitar a direção as medidas
que facilitem a criação de um ambiente próprio para as atividades
da educação física, (abordagem higienista);
p)
ter em mente que sua missão não é ensinar ginástica para
que os alunos memorizem enunciados de exercícios e regras de
jogos, etc., mas sim dirigir a classe, de modo que seus alunos
pratiquem com regularidade os exercícios, entregando-se aos
mesmos e aos jogos, com prazer e entusiasmo;
q)
“auxiliar o médico escolar e atendê-lo nas suas
determinações sobre as atividades físicas dos alunos” (PIAUÍ, D.O,
1940, p.4).

Este Decreto-lei normatiza as ações desenvolvidas pelo professor
de educação física na sua prática pedagógica, seguindo normas
estabelecidas pela Inspetoria de Educação Física que determinou a rotina
do professor de educação física como: desenvolver no aluno o prazer
de desenvolver atividades físicas através da sistematização de exercícios
visando o bem-estar físico mental da criança e do adolescente.
Algumas características da docência da educação física já se
encontravam esboçadas nessa legislação, como a ênfase na participação
do professor de educação física em atividades denominadas de
“socialização” organizadas pela escola e no desenvolvimento da noção
de higiene e cuidado pessoal do aluno.
Destaca-se, ainda, a dimensão da moralização dos estudantes
envolvidos na prática do professor de educação física, relacionando ao
caráter de socialização.
A organização do ensino da Educação Física nos estabelecim entos
escolares no Estado Piauí
A periodização das aulas de Educação Física estava legalizada no
artigo 2º da lei de nº 273 de 17 de junho de 1939, estabelecia que a
educação física como disciplina nos estabelecimentos escolares, seria
ministrada durante o ano letivo e diariamente para todos os alunos.
Quando isto não era possível devido ao grande número de alunos em
relação ao número de professores, ou devido às dificuldades de horário
e local, a educação física era ministrada de preferência com os alunos
menores, de ambos os sexos, de modo que deveria ter pelo menos três
aulas por semana.
A inserção da disciplina na escola implicava na definição de um
tempo no horário escolar por sua execução. Além da divisão das alunas
em turma e, prevendo possíveis excessos de alunos em relação ao
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número de professores, a legislação dava preferência aos alunos
menores, numa clara concepção do papel higienista e de puericultura
corporal da disciplina.
Essa lei em seu artigo 3º, estabelecia que os professores de
Educação Física deveriam ministrar aula tanto para sexo masculino como
para o feminino, de acordo com as necessidades do ensino e
conveniência do horário; conforme a referida lei, não se poderia exigir
que uma professora ministrasse a educação física a meninos maiores de
doze anos, pois, segundo argumentavam-se na época, a capacidade física
da mulher não permitia executar exercícios aos meninos dessa idade.
Contudo, estão envolvidos nessa decisão aspectos relacionados às
concepções do masculino e do feminino existente no período e à
definição de um marco cronológico arbitrário na idade de vida
importante para a constituição da masculinidade.
No artigo 12 era fixado o horário das aulas de Educação Física,
organizado pelos diretores dos estabelecimentos, em entendimento com
os professores de Educação física, dentro das duas primeiras e das duas
últimas horas de trabalho 7:00 às 9:00 e 15:00 às 17:00 em cada turno,
respectivamente, tendo em vista que “a educação física só poderá ser
ministrada pelo grupamento homogêneos e nunca por classe”.
As sessões do trabalho físico deveriam ser ministradas dentro do
tempo de duração regulamentar para cada grupamento e afastadas, uma
hora antes e duas horas depois, das grandes refeições. Nos dias em que,
devido ao mau tempo, não possa ser realizado trabalho de campo, o
professorado de educação física aproveitaria tempo da aula para
palestras em classe, sobre a técnica dos exercícios e sobre o valor e a
utilidade da Educação Física.
Ainda a referida lei no Artigo 15 – preconizava que o
professorado procuraria desde cedo selecionar, nas diferentes turmas, os
seus guias. Os alunos selecionados deveriam ser submetidos no fim do
ano letivo a uma prova de execução individual dos exercícios do
Método Francês, compatíveis com o ciclo e o grau a que pertenciam. Os
que fossem considerados aptos teriam os seus nomes colocados num
grande quadro – quadro de guias, e seriam os guias das suas turmas no
ano seguinte. O julgamento nessa prova deveria ser rigoroso, para não
baratear a distinção. Os alunos guias selecionados usavam um distintivo
próprio, conferido pela Inspetoria de Educação Física.
Através desses guias, procuravam-se destacar os alunos modelos
para que servissem de modelos de execução perfeita do exercício físico.
Os artigos da lei configuravam o papel do professor de educação
física, como organizador e participante imprescindível das
comemorações cívicas, com a organização de demonstrações de
educação física e de promoções de jogos, torneios e campeonatos.
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O professor de Educação Física usava, obrigatoriamente durante
o trabalho, uniforme próprio, indispensável à organização, em cada
estabelecimento, de um programa para cada grau e ciclo por sexo
separadamente quando couber, correspondente às suas condições
particulares e recursos próprios. A legislação procurava disciplinar tanto
o trabalho docente do professor de educação física, como a
indumentária que, dada a especificidade da disciplina, o professor
deveria usar durante as suas aulas, o que é uma especificidade preditiva
para o professor de educação física, construído um modelo docente.
Ressalta-se que, no período em que a disciplina Educação Física
se inseriu no contexto da organização do ensino público, pode-se
destacar a marcas de gênero onde se estabelecia uma professora para
ministrar aula para as meninas e um professor para os meninos.
Com o fim de levar o ensino da Educação Física a todos os
estabelecimentos localizados no interior do estado, o Interventor
Federal promulga, neste período, o Decreto-lei nº 248 de 2 de março
de 1940, do qual destaca: “As prefeituras cuja a receita arrecada no
exercício de 1939 for igual, ou superior a 40, 500 e 1.000 contos de réis,
ficam obrigadas a mandar no corrente ano, uma, duas e três professoras
respectivamente, para por conta do município, fazerem o curso especial
de educação física, percebendo a mensalidade de RS 300$000”. Consta
ainda que as professoras matriculadas nas condições deste artigo,
diplomadas pelo curso especial de educação física, servirão nos
respectivos municípios, pelo prazo mínimo de cinco anos, pelo ensino
de sua especialidade. (Relatório anual, Governo do Piauí, 1940).
Em virtude, pois, dessa exigência os municípios de Parnaíba,
Campo Maior, Jose de Freitas, Amarante, Oeiras e Picos mandaram
professoras normalistas para o fim previsto naquele dispositivo de lei.
Com essa providência, o Departamento de ensino tinha como
objetivo elevar o número de professores especializados em Educação
Física, de modo a prover com esses professores os estabelecimentos de
ensino não somente da capital, mas das principais localidades do Estado,
de forma semelhante ao que foi feito quando da criação da escola
Normal de1910 (LOPES, 2009).
Observa-se, após análise dos documentados pesquisados, a
preocupação do Departamento de Educação através da Inspetoria de
Educação Física de determinar a lotação dos professores aprovados e
diplomados no 1º 2º e 3º Curso Especial Normalista de Educação Física
no período de 1939, 1940 e 1941, onde foram diplomados 50 novos
professores (PIAUÍ, 1941).
A Educação Física, nestes períodos, começava sua afirmação no
contexto escolar. Os eventos esportivos realizados no Piauí é uma prova,
entre elas: jogo de voleibol, atividades esportivas em comemoração ao
95º de aniversário do Liceu Piauiense, programação esportiva com uma
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programação e organização realizada pelos alunos e professores desta
instituição e de instituição privada convidadas. Além de desfile dos
alunos de Educação Física, havia jornadas de atividades esportivas com
participação das modalidades de atletismo, com as atividades de corrida
de velocidade, salto em distância e com vara, corrida de estafeta; os
esportes, volley-boll e basquete-boll. Houve premiação destinada às
equipes vencedoras. Recebia homenagem as figuras ilustres da época, tais
como o interventor federal do estado, Dr. Leônidas de Castro Melo, o
Diretor do Departamento de Educação, o Diretor da Escola Normal
Oficial, o Diretor do Ginásio Ateneu Piauiense, o Prefeito Municipal, o
Diretor do Ginásio São Francisco de Sales, o Diretor do Departamento
da Municipalidade, o Comandante do 25º Batalhão de Caçadores e da
Força Policial do Estado.
Neste período, havia uma exibição pública e mais participação
efetiva nas atividades elaboradas pela inspetoria de educação física das
instituições escolares públicas e privadas. Pode-se ainda perceber, por
ocasião do 95º aniversário do Liceu Piauiense, (foto3), a presença de
professores, militares, médicos e outras categorias com a participação de
árbitros e fiscais nas modalidades esportivas citamos, por exemplo, o
Professor Manuel de Carvalho Anchieta, professor e Diretor do Curso
Especial de Educação Física, atuando como árbitro nas modalidades:
corrida de revezamento 4 X 400; voleibol e basquetebol. O Professor
Audir Fortes Rebelo, Diretor da Inspetoria de Educação atuando como
árbitro nas modalidades, voleibol; o Professor Antilhon Ribeiro Soares,
Tenente Alexandrino Correia Lima, Professora Maria de Jesus Couto,
Heloisa de Castro França, Tenente Jose Rosa Wernz; Professor Benjamin
Soares de Carvalho, Diretor do Departamento de ensino (Diário Oficial,
1943, p.6).
Neste mesmo período, a Educação Física, como disciplina nas
escolas, buscava sua legitimidade. Essa busca pode ser observada pelo
número de participantes nos eventos que eram organizados, onde se via,
de forma positiva, a participação das instituições escolares públicas e
privadas. Neste período, destacava-se o Colégio Liceu Piauiense, Ginásio
Ateneu Piauiense, Escola Normal Oficial, Colégio São Francisco de Sales,
em Teresina. Ginásio Parnaibano e Colégio Clóvis Salgado em Parnaíba,
que tinham a disciplina Educação Física na grade curricular (PIAUÍ, 1943).
O Piauí regulamentou a obrigatoriedade da Educação Física nas
Escolas, a partir do ano de 1942, baseado na determinação do
Departamento Nacional de Educação, que através da portaria ministerial
de nº 97 de 22 de abril de 1942, dispõe sobre o número de aulas
semanais de cada disciplina e o de sessões semanais de Educação Física
do curso ginasial para alunos do sexo masculino.
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Sessão de aula de Ed. Física Escolar, Liceu Piauiense, em 1942 (DO, 1942)
A EDUCAÇÃO FÍSICA NO PERÍODO DE 1961 A 1975: a obrigatoriedad e
da disciplina Educação Física
Com a promulgação da Lei de Diretrizes de Bases da Educação
em 1961, que recebeu a denominação de Lei 4.024/61, O Dr. Chagas
Rodrigues, então governador do Piauí, solicita do Departamento de
Educação um levantamento estatístico do quadro de professores e de
alunos matriculados no ano letivo de 1961. Constatou-se que existiam
84 professores de educação física na rede estadual de ensino e que as
sessões de aulas semanais, aconteciam para o sexo feminino e masculino,
três aulas por semana. Estava estabelecido na própria lei, no seu artigo
22, “Que será obrigatória a prática da educação física nos cursos
primário, ginásio e médio, até a idade de 18 anos” (BRASIL LDB.
4.024/61).
No ano de 1962, o professor Conrado Nogueira Barros,
professor da rede estadual de ensino, relata a oportunidade de fazer no
Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército, um curso de
formação em Educação Física, retornando ao Piauí, no mesmo ano,
afirma:

Eu já era professor de educação física, lecionava no Liceu
Piauiense, e ministrava aula de desporto na Escola Industrial
Federal do Piauí, naquela época trabalhávamos mais com o
esporte preparávamos os alunos para competir e tinha como
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espaço, a quadra do Liceu, da Escola Industrial e o complexo
esportivo João Antonio Leitão no Pirajá (2010). Hoje setor de
esporte da Uespi (negrito nosso)

Neste período, conforme afirma Ghiraldeli (1988), a Educação
Física utilizava-se da abordagem competitivista “Esporte para todos”
com a finalidade marcada pelo forte apelo aos esportes de competição
oficiais, por um “culto do atleta-herói”, essa visão foi predominantes no
regime militar. Foi o período que houve um maior investimento na
educação física como um todo. O professor deveria preparar os futuros
atletas a serviço de uma hierarquização e elitização social.
No período de 1962 a 1975, não foram encontrados registros
significativos nos documentos sobre a Educação Física no Piauí, porém
destacamos que no ano de 1971, no governo de Alberto Silva, ocorre a
expansão e melhoria da rede escolar, através do convênio com o
MEC/DED, para a construção do Centro de Treinamento de Educação
Física em Teresina.
Durante o governo do Dr. Dirceu Arcoverde, o setor de
Educação recebeu tratamento especial ao oferecer instrução a toda à
população escolarizável do Estado. Com relação à expansão da
infraestrutura física da rede de ensino, nos níveis de 1º grau e 2º graus,
na área da Educação Física, observou-se a conclusão do Centros
Esportivos em Teresina, destinados ao atendimento da população
escolar de 1º e 2º graus, para atender o dispositivo do Departamento de
Educação Física do Ministério de Educação, em observância a Lei de nº
6.251/75.
Segundo Brito (1985), na área de Educação Física, no ano de
1975, previa-se a intensificação da prática da Educação Física, nas Escolas
Públicas do 1ª e 2º graus, no sentido de atender as diretrizes do Plano
Nacional de Educação Física e do Desporto. Nesse sentido, foram
necessárias providências por parte do governo, com vistas atender o
referido plano, como a preparação de áreas apropriadas à prática em
todas as Unidades Escolares e habilitação em cursos regulares de nível
universitário do pessoal docente necessário para atender a demanda da
disciplina.
A professora Lucia Albuquerque Noberto relata que fez curso
oferecido pela Secretaria de Educação que dava direito a lecionar da 1ª
a 4ª série do primário e se tornou professora de Educação Física no
Complexo Escolar Cristo Rei em 1973, e na Unidade Escolar Odilon
Nunes, já sob a reforma Educacional, sobre a Lei Diretrizes de bases
5.692/71. Perguntado sobre sua experiência como professora afirma
que:

Comecei a lecionar Educação Física na série de 1ª a 4ª série, no
complexo Escolar Cristo na Unidade Escolar Odilon Nunes, na
Unidade Escolar Eurípedes de Aguiar, Secretaria de Educação e
no complexo de Fátima, onde exercei também a coordenação de
Educação, no setor público federal lecionei no colégio agrícola de
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Teresina ministrava aula para as alunas do curso educação para o
lar depois passei a lecionar prática de ensino no centro de ciências
da educação na Universidade Federal do Piauí (2010).

O percurso da Educação Física na escola foi se constituindo pelas
intenções que, em cada momento histórico, foram se conjecturando no
contexto social, educacional e cultural e o que se observou era uma
acentuada preocupação da esfera governamental em fornecer o amparo
legal para sedimentar os alicerces da educação física nos
estabelecimentos de ensino em suas diversas modalidades da época. Isso
no sentido de não só dá a legalidade a esta disciplina, mas também sua
legitimidade através de formação de professores.
A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSCIA: do curso
normal superior em Educação Física á Licenciatura Plena
Esta abordagem tem o intuito de analisar a formação do
professor de Educação Física, com base no pressuposto de que tais ações
formativas influenciaram não só os que a vivenciaram, mas também as
gerações seguintes.
A Inspetoria de Educação Física vinculada à Divisão de Educação
do Piauí, foi criada através do Decreto Lei nº 168, de 3 de março de
1939, com o objetivo de regulamentar o funcionamento do Curso
Normal em Educação Física, destinado aos portadores de diploma de
professores normalistas ou certificado de conclusão de estudos
secundários.
A primeira turma de professores de Educação Física formada em
10 de outubro de 1939, foi constituída de 16 formandos, sendo 14 do
sexo feminino e 2 do masculino, no período de 1939 a 1944 a Inspetoria
de Educação Física com a direção do Professor Manoel Anchieta de
Carvalho formou 83 novos professores de Educação Física na
modalidade Normal Superior em Educação Física.
A partir do ano de 1945, o Piauí deixa de oferecer o curso
Especial de Educação Física e o Governo Federal passa a reconhecer e
oferecer cursos através de bolsas, a partir de 1946. O Decreto-lei nº
8.777, de 12 de janeiro, dispõe sobre o registro definitivo de professores
de ensino secundário do Ministério da Educação e Saúde. No ano 1947,
a Portaria Ministerial nº 77, de 13 de fevereiro, admite o registro, na
Divisão de Educação Física, de diploma de instrutor de Educação Física,
conferido a partir do ano escolar de 1943, pela Escola de Educação Física
do Exército.
No ano de 1975 a Universidade Federal do Piauí realiza o
primeiro vestibular para Educação Física na modalidade de Licenciatura
curta e em 1977 a formação da primeira turma em Licenciatura Curta em
Educação Física, da Universidade Federal do Piauí, com a plenificação
de alguns professores da primeira turma em Licenciatura Curta,
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caracterizando desta forma o início da formação de professores com
licenciatura plena em Educação Física.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação física no Brasil passou por diversos períodos que,
por sua vez, possuíam diversas concepções relacionadas à função da
própria educação física, da necessidade de evolução da formação do
professor, bem como da maneira de trabalhar e ver a disciplina no
contexto escolar. A configuração e a trajetória da Educação Física como
disciplina escolar, tanto no contexto das escolas de formação de
professores, quanto na disciplina responsável pela formação dá
juventude de corpo sadio.
No caso desse capitulo o recorte dado configura-se como um
risco, pois escrever sobre a história de um determinado componente
curricular dentro de um longo período significa passar por cima de fatos
e complexidades que não acabam neste espaço de reflexão de
configuração e de análise. Tratou-se aqui do que se poderia identificar a
Educação Física oficial ou institucional. Neste trabalho, procurou-se
compreender como a Educação Física foi institucionalizada e seus
professores foram formados na relação com a condição de dispostos
legais acerca da disciplina.
Concluiu-se, através dos capítulos elaborados, que à Educação
Física como disciplina escolar, atribuiu-se também uma função cívica de
desfile, campeonatos, formação do cidadão, sob a responsabilidade do
professor de Educação Física. E que nas décadas pesquisadas observouse ênfase a uma Educação Física voltada para a formação do homem
saudável, do homem brasileiro, forjador de uma nova nação de um país
grande e de potência que precisava de homens de força de trabalho
qualificado e fortes.
É importante ainda se destacar que os documentos utilizados
nesta pesquisa com a função de escrever, de narrar os fatos, são também
expressões de uma construção, portanto, também uma representação, e
de uma configuração, não o fato em si. E, por fim, é imprescindível se
reconhecer que o universo da História é uma história reinventada,
fixando os olhos no presente, indagando o passado. O que se pretendeu
neste trabalho de pesquisa foi verificar e responder o nosso
questionamento de como se deu a configuração da educação física no
Piauí. Nesse sentido não foi diferente do restante do Brasil, do ponto de
vista da legalidade, mas diferente na sua legitimidade.
Dados esses esclarecimentos é que, evidentemente, não se
procurou deter nos estudos históricos como memorização factual,
cronológica, ou mesmo dos personagens presentes nos documentos
analisados. No entanto, foi nesta pesquisa histórica para reinventar o
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passado, procurando verificar, identificar evidências, encontradas pelos
historiadores, que nos deu uma referência para uma descrição da
trajetória da Educação Física na instituição pública no Piauí. Neste
contexto avaliativo a Educação Física como disciplina escolar, igualavase às disciplinas, somente após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
4.024/61.
Acredita-se, portanto, que não é possível trabalhar uma
investigação na sua totalidade, uma vez que o segredo da pesquisa
científica está em proporcionar aos outros a curiosidade de realização de
estudos a partir do objeto estudado. É com este objetivo que se pretende
socializar o presente trabalho.
E, por fim, é imprescindível se reconhecer que o universo da
História é uma história, reinventada, fixando os olhos no presente,
indagando o passado. O que se pretende neste texto e sempre verificar
e responder o questionamento de como se deu a configuração da
Educação Física no Piauí. Conclui-se que não foi diferente do restante do
Brasil, do ponto de vista da legalidade, mas diferente na sua
legitimidade. Acredita-se, portanto, que não é possível trabalhar uma
investigação na sua totalidade, uma vez que o segredo da pesquisa
científica está em proporcionar aos outros a curiosidade de realização de
estudos a partir do objeto estudado. É com este objetivo que se
pretendeu socializar o caminho percorrido pela disciplina Educação
Física nas escolas públicas do Piauí.
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CAPÍTULO 2
CORPO, CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR:
REFLEXÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA
José Carlos dos Santos
À GUISA DE INTRODUÇÃO: refletir, refletir, refletir para construir...
A arquitetura da nossa argumentação paira no exercício
reflexivo em alinhar o corpo, o fenômeno corporeidade e a subárea
Educação Física Escolar (EFE), de modo que, possam servir como
orientação para uma prática pedagógica mais humana, sem
desconsiderar os princípios didático-pedagógicos da EFE.
O corpo tem sido sujeito de bastante atenção no âmbito da
educação e no atual cenário do século XXI, ele vendo sendo revisitado
pelos mais diversos profissionais, em especial, pelos professores de
Educação Física. Portanto, para nós, parece não ser novidade tecer
discussões sobre esse fenômeno, no entanto, as mudanças
paradigmáticas afetam cada vez mais o modo de vida da humanidade e,
consequentemente, muda-se a forma de se relacionar com o mundo-vida
e com o outro.
Neste texto reflexivo, nosso foco será sobre o corpo na escola e
o fenômeno corporeidade. Embora esta segunda não seja um objeto
científico da Educação Física (EF), compreendemos que ela possa nos
orientar como um eixo norteador, no que tange a prática pedagógica
dos professores. Sendo assim, num primeiro momento iremos nos
aventurar nos apontamentos que são feitos sobre o corpo na escola que,
durante muito tempo foi visto pela ótica do paradigma cartesiano nas
aulas de EFE.
No segundo momento, adentraremos nas reflexões sobre como
a corporeidade pode nos fazer compreender o aluno como um ser
humano complexo que sente, age e pensa o mundo, o outro e a si
mesmo. Tudo isso na tentativa de conceber essas relações para se
reaprender a ver a vida e o mundo. Nesse ponto, a escola é lócus
fundamental para se tecer tais discussões, pois suas preocupações estão
ligadas as experiências humanas e existenciais via educação.
Ressalto que, a pretensão desse escrito é possibilitar um olhar
mais humano para a nossa área que durante muito tempo objetificou o
aluno na sala de aula e na quadra de esportes, em busca apenas do
rendimento e não do humano no homem.
CORPO NA ESCOLA: do cartesianismo à complexidade
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Falar sobre o corpo é adentrar num universo complexo e requer
a necessidade de olharmos para o ser humano e sua essência. No campo
escolar, ele tem gerado inúmeras discussões que permeiam em torno da
preocupação dos professores com a disciplina corporal dos alunos, além
da supremacia dos conteúdos mais voltados para os aspectos cognitivos,
distanciando o corpo cada vez mais do processo educativo e das
experiências corporais. Talvez uma das razões seja porque a liberdade
expressiva do corpo dos estudantes ainda assusta os professores.
Tocantins (2012, p. 50) revela que “o corpo na escola continua
a ser entendido da mesma forma que na sociedade, um objeto a serviço
da mente que precisa ser educado para servir de força produtiva”. A
afirmação da autora demonstra a influência da racionalidade do
paradigma cartesiano ao tratar o corpo no ambiente escolar. Inforsato
(2006, p. 101) aponta que “se o racionalismo cartesiano, um dos pilares
da modernidade, acarretou a supremacia da cabeça, lugar do cérebro,
sobre os outros órgãos, um dos agentes dessa ideologia foi claramente a
escola”.
Santos (2005, p. 3) destaca que a escola “ao dicotomizar o
sujeito do objeto, o ser do saber, considera os fenômenos da
subjetividade como a emoção, o sentimento, a intuição, a sensibilidade
como sendo um aspecto de segunda categoria”.
Moreira (2005) aponta que a escola trata o ser humano a partir
de uma visão dual, fragmentando o aluno em corpo e mente na sala de
aula, reconhecendo e interpretando as ações corporais como atos de
indisciplina. Valeirão (2012) destaca que as instituições de ensino
promovem e exercem, a partir das práticas silenciadoras, a ordem e o
poder disciplinar sobre os corpos, agindo assim como um dispositivo
controlador buscando definir o que pode ser dito, feito, pensando e
vivenciado no ambiente escolar.
É importante salientar que não é apenas mudando as práticas
educativas que teremos transformações imediatas quanto ao poder
disciplinador exercido sobre o corpo no ambiente escolar. Kohan (2008,
p. 18) revela que até “[...] podemos sentar os alunos em círculo, em
confortáveis travesseiros, com roupas coloridas e numa sala bem
arrumada para controlar e disciplinar mais sofisticadamente seus corpos.
[...]”. É preciso perceber e permitir o corpo como sujeito primordial no
processo de aprendizagem significativa e não apenas estabelecer
estratégias que desconsiderem as experiências corporais.
Devemos reconhecer na contemporaneidade o papel da escola
e a importância das práticas educativas, porém, temos que advogar por
um espaço educacional que perceba o aluno em sua totalidade e não
como um objeto, valorizando apenas a mecanização do movimento e
as estratégias de ensino que adestram e manipulam o corpo no processo
de aprendizagem, tornando-o dócil, silencioso e previsível.
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Sabemos que na escola há um destaque sobre as questões que
envolvem as necessidades de uma possível apropriação dos
conhecimentos cognitivos, que privilegiam a aprendizagem intelectual
em detrimento da manifestação do corpo dos alunos, exigindo apenas
o necessário em termos da utilização do corpo no processo de ensino e
aprendizagem. Ao analisarmos essa situação, parece que a escola, por
meio das práticas educativas disciplinadoras e persuasivas de alguns
educadores, acaba por não proporcionar aos alunos o poder da
consciência e das potencialidades de ser corpo enquanto fenômeno
prioritário no processo educativo, evidenciado assim uma objetificação
do ser humano a serviço da racionalidade e intelectualidade.
Os apontamentos anteriores desconsideram aquilo que Moreira
(1995, p. 28) defende ao afirmar que “a educação processa-se no corpo
todo e não apenas na cabeça dos alunos”. Neste ponto evidenciamos
nossa preocupação em buscar um modelo de educação escolar que
considere o aluno em sua integralidade existencial através de práticas
educacionais que deem espaço para as vontades do corpo, pois ele
enquanto fenômeno de (re)significação do ser continua sendo negado
no ambiente escolar.
É comum percebemos isso com atitudes de professores que
utilizam castigos e regras como estratégias de manter as crianças caladas,
estáticas, em ordem, sem direito de se manifestar como sujeito corpóreo.
Probst e Kraemer (2012, p. 508) revelam que “para compreender qual
o lugar do corpo na escola não basta localizá-lo e simplesmente
“depositá-lo” na escola”. Partindo dessa afirmação, é importante
refletirmos na possibilidade de termos práticas educativas que não
coíbam as ações corporais das crianças através de procedimentos
técnicos e silenciadores do corpo.
Toda educação perpassa pelo corpo, porém, há resquícios de
práticas educativas que evidenciam a supervalorização dos aspectos
intelectuais colocando-o apenas como um acessório destinado a
manifestar-se em razão das capacidades mentais no ambiente escolar
(ALMEIDA; AZEVEDO-MARTINS; NUNES, 2013). Partindo dessa
premissa, Foucault (2007) expõe que essas ações podem ser tidas como
fontes para a manipulação, modelação, adestramento e obediência do
ser humano, surgindo a partir daí uma noção de docilidade (corpos
dóceis), apontando essas estratégias como possíveis mecanismos para
exercer o poder sobre o corpo.
Strazzacappa (2001) considera tais estratégias como algo
inadmissível, pois é através das ações do corpo que o processo de
aprendizagem e de comunicação com o outro se estabelecem,
possibilitando sentir o mundo e a ser sentido por aqueles que estão a sua
volta. Aqui corroboramos com Nóbrega (2005, p. 610) ao revelar que
“[...] os cuidados com o corpo podem e devem ser tematizados nas
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diferentes práticas educativas propostas nos currículos e viabilizados por
diferentes disciplinas”.
Para nós, quanto mais tentativas que ampliem os horizontes
para o trato com o corpo do aluno no ambiente escolar numa
perspectiva de totalidade, melhor serão as práticas educativas que
elucidam sua importância no processo de aprendizagem.
A partir dos apontamentos apresentados, torna-se relevante
compreendermos e investigarmos se estamos diante de escolas que
defendem a pedagogia do corpo inteiro, da sensibilidade, da relação do
sujeito com o mundo e das percepções, ou se ainda estamos
supervalorizando ambientes escolares que prezam apenas pela
importância da memorização de conceitos, considerando a cabeça como
elemento fundamental para aprendizagem.
Parece que a escola tem buscado apenas colocar os corpos dos
estudantes em conformidade com as exigências dos modelos que visam
um padrão de aluno para este espaço social, esquecendo do movimento
humano como ferramenta de promoção do autoconhecimento e da
necessidade de explorar a capacidade expressividade de cada corpo.
Tiriba (2008, p. 10) afirma com o que concordamos:
A escola precisa recuperar a liberdade de movimentos que a vida na
cidade grande e seu respectivo modelo de funcionamento escolar
restringiram, impedindo as mais simples e fundamentais manifestações
como correr, pular, saltar, etc.

O espaço escolar não pode ser visto como um lugar
multiplicador de elementos que reduzam as ações corporais dos alunos.
O corpo precisa existir na sala de aula, precisa existir na escola. Os
professores, através das práticas pedagógicas, precisam conceber um
ambiente escolar democrático no qual a o aluno possa exercer a
liberdade e expressividade corporal do seu ser, seja ela através da fala,
do olhar, do andar (PROBST; KRAEMER, 2012).
Para Freire e Dantas (2012, p. 149) a instituição escolar tem uma
grande missão a realizar, sendo:

[...] fundamental que se abra um espaço para a construção de
representações do corpo e dos valores que a ele se atribui. É
importante perceber esse espaço como lugar privilegiado para
refletir sobre a formação dos sujeitos, desmistificando estigmas,
estereótipos, valores e atitudes, buscando assim, humanizar a
prática pedagógica.

Devemos nos centrar na necessidade de termos hoje uma
preocupação maior com as questões relacionadas ao corpo na educação.
Enquanto professores, torna-se primordial promovermos ações nas quais
os alunos possam viver e criar seus próprios significados através do
movimento humano. Nesse contexto, advogamos o entendimento que
o aluno é corporeidade e, como tal, é movimento, expressão, gesto.
O corpo é condição existencial e sua linguagem não pode ser
silenciada no ato educativo, pois enquanto fenômeno, ele está presente

34

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

na educação. (NÓBREGA, 2010; SANTIN, 2003). Portanto, as práticas
educativas precisam considerar o corpo a partir da ótica de sua
totalidade e das vivências do movimento, possibilitando aos estudantes
outras formas de estabelecerem percepções e sentidos, agregando assim
frutos maiores à motricidade (LOURIDO, 2017).
Se partirmos do pressuposto de que a escola é o espaço onde
acontecem as mais variadas experiências humanas, parece-nos que é cada
vez mais importante repensarmos sobre corporeidade. Afinal, um
ambiente escolar não pode estar apenas ligado ao campo dos
conhecimentos cognitivos e intelectuais, mas também nas múltiplas
dimensões que possam fazer o ser humano refletir valores. Portanto,
julga-se necessário que se estabeleçam propostas pedagógicas que sejam
capazes de pensar no aluno como um todo (RIOS; MOREIRA, 2015).
Considerarmos cada vez oportunas as propostas que visam a
operacionalizar uma aprendizagem de corpo inteiro, destacando os
sentidos e valores das ações corporais no espaço escolar. Mas para que
isso ocorra, recorremos à reflexão de Nóbrega (2004, p.73), ao afirmar
que:

Educar é pôr o sujeito em relação com o mundo e com a
representação simbólica deste, ou seja, com a produção do
conhecimento, não havendo a separação entre o sujeito e o
objeto de conhecimento. Essa atitude garante que o educando se
aproprie do conhecimento de maneira ativa, reconhecendo os
condicionantes históricos e vislumbrando a possibilidade de uma
nova síntese, de uma nova realidade, reafirmando, dessa forma,
que como produtor da cultura o homem cria e recria o mundo.

Sabemos que contextualizar esse modelo de educação baseada
na aprendizagem significativa através do corpo dos estudantes é uma
missão desafiadora para os professores. Para que isso ocorra os
educadores precisam ter a certeza de que estarão seguindo por caminhos
até então desconhecidos, que exigirão deles segurança e determinação
para propor novas formas de refletir o sobre o corpo no ambiente
escolar (SOBREIRA; NISTA-PICCOLLO; MOREIRA, 2017). Um dos
caminhos possíveis para repensar sobre o trato com o corpo na escola
talvez seja assumir o sentido e a atitude da corporeidade como uma
possibilidade de ato educativo.
Moreira et al. (2006, p. 142) nos fazem refletir sobre as
possibilidades de uma educação escolar via corporeidade:

A dimensão de uma educação para a existência humana, via
corporeidade, requer ver-se a si próprio para melhor ver fora de
si, pois aqui está a linha de ruptura possível entre o pensamento
mutilado/ mutilador e o pensamento complexo. O “eu” é, ao
mesmo tempo, expulso (da reflexão) e arrogante (heliocêntrico)
no pensamento mutilado/mutilador. Já o conhecimento
complexo exige que nos situemos na situação, nos
compreendamos na compreensão e nos conheçamos aos
conhecermos. Daí a difícil arte de pensar, mesmo porque não há
receitas para pensar bem. Pensar é um problema vital.
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Buscar uma educação escolar que trate o corpo do aluno como
sujeito principal das ações de aprendizagem, remete-nos à compreensão
de uma educação baseada nas vivências e nas experiências humanas. Essa
condição nos proporciona a visão de uma educação muito mais ampla,
pois considera o corpo como sujeito que constrói sua história e cultura,
ao mesmo tempo, que busca aprender mais sobre e sobre os outros que
estão à sua volta. Portanto, é imprescindível considerar a existência
humana como base para o aprendizado escolar. Por esta razão, os alunos
precisam de um modelo de educação respeite a complexidade de ser
corpo (NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012).
Uma educação escolar pautada sobre a ótica da corporeidade
poderá possibilitar aos professores transformarem suas práticas
pedagógicas em projetos de humanização através do corpo do aluno na
escola. Desse modo, eles promoverão um espaço escolar que reconheça
a participação de corpo inteiro do aluno, destacando-o como agente
ativo na construção da corporeidade, dando autonomia de movimentos
corporais e a chance de (re)significar o corpo no processo de ensino e
aprendizagem (RIOS; MOREIRA, 2016; FREIRE; DANTAS, 2012).
Precisamos resgatar os caminhos de compreensão do corpo na
escola via corporeidade e assim ampliar os espaços para motricidade,
tornando a escola um lugar de promoção da emancipação e do resgate
do ser humano, da sua sensibilidade e criatividade.
Sobreira, Nista-Piccolo e Moreira (2016, p. 72) destacam que:

Educar tendo como princípio a corporeidade, significa acreditar
na explicitação das relações homem/mundo/sociedade/cultura.
Para isto há que se alterar valores, rechaçar modismos, explicitar
a importância da existência, dedicar esforço na busca do ser mais,
buscar transcendência, caminhar na direção do conhecimento
contextualizado que englobe outros e mundo.

Oliveira (2010) revela que valorizar a corporeidade no âmbito
da educação poderá possibilitar caminhos para superar o modelo
enraizado no pensamento educacional. Para a autora, as práticas
educativas instituídas pelos professores necessitam incluir a corporeidade
como base de formação humana. Nesse contexto, podemos tentar
pensar num modelo de educação que direcione nossos alunos através de
seus corpos para um caminho que destaque a existência humana. Caso
contrário, repetiremos os erros já cometidos pelo sistema educacional
vigente que só estabelece mudanças nos nomes das práticas educativas.
Moreira (1995, p. 31) aponta que:

[...] o problema não é mudar nomes, e sim mudar atitudes em
relação ao trabalho corporal. Mas a mudança de atitude exige o
grafar de palavras que revelem o comprometimento da força dos
novos conceitos

Freire e Dantas (2012) indicam que proporcionar estudos e
discussões acerca do corpo no âmbito da educação escolar, pode tecer
reflexões e apontar outros significados para o aluno e para o ato
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educativo, provocando transformações no que tange as mudanças de
comportamentos, valores e atitudes. Assim, entendemos o porquê da
importância da corporeidade ser inserida nas práticas pedagógicas dos
professores.
Um ambiente escolar que permite a manifestação do corpo do
aluno através dos saberes e das potencialidades, poderá garantir uma
educação que respeite o ser humano presente nesse espaço, além de
perceber que a produção do conhecimento também parte doa corpóreo
(ARAÚJO, 2005).
Freire e Dantas (2012, p. 156) desenvolveram uma investigação
balizada pelos pressupostos da corporeidade e puderam constatar
diferenças:

Os aspectos sensíveis e expressivos das práticas corporais (jogos,
esportes, danças, etc.), como expressão da corporeidade,
contribuíram para um (re) pensar do corpo e do movimento, na
tentativa de superar a racionalização das práticas escolares e à
objetalização do corpo imposta pela cultura do consumo.

Parece distante da nossa realidade o trato com o corpo via
corporeidade no ambiente escolar, porém, compreender o fenômeno
corpo nessa perspectiva é demonstrar sua singularidade, sua essência.
Não há porque mais negarmos na escola. É preciso trilhar por este
caminho sugerido por Porpino (2006, p. 68), ao dizer que: “cabe-nos
viver o corpo em sua fenomenologia, voltarmos a ele nos voltando a
nós mesmos, às nossas mais sutis experiências”. Devemos viver o corpo
e todas as suas manifestações no ambiente escolar.
O corpo do aluno é sua forma de “ser e estar” no mundo e é
através dele que aprende a se relacionar com os demais. Azevedo (2010)
complementa nosso argumento ao dizer que o processo de educação se
dá na relação entre as pessoas. E essa relação só acontece via corpo
Souza (2017) revela que uma das necessidades de abarcamos os
pressupostos da corporeidade no âmbito da educação é porque ela pode
contribuir para o entendimento dos significados sobre o ser humano que
adentra à escola, destacando sua subjetividade e apontando novos
rumos para as possibilidades educacionais.
Assmann (1998, p. 34) nos faz olhar para a educação e
corporeidade a partir da seguinte reflexão:

É preciso pensar a educação a partir dos nexos corporais entre os
seres humanos concretos, ou seja, colocando em foco a
corporeidade viva, na qual necessidades e desejos formam uma
unidade. Em outro texto ousei dizer: “o corpo é, do ponto de
vista científico, a instância fundamental para articular conceitos
centrais para uma teoria pedagógica. Somente uma teoria da
corporeidade pode fornecer as bases para uma teoria pedagógica.

Há a necessidade emergente de consideramos a relação corporal
como ponto de partida para a aprendizagem, da mesma forma,
precisamos refletir sobre o espaço escolar e de como os alunos são vistos.
Moraes (1997, p. 39) nos faz refletir exatamente sobre isso quando diz:
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Hoje o foco da escola mudou. Sua missão é atender ao aprendiz,
ao usuário, ao estudante. [...] Compreende que nem todas as
pessoas têm os mesmos interesses e as mesmas habilidades, nem
todas aprendem da mesma maneira, e que é impossível aprender
tudo que existe para aprender. [...] E quem é esse aprendiz? É um
ser original, singular, diferente e único. É um ser de relações,
contextualizado, alguém que está no mundo e com o mundo, cuja
realidade lhe é revelada mediante sua construção ativa. É um ser
indiviso, para quem já não existe a fantasia da separatividade
entre corpo e mente, cérebro e espírito, lado direito e esquerdo.
[...]

Assmann (1998, p. 47) nos faz ponderar sobre corporeidade
quando diz que ela:

Não é fonte complementar de critérios educacionais, mas seu foco
irradiante primeiro e principal. Sem uma filosofia do corpo, que
pervaga tudo na Educação, qualquer teoria da mente, da
inteligência, do ser humano global enfim, é, de entrada,
falaciosa”.

Será um desafio para os educadores, mas é sem dúvida primordial pensar
sobre a corporeidade e o lugar do corpo nas práticas educativas na
escola. Da mesma forma que é fundamental nos pautamos numa escola
que vise à formação com base nas experiências e vivências no e pelo
corpo dos alunos.
Por toda esta argumentação, temos a obrigação de dispender
esforço no sentido de associar os temas escola, educação, aprendizagem,
corporeidade e motricidade, no sentido de tornar a escola num local em
que se educa o corpo inteiro.
CORPOREIDADE: sentir, pensar e agir
Para iniciarmos nossa reflexão no que tange ao sentido de
corporeidade, é preciso compreendermos que ela nos direciona ao
estudo do corpo sujeito envolvido pelo princípio de uma aprendizagem
humana, considerando o aluno como um ser indivisível. Portanto, é
fundamental que nós professores busquemos abandonar os padrões
arraigados pelo paradigma cartesiano em nossa prática docente e
pedagógica.
Moreira et al. (2006, p. 140) evidenciam que “a corporeidade,
ao participar do processo educativo, busca compreender o fenômeno
humano, pois suas preocupações estão ligadas ao ser humano, ao sentido
de sua existência [...]”. Dessa forma, ela nos propicia a privilegiar o
sensível sem desconsiderar o inteligível, como foi feito durante muito
tempo pela EF tradicional.
A noção de corporeidade no âmbito da EFE, pretende nos
direcionar para um ato educativo que identifique o aluno como um
sujeito relacional consciente de si, dos outros e do mundo-vida a sua
volta. Para Moreira, Simões e Muria (2009) o estudo do fenômeno
corporeidade permite-nos experienciar “[...] a vivência da competição
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em seu sentido mais amplo, como o da motivação, do prazer, de
ludicidade, não sendo ato o competitivo necessariamente antagônico à
cooperação, à participação [...]”.
Parece ser utópico nosso desejo em falar de uma educação do
corpo embasa nos princípios da corporeidade, no entanto, não há como
não abordarmos sobre aprendizagem humana sem falar de humanidade,
sem falar das atitudes dos alunos. Até porque falar de educação do corpo
é falar de corporeidade (MOREIRA; CHAVES; SIMÕES, 2017).
Moreira, Chaves e Simões (2017, p. 208) trazem reflexões
pertinentes sobre a corporeidade:

O fenômeno corporeidade não pode se dar a conhecer pela hiperespecialização. A Educação Física, por meio de seus profissionais
formados, deve colaborar para a análise e o entendimento da
corporeidade no contexto da condição humana. O estudo do ser
humano que se movimenta intencionalmente na direção da
superação ou transcendência, através dos conhecimentos
históricos da chamada Educação Física, deve estar atrelado ao
entendimento da complexidade humana.

O desenvolvimento humano está diretamente atrelado a um
conjunto de autonomias individuais, além de participações comunitárias
e de um verdadeiro sentido de pertencer a espécie humana. Para nós, a
educação tem a missão entrelaçar o individual, social e histórico do
homem, buscando sentido no ser humano do futuro (MORIN, 2001).
Nesse campo, consideramos a Educação Física como uma das áreas
capazes de fazer esse entrelaçamento via corporeidade.
Os conteúdos aplicados em nossas aulas precisam passar pelos
conhecimentos didático-pedagógicos, no entanto, não precisam
desconsiderar o aluno em sua existencialidade e transformando-o em um
mero objeto para prática esportiva ou qualquer outra. É preciso
considerar seus aspectos sociais, culturais e acima de tudo evidenciar a
importância dos valores de se relacionar com o outro por meio do corpo
que é. E isso nada tem a ver com discurso, tem muito mais a ver com
atitudes. Portanto, precisamos sentir e experienciar para depois nos
colocarmos diante do pensar e do agir.
Diante disso, concordamos com a afirmação de Freires e Dantas
(2011, p. 148-149):

A vivência do ato educativo é uma experiência que se dá através
do corpo na sua relação com os objetos da educação. O ser
humano não pode se conhecer e nem conhecer, se não
compreende a essência de sua existência. Existe uma grande
necessidade de se desvendar a importância do corpo na educação.
Nesse sentido, o professor deve orientar ações que levem os
alunos a formar seus próprios significados de movimento e
linguagem. Assim sendo, será necessário o conhecimento das
questões relacionadas à corporeidade e sobre o contexto
sociocultural em que as coisas acontecem.

Na atual sociedade, é importante não perspectivarmos uma
ideia de corpo perfeito e/ou padrão, desconsiderando as subjetividades
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de cada ser. Talvez, seja um dos papéis da EFE, principalmente no que
tange sua presença na escola e na formação humana dos educandos. É
preciso valorizarmos o aluno em sua condição existencial, fazendo com
ele percebe sua capacidade, sua criatividade, sua emoção, podendo
assim, compartilhar com o outro que está a sua frente ou ao seu lado,
sem cometer equívocos de distinção entre sexo, credo, etnia e gênero.
Santos e Costa (2018, p. 225) trazem à tona a importância de
um corpo sensível, esse já traçado pelos princípios da corporeidade:

As estimulações de um corpo sensível, seja pela dança, pelas artes,
pelas diversas manifestações que são feitas fora e dentro da escola,
seja pelas aulas de educação física, são tentativas que fazemos de
apresentar saúde e corpo para além das formas, estéticas ou
convenções sociais que as relacionam, produzindo corpos
modulados e construídos por representações que ignoram a
singularidade dos indivíduos. Assim, dá-se nossa pretensa
contribuição para um corpo sensível, singular, vibrátil, afetado e
saudável.

Recorremos mais uma vez a Moreira, Chaves e Simões (2017, p.
209) ao afirmarem:

Corporeidade pode favorecer a associação da ciência e da
Educação Física, deixando a primeira de ser manipuladora de
corpos para, através da segunda, habitá-los, deixando para trás a
ideia de corpo-objeto e caminhando na direção do estudo do
corpo-sujeito.

Desejamos que através da corporeidade professores possam
possibilitar aos seus alunos o poder do sentir, pensar, criar, sonhar,
acreditar, através das aulas de EFE, abandonando de vez a ideia de um
corpo-objeto, dando lugar e voz ao corpo-sujeito e sua subjetividade
humana. Somente assim, poderemos acreditar numa EF pautada e
repensada no ser humano e não apenas no tecnicismo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizar um escrito baseado em reflexões não é uma tarefa fácil,
afinal, desejamos que esse texto seja lido de forma sensível. Por isso,
sempre nos vem à mente a frase de um grande fenomenólogo chamado
Merleau-Ponty ao afirmar que “A máquina funciona; o corpo vive”. É
importante que nós professores possamos refletir sobre essa frase,
principalmente por lidarmos com práticas esportivas e corporais no
ambiente escolar. Nossos alunos jamais serão máquinas, portanto,
devem ser respeitados como seres humanos que vivenciam através do
movimento o prazer pelo esporte, dança, jogo, ginástica e pelas lutas.
Não será um caminho fácil aliar o fenômeno corporeidade a
uma área que historicamente sempre foi marcada pelo paradigma
cartesiano. Porém, isso não é impossível se buscarmos um movimento
humano que seja intencional e repleto de significados.
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É até contraditório para nós falar de considerações finais,
quando na verdade há a necessidade de termos mais espaços
preocupados em um novo olhar para EFE, principalmente, no que tange
a centralidade de perceber o corpo e a corporeidade como elementos
fundamentais para uma prática pedagógica consciente do ser humano e
do seu papel social.
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CAPÍTULO 3
O LÚDICO COMO FERRAMENTA DO PROCESSO EDUCACIONAL
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ivaldo Coêlho Carmo
Eliene Andrade Soares
Galba Coêlho Carmo
Gerardo Campelo Lima Filho
Danys Marques Maia Queiroz
RESUMO
A Ludicidade é um assunto que vem sendo discutido na área da
educação, principalmente na educação infantil. Há relatos de que
crianças alfabetizadas com o lúdico aprendem melhor, pois além de
brincar elas aprendem o que o professor quer ensinar. O referido estudo
teve como objetivo analisar a importância do uso de lúdicos no
desenvolvimento de alunos do ensino infantil. Participaram deste estudo
dezesseis professores, todos do sexo feminino ensinantes da educação
infantil, da rede municipal de ensino da cidade de Timon-MA. Foi
elaborado e aplicado um questionário semiestruturado contendo
quatorze questões objetivas com a finalidade de atender aos objetivos
deste estudo. O grupo pesquisado entende o jogo e a brincadeira como
conteúdos interessantes das aulas de educação física, porém os utilizam
pouco. Concluiu-se que as atividades lúdicas desenvolvem vários
aspectos ligados à formação geral dos escolares da educação infantil.
Ressalta-se que o poder público juntamente com a gestão escolar e os
professores, devem buscar estratégias para solucionar os problemas
encontrados, melhorando aspectos que dizem respeito ao
desenvolvimento dos alunos e a formação global, nos aspectos físicos,
mental, afetivo e social.
Palavras-chave: Ensino. Lúdico. Educação Física. Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
As diretrizes educacionais modernas asseveram que a prática de
atividade física deve ser inserida, de forma efetiva, no sistema
educacional. A Educação Física não deve ser percebida apenas como
uma singela instrução para a movimentação do corpo, de forma
essencialmente física. O papel dessa disciplina deve estar agregado ao
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desenvolvimento do indivíduo, em sua busca pelo aprendizado e pela
concretização do conhecimento, desde os anos iniciais (MARINS e
COSTA, 2016).
A Ludicidade vem sendo discutida na área da educação,
principalmente na educação infantil. Ivo e Oaigen (2015) relatam que a
criança está sendo alfabetizada com o lúdico e estão aprendendo
melhor, pois, além de brincar, elas aprendem o que o professor quer
ensinar. O incentivo ao educando para a aprendizagem requer a
compreensão dos conteúdos numa ação de criatividade e sabedoria e o
uso da ludicidade como ferramenta de aprendizagem.
As atividades lúdicas podem colocar o aluno em diversas
situações, onde ele pesquisa e experimenta, conheça suas habilidades e
limitações, exercite o diálogo e a liderança seja solicitada ao exercício de
valores éticos e muitos outros desafios que permitirão vivências capazes
de construir conhecimentos e atitudes. (DOHME, 2003).
Para Queiroz et al (2006) o lúdico na educação infantil pode ser
trabalhado em todas as atividades, pois é uma maneira de
aprender/ensinar, despertar o prazer e dessa forma a aprendizagem se
realiza. No entanto, o verdadeiro sentido da educação lúdica só estará
garantido se o professor estiver preparado para realizá-lo, tendo
conhecimento sobre os fundamentos da mesma (LIBÂNEO, 1996).
As atividades físicas, das moderadas às mais agitadas, são comuns
no cotidiano das crianças e na educação física escolar. Essas atividades
podem ser decisivas no processo de formação do desenvolvimento e
aprendizagem infantil. O desenvolvimento da criança acontece através
do lúdico. Ela precisa do brincar para crescer, precisa do jogo como
equilibração para o mundo (BARROS 2005).
Para Babye Castaginy (2005) o jogo, pedagogicamente,
representa uma função importante no desenvolvimento de aptidões na
aprendizagem em grupo o que favorece a socialização, a integração, o
respeito, a solidariedade, a entreajuda, o respeito de camaradagem, a
unidade, a responsabilidade e outros valores que permitem o
crescimento harmonioso equilibrado.
Segundo Santos (2012), o lúdico na educação infantil deve ser
trabalhado desde cedo com a criança, pois eleva seu potencial a
desenvolver mais rápido a aprendizagem. Usar o lúdico na educação
infantil é muito prazeroso, pois facilita e auxilia o entendimento para
um despertar de um novo mundo.
Vygotsky (1994) atribui relevante papel do lúdico na
constituição do pensamento infantil. Segundo ele, é através do lúdico
que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor,
seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo
de eventos, pessoas, coisas e símbolos.
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Para Oliveira (2000), o brincar não significa apenas divertir-se
sem fundamento e razão, caracterizando-se como uma das formas mais
complexas da criança em comunicar-se consigo mesma e com o mundo,
ou seja, o desenvolvimento dá-se por meio de trocas experimentais
mútuas estabelecidas durante toda a vida. Assim, através do brincar, a
criança pode desenvolver capacidades importantes, como, por exemplo,
a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, entre outros, que
propiciam à criança o desenvolvimento de determinadas áreas da
personalidade, a saber: afetividade, motricidade, inteligência,
sociabilidade e criatividade.
Os gestos lúdicos encontrados nas atividades recreativas
permitem à criança a capacidade de se adaptar a novos desafios,
aumentando sua integração física e social, melhora de valores éticos e
morais, desbloqueando sua timidez, além de descobrir suas habilidades
através da ludicidade, aumentando com isso sua capacidade mental de
raciocínio. O brincar implica uma dimensão evolutiva. Crianças de
diferentes idades com características específicas têm formas diferentes de
brincar (PIAGET 1998).
A recreação é importante não só na infância, mas em todas as
fases da vida. Essas atividades devem ser espontâneas, prazerosa. De
tudo que foi pesquisado percebe se a influência da atividade recreativa
no aprendizado infantil já que é um momento voltado para o lazer,
satisfação, alegria fazendo com que as crianças adquiram conhecimentos
de forma lúdica (SANTOS 2012).
Para Dohme (2003) as atividades lúdicas podem colocar o aluno
em diversas situações, onde ele pesquisa e experimenta, fazendo com ele
conheça suas habilidades e limitações, que exercite o diálogo, liderança
seja solicitada ao exercício de valores ético e muitos outros desafios que
permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e atitudes.
É importante verificar o envolvimento dos professores do lúdico
com o conteúdo do ensino infantil em faces das suas possibilidades de
desenvolvimento do aprendizado da criança. Diante disso, o referido
estudo teve como objetivo analisar a importância do uso do lúdico no
desenvolvimento de alunos do ensino infantil.
METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter
qualitativa por uso de um questionário, assim como quantitativa por ser
um questionário semiestrutura com perguntas fechadas e quantificadas
em percentuais de resposta. Também apresenta um caráter descritivo,
pois descreve os dados amostrais dos sujeitos deste.
Participaram deste estudo oito professores, todos do sexo
feminino pertencentes a educação infantil, da rede municipal de ensino
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da cidade de Timon-MA. Os sujeitos estão há mais de dois anos atuando
nas aulas de Educação Física, e concordaram em participar deste estudo.
Não houve nenhuma rejeição por parte dos participantes.
Foi elaborado e aplicado um questionário semiestruturado
contendo quatorze questões objetivas, coma finalidade de atender aos
objetivos deste estudo. Os professores responderam ao questionário de
forma autônoma na própria escola.
Os dados deste estudo foram encaminhados e montados no
pacote estatístico Excel da Microsoft e foram organizados em forma de
gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados oriundos do questionário aplicados com os
pesquisados deste estudo são expostos nesta sessão no decorrer do texto
e em 5 (cinco) gráficos organizados no Excel.
Quando perguntados sobre a participação nos planejamentos
escolares 87,5% dos professores responderam que participam
plenamente e 12,5% responderam participar em parte deles.
Albuquerque et al (2009) defende que o profissional de
educação física na escola deve estar sempre bem atualizado sobre os
acontecimentos da escola e da sociedade como um todo. Faz-se
necessário que o professor participe das reuniões pedagógicas,
selecionando os conteúdos e participando ativamente da construção do
Projeto Político Pedagógico da escola, trazendo todo o seu
conhecimento para somar e acrescentar junto com os demais
profissionais. Desta forma, estará contribuindo para fazer com que esta
disciplina seja vista de forma diferente, sobremaneira pelos alunos, que
passarão a práticar as atividades com mais prazer e socializarão com seus
pais o quanto é interessante participar das aulas.
É necessário que o professor esteja sempre refletindo a sua
prática pedagógica, participando de planejamentos e da construção do
profeto político pedagógico da escola. Isso irá contribuir para uma
educação física de qualidade e comprometida com a aprendizagem dos
alunos, com isso, iremos desenvolver uma disciplina valorizada pela
comunidade escolar, com alunos participando das aulas de forma mais
prazerosa e passando a ter um conhecimento mais abrangente da mesma
no currículo escolar.
Solicitados sobre se acham o jogo interessantes como conteúdo
das aulas de Educação física todos os professores pesquisados se
manifestaram de forma positiva e acha o jogo um conteúdo importante.
O Gráfico 1, a seguir, apresenta na opinião dos pesquisados a
frequência de utilização do jogo nas aulas de Educação Física.
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Gráfico 1 - Frequência de utilização dos jogos nas aulas dos professores
pesquisados.

62,50%
25%

12,50%

Fonte: Pesquisa direta, 2016.

Os resultados obtidos mostraram que os todos os professores
acham interessante a utilização do jogo, entretanto, em suas aulas,
62,5% só os utilizam às vezes. Se é relevante porque não tem uma busca
de jogos diversos para enriquecerem sempre as suas aulas?
Em suas obras, Piaget (1998) mostra que o jogo não é apenas
uma forma de gastar energia das crianças, mas que ao brincar ela
aprende constantemente. À medida que se desenvolve fazendo uso de
materiais variados de livres manipulações, ela passa a reconstruir,
reinventar as coisas e a partir do momento em que a mesma evolui
internamente, transforma essas atividades lúdicas em concreto para a
vida.
Já Ramos (2002) ressalta que a aprendizagem é o mais frequente
motivo pelo qual o jogo é considerado importante para a educação, em
que o brincar se torna realmente significante com a ajuda dos seus
educadores, que devem seguir o seu papel de auxiliadores nesse
processo, “[...] nem tão largada que dispense o educador, dando
margem às práticas educativas espontâneas que sacralizam o ato de
brincar, nem tão dirigida que deixa de serem brincadeiras”, já que a
intencionalidade do educador pode, por exemplo, estar na forma de
organização do espaço.
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Valduga (2011) afirma que pelo fato de que a escola é uma
instituição social, o ambiente escolar é um meio que influencia, produz
ou reproduz os processos de construção do sujeito. E assim o jogo é um
importante caminho no processo educativo do indivíduo, com potencial
para aproximar atividades e o comportamento das pessoas, no que diz
respeito a condições básicas de liberdade, e à separação nos limites de
tempo e espaço estabelecidos e a regulamentação.
Solicitados sobre se acham a brincadeira interessantes como
conteúdo das aulas de Educação Física todos os professores pesquisados
se manifestaram também de forma positiva e manifestavam também que
as brincadeiras são meios para educar as crianças.
O Gráfico 2 apresenta na opinião dos professores pesquisados
sobre com que frequência é utilizado a brincadeira nas suas aulas de
Educação Física.
Gráfico 2 - Frequência de utilização da brincadeira nas aulas dos
professores pesquisados
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Fonte: Pesquisa direta, 2016.

Através dos resultados obtidos percebe-se que os professores
acharam importante o uso de brincadeiras nas aulas de educação física,
mas 58% só fazem utilização das mesmas, às vezes.
Para Vigotski (2006), a criança ao nascer já está imersa em um
contexto social, e a brincadeira se torna importante para ela justamente
na apropriação do mundo, na internalização dos conceitos desse
ambiente externo a ela.
Segundo Velasco (1996), as brincadeiras abordam o
desenvolvimento, bem como a socialização e a aprendizagem. É nesse
momento que a criança tem prazer em realizá-las, pois permite a ela
todo o desenvolvimento sem esforço. Independente da época e da
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cultura, as crianças sempre brincaram e brincam, ou seja, elas vão brincar
e aprender da forma que mais gostam.
Para Vigotski(2006) no brinquedo acontecem as maiores
aquisições de uma criança, ela passa a agir não apenas pela percepção
imediata dos objetos, por exemplo, quando vê uma folha de papel e
imediatamente a rasga ou amassa, ela começa a dirigir suas ações de
forma independente daquilo que ela vê, ela pode ver uma folha de
papel e brincar de “aviãozinho”. Forma-se uma nova relação entre o
que a criança vê, sua percepção visual, e o que a criança pensa, o
significado que aquela ação e aquele objeto tem para ela naquele
momento. Um pedaço de madeira pode deixar de ser simplesmente um
pedaço de madeira, para a criança ele pode se tornar um cavalo.
O Gráfico 3 aborda a opinião dos pesquisados sobre o
acompanhamento pedagógico das aulas de educação física.
Gráfico 3 - Opinião sobre falta de um acompanhamento pedagógico.
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25%
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Fonte: Pesquisa direta, 2016.

De acordo com esses resultados, os participantes, em sua maioria
(75%), apontam sentimento de falta de um acompanhamento
pedagógico, e que existe mais preocupação com as outras disciplinas.
Souza e Vago (1999) destacam exatamente o menor prestígio da
Educação Física em relação às outras áreas devido à sua maior ligação
com aspectos corporais e motores em comparação com intelectuais e
cognitivos.
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Para Gasparí (2006) a desvalorização da educação é um forte
motivo de preocupação, e a Educação Física sofre preconceitos ainda
mais acentuados. Constata-se a discriminação que a Educação Física
escolar continua a sofrer em relação às outras disciplinas. No entanto, o
que mais assusta é a passividade com que os professores aceitam essas
condições.
O Gráfico 4 apresenta na opinião dos pesquisados quais os
aspectos em que a Educação Física melhora.
Gráfico 4 – Em que aspectos a educação física melhora.
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Fonte: Pesquisa direta, 2016.

De acordo com os dados do Gráfico 4, os oito professores
entrevistados acham que a Educação Física melhora nos seguintes
aspectos: coordenação motora, atenção, cooperação, socialização,
união e solidariedade.
Para Craidye Kaercher (2001) atividades com a música pode ser
trabalhado o esquema corporal, a coordenação motora, a lateralidade,
a expressividade. Além da possibilidade de conhecer os animais, as cores,
a noção de número, a alimentação.
Já Kishimoto (1998) afirma que o brincar também estabelece a
consolidação da aprendizagem e possibilita um ambiente favorável ao
desenvolvimento do pensamento, permitindo um espaço propício para
a resolução dos problemas que rodeiam as crianças. É por meio do
brincar se ampliam as capacidades de atenção, memorização e
imaginação, indispensáveis a formação humana.
Para Daallabona (2012), a criança aumenta a independência,
estimula a sua sensibilidade visual e auditiva, valoriza a cultura popular,
desenvolve habilidades motoras, diminui a agressividade, exercita a
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imaginação e a criatividade, aprimora a inteligência emocional, aumenta
a integração, promovendo, assim, o desenvolvimento sadio, o
crescimento mental e a adaptação social.
O Gráfico 5 apresenta os resultados da opinião dos pesquisados
acerca da disponibilidade de material para as aulas práticas de educação
física.
Gráfico 5 - Opinião sobre material disponível para as aulas.
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Dentre os pesquisados, a maioria afirma que o espaço e o
material disponível nas escolas são razoáveis, ficando, portanto, abaixo
de bom e excelente.
Pereira (2007) afirma que as escolas precisam de espaços
adequados e materiais suficientes para as aulas de Educação Física, da
mesma forma como todos os demais componentes curriculares
necessitam. Uma quadra ou outro espaço amplo e com piso adequado
é primordial para a realização das aulas. Além disso, se esse espaço não
for coberto, outro espaço precisa ser designado para os dias de chuva,
ou alterações no clima, como frio e calor intenso.
Segundo Soler (2003), muitos profissionais de Educação Física
alegam que sem recursos materiais não há condições para a preparação
e aplicação das aulas adequadas e frequentemente excluem
determinadas atividades de seu programa de ensino, como também
pode desmotiva-los perante a limitação da sua ação educativa.
Silva e Damázio (2008) relatam que a ausência ou precariedade
do espaço físico nas escolas para as aulas de Educação Física podem ser
observadas sob dois aspectos: o da não valorização social desta
disciplina, não contribuindo com o desenvolvimento integral do
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educando e o descaso das autoridades para com a educação, que é
notado às claras nas escolas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados da pesquisa realizada foi
constatado que entre as atividades lúdicas o jogo e a brincadeira são
considerados pela maioria dos professores importante no processo de
ensino aprendizagem, mas nem sempre utilizados em suas aulas por
alguns motivos como: não tem formação na área, não passam por
nenhum tipo de preparação, e falta um acompanhamento pedagógico
adequado.
Observa-se também que além de não ter uma preparação dos
professores, ainda enfrentam a falta de materiais, espaço físico da escola
que não e adequado.
Diante disso, faz-se necessário que o poder público juntamente
com a gestão escolar e os professores, busquem estratégias para
solucionar os problemas encontrados, usando melhorias no que diz
respeito ao desenvolvimento dos alunos e a formação global, tanto nos
aspectos físicos, mental, afetivo e social. Assim, a escola como fonte de
conhecimento estará cumprindo seu papel educacional.
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CAPÍTULO 4
O BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA
PÚBLICA DE TERESINA-PI
Janete de Páscoa Rodrigues
Wallisson Alves Oliveira
Francisco Elismar da Silva Júnior
Fábio Soares da Costa
RESUMO
Bullying é uma palavra de origem inglesa que significa todas aquelas
situações desagradáveis, situações humilhantes que são provocadas por
um ou mais alunos contra outro, causando muita tristeza e dor. Podemos
citar como exemplo: xingar, apelidar, agredir (chutar, bater empurrar)
afastar ou isolar do grupo, dentre outros. Para ser considerado bullying
essas situações devem ser repetitivas. Neste sentido, este trabalho teve
como objetivo geral investigar as situações e tipos de bullying recorrentes
nas aulas de Educação Física em uma escola pública situada na zona leste
da cidade de Teresina/PI. A pesquisa de natureza qualitativa com uso do
método descritivo e observacional constituiu-se de uma amostra de 150
alunos, com idades entre 11 e 16 anos, estudantes do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados
um questionário, aplicado aos alunos com intuito de levantar a
incidência e os tipos de bullying recorrentes na escola. Os resultados
mostraram que 48% (n=72) dos alunos confirmaram já ter sofrido
bullying durante as aulas de Educação Física. Dentre essas vítimas, 51,4%
(n=37) são do sexo masculino e 48,6% (n=35) do sexo feminino.
Constatou-se que o professor, os pais e os gestores da instituição
educacional não interferiram na maioria dos casos ocorridos porque eles
não tiveram conhecimento dessas ocorrências. Verificou-se que os tipos
de bullying mais frequentes entre os educandos são agressões físicas,
verbais e morais/psicológicas. Concluiu-se que é necessária uma
conscientização e mobilização de todos os atores sociais da escola na
tentativa de barrar esse problema que afeta a todos. E esse combate tem
que ser iniciado desde os anos iniciais, fazendo com que a criança
aprenda a conviver de forma respeitosa com seus colegas e com as
diferenças individuais, culturais, étnicas e sociais que eles possam
apresentar.
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INTRODUÇÃO
Bullying é um termo utilizado para nomear todo tipo de
agressividade intencional e perversa ligada às relações interpessoais.
(SILVA, 2010). O bullying pode acontecer no ambiente de trabalho, em
casa, na rua ou em qualquer lugar onde exista o convívio social.
Maus-tratos e bullying não devem ser confundidos, pois na
prática de maus-tratos, as agressões duram no máximo uma semana; já
na prática de bullying; as agressões acontecem dentro de um período
mais longo, sendo no mínimo três vezes no mesmo ano. Assim, pode-se
considerar que bullying está relacionado ao tempo de duração e
frequência de maus-tratos. Por isso, recebe o nome de Síndrome de
Maus-tratos Repetitivos (SMAR) e a vítima pode reproduzir as agressões
sofridas em outros indivíduos. (FANTE, 2005).
Hoje o bullying é tido como um problema crônico nas escolas e
que precisa ser resolvido, pois traz consequências sérias tanto pra vítima
como para os agressores. Estudos falam que as aulas de Educação física
propiciam as ocorrências de bullying, por ser uma disciplina que as aulas
ocorrem em espaço aberto, onde os alunos estão livres para se expressar
e o professor não tem o mesmo domínio sobre eles como teria numa
sala de aula. (CAMPOS; EL TASSA; CRUZ, 2015, p. 6).
Segundo Nikodem e Piber (2011, p. 4), O bullying pode ter
muitas consequências arrasadoras, dentre elas temos a incidência de
depressão, ansiedade, estresse, dores não especificadas, perda de
autoestima, problemas de relacionamento, abuso de drogas e álcool,
além do risco de suicídio em casos mais graves. Essas marcas do
sofrimento psíquico e físico causadas pelo bullying podem permanecer
por toda a vida do indivíduo, sem falar que essas consequências não
atingem somente as vítimas, mas também o agressor, pois aqueles que
práticam bullying contra seu colega poderão levar para a vida adulta o
mesmo comportamento antissocial, adotando atitudes agressivas no
ambiente de trabalho e no meio familiar.
A Educação física sendo uma disciplina que pelo local e formato
das aulas pode propiciar as ocorrências de bullying, ela pode também
ser uma ferramenta de prevenção e combate ao bullying. Campos, El
Tassa e Cruz, (2015, p. 6) falam que a Educação Física pode colaborar
no combate ao bullying através da promoção de um espaço mais lúdico,
com a implementação de propostas, como jogos cooperativos, jogos
coletivos com regras adaptadas, bem como a incorporação de valores
humanos. Mas alguns professores de Educação física não têm consciência
do quanto podem fazer para prevenir esse problema tão grave e que
causa tanto sofrimento. Neste sentido, Ferreira (2014, p. 10) alerta que
“há profissionais de Educação Física que ainda não se deram conta do
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quanto podem fazer para evitar as agressões na escola, causando assim
a prevenção ao bullying”. (FERREIRA 2014, p. 10).
Bomfim et al. (2012, p.303) acrescentam que:

Nas aulas de Educação Física escolar, a interação entre os alunos
é indispensável e ocorre de maneira singular, pois disciplina exige
que o aluno utilize sua capacidade psicomotora e cognitiva para
a realização das atividades propostas. Desta forma, os alunos com
menos habilidade são facilmente identificados e tornam-se mais
vulneráveis
a
perseguições,
agressões,
intimidações,
discriminações, exclusões das atividades e comentários maldosos.

Linhares, Faria e Lins, (2013, P.2) dizem que é importante se
estudar o bullying nas aulas de Educação Física, pelo fato dessa disciplina
promover maior interelação e proximidade entre os alunos quando
comparada com outras disciplinas.
Assim, a relevância desta pesquisa se apresenta no fato do
bullying ser um tipo de violência que, como qualquer outra, traz para
os envolvidos (vítimas e agressores) patologias como depressão,
transtorno compulsivo obsessivo e do pânico, perda de autoestima,
problemas de relacionamentos, dores não especificadas, abuso de drogas
e álcool, sintomas psicossomáticos, anorexia e bulimia dentre outras,
podendo chegar aos casos mais graves como a esquizofrenia, o suicídio
e o homicídio.
Partindo desse pressuposto, este tema foi escolhido devido ao
fato de existir uma carência de pesquisas com essa temática, sem contar
com o crescimento dessa prática nociva. Sabemos que o bullying existe
e que muitas vezes ele despercebido, causando problemas graves para
quem sofre e para quem prática esse tipo de violência.
Por tudo isso, o aprofundamento sobre o tema e a compreensão
sobre suas manifestações é de suma importância tanto para pais, alunos,
professores, para a construção de um processo de relações entre os
alunos pautados por princípios éticos, tais como autonomia,
solidariedade, amizade, respeito, diálogo, disciplina, cooperação e
honestidade.
Portanto, apresenta-se como problema deste estudo, a seguinte
questão: Qual a incidência e em que contextos ocorrem os casos de
bullying nas aulas de Educação Física em uma escola pública de
Teresina/PI?
E como objetivo geral do estudo, apresenta-se a seguinte
assertiva: Analisar as situações e tipos de bullying ocorridos nas aulas de
Educação Física em uma escola pública situada na zona leste da cidade
de Teresina/PI.
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
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Caracterização da Pesquisa
O presente estudo teve uma abordagem qualitativa. De acordo
com Guerra (2014), na abordagem qualitativa, o cientista objetiva
aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – ações dos
indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social,
interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que
participam da situação, sem se preocupar com representatividade
numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito.
No tratamento dos dados coletados foram utilizados os
métodos analítico e descritivo. Segundo Gil (1999), o método descritivo
tem como finalidade descrever as características de determinada
população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Já o método analítico, segundo Marconni e Lakatos (2005), é
o tipo de pesquisa qualitativa que envolve uma avaliação mais
aprofundada das informações coletadas em um determinado estudo na
tentativa de explicar o contexto de um fenômeno no âmbito de um
grupo, grupos ou população, procurando explicar a relação entre a
causa e o efeito.
Instrumentos De Coleta De Dados
Os dados foram coletados por meio do “Questionário sobre
bullying – Modelo TMR” de Ortega et al. (1999), adaptado por Brito
(2016), o qual é composto por 11 questões fechadas.
Para uma maior aproximação da realidade dos casos e das ações
do professor, a técnica da observação foi aplicada em algumas aulas.
Segundo Marconni e Lakatos (2005), a observação é uma técnica de
coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na
obtenção de determinados aspectos da realidade.
A coleta de dados foi realizada em setembro de 2018, no turno
da tarde, nos horários das aulas de Educação Física da escola investigada.
Composição da Amostra
A amostra foi composta por 150 alunos frequentantes das aulas
de Educação Física de uma escola pública da zona leste da cidade de
Teresina/PI, de ambos os sexos, com idades entre 11 e 16 anos, todos
alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
A escolha da amostragem se deu por meio de convite feito
diretamente aos discentes e ao docente dos respectivos estudantes. Além
disto, destaca-se que a amostra foi composta seguindo critérios de
conveniência do autor do estudo.
Os critérios de inclusão do professor foram: ser graduado em
Educação Física, ter devolvido o TCLE assinado e ser docente efetivo da
escola. Entre os alunos, os fatores para inserção envolveram: estar
matriculado entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental, frequentando
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as aulas de Educação Física e ter devolvido o TCLE (Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido) e TALE (Termo de Assentimento
Livre e Esclarecido) assinados.
A seguir, os critérios de exclusão do professor: não ter
participado ou elaborado algum trabalho ou projeto sobre bullying. Já
entre os alunos: Apresentar algum tipo de deficiência intelectual ou
comportamental e/ou não ter devolvido o TCLE e TALE assinados no
prazo determinado.
Procedimentos éticos e legais adotados na pesquisa
Todos os sujeitos foram inicialmente esclarecidos sobre o
objetivo do estudo e a condição de voluntariedade para participar do
mesmo. Após essas explicações, foi entregue a cada um deles o TCLE
assim como o TALE, solicitando aos seus pais ou responsáveis a
autorização para aplicação do instrumento de coleta de dados, bem
como a publicação dos resultados apurados.
Nessa fase, os pais ou responsáveis legais também foram
informados acerca da garantia da não divulgação das identidades
pessoais dos participantes e sobre a liberdade de desistir da pesquisa em
qualquer momento que desejassem.
E também, o estudo foi submetido ao comitê de ética da UFPI
conforme resolução CNS/MS 466/12 e está aguardando aprovação.
Análise de Dados
A análise e descrição dos resultados foram realizadas em
conformidade com pensadores contemporâneos que tratam do tema, os
quais foram empregados no suporte teórico da investigação.
Além disso, os dados foram dispostos em forma de gráficos e
tabelas elaborados por meio do programa operacional Windows Excel
2010 para melhor visualização dos mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O bullying nas aulas de Educação Física: relatos das vítimas
Os resultados mostraram que 52% (n=78) nunca sofreram
bullying nas aulas de Educação Física e 48% (n=72) dos alunos já
sofreram bullying este tipo de agressão. Dentre os que disseram ter sido
vítimas dessa violência, 51,4% (n=37) são do sexo masculino e 48,6%
(n=35) são do sexo feminino. Assim, esses resultados corroboram com
opinião de Pereira (2014), quando a autora fala que a violência está cada
vez mais comum nas escolas e sua existência está crescendo em todos os
níveis de escolaridade no Brasil.
Quanto a frequência das agressões, 62,9% (n=22) das meninas
responderam de uma a duas vezes durante a semana; 17,1% (n=6) delas
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sofrem de três a seis vezes; 11,4% (n=4), uma vez por semana e 8,6%
(n=3), várias vezes por semana.
Entre os meninos, 73% (n=27) deles disseram que sofrem
bullying de uma a duas vezes durante a semana; 10,8% (n=4), uma vez
por semana; 8,1% (n=3), de três a seis vezes e 8,1% (n=3), várias vezes.
Gráfico 1 – Frequência das agressões.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Sobre os tipos de bullying sofridos pelos alunos, pôde-se notar
que, entre os meninos, 75,7% (n=28) deles sofrem com xingamentos,
insultos, deboches por parte dos colegas enquanto jogam e 24,3%
(n=9) deles disseram sofrer com violências físicas, como socos, pontapés
e empurrões.
Entre as meninas, 37,1% (n=13) sofrem com xingamentos;
34,3% (n=12) com exclusões no decorrer das práticas esportivas e
28,6% (n=10) com isolamento social. Segundo elas, isso ocorre no
momento de formação dos times porque as colegas acreditarem que as
mesmas atrapalham o jogo.
Tabela 1 – Tipos de bullying sofridos pelos alunos.
Meninas Meninas
Meninos
Tipo de bullying
( %)
(n)
( %)
Agressão verbal
37,1
13
75,7
Agressão Física
0
24,3
Agressão
62,9
22
Psicológica/Moral
Total
100
35
100
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Tais resultados corroboram com pesquisa de Santos (2010)
realizada em uma escola da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
com uma amostra de 125 estudantes da 6ª série do Ensino Fundamental,
com idades de 11 a 14 anos, onde foi verificado que estas agressões foram
os principais tipos de bullying sofridos pelos alunos pesquisados.
Silva (2010, p.7) caracteriza os tipos de bullying como “verbal”,
onde ocorrem insultos, ofensas, a vítima é apelidada, falam mal e
“zoam” da vítima; “Físico e material” que se caracteriza em violência
física e também atos como roubar, furtar ou destruir pertences da vítima.
“Psicológica” e “moral” onde a vítima sofre humilhações, descriminações
e exclusões, chantagens, intimidações e outros. Já Levandoski (2009)
classifica o bullying verbal e o físico como ações diretas e indiretas,
respectivamente.
O bullying nas aulas de Educação Física: relatos dos agressores e vítimas
agressores
Quando perguntados acerca dos autores dos maus tratos
ocorridos nas aulas de Educação Física, observou-se que a maioria dos
37 meninos que disseram sofrer com o bullying, 56,8 % (n=21) deles
responderam que são maltratados por meninos e 43,2% (n=16) deles
disseram que são maltratados por estudantes de ambos os sexos.
Dentre as 35 meninas que declararam sofrer bullying, 42,9%
(n=15) afirmaram que são maltratadas pelos meninos; 34,3% (n=12),
tanto pelos meninos como pelas meninas e 22,8% (n=8), apenas pelas
alunas. Assim, verificou-se que a maior parte dos alunos são maltratadas
por colegas de ambos os sexos. Ferreira (2014, p. 19) comenta que os
agressores podem ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino,
e que são pessoas que possuem em sua personalidade traços de
desrespeito e maldade e, na maioria das vezes, essas características estão
associadas a um perigoso poder de liderança que eles conseguem, em
geral, através da força física ou de intenso assédio psicológico.
Botelho e Sousa (2007, p. 5) classificam os alunos envolvidos
com bullying em quatro categorias: Alvos (vítimas); Autores (agressores);
Alvos/autores (vítimas agressoras); Testemunhas (espectadores).
Neste aspecto, Lopes Neto (2007, p.55) fala que os alvos de
bullying são aqueles que são ansiosos, mais fracos fisicamente ou
emocionalmente e que reagem negativamente as atitudes violentas, seja
não reagindo ou tendo atitudes que demonstram fragilidade, baixa
autoestima, dificuldade de aceitação, dentre outras características.
Para Lopes Neto e Saavedra, (2003); Fante, (2005); Programa,
(2005), citado por Botelho e Sousa, (2007, p. 6.):

Autores (agressores) São os (as) alunos (as) que só práticam
bullying. Os autores são indivíduos que têm pouca empatia. Além
disso, são mais fortes do que seus colegas de classe, o que lhes dá
vantagem em determinadas brincadeiras, esportes e lutas.
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Frequentemente, pertencem a famílias desestruturadas, nas quais
há pouco relacionamento afetivo entre seus membros. Seus pais
e/ou responsáveis exercem sobre eles uma deficitária supervisão,
além de, muitas vezes, oferecerem comportamentos violentos
como modelo para solucionar conflitos, o que os leva a já
apresentarem indícios de mau-caratismo e a adotarem condutas
antissociais, como roubo, vandalismo e o uso de álcool e nicotina.

Fante e Pedra (2008, p. 21) falam sobre as vítimas agressoras
como aqueles indivíduos que sofrem agressões e as reproduzem em
outro indivíduo ou em seu próprio agressor. Começam a intimidar ou a
apoiar os que agridem. Essa vítima/agressora pode querer justiça e,
muitas vezes, acaba por voltar ao local em que foi vitimada e causa mal
ao maior número possível de pessoas e a si mesmo depois, incluindo ou
não fatalidade.
Sendo assim, foi constatado nesta pesquisa que muitos alunos
ocupam a posição tanto de vítima como de autor do bullying nas aulas
de Educação Física. Isto porque dos 37 meninos que disseram ser vítimas
de bullying, 51,3% (n=19) deles se configuram como vítimas/agressores.
Dentre esses, 73,7% (n=14) práticam xingamentos, zombarias e outras
formas de agressões verbais e psicológicas e 26,3% (n=5) fazem ameaças
aos colegas.
Gráfico 2 – Quantidade de meninos vítimas/agressores de bullying.

Vítimas/Agressores

Vítimas

73,70%
51,30%48,70%
26,30%

Total

Ameaças

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Já entre as 35 meninas vítimas de bullying, 28,6% (n=10) delas
se apresentaram também como vítimas/agressoras. Dessas, 50% (n=5),
práticam ameaças contra seus colegas; 20% (n=2) fazem zombarias,
xingamentos, implicâncias e outras agressões verbais; 20% (n=2), já
espancaram, deram pontapés e empurrões e 10% (n=1) afirmou que
retirou ou extraviou objetos dos colegas.
Silva (2010, p. 9), coloca que as consequências do bullying são
muitas e vão depender de cada indivíduo, mas dentre os problemas mais
comuns estão o desinteresse pela escola, problemas psicossomáticos,
comportamentais e psíquicos como transtorno do pânico, depressão,
anorexia e bulimia, fobia social, ansiedade generalizada, entre outros. A
autora ainda fala que o bullying pode ainda agravar problemas que
existe ou que existiu, devido à vítima passar por estresse por um tempo
prolongado, podendo em alguns casos observar-se quadros de
esquizofrenia, homicídio e suicídio.
Fante e Pedra (2008, p. 22) ressaltam que:

Os índices encontrados entre alvos e autores revelam que a
incidência entre os meninos é maior. No passado, acreditava-se
que esse tipo de comportamento era próprio de meninos, porém,
com os avanços das pesquisas, constatou-se ser comum também
entre as meninas. Enquanto a maioria dos meninos utiliza,
comumente, os maus-tratos físicos e verbais, as meninas se valem
mais de maledicência, fofoca, difamação, exclusão e manipulação
para provocar sofrimento psicológico nas vítimas.

Quando questionados sobre que atitudes as alunas e os alunos
vítimas de bullying adotaram no momento dessas ações, 43,2% (n=16)
deles e 40% (n=14) delas ignoraram os agressores; 24,3% (n=9)
meninos e 17,2% (n=6) meninas disseram ter se defendido.
Contudo, 14,3% (n=5) das meninas e 8,1% (n=3) dos meninos
pediram ajuda a um adulto da escola para resolver o problema; 22,9%
(n=8) das alunas e 10,8% (n=4) dos alunos disseram ter apenas
chorado; 10,8% (n=4) dos meninos e 2,8% (n=1) das meninas pediram
aos agressores para que eles parassem com as ofensas e, por fim, 2,8%
(n=1) dos estudantes se afastaram das aulas de Educação Física em razão
das ocorrências de bullying no momento dos jogos e 2,7% (n=1) garoto
relatou que “brigou” quando foi agredido.
Silva (2010, p.12) relata a transação de vítima para refém em um
“jogo do poder” ocasionado pelos agressores e ainda da raridade que
ela pede ajuda as autoridades escolares ou aos pais. Explica também que
essa forma de agir, dominada, se dar pela falsa crença de que essa
postura seja capaz de evitar possíveis retaliações dos agressores e,
ficando calados e sozinhos, poupam seus pais da decepção de possuir
um filho frágil, covarde e não popular no ambiente escolar.
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Tabela 2 – Atitude dos alunos perante as agressões.
Atitude

Me n i n o s
( %)
43,2
24,3
8,1

Me n i n o s
(n)
16
9
3

Ignoraram
Se defenderam
Pediram ajuda a
um adulto
Choraram
10,8
4
Pediram
que
10,8
4
parassem
Afastou-se das
atividades
Brigou
2,7
1
Total
100
37
Fonte: elaborada pelos autores (2018).

Meninas
( %)
40
17,2
14,3

Meninas
(n)
14
6
5

22,9
2,8

8
1

2,8

1

100

35

Diante disso, quando perguntados se eles haviam conversado
com alguém sobre as agressões sofridas, 59,4% (n=22) dos meninos
responderam que não; 37,8% (n=14) deles falaram para os amigos e
2,7% (n=1) menino disse que contou ao diretor, ao coordenador e a
outro funcionário da escola.
Já entre as meninas, 45,8% (n=16) delas não falaram com
ninguém sobre o bullying que sofreram; 40% (n=14), disseram aos
amigos; 8,6% (n=3) comunicaram aos pais ou responsáveis e 5,6%
(n=2), informaram aos pais, ao diretor da escola, ao coordenador e a
outro funcionário.
Gráfico 3 – A quem os alunos recorreram em situações de bullying
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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No contexto da Educação Física escolar, as vítimas geralmente
são alunos com dificuldade de se socializar, são tímidos reservados e não
reagem as provocações ou apresentam algum destaque por serem
gordos ou magros, baixos ou altos demais, usam óculos, tem nariz ou
orelha destacados, ou seja, apresentam características que não estão
dentro dos padrões impostos por determinado grupo. (CREF, 2010,
apud OLIVEIRA 2013, p. 8).
Campos, El Tassa e Cruz, (2015, p. 6) alertam que as aulas de
Educação Física podem contribuir para um ambiente competitivo,
agressivo e de discriminação, que desperta até mesmo práticas de
exclusão dos menos habilidosos. Essas atitudes associadas à
intencionalidade, a repetitividade e a assimetria de poder enquadram-se
no comportamento de vitimização entre pares.
Porém, “as consequências do bullying não são apenas para a
vítima, mas também para os agressores. Todos os protagonistas do
fenômeno bullying, em maior ou menor grau, apresentam problemas
para o resto da vida”. (SANTOS 2010, p.2)
Saldanha (2010, p.17) diz que::

Este assédio às estruturas pessoais, morais e psicológicas da pessoa
envolvida, gera um desconforto e um sofrimento que podem
provocar lesões muito mais sérias, que venham a comprometer
futuras relações sociais. O dano causado, em certas ocasiões pode
assumir proporções que extrapolam o limite da psique humana,
sendo necessários tratamento e acompanhamento médico
especializado, para o auxílio na recuperação.

Neura (2011) relata que o bullying, além de todos esses
problemas causados às vítimas, pode, ainda, formar uma geração de
pessoas moral e psicologicamente desestruturadas que, futuramente,
poderão vir a cometer violência doméstica e adotar características
antissociais.

Atitudes dos atores sociais da escola para conter a prática do bullying
nas aulas de Educação Física
Quando perguntados sobre as ações do professor frente aos
casos de bullying nas aulas de Educação Física, 66,7% (n=48) dos
estudantes responderam que o professor não interferiu porque não teve
conhecimento das agressões; 8,3% (n=6) falaram que as ações de
bullying diminuíram com a interferência do professor; 8,3% (n=6)
afirmaram que após a interferência do professor os maus-tratos
terminaram; 6,9% (n=5) disseram que a interferência do docente não
mudou em nada a situação; para 6,9%(n=5) dos alunos, as ofensas
aumentaram e 2,8% (n=2) falaram que o professor não interferiu nos
maus tratos.
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Gráfico 4 – Atitudes do professor de Educação Física nas situações de
bullying.
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Fonte: elaborado pelos autores (2018).

Sobre a maneira com que o professor interferiu nas ocorrências
de bullying, 51,3% (n=78) educandos disseram que o professor agiu
conversando com a turma sobre o tema; 20,7% (n=31) deles disseram
que o docente criou regras de disciplina para a classe em coerência com
o regimento escolar; 19,4% (n=29) estimularam os estudantes a
informar os casos; 5,3% (n=8) falaram que o educador interviu
diretamente nos grupos o mais rápido possível para quebrar a dinâmica
da violência; 3,3% (n=4) responderam que ele estimulou lideranças
positivas entre os estudantes, prevenindo futuros casos.
Gráfico 5 – Estratégias do professor para combater o bullying, segundo
os alunos.
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Fonte: elaborado pelos autores (2018).
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Em relação à interferência dos atores sociais da escola no
problema do bullying cometido pelos alunos vítimas/agressores, 44,8%
(n=13) dos estudantes responderam que ninguém conversou com eles a
respeito das agressões cometidas; 37,9% (n=11) falaram que os amigos
conversaram; 13,8% (n=4) disseram que o diretor, o coordenador ou
outro funcionário conversou com eles e 3,4% (n=1) disse que os pais
conversam a respeito do tema.
Gráfico 6 – Intervenção dos atores sociais da escola em relação às
vítimas/agressoras.
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
Ninguém falou com eles

44,80%

Amigos conversaram

37,90%

Diretor/coodernador/outro
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13,80%
3,40%

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Ferreira (2014) diz que, ao sofrer bullying, as vítimas geralmente
passam a ser também agressoras e, por isso, é de suma importância que
o professor preste bastante atenção nesse fenômeno e crie estratégias
para prevenir ou combater, pois essas agressões podem causar traumas
nos vitimados.
Segundo Chaves (2008), são muito importantes as reclamações
dos estudantes na detecção do bullying e é necessário sempre buscar os
procedimentos e providências certas. O diálogo deve ser utilizado
continuamente na solução dos conflitos. Ademais, deve-se procurar,
constantemente, ter uma relação de afeto, respeito e atenção
individualiza com os alunos, pois tanto a vítima quanto o agressor
necessitam que o professor se aproxime dele e tente fazer com que os
mesmos superem as situações de discriminação. Portanto, o mesmo
autor sugere que os jogos cooperativos sejam empregados como
estratégias para prevenir, barrar e interceptar esse problema, visto que
eles promovem a socialização e convivência entre os alunos. Também o
autor afirma que é importante promover gincanas solidárias em que os
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estudantes visitem lugares que os façam lembrar dos valores humanos,
como asilos, orfanatos, entre outros.
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, pode-se afirmar
que quase a metade dos alunos de Educação Física sofrem bullying
durante essas aulas e as violências são caracterizadas por agressões físicas,
verbais e alienação social. Essas ocorrências revelam um índice bastante
preocupante acerca dos problemas sócio educacionais, visto que os
reflexos dessas ações sofridas por crianças e adolescentes podem deixar
consequências irreparáveis nos participantes por toda a vida.
Entre os estudantes investigados, há agressores, vítimas e
vítimas/agressores. Porém, a maior parte das meninas que inserem nessas
práticas de bullyng, elas sofrem agressões do tipo verbal e moral. Já os
estudantes do sexo masculino são autores e vítimas, em sua maioria, de
agressões tanto físicas como verbais.
Todavia, na maioria dos casos de bullying ocorridos na escola
com os estudantes vítimas ou agressores, o professor de Educação Física,
os pais e os gestores escolares não costumam interferir, uma vez apenas
uma pequena parte dos alunos informaram as ocorrências das agressões.
E quando o professor de Educação Física é informado sobre os casos de
bullyng entre seus alunos, as atitudes adotadas por ele não costumam
surtir efeito desejado por alguns alunos pesquisados.
Neste sentido, sabe-se que é necessária uma conscientização e
mobilização de todos os atores sociais da escola na tentativa de eliminar
este problema que afeta a todos. E esse combate tem que ser iniciado
desde os anos iniciais, fazendo com que a criança aprenda a respeitar e
conviver de forma pacífica com seus colegas do âmbito escolar e também
fora dele.
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CAPÍTULO 5
MOTIVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO
MÉDIO NA CIDADE DE GONÇALVES DIAS-MA
Luís Herbert de Sá Sousa
Ahécio Kleber Araújo Brito
INTRODUÇÃO
A escola é um espaço onde deve ser possibilitado as mais
variadas formas de conhecimento, possibilidades, condições,
adversidades. E, a educação física escolar é uma das ferramentas que as
instituições de ensino dispõem para a otimização do processo
educacional como um todo. As aulas de educação física promovem o
desenvolvimento integral do aluno, a vida saudável, a socialização, o
espírito de equipe e a prática do desporto. Em suma, Educação Física é
um espaço educativo privilegiado para promover as relações
interpessoais, a autoestima e a autoconfiança valorizando-se aquilo que
cada indivíduo é capaz de fazer em função de suas possibilidades. Santos;
Piccolo (2011) afirmam que o professor em sua prática pedagógica pode
ofertar elementos que favoreçam a formação dos alunos como agentes
transformadores, mas é necessário também que o professor identifique
os instrumentos de ação pedagógica a serem utilizados em suas aulas de
Educação Física, estimulando a motivação de seus alunos, e tornando-os
mais criativos na busca da sua aprendizagem.
Na atualidade, a disciplina está sendo considerada como
atividade curricular que trata, pedagogicamente, da reflexão e da prática
de conhecimentos e habilidades da cultura corporal. Esta se sedimenta
através de temas ou formas de atividades particularmente corporais,
como jogos recreativos e esportivos; ginástica; dança; manifestações
folclóricas, dentre outras.
Esta proposta contemporânea enfatiza, assim, a contribuição da
educação física para o pleno exercício da cidadania, uma vez que os
conteúdos e as habilidades que se propõe a desenvolver, estão
envolvidos num contexto sociocultural. Em outras palavras, o acesso ao
lazer, aos espaços físicos para a prática de atividades recreativas e
esportivas figura como necessidades básicas do ser humano, e, portanto,
constituem direito de todos os cidadãos. Compreender o valor intrínseco
a cada uma destas atividades e exigir que todos tenham acesso a elas, é
uma postura que pode ser adquirida nas aulas de educação física.
A prática da educação física na escola concede a oportunidade
de se conviver com situações de socialização e do aproveitamento das
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atividades lúdicas tão necessárias para a saúde e o bem-estar de todos os
indivíduos. Aliás, para Soares (1996), o caráter lúdico é essencial às aulas
de educação física, que devem, por conseguinte, ser visualizadas como
um espaço intencionalmente organizado para possibilitar aos treinandos
a apreensão do conhecimento específico da educação física e de aspectos
diversos de suas práticas na realidade social.
Também precisamos levar em conta outro aspecto relevante da
educação física escolar, ou seja, a aprendizagem dos esportes. O ensino
dos esportes, em qualquer circunstância, encerra, em seu interior, uma
dimensão técnica, sem que isto signifique tecnicismo ou performance,
mas essencialmente, a necessidade de que o alunado tenha uma
educação corporal que torne seus corpos mais úteis. E este processo
culmina com a aprendizagem esportiva, já que o esporte possui técnicas,
táticas e regras sociais, aceitas pelos diferentes grupos sociais.
Retomamos, então, a importância da educação física, no sentido
de atender ao compromisso maior de auxiliar a educação e formação
dos jovens. Sua prática é plenamente fundamentada numa
aprendizagem que alia o cognitivo, o psicomotor e o afetivo às vivências
globais. Partindo deste ponto de vista, asseguramos que a educação física
possui excelentes meios para o desenvolvimento dos alunos, já que é
uma disciplina que recorre aos movimentos, os quais conduzem a uma
gama de atitudes e apreciações globalizantes. Todos estes aspectos
justificam a prática da educação física escolar, até porque as demais
matérias escolares têm menos condições de proporcionar estes tipos de
experiências, o que permite afirmarmos que a educação física é uma
experiência educacional singular para influenciar resultados sociais. Por
conseguinte, em termos ideais, os docentes e os demais elementos
envolvidos no processo pedagógico, devem ter a capacidade de
encorajar comportamentos tidos como importantes para o
desenvolvimento social dos discentes.
Neste sentido, Singer e Dick (1980) reforçam que o interesse e a
motivação estão entre as principais categorias de comportamentos
concernentes à educação física. Expressões, tais como sentir satisfação,
mostrar interesse, estar motivado, insistir em compreender a importância
etc., são todos pontos que representam motivação ou estratégias de
interesse e os mestres de educação física precisam incentivar a formação
de tais comportamentos afetivos, pois são eles favoráveis ao
desenvolvimento de atividades físicas.
De forma similar, um outro procedimento que precisa ser
estimulado por esses docentes é o envolvimento dos alunos nas aulas
ministradas. Trabalhar a alegria e a participação efetiva em atividades
corporais configura-se como tarefa que os treinandos devem deslanchar
ao longo das aulas de educação física e nas horas livres, a tal ponto que
eles próprios percebam esses valores e considerem as atividades como
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benéficas ou pessoalmente compensadoras para si mesmo. Tudo isto
significa que é essencial mostrar aos escolares o quanto a participação
em atividades físicas reflete na melhoria da qualidade de vida de
qualquer ser humano.
A motivação nas aulas é algo a ser relacionado aos trabalhos
cotidianos dos professores, tendo em vista que a motivação por vezes
passa por entre nossas mãos o que nos leva a crer que somos incapazes
de ser e ter uma aula relevante e que irá de fato ajudar no crescimento
do alunado. A aprendizagem envolve a integração de fatores contextuais
e internos do aluno e no ambiente escolar, esses elementos exercem
grande influência no processo, pois podem favorecer ou afetar de
maneira negativa o processo de ensino e aprendizagem (MINELLI et
al., 2010).
Para o professor de Educação Física a motivação terá um
trabalho maior, pois seus conteúdos necessitam de uma maior motivação
em relação à disposição dos alunos nas atividades relacionadas a aula, e
que na sua grande maioria nem sempre estão dispostos a práticar algum
tipo de atividade. Além disso as escolas públicas passam por problemas
como: falta de infraestrutura adequada, falta de material didático e
outras instalações adequadas para a prática das atividades propostas nas
aulas de Educação Física. Desta forma cabe ao professor buscar
constantemente novos meios, formas, alternativas de tentar sempre que
possível uma aula adequada e motivante. As estratégias de ensino usadas
podem fazer com que os estudantes se sintam mais ou menos motivados
para a execução das atividades e ocasionar sempre uma mudança de
comportamento que pode ser positiva ou negativa diante de um
objetivo proposto.
A motivação nas aulas é algo a ser relacionado aos trabalhos
cotidianos dos professores, tendo em vista que a motivação por vezes
passa entre nossas mãos. A aprendizagem envolve a integração de
fatores contextuais e internos do aluno e no ambiente escolar, esses
elementos exercem grande influência no processo, pois podem favorecer
ou afetar de maneira negativa o processo de ensino e aprendizagem
(MINELLI et al., 2010).
As escolas públicas passam por problemas como: falta de
infraestrutura adequada, falta de material didático e outras instalações
inadequadas para a prática das atividades propostas nas aulas de
Educação Física. Cabendo ao professor buscar constantemente novos
meios, formas, alternativas de tentar sempre que possível uma aula
adequada e motivante. Talvez a desmotivação seja reflexo de
experiências negativas registradas anteriormente nas aulas de Educação
Física pelos alunos (FOLLE; TEIXEIRA, 2012).
As estratégias de ensino usadas podem fazer com que os
estudantes se sintam mais ou menos motivados para a execução das
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atividades e ocasionar sempre uma mudança de comportamento que
pode ser positiva ou negativa diante de um objetivo proposto. Na busca
por analisar os diferentes aspectos, a pesquisa tem por objetivo principal
saber qual os fatores de motivação para a prática da Educação Física
Escolar.
MATERIAIS E MÉTODOS
CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
O presente estudo se caracteriza por ser descritivo analítico e de
caso. Sendo voltado para o tema motivação. Este estudo foi apresentado
como forma te artigo no curso de especialização em atividade física e
saúde da Universidade Federal do Piauí.
COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA
Seguiu o método voluntariado, tendo a adesão de 201 de um
total de 561 alunos com idade entre 13 e 20 anos, de ambos os sexos,
matriculados na escola estadual Centro de Ensino Sulamita Lúcio do
Nascimento, localizado no município de Gonçalves Dias – MA.
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
O critério de inclusão foi o aluno está matriculado e
frequentando as aulas de educação física e como critério de exclusão não
está frequentando por algum motivo clínico, se recusar a participar da
investigação e não assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Foi aplicado aos alunos um questionário misto, questão aberta
e fechada. O questionário contém questionamentos relacionados à
motivação, práticas, aulas teóricas, conteúdos, relação professor-aluno,
estrutura física, materiais pedagógicos e outros.
PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NA PESQUISA
Inicialmente, para que a pesquisa fosse realizada na própria
escola, foi encaminhado um ofício, solicitando a autorização para a
realização da pesquisa. Uma vez obtida essa autorização, foi dado início
à pesquisa. Em dias e horários marcados pelo professor, entrou-se em
contato com os estudantes nas suas aulas de educação física, quando foi
apresentado o tema e a questão central da pesquisa.
ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados utilizando a estatística descritiva e
para isso utilizou-se o programa de computador Microsoft Excel Office
365® e foram apresentados em forma de tabelas.
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CUIDADOS ÉTICOS
Antes de iniciar a coleta de dados foram encaminhados aos
responsáveis por escrito os esclarecimentos da pesquisa em questão,
juntamente com a solicitação de autorização para participação das
crianças os responsáveis tinham que assinar o termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE). Continha nesse termo, entre outros aspectos,
o tema de estudo, a questão central da pesquisa, o telefone do
pesquisador e do professor responsável. Em outro dia e horário marcado
pelo professor e em posse de uma (01) das vias, o questionário foi
aplicado.
A pesquisa estabelece os padrões éticos de acordo com a
Resolução Nº 466/2012 e Nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir, serão apresentados os resultados obtidos através da
aplicação dos questionários. Para melhor compreensão e entendimento,
serão utilizadas as tabelas a seguir. Começamos pelo seguinte
questionamento.
Tabela 01 -Você tem interesse pelas aulas de Educação Física Escolar?
Interesse

n

%

Não

1

0,5%

Pouco

13

6,5%

Muito

81

40%

Muitíssimo

106

53%

Total

201

100%

Como podemos notar, mais de 50% das pessoas possui grande
interesse nas aulas. Este interesse deve partir principalmente do professor
com a elaboração de um bom planejamento de aula, de modo que torne
a aula atrativa e interessante. A motivação é o termo utilizado para dar
sentido ao estado em que o indivíduo se encontra e que estimula um
comportamento, fazendo com que aconteça (GORSKI, 2012, p. 8).
Acredita-se que o professor deve ser o mediador entre os motivos de
cada um e os verdadeiros alvos a serem alcançados pelos alunos. Sendo
o professor formador de opiniões, pode ser um grande interceptor dos
objetivos da escola para com o aluno. (CAMPOS, 1986 apud A ALDEIA,
2009).
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Tabela 02 - A Educação Física é uma disciplina prazerosa?
Prazerosa
Não

n
0

%
0%

Pouco

12

6%

Muito

116

58%

Muitíssimo

73

36%

201

100%

Total

Nesta tabela é notório o prazer que esta disciplina traz aos
alunos é muito significativa, porém, por diversas vezes, pouco valorizada
na grade curricular. Incorporando o aluno na Cultura Corporal de
movimento, sua função é formar o cidadão que segundo Betti (1992) irá
produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando-o para desfrutar os
jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e práticas de aptidão
física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão
para a benfeitoria da qualidade de vida humana.
Tabela 03- As atividades desenvolvidas nas aulas de Educação física são
divertidas?
Divertidas

n

%

Não

1

0%

Pouco

18

9%

Muito

54

27%

Muitíssimo

128

64%

Total

201

100%

A ludicidade deve estar presente em todas as atividades
desenvolvidas dentro e fora de sala. O entusiasmo do aluno em
aprender algo advém das experiências proporcionadas pelo professor.
Para isto acontecer, o professor deve fazer um planejamento minucioso,
elaborado de acordo com as características de cada faixa etária, sempre
buscando novas práticas corporais, com metodologias que possuem uma
sequência pedagógica, fazendo com que as aulas sempre tenham novos
desafios. (MASSERU,2010, p. 5).
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Tabela 04 – Você sente motivado a permanecer na escola com as aulas
de Educação Física?
Permanecer

n

%

Não

4

2%

Pouco

19

9%

Muito

88

44%

Muitíssimo
Total

90

45%

201

100%

Com novas perspectivas e com novas formas e planejamentos
de aulas estimulantes, que envolvem e interagem socialmente através das
mídias, o aluno tem tido um envolvimento maior durante e depois das
aulas de Educação Física. Porém, é o mesmo que por vezes é
desestimulado pela falta de um bom planejamento de aula e
envolvimento em algo que interesse e estimule a atenção do alunado.
Nóvoa (2014) destaca que a falta de motivação dos alunos é um dos
problemas que os professores enfrentam no dia-a-dia, não só na recusa
em participar do que é proposto como também na qualidade do
envolvimento e aproveitamento que os alunos podem apresentar.
Tabela 05 – O tempo de duração da aula de Educação Física é suficiente?
Suficiente
Não

n
45

%
22,4 %

Pouco

53

26,4 %

Muito

64

31,8 %

Muitíssimo

39

19,4 %

Total

201

100%

Constatado até pelos próprios alunos, o tempo de duração das
aulas semanais não são suficientes para que o indivíduo consiga
desenvolver hábitos saudáveis da prática de atividade física. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu parâmetros ideais de
atividade para cada idade, e afirma que os benefícios do exercício, em
qualquer idade, são bem maiores do que qualquer problema que ele
possa provocar. Ao nível recomendado de 150 minutos de atividade de
intensidade moderada por semana, lesões músculo esqueléticas são
incomuns, e os riscos de sofrê-las é reduzido quando a pessoa começa a
se exercitar gradualmente.

79

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

Tabela 06 - Na Educação Física, você aprende muitas coisas?
Aprende
Não

n
2

%
1%

Pouco

9

4,5 %

Muito

77

38,3 %

Muitíssimo

113

56,2 %

Total

201

100%

O aprendizado que é realizado nas aulas vem bem mais além do
um simples correr, pular e outros. Sua própria consciência corporal e
convivência com os demais à sua volta, inclui um aprendizado e respeito
e aprendendo aos valores éticos e morais, bem como seus próprios
limites corporais, passando a conhecer-se cada vez mais. Aprendendo a
viver em sociedade, cada um com suas características próprias. Santos
(2012) coloca que o educar está vinculado a outras relações postas
socialmente, como a educação que possibilita formar o sujeito para viver
em sociedade.
Tabela 07– No período de férias, você sente falta das aulas de Educação
Física?
Falta

n

Não

%

4

2%

Pouco

54

27%

Muito

76

38%

Muitíssimo

67

33%

201

100%

Total

De acordo com a tabela o não se movimentar aliada ao uso
excessivo das tecnologias fazem de nossos adolescentes, pessoas
predispostas ao sedentarismo e outros. Atividade física é uma das formas
de retardar o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT). A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem sensibilizando os
diferentes países membros quanto à necessidade emergencial de
modificar o estilo de vida sedentário e práticar atividade física regular, a
fim de proporcionar maior qualidade de vida.
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Tabela 08 – Tipo de conteúdo que você mais gosta nas aulas de
Educação Física?
Conteúdo

n

%

Esporte

74

36,8 %

Ginástica

17

8,5 %

Dança

29

14,4 %

Jogos

21

10,4 %

Aulas teóricas

60

29,9 %

201

100 %

Total

Dentro desta perspectiva de cultura corporal, o esporte sai na
frente das demais prática corporais, sendo muitas vezes a única vivência
durante três anos de estudos da sua vida. Entretanto, ao longo dos anos
a sociedade, e por consequência os próprios professores da área, têm
visto a Educação Física no âmbito escolar como uma prática corporal
que deve se limitar apenas ao ensino do fenômeno esportivo como
esporte rendimento (BARROSO e DARIDO, 2006; SANTOS e NISTAPICCOLO, 2011).
Tabela 09 - Quais sugestões para as aulas de Educação física serem mais
motivantes?
Sugestões

n

%

Esporte

67

33%

Ginástica

22

11,5%

Dança

24

12%

Jogos

23

11%

Aulas teóricas

22

11,5%

Aulas mistas

31

15%

Lutas

12

6%

Total

201

100%

No entendimento de Bracht et al., (2003, p. 52), a compreensão
do que significa "ensinar/aprender esporte" não é homogênea, tranquila,
pacífica, sem resistência por parte dos professores da área. Esporte cresce
infindavelmente e cada vez mais as pessoas buscam atividades físicas.
Estes fatores trazem ao esporte uma crescente importância vinda desde
seu surgimento até os dias atuais. Em 1896 renasce os Jogos Olímpicos
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através do barão Pierre de Coubertin, e também traz a máxima "o
importante não é vencer, mas competir" (TUBINO, 1997).
Tabela 10 - Como é a sua participação nas aulas de Educação Física?
Participação
Nenhuma, somente o professor fala
Faço o que eu quero

n

%

19

9,5%

2

1%

132

66%

Discute sobre o tema lançado pelo professor

29

14%

Exponho minha opinião

19

9,5%

201

100%

Regular

Total

É importante destacar nesta tabela a importância que devemos
ter em planejar, preparar e direcionar as aulas para a participação do
alunado, provocando nele uma maior motivação para as práticas
escolares. O professor deve mostrar aos alunos motivos e sentidos nas
práticas corporais, o conhecimento e reconhecimento da importância da
atividade física, fazer compreender o porquê realiza-las e como realizalas e seus efeitos, (DARIDO, 2004; BETI, 2002; ZULIANI, 2002;
MOREIRA, 2004).
Tabela 11 - Material utilizado nas aulas motiva à sua prática?
Material motiva

n

%

Não

8

4%

138

69%

52

26%

Sim
As vezes
Não faz diferença
Total

3

1%

201

100%

Fica bem claro que os materiais didáticos estimulam o
desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, atrativas e que motivam a
prática das atividades propostas. Aguiar (2009) destaca que se a
disponibilidade de materiais for diferente das necessidades adequadas
para a realização da atividade planejada pelo professor, a qualidade e a
dinâmica das aulas podem ser influenciadas.
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Tabela 12 - A estrutura física motiva para a prática das atividades
propostas.
Estrutura motiva
Não
Sim
As vezes
Não faz diferença
Total

n
10

%
5%

138

69%

50

25%

3

1%

201

100%

Em acordo com a tabela anterior bem como o material
pedagógico a estrutura física, espaços e demais locais das práticas de
atividades físicas precisam ser adequadas para uma maior motivação e
permanência nas aulas e na escola. A deficiência de infraestrutura nas
escolas segundo Satyro e Soares (2007, p.07) ” afeta diretamente a
qualidade da educação. Prédios e instalações inadequadas, a inexistência
de bibliotecas, espaços esportivos e laboratórios, a falta de acesso a livros
didáticos, materiais de leitura, a relação inadequada ao tamanho da sala
de aula e o número de alunos, são problemas que influenciam
diretamente no desempenho dos alunos”.
CONCLUSÃO
De maneira geral se na escola os recursos físicos (espaço),
duração do tempo de aula e os esportes tivessem um maior
aproveitamento na escola, as aulas seriam muito mais motivantes
havendo um maior interesse do alunado, sendo o esporte um dos
maiores motivadores à participação nas aulas de Educação Física, o que
leva este indivíduo a não permanecer em ócio durante as aulas e
também fora dela, no seu tempo livre, direcionando-o a uma prática de
vida muito mais saudável.
Os alunos são bem claros quando respondem que o esporte
aliado aos demais conteúdos e os recursos didáticos são elementos que
os motivam a prática e participação das aulas de Educação Física.
Tempo, a estrutura física e o bom planejamento por parte do professor
são evidentes motivadores para a participação e interação alunoprofessor nas aulas.
A aplicação do recurso (questionário) oportunizou analisar de
maneira mais abrangente o que os alunos consideram elementos
essenciais para que as aulas se tornem algo realmente interessante e
motivante para o alunado.
Com tal importância deste tema, faz necessário o
desenvolvimento de projetos que abranjam os esportes com maior
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ludicidade de aprendizagem para que o alunado possa desenvolver suas
habilidades e competências, garantindo uma melhor qualidade de
ensino. Enriquecendo e motivando o aluno a ter mais vontade de
aprender e conseguir desenvolver suas habilidades motoras.
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CAPÍTULO 6
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: MOTIVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO
Maria Helena Cavalcante
O incentivo como forma de estimular a participação nas aulas de
Educação Física no ensino médio
A prática regular de exercício físico é um dos principais fatores
para o aumento da qualidade de vida de uma população, contudo
pesquisas apontam baixa adesão a programas públicos e evasão na
educação física escolar, em especial, alunados do ensino médio, ficando
longe do desejado ou necessário para a saúde no Brasil. Diante destes
fatos esse estudo se valida pelo alto índice de problemas de saúde
relacionados ao sedentarismo, obesidade, desequilíbrio emocional entre
escolares, principalmente do ensino médio, os quais vêm sendo afetados
por problemas de agressividade, ansiedade, angustia, depressão entre
outros fatores de risco que afetam diretamente a qualidade do ensino e
a aprendizagem. É necessário analisar o que está havendo com os
discentes e os motivos que os levam ao desinteresse pelas aulas de
educação física no ensino médio.
Sabe-se que os alunos no ensino médio, em sua maioria
adolescentes estão passando por transformações hormonais,
psicológicas, físicas, afetivas e por grandes turbulências nas relações
sociais. Pensando em novos paradigmas, novas experiências nas aulas
prático/teóricas de educação física no ensino médio é que esse estudo se
preocupou em procurar alternativas inovadoras para auxiliar o professor
de educação física com novas ferramentas, mudando as tradicionais aulas
repetitivas desde a entrada do aluno no ensino fundamental,
aumentando as contingências do alunado às aulas de educação física no
ensino médio, despertando o interesse e o espírito de cooperação a
partir da construção de materiais alternativos sobre os conteúdos
propostos bimestralmente pela Secretaria de Educação no Estado do
Piauí – SEDUC/PI (2000) tendo como suporte nos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/ PCNEM (2000), Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacionais (Lei 9.394/96) e Diretrizes
Curriculares Nacionais (2000) para o Ensino Médio/DCNEM (2017),
conferindo assim uma nova identidade ao Ensino Médio. Para
Deschamps, Presidente da Comissão de Ensino Médio (2012), este
documento instrumentaliza o professor de educação física do ensino
médio para novos conhecimentos, informações e aprendizagens
individuais que fundamentam o discente para o autogerenciamento das
atividades corporais, capacitando-o para uma análise crítica dos
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programas de atividade física e para o estabelecimento de critérios para
julgamento, escolha e realização de atividades corporais saudáveis e
estimulantes.
A partir da necessidade de motivar os alunos do ensino médio,
surge a ideia de integrar nas aulas de educação física o conceito da
importância da sua prática proporcionando qualidade de vida, assim
como habilitar para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM porque
essa abordagem inovadora traz subsídios e informações para a
conscientização de participar das aulas de educação física, no ensino
médio. (MILLEM NETO et al, 2010 e BOERA et al, 2011).
Esta nova concepção de Educação Física favorece o
desenvolvimento do aluno levando a melhorias na aprendizagem, no
seu relacionamento corpo/mundo/colegas, no automatismo e atenção,
afetividade e estilo de vida, ajudando a enfrentar as diferenças, além do
desenvolvimento cognitivo e crítico (KUNZ, 2018). Porém, esta prática
não é bem evidenciada nos dias de hoje, o que se vê é a resistência por
partes dos alunos em realizar as atividades propostas durante as aulas de
educação física no contexto escolar (OTAVIANO, 2012).
Entretanto, o declínio na qualidade das aulas de educação física
no ensino médio nas escolas públicas vem crescendo significativamente,
refletindo uma tendência global, como reitera Silva (2012), a maior parte
dos professores não está preparada para trabalhar nesse nível de ensino
gerando um baixo prestígio da disciplina. Esse fato tem colaborado para
que o conteúdo da disciplina de educação física proposto para os três
anos do ensino médio, não sejam considerados como componente
curricular tão importante em relação às demais disciplinas.
Este estudioso afirma ainda que as salas de aulas práticas de
educação física no ensino médio ficam cada dia mais vazias, com alunos
desmotivados e professores cansados, sendo que a causa disso não se
deve a apenas um fator, e sim uma combinação de fatores. Com isso,
acredita-se que esse fenômeno deve ser analisado, estudado e combatido
visto que a disciplina educação física apresenta relevância significativa na
vida dos discentes no final do ensino médio (SILVA, 2012).
Estudos realizados por Motta e Frigotto (2017) e Silva (2012)
apontam para um aumento significativo de alunos do ensino médio que
pedem dispensa das aulas de educação física, confirmando o desinteresse
pela disciplina. A diferença numérica de alunos que participam das aulas
em relação aos alunos que estão matriculados é grande, tendo em vista
que a educação física é um componente curricular obrigatório por lei.
Almeida (2013) e Almeida (2007) explicam que dentre os
vários fatores que implicam no desinteresse pelas aulas de educação
física no ensino médio, além dos problemas provenientes de casa, ou
seja, o apoio familiar, ressaltam a falta de materiais adequados,
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infraestrutura inadequada, ausência de vestuários e atividades
repetitivas.
Millen Neto et al. (2010) e Leite Junior et al. (2010) ressaltam
que os aspectos culturais e históricos dos educandos são importantes
para pensar em um processo educacional sistematizado nas escolas,
pois esses valores culturais são provenientes de cada ser e os conteúdos
desses valores deveriam ser criados e recriados diariamente.
De acordo com Silva (2012), nas aulas de educação física
algumas habilidades esportivas, na maioria dos estudantes e professor
têm uma visão mais esportiva, contribuindo diretamente para atenção
diferenciada para esses alunos em detrimento aos demais que são
depreciados contribuindo para o distanciamento dos estudantes
especiais e das alunas das aulas práticas, e os resultados levam à
ascensão evasiva. A auto exclusão é uma das grandes dificuldades
relacionadas à prática da educação física na escola, principalmente no
ensino médio, pois pela falta de habilidades e desprazer com os
esportes oferecidos e desigualdade de habilidades, a exclusão dos
menos hábeis é evidente, permeia a preferência pela bola e o jogo por
si só.
Para Kunz (2018), constituir uma didática totalmente
inovadora, além de inserir uma teoria de motivação no contexto das
aulas de educação física no ensino médio pode ser uma forma de
resgatar a importância desta disciplina no currículo do ensino médio,
assim como contribuí para a apreensão dos conhecimentos de maneira
salutar aos estudantes.
Essa estudiosa sugere ainda que o professor de educação física
do ensino médio deveria conscientizar-se da busca por conteúdos
diversificados e motivadores, através de atividades atraentes e que
envolva o alunado na construção com materiais alternativos para o
jogo mais livre, espontâneo, com regras definidas conjuntamente
professor / alunos, “é o prazer ao fazer” o que deixa mais evidente a
presença da situação imaginária (Kunz,2012).
Quando se pensa em atividades construídas pelos alunos com
o incentivo do professor, há uma disseminação de ideias, juízos éticos
e estéticos, conhecimentos dos mais variados contribuindo assim de
forma mais significativa para a formação do aluno do ensino médio.
O professor de educação física pode ainda inovar com atividades de
teatro, danças, uso de jogos eletrônicos, filmes, vídeos os quais são
instrumentos que nos dias atuais passam a compor o dia-a-dia, indo
de encontro aos comportamentos vividos atualmente como:
agressividade, depressão, autoestima, dentre outros já citados.
Nesse contexto torna-se um grande desafio para as escolas
públicas estaduais, municipais, privadas e para o professor de educação
física do ensino médio enfrentar esses novos desafios nesse cenário de
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intenso desenvolvimento para atender aos interesses nas propostas
inovadoras, e se as atividades das aulas de educação física no ensino
médio ter como princípio o PCN de Educação Física (2000), o
professor terá que buscar meios para garantir a vivência prática da
experiência corporal, com base na realidade social e pessoal, porque
este documento não só valoriza o ensino das atividades físicas sem
restringi-lo ao universo das habilidades motoras dos alunos e dos
fundamentos dos esportes. Ele vai além, incluindo os conteúdos
conceituais de regras, táticas e alguns dados históricos factuais de
modalidades, somados a reflexões sobre os conceitos de ética, estética,
desempenho, satisfação, eficiência, entre outros. Tudo isso com base
na vivência concreta dos alunos, o que viabiliza a construção de uma
postura de responsabilidade perante um e outro aluno.
Dessa forma, o aluno irá adquirir uma maior autonomia para
aprender a aprender, irá garantir a vivência prática da experiência
corporal, incluindo o aluno na elaboração das propostas de ensino e
aprendizagem, com base em sua realidade social e pessoal, sua
percepção de si e do outro, suas dúvidas e necessidades de
compreensão dessa mesma realidade, só assim pode-se constituir um
ambiente de aprendizagem significativa que faça sentido para o aluno,
no qual ele tenha a possibilidade de fazer escolhas, trocar informações,
estabelecer questões e construir hipóteses na tentativa de respondê-las.
Desta forma, o professor deverá se espelhar em quatro eixos
estruturais da educação na sociedade contemporânea: Aprender a
conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver e Aprender a ser. Esses
elementos, se trabalhados de forma criativa, podem desenvolver a
criatividade, a capacidade de tomada de decisões além de auxiliar no
desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo, pois, as aulas irão se
tornar mais atrativas para os alunos, propiciando momentos de
descontração.
Propor um tipo de jogo livre, espontâneo, com regras
definidas pelos alunos “é o prazer ao fazer” o que deixa mais evidente
a presença da situação imaginária. No entanto, é importante ressaltar
que o conteúdo do imaginário provém de experiências anteriores
adquiridas pelas crianças em diferentes contextos. Através das leituras
das ações educativas nos espaços e tempos reais no processo de ensino
e aprendizagem obtém–se conhecimento das aspirações e desejos dos
adolescentes para uma educação de qualidade cuja prática possa
reforçar e afirmar os discursos gerados no âmbito dos objetivos
políticos e socioculturais para o ensino médio e que proporcione aos
docentes a possibilidade de incrementar com os alunos o interesse para
a construção e aquisição das aprendizagens.
Sendo assim, a análise dos signos e práticas da educação física
nos tempos e espaços da escola pode contribuir para a compreensão da
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juventude como categoria sócio histórica e cultural. Nesse sentido, é
precípua a compreensão sugerida pela Lei n° 9394 (1996) e PCNEM
(2000),, [....]a escola deve permitir o reconhecimento de sua “condição
de jovem” na constituição do “código disciplinar” da educação física.
Amparado por tais assertivas, o presente trabalho estabelece um diálogo
que permeia o aprofundamento dos temas referentes à ausência nas
aulas de educação física ano ensino médio, o que contribui ao
desinteresse dos alunos das aulas de educação física na escola –
notadamente no que tange ao período de escolarização que envolve a
passagem do ensino fundamental para o ensino médio.
Partindo desse contexto e o problema observado nas aulas de
educação de educação física no ensino médio foi o que objetivou
identificar quais fatores motivacionais extrínsecos e intrínsecos levam os
estudantes do Ensino Médio a participar ou não das aulas de educação
física, mais especificamente no que esses fatores podem influenciar nas
aulas de educação física no âmbito escolar, com a intenção de colaborar
para uma nova esfera inovadora e suprir algumas carências
argumentativas.
METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDO
Foi realizado um estudo do tipo descritivo de caráter
quantitativo, de delineamento transversal, com base escolar. De acordo
com Marconi & Lakatos (2010, p.65), a pesquisa descritiva pode
contribuir para a compreensão da prática pedagógica através da
observação, análise e descrição objetivas e completas do fenômeno e a
pesquisa qualitativa é aquela que busca explorar conceitos, atitudes,
comportamentos e opiniões, avaliando, sempre que possível, os aspectos
emocionais e intencionais, utilizando entrevistas individuais,
questionários, técnicas de discussão em grupo, observações e estudo
documental.
Este estudo foi realizado em 04 (quatro) escolas, sendo 02(duas)
da rede pública e 2 (duas) da rede privada, na cidade de Teresina/PI.
POPULAÇÃO DE ESTUDO
Participaram deste estudo 300 alunos, devidamente
matriculados e frequentando o ensino médio (1º ao 3ª ano) de ambos
os sexos, sendo 150 estudantes da rede privada de ensino e 150
estudantes da rede pública estadual de ensino, com idade entre 13 e 19
anos. Os participantes foram selecionados através de um processo de
amostragem aleatória simples. O perfil da amostra deste estudo foi
composto por 78 alunos do sexo feminino, 52,0% (15,92±1,11) e 72
alunos do sexo masculino totalizando 42% (16,21±1,24) da amostra
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analisada. Um maior nível de participação significativa nas aulas de
educação física foi encontrado com alunos da rede pública do sexo
masculino com idade entre 18 (p<0,007 e 19 anos (p<0,0025)
conforme os dados apontados na tabela 01.
Tabela 1 - Análise sócia demográfico dos alunos matriculados do Ensino
Médio.

Se x o
Feminino
Masculino
Idade
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos

Particular

Pública

Total

n = 150 %

n = 150 %

n = 300

p-valor

78
72

52,0
48,0

80
70

53,3
46,7

158
142

0,874
0,867

1
19
31
44
50
5

0,7
12,7
20,7
29,3
33,3
3,3

12
33
44
38
18

8,0
22,0
29,3
25,3
12,0

1
31
64
88
88
23

0,317
0,208
0,803
1,000
0,201

-

-

5

3,3

5

0,025

0,007

Média ± DP 15,92 ± 1,11
16,21 ± 1,24
Legenda: DP = Desvio Padrão; p-valor = teste Qui-quadrado.
Nas escolas pesquisadas e localizadas no bairro Parque Piauí, os
participantes foram contatado por meio de documento direcionado ao
diretor(as) e aos professores de educação física. A pesquisadora explicou
ao grupo formado pela direção, professores e líder de turmas a
finalidade da investigação e em seguida ao visitar as salas do 1ª ao 3ª
Ano foram entregues aos que se propuseram a participar
voluntariamente da pesquisa o termo de Assentimento (TA) aos alunos
com idade entre 13 e 17 anos sendo requerida a autorização dos pais ou
responsáveis diretos e aguardamos a deliberação. Aos alunos com idade
superior a 18 anos, apenas foi entregue o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE) aos que se insinuaram a participar. A coleta dos
dados foi realizada pela própria pesquisadora nas salas de aulas, nos
turnos tarde e noite, durante uma semana. Foi entregue o questionário
no início das aulas e recolhido no intervalo, após o preenchimento pelos
alunos.
Utilizou-se como critério de inclusão os alunos regularmente
matriculados e presentes na sala de aula no dia da aplicação do
instrumento pela pesquisadora aos que aos devolveram do termo de
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Assentimento (TA) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
O instrumento utilizado para identificar os fatores motivacionais
que levam os estudantes do ensino médio ao (des) interesse às aulas da
educação física no ensino médio foi um questionário proposto por Kobal
(1996), que avalia os motivos extrínsecos e intrínsecos para a
participação nas aulas de educação física. Esse questionário é composto
por 06 (seis) questões, sendo 3 (três) questões referentes a motivação
extrínseca e 3 (três) intrínsecas. Para cada item, foi utilizado uma escala
tipo LIKERT contendo 5 pontos, onde 1 = Discordo Muito, 2 =
Discordo, 3 = Estou em Dúvida, 4 = Concordo, 5 = Concordo Muito.
Saliente-se que este estudo se propôs a analisar os dados de forma
que os resultados permitiram conduzir e melhorar o baixo índice de
frequência nas aulas de educação física do ensino médio, com o intuito
de evitar situações iminentes de abandono ainda existentes durante as
aulas.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Analisando a tabela 01 que trata da caracterização da população,
foi feito um estudo estatístico descritivo analítico da amostra através das
frequências absolutas (n) e relativas (%). Para verificar diferença entre as
escolas foi usado o teste Qui-quadrado de Aderência. Os dados desse
estudo foram obtidos durante os meses letivos de setembro e outubro
de 2018, quando se deu início ao Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência/Pibid (2010) analisados através de uma tabela no
Microsoft Excel e depois exportados para o software SPSS – Statistical
Package for the Social Sciences, versão 20,0. O nível de significância
adotado foi de α = 0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 02 - Análise comparativa dos sujeitos avaliados do Ensino
Médio nas escolas públicas e privadas.
Particular

Pública

Total

p-valor

Anos Iniciais n = 150

%

n = 150

%

n = 300

1º
2º

56,7
30,0

64
39

42,7
26,0

149
84

0,085
0,513

31,1

67

<0,001

85
45

3º
20
13,3 47
Legenda: p-valor = teste Qui - quadrado.
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Tabela 03 – Análise dos fatores extrínsecos e intrínsecos que
motivam os alunos do Ensino Médio a participar das aulas
de Educação Física.
Particular Pública
Variáveis
(%)
(%)
Extrínsecos
Sinto-me integrado ao grupo
13,5
24,2
Não simpatizo com o professor
17,4
9,3
Comparação de desempenho entre alunos 13,3
16,7
Meus colegas zombam das minhas falhas
24,8
25,5
Alguns colegas querem demonstrar que são
37,6
25,5
melhores
Minhas habilidades parecem não ser boas
17,4
37,3
para o professor
Intrínsecos
Gosto das atividades físicas
35,9
42,7
As aulas me dão prazer
21,4
28,7
Gosto de aprender novas habilidades

14,7

37,3

16,1

45,3

Sinto-me saudável com as aulas

12,0

38,7

Aprendo novas modalidades
Dedico-me ao máximo as atividades

24,7
26,7

28,9
29,3

Compreendo dos benefícios das atividades

14,7

29,3

O que eu aprendo faz querer práticar mais
Movimento meu corpo

37,3
35,3

32,0
31,5

Acho
importante
aumentar
conhecimentos sobre esporte

meus

pvalor
0,081
0,117
0,535
0,921
0,127
0,006
0,443
0,302
<0,0
02
<0,0
01
<0,0
01
0,566
0,728
<0,0
27
0,524
0,642

Legenda: p-valor = teste Qui-quadrado.
Tabela 04 - Análise comparativa dos alunos que frequentam as aulas
de educação física do Ensino Médio entre as escolas pública e
privadas.
Particular

Pública

Total

p-valor

Anos Iniciais n = 150

%

n = 150

%

n = 300

1º
2º

56,7
30,0

64
39

42,7
26,0

149
84

0,085
0,513

31,1

67

<0,001

85
45

3º
20
13,3 47
Legenda: p-valor = teste Qui-quadrado.
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Ao observar a tabela 01, foi verificado não haver níveis de
significância em decorrência das diferentes faixas de idade. Contudo, os
resultados encontrados apresentam prevalência no sexo feminino dos
alunos do ensino médio das escolas privadas com média de idade entre
15,2±1,11, enquanto nas publicas a média de idade está entre 16,21±1,2.
Analisando a tabela 02, percebe - se haver uma prevalência
maior de alunos no 1ª Ano, contudo ao perpassar para séries seguintes
há um declínio para as séries subsequentes, chegando a 43% entre o 1ª
< 0, 00 5 .
e 3ª ano. No entanto há um nível de significância no 3ª ano de p<
Analisando os resultados dos fatores intrínsecos e extrínsecos, tabela 03,
17,4% do alunado da escola privada e 37,3% dos alunos da escola
pública, não consideram se sentir motivado extrinsecamente por não
apresentar habilidades para realizar bem as atividades propostas e por
não terem a oportunidade de jogar durante as aulas. Essa seletividade
que existe durante as práticas, saber quem é o melhor desmotiva aos que
tem menos oportunidades de mostrar seu potencial, que por muitas
vezes se sentem envergonhados ao se expor na frente dos colegas.
Mesmo não apontando resultados significativos em ambas as
escolas analisadas, os motivos extrínsecos “quase não tenho
oportunidade de jogar” a resposta negativa dos alunos da rede privada
pode estar nas possibilidades e facilidades de seu envolvimento com as
tecnologias como internet, celulares, jogos eletrônicos em detrimento as
atividades práticas escolares e não pela obrigatoriedade curricular, os
alunos acatam em realizar as atividades mesmo sabendo que os
conteúdos nas aulas de educação física por sua obrigatoriedade e,
quando manifestam interesse em querer participar é mais como fuga das
aulas curriculares formais.
Em relação aos fatores intrínsecos, nas perguntas sobre gosto de
aprender novas habilidades, considerar importante por aumentar os
conhecimentos sobre esporte e sentir saudável com as aulas, apesar de
apresentar significância à busca por quebrar os tabus sobre quais
atividades inovadoras podem ser propostas a fim de evitar a ausência
nas aulas de educação física foram propostas atividades inovadoras que
propiciassem o interesse dos alunos do ensino médio para reavaliar a
importância das práticas, com regras variáveis/ flexíveis e criadas, de
forma que o grau de dificuldade fosse elevado, motivando e tornando
mais atrativas as aulas aos alunos ao perceber que a sua opinião é
importante. O que corrobora com Magalhães (2017), “a participação
dos alunos foi fundamental, na medida em que foi possível ter uma
resposta sobre o quanto de determinado conteúdo está sendo
compreendido no momento da atividade de ensino”.
A proposta inovadora foi testada em ambas as escolas
selecionadas pela autora com apoio dos alunos dos blocos iniciais do
curso de licenciatura da Universidade Estadual do Piauí/UESPI. Ao
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comparar a frequência através da observação das aulas no ensino médio
foi observada ao final das atividades propostas uma crescente
participação de alunos interessados como nos afirma Magalhães (2017).
Nesse sentido, o objetivo do planejamento desenvolvido pelos
pibidianos havia sido satisfatório, pois aproximou a realidade dos alunos
ao esporte, juntamente com o conteúdo a ser ensinado. Esse momento
em que os alunos fizeram a mediação entre o que havíamos ensinado e
a prática que estavam executando, foi considerado como o momento
da catarse do planejamento, em que por meio da problematização mais
uma vez, os pibidianos progrediram (MAGALHÃES,2017). A proposta
inovadora foi testada em ambas as escolas selecionadas pela autora com
apoio dos alunos dos blocos iniciais do curso de licenciatura da
Universidade Estadual do Piauí/UESPI. Ao comparar a frequência através
da observação das aulas no ensino médio foi observada ao final das
atividades propostas uma crescente participação de alunos mais
interessados. Nesse sentido, o objetivo do planejamento desenvolvido
pelos pibidianos havia sido satisfatório, pois aproximou a realidade dos
alunos juntamente com o conteúdo a ser ensinado. Esse momento em
que os alunos fizeram a mediação entre o que havíamos ensinado e a
prática que estavam executando, foi considerado como o momento da
catarse do planejamento, em que por meio da problematização mais
uma vez, os pibidianos progrediram. Apresentamos a seguir alguns
resultados testados.
1ª Exemplo: Maquetes construídas com materiais alternativos pelos
alunos do 1ª Ano do Ensino Médio em ambas Públicas e Privadas com
a contribuição dos Pibidianos em conjunto aos seus Supervisores.
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2ªExemplo: Maquetes para o jogo de Tabuleiro construídas pelos
alunos do 2ª e 3ª Ano do Ensino Médio com materiais alternativos em
ambas Públicas e Privada com a participação dos Pibidianos em
conjunto aos seus Supervisores.

Inicialmente foi proposta uma roda de conversa como forma de
socialização para “quebrar o gelo” e identificar as justificativas na
frequência das aulas de educação física. Em seguida buscou - se o contato
direto com os alunos trazendo tarefas que possibilitariam o trabalho em
equipe, objetivando ideais iguais, conhecendo um ao outro, melhor
dizendo (re)conhecendo, explorando problemas do cotidiano,
diminuindo as diferenças e respeitando a diversidade que se apresenta
no ensino médio. Ainda, ressalta-se que por intermédio dos jogos
cooperativos, foi averiguado que os alunos aprenderam a organizar-se
melhor em grupo, porque muitas atividades ministradas só teriam êxito
se realizadas com a parceria de todos.
No segundo exemplo foi proposta a construção de Jogos de
tabuleiros com materiais alternativos com regras estabelecidas pelos
alunos e que poderiam ser jogados em sala de aulas formais. Nessa etapa
obteve-se uma melhor organização, porém com a maleabilidade
necessária que proporcionasse o diálogo entre os alunos, a fim de definilas em consenso. À medida que a socialização acontecia e as aulas
ficavam mais instigantes foram incluídas amostras de ginásticas desde sua
história aos dias atuais.
3ªExemplo: Amostra de Ginástica pesquisada histo riicamente e
apreesentada pelos alunos do 1ª ao 3ª Ano do Ensino Médio com
vestuáriios típicos da época em ambas Públicas e Privada com a
participação dos Pibidianos e Supervisores.
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Iniciamos a quarta proposta com pesquisas realizadas pelos
alunos do ensino médio sobre estilos de danças culturais piauiense,
comidas típicas, figurinos, explorando a criatividade dos alunos do
ensino médio com figuras, vídeos, despertando a coragem para assumir
riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si
mesmos. Assim eles reforçam a confiança interpessoal, uma vez que
dançar bem ou não, são apenas referenciais para o continuo
aperfeiçoamento de todos.
A forma como os alunos perceberam a importância do trabalho
em equipe e do coleguismo, suas criatividades ampliaram-se e o senso
de tomadas de decisão, aspectos importantíssimos para o
desenvolvimento escolar e social, levaram os alunos a identificar a
importância das atividades propostas nas aulas de educação física como
atividades que pretendesse auxiliar o aluno a pensar com clareza,
desenvolver sua criatividade e seu raciocínio lógico, além de possibilitar
o envolvimento dos professores das outras disciplinas, o que estruturou
um trabalho interdisciplinar produtivo.
Do lado dos professores espera-se mostrar que trabalhar
conteúdos inovadores além de estimular uma relação mais estreita com
seus alunos, torna possível utilizar outros locais e diferentes métodos
para se ensinar. Ressalta – se que as aulas de educação física quando bem
planejada, articulada aos níveis de habilidades e conhecimento dos
escolares muito contribuirá para a diminuição dos índices de frequência,
abandono e outras mazelas decorrentes de uma prática não
comprometida com a realidade dos alunos.
Os resultados pontuados pelos alunos, referentes à motivação
extrínseca e intrínseca premência a necessidade de propor atividades
diversificadas, foi um grande desafio, principalmente em se tratando de
ensino médio, em que a preocupação dos alunados está em cumprir a
carga horária obrigatória pelos currículos escolares. Outro fator
detectado estava no comodismo, em decorrência do ritmo de aulas
tradicionais e, quando são propostas atividades inovadoras, acham
suspeitas e só participam depois de vivenciarem e considerar resultados.
É evidente que, muitas vezes programa-se uma atividade para uma aula,
porém não atinge os objetivos como se esperava, porque a
aceitabilidade por parte dos alunos é diferenciada, tem restrições as quais
precisam se respeitadas e mantidas a motivação e a receptividade dos
alunos.
Se compararmos as escolas públicas e a particular observou-se
que houve mais motivação para participar das aulas de educação física
entre os estudantes da rede pública de ensino médio em relação aos
alunos das escolas particulares, resultado este não esperado, pois na rede
privada de ensino, o aluno é mais cobrado quanto à sua participação
nas aulas, principalmente nos esportes clássicos, de um modo geral.

98

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

CONSIDERAÇÕES
Para compreender a vivência corporal, o professor precisa
aceitar o alunado como sujeito que interioriza e exterioriza saberes a
partir das influências de sua formação, sejam elas de natureza familiar,
social, religiosa e/ou escolar. Valorizar o movimento corporal como
perspectiva expressiva significa compreender a dimensão de
corporeidade do aluno, dando lugar para manifestar – se a partir de
relações elaboradas conjuntamente, do que vivências integralmente,
através do jogo. Atividades realizadas através de pesquisas, da escrita,
das histórias, contos, da brincadeira, da roda de conversa, da dança, são
formas de aprendizagens motivadoras que se adquirem na relação do
ser e conhecer e em consequência, o aluno expressa o seu viver e
manifesta sua presença no mundo. Os alunos quando motivados
intrinsecamente desenvolvem competências para continuarem
aprendendo, mesmo em níveis mais complexos de estudo.
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CAPÍTULO 7
O ESPORTE COMO MEIO DE TRANSFORMAÇÃO DOS ALUNOS
PRÁTICANTES DE HANDEBOL DA ESCOLA CAIC BALDUINO DE DEUS
NA CIDADE DE TERESINA-PI
Edvaldo Cesar da Silva Oliveira
Tânia Mara Vieira Sampaio
RESUMO
Objetivo foi analisar o projeto Bola Na Mão Gol Cidadão contribui na
mudança de comportamento dos alunos práticantes de handebol frente
a realidade escolar. Pesquisa qualitativo na escola CAIC Balduino de
Deus, localizada na comunidade do bairro da Vila Bandeirantes zona
leste de Teresina-PI, região de vulnerabilidade social. Amostra de 138
pessoas incluindo alunos, professores, pais e comunidade, instrumento
roteiro semiestruturado aberto. Observou-se comportamento
melhorado dos alunos, valorização da escola, após a prática do
handebol no CAIC, o handebol no CAIC da Vila Bandeirantes ajudou no
desenvolvimento dos alunos a ter mais compromisso com os estudos,
aumento do rendimento escolar, maior atenção nas aulas, melhorou o
respeito, refletindo no comportamento dentro e fora da escola,
diminuição da evasão, antes as aulas eram esvaziadas, depois do projeto,
houve maior frequência. Concluímos que a prática de handebol
influencia o comportamento dos alunos valorizando a escola, pelos
estudantes e comunidade.
INTRODUÇÃO
No início da colonização brasileira, o processo educativo
implantado foi de dominação/domesticação dos índios, através do
ensino católico desenvolvido dentro das missões denominados períodos
da Colonização, “não foram marcados por nenhuma significativa
mudança na educação ressalvando-se o período de 13 anos que sucedeu
a expulsão dos jesuítas do território por ordem do Marquês de Pombal
(1759)” (HENTZ, 1999, p. 49).
Com a mudança do regime de governo para império e a
consequente influência francesa na educação, houve a substituição dos
padres por professores devido a ineficiência do ensino práticado no
período colonial. Aparece a “ formação inicial e contínua, instalado pela
Lei Guizot de 1833, na configuração dos saberes docentes. Em 1829,
63% dos professores desconheciam a gramática, em 1850 essa
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porcentagem caíra a níveis insignificantes” (FILHO; GONÇALVES,2004
apud CHERVEL, 1998, p.145).
A partir da criação das escolas normais masculinas e a
obrigatoriedade da participação dos professores no exercício do
magistério, houve grande transformação no ensino dentro do Brasil num
intervalo de vinte anos, a nível linguístico, com cristalização da
ortografia. Onde todos os mestres aprenderam a grafar as palavras da
mesma maneira. Cultural, relativo a importância que a ortografia
alcançou na opinião pública. Seu prestígio levou a identificar como
inculto o indivíduo que não soubesse escrever corretamente, causando
mudanças dentro do ensino no Brasil império, ”abrindo as portas para
a escola laica francesa” (FILHO; GONÇALVES, 2004, p. 148).
Na república, ocorrem poucas mudanças e inovações
educacionais, o modelo francês se consolida dentro do ensino brasileiro,
em 1915 se formalizava, pela primeira vez, a possibilidade de criação de
universidades. O Art. 6. do Decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915,
afirmava que “o Governo Federal, quando achasse oportuno, reuniria
em Universidade as Escolas Politécnica e de Medicina do Rio de Janeiro,
incorporando a elas uma das Faculdades Livres de Direito. Dispensaria a
taxa de fiscalização e forneceria gratuitamente um prédio para o seu
funcionamento (FAUSTO, 1990 apud NAGLE, 1974, p.128).
No entanto, foi somente a partir do século XX, precisamente
nos anos 20 e 30, que houve a preocupação em se criar um currículo
para educação brasileira, influenciado principalmente por questões
internacionais, socioeconômicas, políticas e de infraestruturas. Nessa
perspectiva, os estudiosos da escola novista aparecem com intuito de
superar a pedagogia jesuítica e enciclopedista de origem francesa
Em 1960, “percebemos um novo movimento educacional com
vistas a inovações do ensino “ com a instalação de 38 cursos de pósgraduações no país (SANTOS; AZEVEDO, 2009) ”No período de 1950
e 1980 ocorreu o mais intenso processo de modernização do Brasil,
alterando profundamente a fisionomia social, econômica e política do
país” (ASSIS, 2012, p. 322).
Com o golpe militar de 1964, ocorre uma reação ao quadro de
crise de hegemonia do Estado brasileiro, as forças armadas partem para
uma contestação da dominação burguesa, objetivando reconstruir o
estado aos moldes militares (ASSIS, 2012).
Em função dessas mudanças políticas, econômicas e ideológicas
ocorridas no Brasil depois do golpe de 1964 inúmeros acordos de
cooperação com os Estados Unidos da América (USA) foram firmados
com o objetivo primário de modernizar e racionalizar a população
brasileira, dominada por ideias tecnicistas que favoreciam os interesses
militares do momento histórico
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Nesse período o Estado abre mecanismos legais para abrir
espaços a iniciativa privada para investir em educação como negócio
rentável. O regime militar com o incentivo ao ensino privado e o
controle das ideias inovadoras e libertarias. Uma tentativa do governo
em desobrigar-se de financiar a educação pública e gratuita,
estabelecendo mecanismos de transferência de recursos públicos para
rede particular (ASSIS, 2012).
Em 1985 o movimento de discussão educacional começa a
pensar a educação através de uma visão mais social, fato que durante a
ditadura era feito de maneira clandestina. Nesse mesmo ano, com a
redemocratização política, o pensamento sócio histórico na educação
toma “corpo” e força com os textos de Antônio Gramsci. Esse
pensamento sócio histórico liga a educação com a política e mostra
logicamente a importância da educação como meio para uma mudança
social mais benéfica aos interesses das camadas menos privilegiadas
Da abertura política de 1985 até os dias de hoje, muito já foi
conseguido, porem as deficiências do sistema educacional brasileiro
constituem certamente um entrave para a modernização da sociedade,
a qualidade do ensino, tanto público como privado em todos os níveis,
é na maioria muito deficiente; apesar da quase universalização do acesso
à escola, “uma pequena parcela dos alunos consegue completar os oito
anos de ensino básico ; o ensino de nível médio não consegue preparar
adequadamente para a universidade, nem para o ingresso no mundo
do trabalho”(GOLDEMBERG, 1993, p. 83).
É nesse ambiente que a educação física aparece, enquanto
disciplina obrigatória do currículo escolar. Diante de um contexto
pedagógico predominantemente do esporte excludente e da recreação,
sem reflexão crítica, onde muitos professores se apropriam desse fazer
de forma assistemática e passiva, ou seja, sem planejamento (SANTOS,
2007).
Apesar de alguns professores ainda adotarem um modelo
tecnicista repetitivo na maioria das vezes baseado no esporte, para
(SUSIGAN, 1990), o comprometimento com a educação deve ser
dinâmico, onde ao pensar em ideias renovadoras, quebram-se modelos
pré-estabelecidos, dando a si mesmo, novas possibilidades de estar no
mundo de forma crítica e responsável.
Para (DARIDO, 2008), os conteúdos expressam o conhecimento
que deve ser apreendido, incluindo não só a cognição, mas também
outras capacidades, a fim de alcançar os objetivos educacionais. Os
conteúdos de Educação Física no Brasil, foram sendo elaborados de
acordo com as mudanças e transformações de cada época, recebendo
influências da medicina, do militarismo, nacionalismo, dos movimentos
ginásticos europeus, e da escola francesa (BETTI, 1991).
´
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É perceptível que os conteúdos de Educação Física caminharam
junto a um sistema de poder, que assegurou sua aplicação nas aulas de
Educação Física, como aconteceu na década de 70. Para (CAMARGO,
2006, p.6) “a Educação Física ainda não incorporou a nova concepção
de escola e de mundo procurando manter os modelos tradicionais e
sexistas”.
Já (MARTINS, 2002) afirma que, mesmo com todos os
desajustes, a Educação Física se manifesta na escola de forma
contemporânea, sempre com novos vínculos e que, o primeiro passo
para o aparecimento de novas possibilidades de ruptura com sua
tradição histórica, foi definir um campo de conhecimento, ou seja,
identificar e delimitar o movimento corporal o que expressaria
significados sociais diversos, denominado cultura corporal.
Segundo (DARIDO; RANGEL, 2006), o fazer pedagógico deve
estar em consonância com a contextualização dos fatos e de seu resgate
histórico. É uma proposta que percebe o que vai ser ensinado, de acordo
com a realidade presente, vindo depois a interpretar os dados e/ou
conteúdos, para emitir opiniões ou um juízo de valor. Segundo
(FIORANTE, 2003) a formação de um cidadão questionador de sua
realidade, transcende o biologicismo dos conteúdos de Educação Física.
Mas, não se trata de negar a técnica e a competição, e sim percebê-la
como um meio, não um fim.
Mesmo a Educação Física assumindo diversos papéis, ao longo
do processo histórico existente do higienismo à esportivização, (KUNZ;
GARIGLIO; FARIA, 2006, p.6) afirmam “que os alunos resgatam de tais
práticas pedagógicas formas prazerosas e lúdicas, que vão desde a
utilização de tempo e espaço para encontros informais, relaxamento das
tarefas escolares, permeados de valores, sentimentos e subjetividade”.
Dos estudos de (GARZON et al, 2002; MORENO;
RODRIGUEZ; GUTIÉRREZ, 2003; BEGGIATO; SILVA, 2007; LIMA;
ESTAREPRAVO, 2010; GARRIDO et al, 2011; SILVA; DAGOSTIN;
NUNEZ, 2009), observa-se a magnitude da adesão ao esporte nas aulas
de educação física. Isso deixa claro que os conteúdos extracurriculares
que não sejam o esporte, não produzem efeitos desejáveis, mesmo
quando os alunos têm liberdade de escolha, mostrando que o esporte
ainda predomina sobre os outros conteúdos na escola.
Segundo (GALATTI; PAES; DARIDO, 2010), o esporte como
fenômeno sócio cultural, possui múltiplas possibilidades e manifestações,
através de exercícios, brincadeiras, situações de jogo, jogos prédesportivos podem funcionar como conteúdo escolar significante,
desfazendo assim antigos modelos ainda percebidos na atualidade.
A escola se apresenta como um local de construções sociais,
“transformando os indivíduos de cada geração em “seres” (JUNIOR;
BARBOSA, 2011, p. 01) entendida como um lugar de transmissão de um
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conhecimento produzido sempre fora dela, por outro sistema mais
“influente”.
Nesse ambiente existe a possibilidade de produzir cultura, a
cultura escolar, com seus códigos e critérios, e o esporte pode ser um dos
meios para se alcançar esse propósito, ”a escola, como instituição social,
pode produzir uma cultura escolar de esporte” (VAGO, 1996, p. 03)
que, ao invés de reproduzir as práticas de esporte hegemônicas na
sociedade, deve estabelecer um movimento propositivo de intervenção
social.
A Educação Física como disciplina do currículo escolar pode
“permitir alcançar múltiplas abordagens disciplinares: biológica,
antropológica, sociológica, psicológica, filosófica, política e corporal, e
o esporte é importante mediador dessas abordagens. (SILVA; COSTA,
2008, p. 02). Presume-se, assumir o status de atividade pedagógica e,
como tal, incorpora-se aos códigos e funções da própria escola. (VAGO,
1996)
Apesar da complexidade do conceito podemos dizer que “o
esporte é uma institucionalização, uma reordenação e uma
reorganização normativas de um fato anterior. Esse fato anterior é o
jogo” (SANTIM, 2000, p. 256). Seria a “institucionalização do jogo,
conseguida com a incorporação de regras e códigos obrigatórios”
(SANTIM, 2007, p. 259).
Compreendendo essa perspectiva da importância do esporte nas
aulas de educação física, o mesmo é “popularmente utilizado nas aulas
de Educação Física, inclusive identificado pelos alunos/as como
sinônimo” (SILVA; COSTA,2008, p.05). Havendo a necessidade de uma
distinção entre o que seria o esporte na escola e esporte da escola.
O esporte na escola é aquele que é assumido, trazido de fora; e
esporte da escola é o esporte que a escola assume conforme os princípios
de sua filosofia pedagógica. (SANTIM, 2000, p.257). “Esporte na
Escola”, como uma perspectiva que não dá chance ao aluno de inovar e
de conhecer outros caminhos por onde o esporte poderia trilhar”
(MENDES; MONDEIRO ,2008, p. 03). Para (SILVA; COSTA, 2008),
presenciamos “na escola a reprodução da instituição esportiva formal,
excessivamente técnica e mecânica, excludente, que enfatiza a
competição”. O antigo modelo de ensino do esporte é mantido, ficando
o professor com a tarefa de ensina as regras, técnicas, táticas de
determinados esportes e o aluno apenas tem que reproduzir, e com
perfeição. (MENDES; MONDEIRO, 2008)
O esporte não pode ser uma atividade periférica na ordem
escolar. A questão maior é saber que tipo de educação se pretende
desenvolver. Utilizar a educação Física dentro da escola para fazer do
esporte de rendimento seu objeto de ensino, causa uma lacuna perigosa
dentro da formação dos alunos, a procura de campeões e especialização
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antecipada, prejudica o desenvolvimento do potencial psicomotor das
crianças. Os alunos passam a ser vistos como futuros atletas e não,
simplesmente, como estudantes. (JUNIOR; BARBOSA, 2011)
Portanto, os menos habilidosos, que seriam os maiores
beneficiados do esporte, são excluídos e desprezados em “benefício” dos
talentosos, pois “o seu desenvolvimento, acaba por promover um tipo
de educação que contribui para que os indivíduos introduzam valores
normas de comportamento não questionadores da sociedade”.
(MENDES; MONDEIRO, 2008)
No contrário dessa proposta existe o “Esporte da Escola”
perspectiva que “abre uma gama de oportunidades para que os alunos
interfiram e interajam com as aulas, buscando sempre conhecer e
construir o novo” (MENDES; MONDEIRO, 2008, p. 03)
O grande ponto dessa visão de desenvolvimento das aulas deve
ser “autonomia para transformar as regras e algumas formas técnicas dos
jogos tradicionais, sem necessariamente usar os mesmos materiais e
instrumentos utilizados pelos esportes de alto-rendimento”, ou seja, o
enfoque das aulas é a criatividade. (MENDES; MONDEIRO, 2008, p.
03)
A busca deve ser pautada na diversidade de metodologias que
consiga abranger uma parcela grande dos alunos e não simplesmente
segregar os mesmos através das práticas desportivas, é necessário uma
reflexão que permita “perceber a relação educação e diversidade,
reconhecer e valorizar as diferenças, referente à raça/etnia, religião,
gênero/sexualidade, biótipo, habilidade, oportunizando aprendizagem
respeitando as diferenças”, sempre valorizando a convivência e a
aprendizagem compartilhada, diversificando as metodologias de
ensino.(SILVA; COSTA, 2008, p. 8)
Portanto, foi com essa proposta de esporte sócio cultural que o
projeto desenvolvido dentro da escola Caic Balduino de Deus se pautou
na prática do Handebol para desenvolver em seus alunos aspectos
importantes para a sua formação integral e não somente a prática da
técnica pela técnica.
O estudo teve como objetivo analisar se o projeto Bola Na Mão
Gol Cidadão contribui na mudança de comportamento dos alunos
práticantes de handebol frente a realidade escolar.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo visando
conseguir um processo mais concreto de investigação, devido ao contato
direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que
está sendo investigada. A referida pesquisa foi submetida ao comitê de
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ética em pesquisa da Universidade Católica de Brasília, obtendo
aprovação, conforme o parecer, número 194\2010.
A pesquisa foi realizada na escola CAIC Balduino de Deus da
rede estadual de ensino, localizada na comunidade do bairro da Vila
Bandeirantes zona leste de Teresina-PI, região com alto índice de
vulnerabilidade social. A amostra foi composta de aproximadamente
138 pessoas participantes da escola incluindo alunos, professores, pais e
membros da comunidade que possuem um convívio próximo com os
alunos, tendo o descarte de 12 questionários por conta do não
preenchimento de maneira adequada ou a simples recusa de participar
da pesquisa.
O instrumento da pesquisa consistiu-se em roteiro
semiestruturado com questões abertas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor descrição dos resultados, optou-se pelo
agrupamento em familiares (SF), professores (SP), voluntários (SV) e
estudantes (SE).
Observou-se a melhoria do comportamento dos alunos e a
valorização da escola, visivelmente após a prática do handebol dentro
do projeto desenvolvido no CAIC.

Na verdade na minha vida nada significou, porém no dia a dia da
sala de aula os alunos que práticam handebol eles participam mais
das aulas, não faltam, só que alguns quando se faz um atividade
na sala, tipo usando o material dourado eles pegam o cubão e
ficam jogando como se estivesse no handebol e o interesse pelo
assunto nada. A escola valorizada e completada pelos alunos
maravilhosos (SF 1).
A escola teve uma imagem melhorada devido ao bom
desempenho esportivo dos alunos do projeto (SF 3).
Melhorou a escola (SF 12).
Transformou a escola em um local especial (SF 10).

A imagem da escola pública começa a ser alterada e o ambiente
escolar valorizado, promovendo um espaço atraente para os alunos
estarem se sentindo mais seguros e com isso respeitando, valorizando e
transformando esse ambiente, em um espaço de mudanças sociais,
pessoais, educacionais, contribuindo assim, para melhorias concretas na
vida da comunidade em geral, devido prática do handebol e seu sucesso
nas competições a nível local, regional e até nacional

Já para escola essa prática tem significado bastante para
divulgação do nome da escola. Além do reconhecimento, pois as
equipes têm levado não só o nome do projeto mas o da escola
onde estudam o nível das equipes tem destaque tanto a nível de
Piauí, região e Brasil (SP 9).

Por meio dos depoimentos, observa-se a mudança de visão
sobre a escola, principalmente em sua valorização devido as vitórias
conseguidas pela equipe de handebol. Esse reconhecimento nacional
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melhora a autoestima das pessoas e por conseguinte reflete na vida
pessoal das mesmas.
Conforme estudos de (PERES, 2005) o esporte como forma de
melhoria da vida das pessoas foi percebido em relatos que colocam a
prática do handebol como sendo produtora de mudanças e prestígios
sociais decorrentes dos jogos e dos seus práticantes.

A escola CAIC Balduino de Deus é conhecida nacionalmente
graças ao grande professor Giuliano Martins Ramos que trabalha
dia e noite em prol destas crianças (SV 1).
Um esporte muito forte para escola (SE 37).
Prestigio (SE 38).
Muitas coisas porque na hora que chega com a medalha todo
mundo aplaudi a gente (SE 42).
Muito, por que ela ficou mais conhecida devido aos títulos que
conquistamos (SE 24).
Muita representação no estado (SE 2).
Significou muito porque a escola não tinha esporte conhecido
nacionalmente e agora é conhecido por causa do handebol (SE 6).
É um projeto onde a escola só tem a ganhar pois os alunos de lá
se destacam e assim a escola fica conhecida e ganha mais recursos
para escola e também pro colégio e por isso significa muito pra
escola (SE 12).
Significou muito além de reconhecimento da escola em todo o
Brasil pelos títulos conquistados, além de termos recebido visita
de um atleta da seleção brasileira de handebol, que tornou ainda
mais conhecida nossa escola (SE 13).
A escola ganhou mais reconhecimento diante do apoio a prática
esportiva desse esporte, diante dos bons resultados obtidos vem
proporcionando aos alunos uma boa relação entre si e aos pais o
agradecimento aos coordenadores do projeto (SE 14).
Um orgulho por que foi um esporte que trouxe vários títulos para
escola (SE 17).

A prática do handebol dentro do projeto desenvolvido no CAIC
da Vila Bandeirantes ajudou no desenvolvimento dos alunos nos
seguintes aspectos: passaram a ter mais compromisso com os estudos,
houve aumento do rendimento escolar, notou-se que os alunos
passaram a prestar mais atenção nas aulas, melhorou o respeito pela
escola, refletindo principalmente na melhora do comportamento dentro
da escola e em suas casas, tudo isso refletindo na diminuição da evasão
escolar, visto que antes do projeto as aulas de educação física eram
esvaziadas e depois do projeto, houve considerável manutenção da
frequência atestado pela diretora da escola.
Segundo alguns autores, (CASTRO, 2010) mostra que uma
estreita relação entre alunos e professores pode potencializar ações
melhores dentro da escola, a relação professor-aluno seria, portanto, a
base das práticas educativas e do contrato pedagógico. A saída possível
estaria nos vínculos cotidianos, pois ambos são parceiros no processo
educativo.
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Na fala dos sujeitos pesquisados pode-se verificar que a prática
do handebol aproxima os alunos da escola e da família e por conta disso,
reflete de maneira positiva na vida acadêmica dos alunos.

Houve uma melhora significativa por parte dos alunos em relação
a evasão escolar e principalmente nas notas (estudo). E também
no comportamento, respeito dentro e fora da sala de aula (SV 3).
melhorou as notas na escola (SE 35).
Contribui com a melhoria de vida de nosso atleta e com a melhora
do desempenho escolar dos alunos e melhoria do desempenho
familiar (SE 23).
Na educação das crianças (SE 20).
Respeito e um meio de ensinamento (SE 18).
Um esporte muito educativo (SE 40).
Deu mais atenção as aulas, melhorou o rendimento escolar (SF 6).
Melhorou o comportamento e as notas na escola (SF 7).
Acredito que ajudou muito para o desempenho dos alunos
participantes (SP 2).
Bem aceito pelos pais que veem no projeto uma maneira a mais
de otimizar o trabalho dos alunos (SP 6).
Preencher nosso tempo livre, fazendo com que me dedicasse a
escola e ao handebol, aumentando o meu rendimento escolar (SV
2).

Conforme (VIANA; LOVISOLO, 2009) em seu trabalho o
esporte aparece como meio condutor de formar personalidades e
desenvolver valores morais, o mesmo é encontrado nas falas das pessoas
pertencentes a essa comunidade.
Ainda, verificou-se que a prática do handebol mudou a maneira
que essas pessoas encaram a vida em seus mais diferentes sentidos.

Desenvolvimento e melhoras para nós e nossas jovens que
estudam lá em nossa escola (SE 23).
Antes eu era um aluno muito descompromissado em relação aos
estudos depois que conheci o handebol eu mudei demais porque
só ficava no handebol quem tinha boas notas na escola por isso
que o handebol me ajudou na vida escolar. Significa uma
ocupação para eu não me envolver com coisas ruins (SE 5).
Significa muito pois lá não é só um lugar de treinar e sim onde
aprendemos a ser educados com o apoio de todos que nos
auxiliam e a viver no mundo de hoje como cidadãos e mudou
muito a minha vida (SE 12).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As modificações pessoais ocorridas refletem dentro do ambiente
escolar de maneira positiva em questões relacionadas ao
comportamento social, rendimento escolar, conservação do espaço, da
auto estima dentre outros fatores tão importantes para o crescimento
pessoal do indivíduo numa sociedade organizada.
Nota-se que a prática de handebol contribuiu de forma
significativa no comportamento dos alunos e consequente valorização
da escola, não apenas pelos estudantes, mas toda comunidade escolar.
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CAPÍTULO 8
METODOLOGIAS E CONTEÚDOS EMPREGADOS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE
TERESINA-PI
Janete de Páscoa Rodrigues
Jeremias Gomes da Silva
Fábio Soares da Costa
Francisco Elismar da Silva Júnior
RESUMO
A seleção adequada e coerente dos conteúdos e metodologias de ensino
empregados nas aulas de Educação Física, envolvem conhecimentos
teórico/ práticos e atitudes que precisam ser adotadas pelos professores
dessa área de forma contínua e responsável. Assim, o objetivo geral deste
estudo foi investigar o emprego das metodologias de ensino e conteúdos
aplicados na Educação Física ofertada aos alunos do ensino médio de
escolas públicas de Teresina/PI. A pesquisa qualitativa fez uso do método
descritivo. A amostra foi composta por 150 alunos e 10 professores do
ensino médio de 10 escolas públicas da cidade de Teresina-PI, sendo um
professor por escola pesquisada. Os alunos cursavam entre o 1º e o 3º
ano do ensino médio. Utilizou-se os dois questionários para coletar os
dados, um aplicado aos alunos e outro aplicado aos professores de
Educação Física dos respectivos alunos. A coleta de dados ocorreu
durante o mês de setembro de 2018, nas instalações das escolas
pesquisadas. Os resultados mostraram que, segundo os alunos, há uma
prevalência de conteúdos baseados em esportes e jogos nas aulas, pois
78,66% (n=118) dos estudantes citaram o voleibol; 74% (n=111), o
futsal e 59% (n=89), queimada como conteúdos mais empregados na
disciplina. Quanto às metodologias de ensino, verificou-se uma
satisfação por parte dos alunos com as metodologias usadas pelos
professores, onde 52, 66% (n=79) consideram como “Boa”. Concluiuse que as opiniões dos alunos sobre as aulas de Educação Física encontrase vinculada às dinâmicas das aulas e com a relação professor/aluno.
Portanto, faz-se necessário que os professores incluam sugestões dos
alunos no processo de ensino-aprendizagem da Educação Física para que
haja uma continuidade dos conhecimentos dos indivíduos nessa
disciplina, também na fase do ensino médio.

113

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

INTRODUÇÃO
A Educação pode ser um dos principais pilares de uma
sociedade, é ela que muitas vezes define uma sociedade como
desenvolvida ou subdesenvolvida. E talvez essa definição seja dada de
acordo com a importância que os governantes de uma sociedade tratam
a Educação. Ela pode existir imposta por um sistema centralizado de
poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como armas que
reforçam a desigualdade entre os indivíduos, na divisão dos bens, do
trabalho, dos direitos e dos símbolos. (BRANDÃO, 1989). A Educação
desde o princípio pode ser uma grande aliada do desenvolvimento e
evolução de toda e qualquer sociedade, podemos observar que uma
sociedade bem desenvolvida, em várias ocasiões tem por trás uma
educação básica forte e que contempla essa sociedade como um todo,
visando o bem comum e o desenvolvimento de todos.
Podemos dizer que a Educação é a base de uma sociedade, sua
organização e seu desenvolvimento podem definir o perfil de um povo,
podendo fazer com que o mesmo se desenvolva, mantenha-se ou
diminua os seus padrões. A Educação é uma fração do modo de vida
dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções
de sua cultura, em sua sociedade. (BRANDÃO, 1989).
Atrelada a essas condições de educação em que nos
encontramos atualmente, está a Educação Física, disciplina que tem
papel fundamental de desenvolvimento cognitivo, psicossocial e motor
dos alunos, desde o ensino infantil até o ensino médio e em muitos casos
também no ensino superior, pois o ser humano sempre está se
desenvolvendo e evoluindo para se adaptar as condições impostas pelo
meio.
Em se tratando de ensino médio, esta fase escolar está
caracterizada na BNCC (2018), como a etapa final da Educação Básica,
direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro. Todavia, a
realidade educacional do Brasil tem mostrado que essa etapa representa
um gargalo na garantia do direito à educação. A Educação Física que
segundo a BNCC do ensino médio (2018), contribui para formar sujeitos
capazes de usufruir, produzir e transformar a cultura corporal de
movimento, tomando e sustentando decisões éticas, conscientes e
reflexivas sobre o papel das práticas corporais em seu projeto de vida e
na sociedade, ao analisarmos a real situação da Educação Física escolar,
podemos apontar alguns equívocos, quanto a sua organização e sua
aplicabilidade.
Esses equívocos podem também partir de alguns professores,
que por algum motivo ao ingressarem na docência acabam se
desprendendo de alguns princípios e ensinamentos básicos que regem o
seu ofício, como por exemplo, os conteúdos a serem trabalhados nos
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diferentes níveis de ensino, as estratégias metodológicas utilizadas pelo
professor, as atividades desenvolvidas, o planejamento das aulas, todos
esses juntamente com outros componentes do ensino, acabam sendo
esquecidos ou tratados de maneira superficial.
Estruturar um programa de Educação Física e selecionar os seus
conteúdos é um problema metodológico básico, uma vez que, quando
se aponta o conhecimento e os métodos para sua assimilação, se
evidencia a natureza do pensamento teórico que se pretende
desenvolver nos alunos. (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
Durante toda vida de estudante do ensino básico, nas aulas de
Educação Física, muitos podem observar os velhos e desqualificantes
termos empregados de maneira pejorativa ao professor de Educação
Física que perduram até os dias atuais, “o professor que só joga a bola
para os alunos” e “Educação Física é só jogar bola”. Esses termos são
empregados muitas vezes por conta de professores que sem didática ou
estratégia metodológica alguma, apenas colocavam e colocam seus
alunos para jogar bola, sendo que a disciplina de Educação Física na
escola é muito mais do que um simples jogo de futebol ou outra
modalidade.
Frente a isto, este estudo mostra sua importância pelo fato de
revelar como os professores de Educação Física do ensino médio aplicam
os conteúdos e metodologias de ensino, considerando que a Educação
Física está organizada e estruturada para ser desenvolvida em todos os
níveis de ensino, atendendo as capacidades físicas, psíquicas e cognitivas
de cada nível de ensino.
A Educação Física por meio dos seus conteúdos pode
contemplar uma gama de assuntos que estão relacionados à sociedade
em toda e qualquer idade, portanto para que ocorra um bom
desenvolvimento das aulas, os professores poderiam organizar os
conteúdos e sua metodologia de acordo com a faixa etária e o nível de
ensino em que seus alunos se encontram, assim as aulas se tornariam
interessantes para os alunos e para o próprio professor, facilitando o
processo de ensino-aprendizagem e estreitando a relação professoraluno. De acordo com Betti e Zuliani (2002), a Educação Física escolar,
em conjunto com uma concepção educacional, veem a formação da
criança e do jovem como uma educação integral, ou seja, o
desenvolvimento da personalidade do aluno como ser crítico e
conhecedor das mais diversas formas de comunicação.
De acordo com o que a LDB (1996, p.12) traz no artigo 35, as
seguintes finalidades do ensino médio são:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com
duração mínima de três anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos;
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II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
IV - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.

Mediante o exposto o objetivo geral deste estudo é mapear e
analisar os conteúdos e metodologias de ensino na Educação Física
ofertada aos alunos do ensino médio de escolas públicas de Teresina/PI..
PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO
O presente estudo apresenta abordagem qualitativa, que de
acordo com Guerra (2014), na abordagem qualitativa, o pesquisador
objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda –
ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou
contexto social –, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios
sujeitos que participam da situação.
Utilizou-se o método analítico descritivo. De acordo com
Marconni e Lakatos (2005), a pesquisa analítica é o tipo de pesquisa que
envolve uma avaliação mais aprofundada das informações coletadas em
um determinado estudo na tentativa de explicar o contexto de um
fenômeno no âmbito de grupos ou população.
A amostra foi composta por 10 professores com graduação em
Educação Física e 150 alunos de ambos os sexos, na faixa etária entre 14
e 17 anos, frequentes nas aulas de Educação Física. A amostra foi
selecionada em 10 escolas de Teresina, sendo três delas localizadas no
centro da cidade; três na zona norte, nos bairros Poty Velho,
Mocambinho e Santa Maria da Codipi; duas escolas na zona sul, nos
bairros Tabuleta e Monte Castelo e duas escolas na zona leste, nos
bairros Ininga e Jockey. Esta distribuição se deu com o objetivo de
abranger escolas públicas de várias regiões de Teresina, as quais
apresentam realidades diversas quanto as suas comunidades e estruturas
de funcionamento. Os professores e alunos foram convidados a
participarem voluntariamente da pesquisa de forma não probabilística,
seguindo critérios de conveniência dos autores do estudo.
Os critérios de inclusão dos professores foram: Ser graduado na
área de Educação Física; ser professor efetivo ou substituto do ensino
médio na escola pesquisada e ter assinado o TCLE (Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido). Os critérios de exclusão foram: Não
ser professor dos alunos participantes da pesquisa, desconhecimento dos
objetivos da pesquisa, não ter devolvido o questionário respondido ou
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apresentar alguma deficiência que impossibilitasse o docente a responder
o questionário.
Os critérios de inclusão dos alunos foram: Estar matriculado na
escola pesquisada e frequentá-la regularmente; ter ao menos 75% de
frequência na disciplina de Educação Física; devolver assinados, o TCLE
e o TALE e estar presente durante a aplicação do questionário. Os
critérios de exclusão dos alunos forma: não devolver assinados, o TCLE
e o TALE; ser matriculado na turma de um professor de Educação Física
que não participou da pesquisa e apresentar alguma deficiência ou
patologia que o impossibilitasse de responder aos questionários.
No presente estudo foram aplicados dois questionários mistos,
um para os alunos e outro para os professores. Questionário é um
instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do
pesquisador. (MARCONNI; LAKATOS 2005). Os questionários foram
elaborados pelos autores desta pesquisa e aplicados pelos mesmos, nos
espaços das escolas escolhidas para a realização do estudo, durante as
aulas de Educação Física.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Piauí mediante parecer de nº. 3.130.977. Todos
os participantes da pesquisa ficaram livres para deixar a pesquisa no
momento que quisessem, tendo todos os seus dados protegidos no mais
absoluto sigilo. Todos os participantes assinaram o TCLE e os menores
de idade o TALE foi assinado pelos pais ou responsáveis dos mesmos.
Os dados foram descritos e analisados textualmente conforme
teorias vigentes da área e ilustrados em tabelas e gráficos, construídos no
sistema Microsoft Excel 2010 para melhor visualização dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE OS CONTEÚDOS
METODOLOGIAS DE ENSINO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

E

Conteúdos empregados nas aulas de Educação Física: Narrativas dos
alunos
Conforme respostas de 78,66% (n=118) dos alunos, o voleibol
é o conteúdo mais frequente nas aulas de Educação Física; para 74%
(n=111) é o futsal; para 59% (n=89) é o jogo da queimada; 42%
(n=63), futebol; 40,66% (n=61) assinalaram o handebol; 36% (n=54),
atletismo; 34,66 % (n=52) citaram lutas; 34% (n=51) mencionaram
dança; 26,66% (n=40), capoeira e basquetebol; 24% (n=36),
musculação; 20,66% (n=31) mencionaram os jogos; 17,33% (n=26)
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disseram que são as brincadeiras; 8,66% (n=13) outros (tênis de mesa e
badminton).
Muitos professores talvez não consigam trabalhar com os
conteúdos ideais para determinado nível de ensino por não conhecerem
o conteúdo, não terem interesse pelo mesmo e até mesmo por não saber
como repassar aquele assunto no ambiente escolar, assim eles acabam
por trabalhar apenas os conteúdos que sempre estão em uso nas escolas,
como voleibol, futsal e queimada, como mostra o Gráfico 1.
Gráfico 1 – Conteúdos ensinados nas aulas de Educação Física:
perspectivas dos alunos..
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Esses temas trabalhados na escola podem não ser um erro, mas
a permanência dos mesmos frequentemente nas aulas é o que deixa a
desejar, pois vários outros conteúdos possuem grande relevância para a
área da Educação Física e consequentemente para a formação do aluno.
De acordo com a BNCC (2016), a referência central para a configuração
dos conhecimentos em Educação Física, são as práticas corporais e estas
estão organizadas com base nas seguintes manifestações da cultura
corporal de movimento: Brincadeiras e jogos tradicionais e populares;
Danças; Esporte; Ginásticas; Lutas e Práticas Corporais de Aventura.
Observando a prevalência dos esportes como sendo os
conteúdos mais citados pelos alunos, isto corrobora com a pesquisa de
Silva (2010), quando constatou em sua pesquisa que os conteúdos
predominantes abordados pela Educação Física na rede federal de ensino
médio e profissionalizante remetem à realização de atividades práticas
voltadas para recreação, e principalmente, para o desporto (Voleibol,
Basquetebol, Futebol de Salão, Atletismo e Ginástica).
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A utilização dos esportes em grande parte das aulas de Educação
Física pode ser influência da própria cultura da escola em prestigiar o
esporte, ou por influência de um professor esportivista. Lemos (2016)
constatou que a Educação Física desenvolvida no IFPI (Instituto Federal
do Piauí) está vinculada de forma primária ao esporte, o que talvez se
deva ao fato dessa instituição de origem centenária, ainda preservar
certa tradição na formação de equipes de desportos para competições
em jogos escolares.
Os estudantes desta pesquisa foram indagados também se
estavam sendo aplicados no ensino médio assuntos de forma igual ao
que havia sido ensinado a eles no curso do ensino fundamental. Assim,
88% (n=132) dos alunos responderam que “sim” e 12% (n=18) dos
alunos disseram que “não” estavam sendo ensinados conteúdos já vistos
no ensino fundamental.
Sobre os temas que os estudantes disseram já ter visto no ensino
fundamental e que estão revendo no ensino médio de forma igual,
68,66% (n=103) dos alunos assinalaram o voleibol; 57,33% (n=86)
citaram o futsal; 38% (n=57), o futebol; 36% (n=54), a queimada;
29,33% (n=44), o atletismo; 22% (n=33), o basquetebol; 20%
(n=30), danças; 16,66% (n=25), handebol e capoeira; 16% (n=24),
lutas; 14% (n=21), jogos; 13,33% (n=20), brincadeiras; 6% (n=9),
musculação; 4% (n=6) citaram outros (tênis de mesa e o badminton) e
2% (n=3) assinalaram as trilhas.
A prática apenas desses conteúdos desde o ensino fundamental
até o ensino médio, conforme constatado neste estudo, pode fazer com
que os alunos acabem por se acostumar com tais temáticas e podem se
surpreender positivamente ou negativamente quando são propostas a
eles novas experiências corporais nas aulas de Educação Física. O ensino
médio traz consigo grandes mudanças para a vida do aluno, mudanças
estruturais, comportamentais, corporais entre outras que devem orientar
o ensino da Educação Física no ensino médio para temáticas relacionadas
a outros objetivos diferentes do ensino fundamental, acompanhando a
evolução e desenvolvimento do aluno.
No que diz respeito às preferências (gosto) dos alunos para com
as temáticas empregadas nas aulas de Educação Física, verificou-se que
44,66% (n=67) deles preferem o voleibol; 32,66% (n=49), queimada;
20,66% (n=31), futsal, futebol, danças, tênis de mesa e badminton;
15,33% (n=23), atletismo e brincadeiras; 14% (n=21), lutas; 12,66%
(n=19), basquetebol; 12% (n=18), capoeira; 11,33% (n=17),
musculação; 10% (n=15), jogos; 6% (n=9), handebol e 4% (n=6)
preferem trilha, conforme ilustra o Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Conteúdos que os alunos mais gostam.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

No que diz respeito a participação dos alunos no planejamento
e seleção dos conteúdos aplicados nas aulas de Educação Física, 73,33%
(n=110) dos estudantes relataram que o professor “aceita opinião dos
alunos” sobre os assuntos trabalhados em aula e 26,66% (n=40)
disseram que o professor “não aceita a opinião dos alunos”.
Por fim, questionou-se aos estudantes que temas da disciplina
nunca foram ensinados nas aulas, mas que eles gostariam que fossem
incluídos na disciplina de Educação Física. Frente a isto, 31,33% (n=47)
citaram musculação; 26% (n=39), lutas; 20,66% (n=31), trilha; 17,33%
(n=26), futsal; 16,66 % (n=25), futebol, atletismo e jogos; 16% (n=24),
handebol e capoeira; 15,33% (n=23), voleibol e outros (tênis de mesa
e badminton); 8,66% (n=13), queimada; 8% (n=12) mencionaram as
brincadeiras.
Metodologias de ensino nas aulas de Educação Física: Narrativas dos
alunos
Ao serem indagados sobre a forma e os recursos metodológicos
de ensino usados pelos seus professores de Educação Física, constatou-se
que 52,66% (n=79) dos alunos consideram “Bons”; 19,33% (n=29),
“Excelentes”; 17,33% (n=26), “Regulares”; 10% (n=15) acham “Ruins”
e 0,66% (n=1), “Péssimos”.
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Gráfico 3 – Visão dos alunos sobre a metodologia de ensino do
professor.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Na perspectiva de verificar as estratégias de ensino dos
professores pesquisados, questionou-se aos estudantes sobre a
participação deles no processo de planejamento e de decisão sobre a
forma de desenvolvimento das aulas de Educação Física. Com isso
verificou-se que, 72,66% (n=109) dos alunos disseram que o professor
“aceita” a opinião dos alunos nas aulas e 27,33% (41) relataram que o
professor “não aceita” a opinião dos alunos nesse sentido.
Para Libâneo (1991), desenvolvimento metodológico é o
componente do plano de ensino que dará vida aos objetivos e
conteúdos. Indica o que o professor e os alunos farão no decorrer de
uma aula ou conjunto de aulas. Nesse quesito, observa-se que a maioria
dos estudantes aprova a forma de ensino dos seus professores, cujas
metodologias foram conceituadas como “Boas” e “Excelentes”.
Paulo Freire (1996) afirma que ensinar exige respeito aos saberes
dos educandos. Dar liberdade ao aluno, nem sempre é deixar que ele
faça o que bem entende durante as aulas, mas sim, ouvir a opinião dos
alunos em relação aos temas trabalhados em sala e também a maneira
como esses temas são trabalhados, isso não implica que o professor não
tenha uma estratégia de ensino traçada, mas indica que o mesmo pode
incluir seus alunos, nessa estratégia de forma direta.
As metodologias de ensino usadas pelos professores nas aulas
podem ou não fazer com que os alunos tenham um desempenho na
disciplina. O ideal é que o professor disponha de estratégias para
trabalhar com seus alunos e que ocorra uma evolução dos mesmos
durante o processo.
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CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE OS CONTEÚDOS E
METODOLOGIAS DE ENSINO USADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
Segundo a totalidade dos professores participantes do estudo,
eles planejam as atividades da disciplina conjuntamente com os demais
professores da escola em que trabalham. Portanto, mediante relatos de
100% (n=10) dos professores, os planejamentos desenvolvidos por eles
contemplam o conteúdo futsal; 80% (n=8), handebol, queimada e
brincadeiras; 70% (n=7), futebol e voleibol; 60% (n=6), atletismo,
basquete e jogos; 50% (n=5), danças e lutas; 30% (n=3), capoeira e
trilha e 10% (n=1), musculação.
Gráfico 4 – Conteúdos ensinados durante o ano letivo.
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Segundo a BNCC (2016), para muitos estudantes do ensino
médio, esta é a última chance de acessar um conjunto de conhecimentos
sistematizados sobre a Educação Física e, por tal motivo, não se pode
abrir mão de lhes oferecer o máximo de oportunidades possíveis, para
que estabeleçam uma relação qualificada com a cultura corporal de
movimento.
Para 100% (n=10) dos professores pesquisados, o futsal é um
dos conteúdos preferidos dos alunos; para 60% (n=6) é o voleibol e a
queimada; 40% (n=4) citaram o futebol e a dança; 30% (n=3), lutas;
20% (n=2), jogos e 10% (n=1), handebol e basquetebol. Conforme os
mesmos docentes, os motivos para os estudantes apresentarem tais
preferências são as vivências dos alunos fora do ambiente escolar, a
repetição desses temas durante a vida escolar do aluno e a influência da
mídia, conforme narrativas a seguir.
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“Por conta de já terem vivências com os mesmos na rua e também
já terem estudado em outros níveis de ensino”. (Professor 1, 2018)
“Devido o conhecimento prévio do aluno na vida cotidiana”.
(Professor 3, 2018)
”São conteúdos bastante trabalhados ao longo do ano, além
disso, eles também práticam fora da escola”. (Professor 4, 2018)

É importante que o professor ao planejar suas aulas e
desenvolvê-las, observe o que os alunos já trazem da sua vida cotidiana,
do ambiente fora da escola, pois essas experiências, como visto nas
respostas dos professores, influenciam no gosto dos alunos por tais
temas. Assim, 70% (n=7) dos professores relataram que aceitam
opiniões dos seus alunos na seleção de conteúdos empregados nas aulas
de Educação Física e 30% (n=3) afirmaram que não aceitam a opiniões
ou sugestões dos alunos sobre a seleção de conteúdos.
Os conteúdos de Educação Física no ensino médio devem seguir
uma linha de evolução e complexidade diferentes do ensino
fundamental, pois no ensino médio, a área tem a responsabilidade de
propiciar oportunidades para a consolidação e a ampliação das
habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens. (BNCC, 2018).
No que diz respeito às metodologias de ensino nas aulas de
Educação Física, 90% (n=9) dos professores relataram que suas
metodologias facilitam no processo de aprendizado dos alunos e 10%
(n=1) disseram que não, que sua metodologia não facilita o aprendizado
dos alunos.
Os professores relataram algumas dificuldades enfrentadas por
eles para desenvolverem suas atividades docentes no âmbito das escolas
públicas, que podem interferir nas estratégias adotadas no processo de
ensino dos conteúdos, os quais são: Falta de materiais para execução das
atividades; falta de estrutura e espaço físico para as atividades nas
escolas; falta de interesse de alguns alunos; o horário de aula, que muitas
vezes se torna inviável por causa do clima da cidade e as vestimentas dos
alunos que não tem um fardamento adequado para a prática de
atividade física.
A Educação Física escolar tem um papel muito importante no
desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo dos seus alunos, fazendo
com que os mesmos tenham diversas experiências no campo da cultura
corporal.

A Educação Física oferece uma série de possibilidades para
enriquecer as experiências das crianças, adolescentes, jovens e
adultos na educação básica, permitindo o acesso a um vasto
universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais,
experiências estéticas, emotivas, lúdicas que se inscrevem, mas não
se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos a qual,
comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola.
Experimentar e analisar formas de expressão que não se alicerçam
apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse
componente e um dos motivos centrais da sua condição de direito
dos/as estudantes de todo o Brasil. (BNCC, 2016, p. 102)
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O fato de os professores planejarem suas aulas é de suma
importância para o desenvolvimento do trabalho docente durante o ano
letivo, pois o mesmo terá uma estratégia para seguir seu plano,
facilitando sua metodologia de ensino e assim atingir os objetivos
propostos. Todo educador deve ter definido o seu projeto políticopedagógico. Essa definição orienta a sua prática no nível da sala de aula:
a relação que estabelece com os seus alunos, o conteúdo que seleciona
para ensinar e como o trata científica e metodologicamente, bem como
os valores e a lógica que desenvolve nos alunos. (COLETIVO DE
AUTORES, 1992, p. 62).
70% (n=7) dos professores disseram que aceitam a opinião dos
alunos na escolha das metodologias empregadas nas aulas e 30% (n=3)
disseram que não.
A Educação Física abrange uma demanda de temas que podem
ser trabalhados, no ambiente escolar e fora dele de todas as maneiras
possíveis, mas que só terá um resultado satisfatório quando aliada a
estratégias metodológicas condizentes com o nível de ensino e a
realidade das pessoas com quem se está trabalhando. Por isso a BNCC
(2016) sugere que os professores desafiem os/as estudantes a
protagonizarem a experiência pedagógica, incentive-os a estabelecer
uma relação crítica e criativa com os conhecimentos, mantendo-os
sintonizados com os problemas que afligem a contemporaneidade.
Para que o professor desenvolva bem suas estratégias
metodológicas, o mesmo deve se basear em alguma abordagem para
estruturar, aplicar e ter objetivos mais claros durante as suas aulas. A
Educação Física escolar tem um papel muito importante no
desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo dos seus alunos, fazendo
com que os mesmos possam ter diversas experiências no campo da
cultura corporal de movimento.
PERSPECTIVAS DOS ALUNOS E DOS PROFESSORES SOBRE AS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Foram observadas algumas convergências entre as narrativas dos
alunos e as dos professores em relação a repetição de conteúdos que são
trabalhados na escola no ensino médio. O que não implica dizer que tais
conteúdos não devem ser trabalhados, mas observamos que existe um
exagero por parte de alguns professores pesquisados ao trabalharem
demasiadamente os mesmos conteúdos durante toda vida escolar dos
alunos.
Sobre os conteúdos que os alunos mais gostam nas aulas, os
relatos dos estudantes coincidiram com os citados pelos seus professores.
Contudo há conteúdos que não são trabalhados nas aulas de Educação
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Física, como: lutas, musculação e trilha, os quais os alunos manifestaram
desejo de aprender na escola.
Em relação às metodologias, notou-se convergências em relação
as respostas dos professores e dos alunos, quando a maioria dos alunos
assinalou a alternativa “Boa”, se referindo às estratégias de ensino usadas
pelos docentes e a maioria dos professores, 90%, disseram que suas
metodologias de ensino facilitam o aprendizado dos alunos.
Com o intuito de se verificar o conceito dos alunos acerca da
disciplina Educação Física ofertada nas escolas investigadas, eles foram
perguntados sobre seus conceitos em relação as aulas da disciplina.
Assim, 52% (n=78) acham as aulas “Boas”; 28,66% (n=43),
“Regulares”; 13,33% (n=20), “Excelentes”; 4%(n=6), “Ruins” e 2%
(n=3), “Péssimas”, conforme ilustra o Gráfico 5.
Gráfico 5 – Conceitos dos alunos sobre as aulas de Educação Física

Excelentes
13,33%

Ruins
4%
Regulares
28,66%

Péssimas
2%

Boas
52%
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Sobre o grau de satisfação dos alunos para com as aulas de
Educação Física, segundo estimativa de 50% (n=5) dos professores é
“Bom”; 40%(n=4), “Excelente” e 10% (n=1), “Médio”.
Observamos que há uma parcela de alunos que demonstraram
em suas respostas um bom nível de satisfação com as aulas de Educação
Física, mas encontramos alunos que não estão satisfeitos com tais aulas,
esses alunos devem ser levados em consideração pelos professores, pois
os mesmos devem ser o seu parâmetro para uma avaliação da
metodologia utilizada. Segundo Sousa e Daniel (2010), é preciso resgatar
a importância das aulas de Educação Física na escola para que os alunos
compreendam o valor das atividades realizadas.
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De acordo com Oliveira (2015), no que se refere a não gostar
das atividades desenvolvidas e não gostar de atividades físicas de modo
geral, pode-se perceber que a falta de diversificação das aulas é apontada
como um motivo para os alunos se afastarem das mesmas. Na pesquisa
de Oliveira (2015), quando os alunos foram perguntados sobre o motivo
que os levavam a se evadir das aulas de Educação Física, a pesquisadora
constatou que os motivos mais apontados foram os métodos de ensino
da professora. Com base neste dado, percebe-se que é necessário a
implementação de novas estratégias de ensino, inovação de conteúdo,
bem como o empenho em ofertar aulas de Educação Física que
contemplem as necessidades e expectativas dos alunos na fase de vida
correspondente ao ensino médio e ao contexto sociocultural dos
indivíduos.
CONSIDERAÇOES FINAIS
Mediante os dados obtidos nesta pesquisa, verificou-se que há
uma prevalência dos esportes nos conteúdos das aulas de Educação Física
nas escolas investigadas, especialmente o voleibol, o futsal e o futebol.
Já as metodologias utilizadas pelos professores de Educação Física nas
referidas aulas, são percebidas como satisfatórias tanto pela maioria dos
alunos como pela totalidade dos professores investigados.
Observou-se, portanto, que os conteúdos de Educação Física
ofertados aos alunos se concentram no ensino de algumas modalidades
esportivas e que diversos outros conteúdos que são de suma importância
para o desenvolvimento físico, psicossocial e motor dos alunos do ensino
médio não estão inseridos nessas práticas pedagógicas. Além disso,
constatou-se que a percepção positiva dos alunos sobre os conteúdos e
métodos de ensino das aulas realizadas está relacionada com as
dinâmicas das atividades ensinadas e com a relação professor/aluno.
Conclui-se com isso que a ampla diversidade de conteúdos e
abordagens metodológicas existentes hoje devem ser empregada na
organização de uma Educação Física escolar de qualidade, mas para isso
o professor deve buscar abranger todos esses conhecimentos e colocálos em prática na escola de forma conjunta com os demais atores sociais
da unidade de ensino, visando sempre a continuidade do processo de
ensino-aprendizagem na Educação Física escolar.
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CAPÍTULO 9
O PRÉ CONCEITO SOFRIDO POR ATLETAS DE HANDEBOL DE ALTO
RENDIMENTO ORIUNDOS DE PROJETOS SOCIAIS
Edvaldo César da Silva Oliveira
Luis Otávio Teles Assumpção
Marconi Pereira Lima
RESUMO
O objetivo foi analisar se atletas escolares de alto rendimento oriundos
de projetos sociais percebem algum tipo de preconceito por parte das
outras equipes durante as competições que participam. Metodologia foi
de cunho quantitativo e qualitativo visando conseguir um processo mais
concreto de investigação. A pesquisa foi realizada na escola CAIC
Balduino de Deus da rede estadual de ensino, localizada na comunidade
do bairro da Vila Bandeirantes zona leste de Teresina-PI. A amostra foi
composta de 22 pessoas participantes da equipe de competição da
escola, que possui resultados a nível nacional e mundial. O instrumento
da pesquisa consistiu-se em roteiro estruturado com 01 (uma) questão
aberta e 5 (cinco) questões fechadas que foram respondidas pelos
alunos/atletas da referida escola as respostas foram organizadas em
forma de percentuais para facilitar o entendimento e análise. Resultados:
56% se sentem discriminados nas competições, contra 44% que não
tiveram essa percepção; os atletas reconhecem como fator de
discriminação a classe social com 30%; a cor/raça com 35%; a origem
geográfica com 25%; o gênero com 5% e nenhuma das opções com 5%
e dizem ter sofrido discriminação por sua origem geográfica 47%, por
sua classe social 21%,por sua por cor/raça 11%, e 16% dizem não ter
sofrido discriminação e 5% disseram ter sofrido todos os itens; 77% diz
perceber espanto por parte dos outros atletas pelo fato de seu time ter
sido vitorioso; 70% atribui esse espanto ao fato da origem geográfica
piauiense, 20% a classe social a qual são pertencentes. Discussão: em
última análise, ainda existe um pensamento xenofóbico do sul e sudeste
em relação as outras regiões do Brasil, e isso se manifesta em atitudes
muitas vezes preconceituosas e discriminatórias, entender que o centro
econômico e de poder do pais não é sempre o centro das vitorias
esportivas, é entender a duras penas, que as relações econômicas e de
poder estruturante não podem ser determinantes dentro de uma
sociedade. A visão excludente etnocêntrica é bastante percebida aqui.
Conclusão: Infelizmente, apesar do discurso existente entre alguns
estudiosos que a prática desportiva é inclusiva e pouco discriminatória,
podemos perceber que nem sempre isso é verdade. Principalmente
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quando si trata de atletas provenientes de projetos sociais e de regiões
pobres do país, observa-se também um fator de discriminação
etnográfica bastante consolidado e aspectos como cor/raça, classe social
potencializam essa exclusão.
INTRODUÇÃO
Para o desenvolvimento do esporte é necessário que se construa
uma organização sólida das estruturas políticas, como federações e
confederações, para darem suporte ao desenvolvimento do mesmo de
maneira coerente, concreta e segura.
Além dessas entidades as políticas públicas de esporte e lazer
“são construções participativas de uma coletividade, que visam a
garantia dos direitos sociais dos cidadãos que compõe uma sociedade
humana” (CARVALHO et al, 2002, p. 10).
São essas políticas que vão auxiliar no processo de formação do
poder público para resolver problemas ou minimizar situações adversas
ao desenvolvimento social, ainda que essa ação seja feita de forma
precária e provisoriamente. (OLIVEIRA, 2010).
Na atualidade, “as políticas públicas ocupam um papel
estratégico na construção de uma sociedade solidária” (SANTOS, 2003,
p. 4), buscando promover uma diminuição das diferenças de caráter
econômico e social entre os indivíduos pertencentes a uma mesma
sociedade, “apresentam aspectos relacionados as dimensões sociais e de
cidadania” (PINTO, 2008, p. 12).
Em síntese, a criação de uma política esportiva abrangente
auxilia em uma formação social baseada no esporte de maneira concreta,
“podendo levar a benefícios ligados a aspectos psicossociais mais
presentes levando a construção de uma sociedade mais igualitária e
justa”. (OLIVEIRA,2010).
Os programas sociais devem oferecer “às crianças e aos jovens,
oportunidades de desenvolvimento humano por meio da educação”
(OLIVEIRA, 2010:18), buscando soluções educacionais capazes de
colaborar nessa empreitada, “promovendo a corresponsabilidade social
visando à melhoria de vida dos indivíduos beneficiados e/ou
pertencentes à comunidade” (SENNA, 2008, p. 8)
Pode-se perceber que a utilização de projetos sociais que tiveram
resultados positivos, “podem possibilitar mudanças rápidas e concretas
na vida das comunidades que se apropriam desses projetos, bem como
servirem de alicerce para mudanças mais profundas” (OLIVEIRA, 2010,
p. 22). No entanto, esses projetos têm uma vida curta e muitas vezes
não conseguem cumprir seu objetivo principal. O Estado deveria garantir
a manutenção eficiente de projetos sociais, podendo garantir assim o
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direito às práticas de esporte e lazer como fator de promoção de
melhoria de vida e cidadania.
Reconhecendo a relevância da prática da “atividade física e esportes
como fenômeno sociocultural e sua potencialidade em configurar-se
como coadjuvante de alto significado em ações comprometidas com a
inclusão social” (GAYA, 2008, p. 12), é que encontramos por parte do
Estado a organização de projetos sociais baseados no esporte e lazer
como fator de transformação social.
Projetos sociais, tais como, Programa Segundo Tempo (AMARAL;
JUNIOR, 2008), Manguinhos (PERES et al, 2005), Esporte na Baixada
(MELO; MARTINS, 2006), Vila Olímpica da Maré (MELO, 2006) dentre
outros, apresentam como eixo de desenvolvimento que “o esporte
visando melhoria social é fator preponderante no processo de inclusão
social” (COALTER; ALISSON; TAYLOR, 2000, p. 10).
Foi seguindo essa temática nacional que a federação de handebol
do estado do Piauí organizou o Projeto Bola na mão gol cidadão,
baseado na proposta de assumir um “papel importante no processo de
educação de crianças e jovens vítimas da exclusão social, criando uma
perspectiva de inclusão dessa clientela fruto de uma sociedade
discriminatória e excludente” (OLIVEIRA, 2010, p.12).
Assim, o clube de handebol GHC (Giuliano Handebol Clube),
fundado em 2004, fruto da apropriação da política pública que foi base
para construção do projeto social, que hoje atende toda a comunidade
da escola estadual CAIC BALDUINO DE DEUS.
Atualmente, esse clube recebe crianças vítimas de algum tipo de
exclusão social. Essas crianças engrossam as estatísticas dos órgãos de
desenvolvimento social, denominadas “crianças em situação de risco
social”, e podem permanecer como dados estatísticos se não forem
realizadas intervenções com uma proposta concreta para mudar essa
realidade social cruel. ”Crianças em situação de risco social, em verdade
são crianças excluídas dos direitos humanos mais elementares” (GAYA,
2008, p.13).
Pode-se verificar que projetos sociais ligados à prática esportiva
podem promover mudanças. “Combinado com inúmeros adjetivos é
possível perceber hoje o esporte institucionalizado pelas políticas
públicas e implementado dentro de suas possibilidades de significação”,
como, por exemplo, a de ser democratizador ou gerador de inclusão
social (AMARAL; JUNIOR, 2008, p.1).
Infelizmente, a sociedade ainda nutre preconceito contra pessoas
oriundas desses projetos sociais. “As origens do preconceito são de difícil
entendimento, constitui um tema de extrema complexidade “
(OLIVEIRA, 2010, p. 45). O problema não é ter preconceito, “mas sim
quando ele vira o conceito da coisa” (MAX, 2011, p. 1).

131

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

Dentro da organização social que participamos, o poder público
deve assumir a responsabilidade de gerenciar as diferenças sem provocar
privilégios ou desenvolver processos discriminatórios e preconceituosos
independente de qualquer crença ou atitude.
No momento em que o poder público, através da elite política,
parece favorecer ou desfavorecer determinados grupos identificados por
sua etnia, raça, religião, sexo, região, etc. nega a legitimidade de existir
e de se exprimir de muitos outros segmentos, deixando as portas abertas
às práticas preconceituosas e discriminatórias. “Em outras palavras, nega
a possibilidade do outro (da diferença) de ter acesso seja ao arsenal
jurídico de igualdade e de equidade como traço ideológico dominante,
seja ao reconhecimento e participação política” (BANDEIRA; BATISTA,
2002, p. 120).
Uma sociedade que não prioriza o desenvolvimento da igualdade
como algo normal, pode estar gerando dentro de seu interior os
processos formadores de comportamentos preconceituosos que podem
levar a atitudes violentas, contribuindo para um desenvolvimento pouco
tranquilo dos aspectos sociais
[...] uma sociedade que prega a construção diferenciada e nãoplural de seus membros, como signo do preconceito, que admite o
acesso particularizado de alguns, seja aos bens materiais, seja aos bens
culturais, que dá valoração positiva à desigualdade substantiva de seus
membros está fadada à instauração da violência nas suas variantes
materiais e simbólicas” (BANDEIRA; BATISTA, 2002, p. 160).
Essa forte tendência ideológica, pode possuir suas origens nos
processos de colonização desenvolvidos dentro do nosso pais,
contrariando o mito da miscigenação de raças e da formação de uma
população sem preconceitos ou discriminações, e por conta disso, criase uma postura velada e preconceituosa sobre alguns segmentos e tipos
sociais existentes dentro de nossa sociedade. “O Brasil não poderia
simplesmente negar sua história, efetivamente realizada por portugueses
brancos e aristocráticos, que trouxeram ao país um quadro rígido de
valores discriminatórios” (SHIMIZU et al, 2006, p. 168).
Dentro de nossa sociedade cheia de nuances e diferenças,
“multiétnica constituída historicamente a partir de uma imensa
diversidade de culturas” (LOPES et al, 2009, p. 3). Reconhecer nossa
diversidade étnica implica saber que os fatores constitutivos de nossas
identidades sociais não se caracterizam por uma estabilidade, muito pelo
contrário, constitui um mundo de diferenças com um imenso processo
de pluralidades de ordem religiosa, étnica, de gênero etc.
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METODOLOGIA
Realizou-se uma pesquisa de cunho quantitativo e qualitativo
visando conseguir um processo concreto de investigação, devido ao
contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a
situação que está sendo investigada. A referida pesquisa foi submetida
ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Católica de Brasília,
obtendo aprovação, conforme o parecer, número 194\2010.
A pesquisa foi realizada na escola CAIC Balduino de Deus da rede
estadual de ensino, localizada na comunidade do bairro da Vila
Bandeirantes, zona leste de Teresina-PI, região com alto índice de
vulnerabilidade social. A amostra foi composta de 22 alunos/atletas
participantes da equipe de competição da escola (GHC), que possui
resultados a nível nacional e mundial, tendo o descarte de 03
questionários por conta do não preenchimento de maneira adequada
ou a simples recusa de participar da pesquisa.
O instrumento da pesquisa consistiu-se em roteiro estruturado com
1 (uma) aberta e 5 (cinco) questões fechadas que foram respondidas
pelos alunos/atletas da referida escola. Utilizou-se como critério de
inclusão apenas os atletas que já possuíam alguma participação em
competições nacionais a nível de final e mundiais a nível escolar. Logo
após as respostas foram organizadas em forma de percentuais para
facilitar o entendimento e análise.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Apesar de alguns pesquisadores apresentarem o esporte como fator
agregador, da “atividade física e esportes como fenômeno sociocultural
e sua potencialidade em configurar-se como coadjuvante de alto
significado em ações comprometidas com a inclusão social” (GAYA,
2008, p. 12), nem sempre isso ocorre, como foi relatado pela amostra
onde 56% afirma ter sofrido algum tipo de processo discriminatório nas
competições que participaram, o que demonstra muitas vezes a
existência de processos discriminatórios sérios dentro das práticas
desportivas, principalmente no esporte de rendimento onde todos
querem ganhar acima de tudo.
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Gráfico 1 – Quais desses elementos você considera fator de
discriminação?
classe social

5%
25%

30%

cor/raça
genero

5%

origem geografica

35%

nenhum
todas
Fonte: Pesquisa direta realizada pelos autores.

A maioria reconhece a cor/raça como o principal fator de
discriminação, tendo em vista que a maioria da equipe é da raça negra,
sugere ser algo muito comum no seu cotidiano, associado a classe social
fazendo um binômio discriminatório dentro da sociedade brasileira. Essa
visão pode ser explicada devido ao processo de colonização que o Brasil,
“que produziria para o mercado externo, utilizando o trabalho escravo
em grandes unidades, enquanto fariam parte do setor inorgânico "as
atividades inclassificáveis ou de difícil classificação" subordinadas, de
alguma forma, ao setor orgânico” (RICUPERO, 2005, p. 04).
Assim o Nordeste sempre foi associado a região explorada e sem
muita importância política somente econômica e principalmente com o
advento da mão de obra escrava prevalente nessa região essas ideias
foram fortalecidas no decorrer do tempo o que até hoje ainda acontece
devido aos meios de produção desenvolvidos nessa região.
Mesmo em pleno século XXI, após tantas mudanças econômicas,
sociais e políticas ainda observamos pensamentos discriminatórios e de
caráter excludente para com pessoas oriundas de regiões diferentes das
consideradas importante como sul e sudeste revivendo um quadro iguais
ao “ começo do século XX, quatro séculos depois da chegada dos
portugueses, o país não apresentava muito mais do que uma economia
debilitada, uma elite despótica e uma sociedade fundamentalmente
autoritária”(COSTA, 2014, p. 02)
O esporte é uma válvula de escape e inclusão social lutando
contra todos os preconceitos, e processos excludentes conforme afirmou
Coalter; Alisson; Taylor, (2000, p. 10) “o esporte visando melhoria
social é fator preponderante no processo de inclusão social”.
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Gráfico 2 – Em alguma competição que você participou você se sentiu
discriminado pelos outros participantes por algum motivo.

classe social

5%
21%

16%

cor/raça

11%

origem geografica
nenhum

47%

todas
outra

Fonte: Pesquisa direta realizada pelos autores.

A visão excludente etnocêntrica é bastante percebida aqui,
tendo em vista que a grande maioria da população do sul e sudeste não
consegue reconhecer o Nordeste como região, visto a grande confusão
com a região norte percebida nas suas falas. Aceitar que um estado como
o Piauí que possui um dos menores Índices de Desenvolvimento
Humano do Brasil deve ser muito constrangedor para residentes nas
regiões sul e sudeste do país, tendo em vista, que historicamente os
grandes investimentos estruturantes se localizam nessas regiões.
Essa visão polarizada de poder, pode ter origem no passado da
política do café com leite ” consistia numa aliança entre os dois Estados
mais poderosos da federação: São Paulo (centro da economia cafeeira)
e Minas Gerais (detinha o maior contingente eleitoral do país).
Promovendo um rodízio na indicação do candidato a ser apoiado pelos
dois Estados nas eleições periódicas para a Presidência da República”
(PINTO, 2016).
Essa política perdurou no Brasil, havendo um revezamento no
poder “caciques locais instrumentalizavam o Estado para satisfazer a
interesses próprios. Na cena nacional, as elites agrárias de São Paulo –
líderes na produção de café – e Minas Gerais – que dominavam a
produção de leite – se revezavam no poder”. Grandes coronéis
produtores de café de São Paulo e pecuaristas produtores de Leite de
Minas Gerais, ficando o resto do país sem muita importância no controle
econômico e político das decisões importantes para o Brasil. (COSTA,
2014).
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Somente depois da segunda guerra mundial, quando parte da
população europeia veio se fixar no sul do Brasil e como consequência
criou-se uma divisão de poder baseado principalmente nas questões
econômicas construídas nessa nova fronteira e consequente divisão do
poder econômico e político brasileiro entre essas duas regiões
(Sul/Sudeste).
Gráfico 3 – Quando vocês ganham, existe algum espanto por parte das
outras equipes?

23%

77%

sim

não

Fonte: Pesquisa direta realizada pelos autores.

Realmente, é espantoso para os times do Sul e sudeste serem
derrotados por um time do estado do Piauí, tendo em vista as condições
econômicas e de estrutura extremamente diferentes. Deve ser de difícil
aceitação, que clubes ricos e bem estruturados economicamente percam
para um time oriundo de um estado considerado um dos mais pobres
da federação, com índices individuais e populacionais de má
alimentação e desnutrição.
A região Nordeste se encontra na segunda posição das regiões,
perdendo somente para o Norte, com maior número de municípios que
fizeram em 2012 a adesão a agenda para intensificação da atenção
nutricional a desnutrição infantil (ANDI), o que coloca os atletas da
referida equipe como propensos indivíduos vítimas de problemas de
desnutrição, visto o cenário que é percebido da região nordeste pelos
órgãos de controle e acompanhamento nacional.
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Gráfico 4 – Você atribui esse espanto a qual fator?
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Fonte: Pesquisa direta realizada pelos autores.

Em última análise, ainda existe um pensamento xenofóbico do
sul e sudeste em relação as outras regiões do Brasil, e isso se manifesta
em atitudes muitas vezes preconceituosas e discriminatórias, entender
que o centro econômico e de poder do país não é sempre o centro das
vitórias esportivas, é entender a duras penas, que as relações econômicas
e de poder estruturante não podem ser determinantes dentro de uma
sociedade. Conforme já foi dito “hoje o esporte institucionalizado pelas
políticas públicas e implementado dentro de suas possibilidades de
significação”, a de ser democratizado ou gerador de inclusão social
(AMARAL; JUNIOR, 2008, p. 1). É essa possibilidade de incluir que deve
assustar, pois os processos de discriminação, exclusão ocorrem para
manter o poder de uma elite constituída.
Qual reação você percebe nos outros atletas nas competições
que você participou, quando eles sabem que vocês são oriundos de um
projeto social?
A1: eles ficam bem assustados porque toda vez ficamos entre os
primeiros colocados
A2: a reação dos adversários é de desprezo e indiferença, pois
os mesmos não acreditam que nosso time tenha capacidade de vencelos, só porque somos atletas vindos de um projeto social
A3: um susto e depois um pouco de discriminação
A4: não acreditam principalmente os times do sul e sudeste,
porque nós sempre ganhamos
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A5: uma certa exclusão, a sorte e que nosso time se dar muito
bem juntos e não precisamos do convívio dos outros atletas
A6: nenhuma alguns também são de projetos sociais
Nos trechos destacados, podemos perceber um descredito sobre
a importância dos projetos sociais como fator de inclusão e
principalmente que projetos sociais possam realmente ter expressão
esportiva a nível nacional e mundial, ao contrário do que já foi dito por
Oliveira,, “podem possibilitar mudanças rápidas e concretas na vida das
comunidades que se apropriam desses projetos, bem como servirem de
alicerce para mudanças mais profundas” (OLIVEIRA, 2012, p. 22). É essa
falta de vontade em entender o diferente que causa grandes lutas
excludentes, que nossa sociedade deve travar, pois a classe social, a
região, a cor, o gênero, dominante sempre iram buscar supremacia sobre
os menos preparados e excluídos socialmente, é o peso da opressão da
maioria sobre as minorias, fato que deve ser combatido e modificado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Infelizmente, apesar do discurso existente entre alguns
estudiosos que a prática desportiva é inclusiva e pouco discriminatória,
podemos perceber que nem sempre isso é verdade. Principalmente
quando se trata de atletas provenientes de projetos sociais e de regiões
pobres do país. Observa-se também que existe um fator de discriminação
etnográfica bastante consolidado e que aspectos como cor/raça, classe
social potencializam essa exclusão.
Percebe-se que ainda causa muita estranheza entre os indivíduos
do eixo sul/ sudeste a condição vitoriosa dentro do esporte praticado no
Nordeste, tendo em vista uma relação econômica extremamente
desfavorável, o que no imaginário dos mesmos parece ser o
determinante para se conseguir a vitória.
Muito já foi conseguido com a utilização do esporte como fator
de transformação em projetos sociais, porém ainda existe um caminho
longo e acidentado para se conseguir retirar rótulos consolidados de
preconceitos sobre atletas oriundos desses projetos, preconceitos esses,
que causam muitas vezes espanto pelo fato de se conseguir a vitória nas
competições apesar das condições socioeconômicas que essas pessoas
relatam. Cabe ao poder público na figura do Estado conseguir consolidar
políticas públicas de esporte e lazer mais concretas e atuantes que
realmente consiga atender aos anseios da população mais necessitada.
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CAPÍTULO 10
APARELHOS ALTERNATIVOS:
GINÁSTICA RITMICA

POSSIBILIDADES

DE

USO

NA

Regina Célia Vilanova Campelo
Ana Lourdes de Freitas Santos
INTRODUÇÃO
A Ginástica Rítmica tem se desenvolvido e tido visibilidade em
todo o Brasil nos últimos anos. Uma visibilidade que foi realçada com a
vitória da Seleção Brasileira de Conjunto em campeonatos
internacionais, fato bastante divulgado pelas diversas mídias
(PAOLIELLO; TOLEDO, 2010). No entanto, existem dificuldades que
impedem a disseminação desta modalidade, presentes no âmbito da
participação das alunas, do papel do corpo docente e das condições
estruturais.
Essa modalidade, encontra melhores condições de se
desenvolver em determinados grupos de alunas, o que a torna uma
atividade elitizada, em geral, participam dela as meninas que têm
afinidade para praticá-la (PEREIRA, 1999). O corpo de professores
ressente de formação didático-pedagógica qualificada para a preparação
de novas ginastas – sem capacitação, as professoras, enquanto agentes
de transformação, pouco podem contribuir para mudar esta realidade
(PAOLIELLO; TOLEDO, 2010). Adicionalmente, a ausência de
infraestrutura física tem sido prejudicial, cabendo ressaltar que, a falta de
aparelhos oficiais, com prejuízo no aprendizado das alunas, tem se
constituído no principal empecilho para a disseminação da Ginástica
Rítmica.
Segundo Pereira (1999), falta à Ginástica Rítmica uma maior
atenção quanto à estruturação do ambiente de aprendizado no que se
refere à aquisição de aparelhos oficiais necessários à prática da
modalidade e ao estímulo para sua prática.
Dessa maneira, esta pesquisa busca contribuir para o acesso de
crianças e jovens ao mundo da Ginástica Rítmica com a utilização de
aparelhos alternativos e, consequentemente, para a expansão da
modalidade. A pesquisa tem como objetivos: (i) demonstrar as
possibilidades de uso de aparelhos alternativos na execução de
movimentos característicos dos aparelhos oficiais de Ginástica Rítmica;
(ii) identificar movimentos característicos dos aparelhos oficiais
realizados com aparelhos alternativos; (iii) experimentar o uso de
aparelhos alternativos, em lugar de aparelhos oficiais, na execução de
movimentos da Ginástica Rítmica.
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COMPONENTES DA GINÁSTICA RÍTMICA
As dimensões de um conceito
De acordo com a Federação Internacional de Ginástica (FIG), a
Ginástica Rítmica caracteriza-se como uma modalidade de esporte
essencialmente feminina (GAIO, 2007), dotada de grande versatilidade
ao trabalhar a coordenação motora, a percepção espacial, a lateralidade,
como também, a consciência corporal, a postura e as qualidades físicas
necessárias ao processo de desenvolvimento motor da criança (PEREIRA,
1999).
Para Laffranchi (2001), a Ginástica Rítmica é arte, uma
modalidade em busca do belo, uma explosão de talento e criatividade
em que a expressão corporal e o virtuosismo técnico se desenvolvem
juntos, formando um conjunto harmonioso de movimento e ritmo. Para
a autora, o treinamento desportivo comunica a complexidade do
conceito da modalidade que seria, conforme sua explicação, um
conjunto planejado e organizado de meios e procedimentos utilizados
para se conduzir uma ginasta ao desenvolvimento pleno de suas
capacidades físicas, técnicas e psicológicas, visando à máxima
performance durante as competições.
Hernandéz (1991), por sua vez, ressalta a perspectiva
competitiva da Ginástica Rítmica, em especial em competições oficiais
de alto nível. Para o autor, trata-se de um esporte de difícil técnica,
exigindo preparação física, coordenação completa e a busca da
originalidade através da criação constante.
Ao descrever a singularidade da Ginástica Rítmica como
competição, Pereira (1999) explica que a modalidade “utiliza
movimentos de molejar, balancear, circundar, saltitar, ondular, girar,
transferir o peso do corpo e outros (...)”. Praticada a mãos livres e com
aparelhos oficiais, tais como corda, bola, arco, maças e fita, através dos
quais são obtidas harmoniosas combinações, a Ginástica Rítmica possui
várias formas de trajetórias e ritmos, com dificuldades técnicas ilimitáveis
(VIEIRA, 1982).
Do ponto de vista de seu caráter participativo, o conceito de
Ginástica Rítmica valoriza a combinação de elementos corporais, tais
como saltos, equilíbrios, flexibilidades, pivôs, ondas, maneiras de andar
e correr e saltitos, com movimentos de aparelhos oficiais. Essa
combinação ocorre de modo harmonioso com a música, que é
selecionada de acordo com a composição coreográfica (GAIO, 2008).
Como arte, essa modalidade preocupa-se com a dimensão
estética do ser humano, aliando criatividade à técnica, buscando a
melhor preparação física para competir e valorizando a dimensão
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participativa, a qual acontece no contexto da integração entre
movimentos, música e aparelhos.
Contribuições de outras áreas para a Ginástica Rítmica
A Ginástica Rítmica recebeu contribuições de pelo menos quatro
correntes: pedagógica, arte cênica, dança e música (GAIO, 2008). Seus
idealizadores foram responsáveis por sua construção tal como se
conhece na contemporaneidade, com sua riqueza estética, fluência,
harmonia, beleza e complexidade. Gradativamente, ela foi se
estruturando como prática gímnica a serviço da arte, da expressão e da
fluência dos movimentos (POLIELLO; TOLEDO, 2010).
Três nomes se destacam na corrente pedagógica. O suíço
Pestalozzi (1746-1827) defendia a Educação Elementar, a qual valorizava
a naturalidade do desenvolvimento e as potencialidades do indivíduo –
escreveu sobre a educação corporal, defendendo que corpo, espírito e
alma são inseparáveis. Por sua vez, o sueco Ling (1776-1839),
considerado o pai da ginástica com fins estéticos, pedagógicos, medicinal
e militar, criou método fundamentado na anatomia e fisiologia do corpo
humano – valorizava movimentos mecânicos, construídos e combinados
com o objetivo de desenvolver funções vitais do indivíduo. Finalmente,
o austríaco Guts Muts (1759-1839), considerado o criador da Ginástica
Pedagógica, defendia que as crianças deveriam brincar, e não apenas
descansar, executando atividades motoras a fazer parte de sua educação
geral.
Na corrente da arte cênica destacam-se três nomes. Para o
francês Noverre (1727-1810), a alma é a expressão na dança, posto que
é ela quem rege todos os mecanismos da dança. Por sua vez, o francês
Delsarte (1811-1871) analisou os gestos como forma de linguagem estética
– teve suas ideias bastante difundidas e, grande, foi o número de
seguidores. Adepto do movimento bem executado, o suíço Clias (17821854) apregoava a correção de atitudes corporais, apreciando a
execução estética dos movimentos.
Da dança vêm as contribuições da norte-americana Isadora
Duncan (1878-1929), para quem o ritmo e a dança eram formas de
expressão do belo – a beleza era transmitida pelo corpo humano em
significantes movimentos livres. Na mesma linha de concepção, a sueca
Elin Falk (1872-1942), trouxe à superfície os exercícios naturais. Estes
exercícios encontraram na finlandesa Hilma Jalkanem (1889-1964) uma
defensora, a qual propôs a ginástica como um conjunto de movimentos
naturais – todo o corpo envolvido em movimentos estilizados, mas sem
descuidar do que foi planejado. Outra finlandesa, Elli Bjorksten (18701947), passou de movimentos estáticos – movimentos segmentares –
para movimentos considerados belos e femininos, introduzindo na
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Ginástica a expressão da alegria e da vivacidade. Finalmente, o thecohúngaro Von Laban (1879-1958) defendia a plena liberação da alma e
do corpo por meio de gestos expressivos, além de ter reconstruído o
estudo da coreografia em linguagem especial do corpo, espírito e da
alma.
A música contribuiu a partir dos trabalhos do suíço Dalcroze
(1865-1950), que desenvolveu o método de coordenação musical com
movimentos corporais – a euritmia; do alemão Bode (1881-1970), que
colocou a música a serviço do movimento corporal, introduzindo ao
trabalho rítmico com mãos livres a utilização de aparelhos como bastão,
bola e tamborim; de outro alemão, Medau (1890-1974), o qual
considerou o aparelho manual como meio de aperfeiçoar o movimento,
devendo-se abandonar o seu uso quando o movimento atinge alto nível
técnico.
A Trilogia: Movimento, Música e Aparelho
Segundo Gaio (2008, p. 71), não se devem reduzir as
coreografias a composições mecanizadas, mas, ampliá-las à Trilogia da
Ginástica Rítmica, a qual é constituída pelos elementos
corporais/movimento, música e aparelhos que:

Unidos ao belo, ao estético possibilitam ainda transcender o
esporte e por essa transcendência, a GR também continua a ser
considerada como arte: arte do movimento e, como espaço de
liberdade prejudicada pelo espaço de obrigatoriedade devido à
evolução do esporte e das normas.

Ao situar o estudo do movimento humano como um fenômeno
corpóreo-espiritual, Laban (1978), um dos precursores da Ginástica
Rítmica na corrente da dança, explica que existe uma relação intrínseca
entre motivação para o movimento e as funções corporais. Para o autor,
a pessoa precisa compreender e aplicar os princípios gerais de impulso e
funções corporais para alcançar a liberdade e a espontaneidade.
Nesta perspectiva, o que se espera é que haja equilíbrio entre a
realização da mera técnica do movimento – em que os limites e as
possibilidades fisiológicas da ginasta sejam respeitados – e a fluidez
corpóreo-espiritual de gestos expressivos.
A base para a prática da Ginástica Rítmica está no trabalho a
mãos livres e, somente após sua eficiente aprendizagem, deverá ser
introduzido o trabalho com aparelhos. O objetivo será o de combinar
as técnicas do aparelho com as técnicas a mãos livres. Desse modo, nos
movimentos de saltos, giros, equilíbrios, por exemplo, o domínio do
corpo deverá ser de tal maneira que permita a sua execução
simultaneamente ao trabalho com aparelhos, elaborando uma
associação que leva a uma combinação harmoniosa e fluente onde corpo
e aparelho constituam uma unidade (CORDEIRO, 1983).
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O segundo componente da Trilogia da Ginástica Rítmica, a
música, é o ponto de partida na elaboração de uma composição – ela
vitaliza os movimentos específicos da modalidade, unindo elementos
presentes nesta construção. A associação entre a música e a imagem a ser
obtida pela composição gera uma ideia-guia que provoca movimentos.
As entonações e as variações advindas dessa dinâmica sugerem a
utilização de elementos que podem ser tanto estáticos, por exemplo, o
equilíbrio, como explosivos, tais como os saltos e nuances de
movimentos ondulantes e lânguidos (PAOLIELLO; TOLEDO, 2010).
Essa dinâmica favorece e valoriza os conteúdos simbólicos das
mensagens transmitidas pela ginasta, propiciando diálogo entre ela e a
professora. Em conjunto, elas selecionam músicas que provocam reações
positivas no público (GAIO, 2008). Um diálogo que, segundo a
literatura, deve incluir as preocupações com a escolha de ritmos que
respeitem o perfil da ginasta. Neste sentido, Vieira (1982) explica que o
ritmo musical possibilita que a ginasta execute movimentos e realize
interpretações de acordo com sua técnica e sensibilidade (VIEIRA, 1982).
Vale ressaltar que o Código de Pontuação da FIG 2009
normatiza sobre o uso da música nas competições oficiais da
modalidade. Este Código preconiza que vários instrumentos, inclusive a
voz, podem ser utilizados para interpretar a música. Todos os
instrumentos são autorizados na condição que possam exprimir uma
música com as características necessárias ao acompanhamento de um
exercício de Ginástica Rítmica: bem claro e bem definido na sua estrutura
(PAOLIELLO; TOLEDO, 2010).
Por fim, a literatura refere-se ao aparelho como o terceiro
componente da Trilogia da Ginástica Rítmica. Sua utilização, bem como
o uso de técnicas de trabalho a mãos livres, favorece a ginasta executar
movimentos estéticos e criativos. Desse modo, a ginasta aprende a
dominar o seu corpo e os seus movimentos, bem como a melhor utilizar
todos os recursos disponíveis em prol de uma maior expressividade e da
demonstração de seu estilo pessoal (GAIO, 2008).
Cordeiro (1983) lembra que a qualidade estética dos
movimentos deve estar presente não apenas nos movimentos realizados
a mãos livres, mas, também, nas execuções com aparelhos. A autora
adverte que os aparelhos devem ser manipulados corretamente e, nunca,
usados como adorno.
No Código de Pontuação da FIG 2005 consta que uma
composição coreográfica, do início ao fim, contém uma ideia-guia que
se concretiza por meio de um discurso motor unitário. Os movimentos
do corpo e dos aparelhos são utilizados em sua plenitude para compor
este discurso (GAIO, 2008). Dessa maneira, ao interpretar esta unidade,
a ginasta protagoniza o processo de construção da trilogia da Ginástica
Rítmica.
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APARELHOS OFICIAIS DA GINÁSTICA RÍTMICA
Características dos aparelhos oficiais
Corda, arco, bola, maças e fita são aparelhos oficiais que
precisam ter características conforme especificações do Código de
Pontuação da FIG (Quadro 1), os quais possibilitam realizar movimentos
específicos da Ginástica Rítmica (Quadro 2).
Quadro 1 – Características dos aparelhos oficiais da Ginástica Rítmica.
Aparelho oficial
Corda: indicado para o início do
aprendizado da Ginástica Rítmica.
O primeiro movimento que uma
pessoa faz quando pega uma corda
é de querer pular. Esta é sua
característica fundamental.
Arco: técnica bastante difícil em
razão de sua dimensão.

Bola: muito conhecida e utilizada
em muitas brincadeiras, atividade
física ou desportiva, por isso, tornase atrativa e causa grande
motivação.
Maças: de difícil execução, são
utilizados
dois
materiais
simultaneamente.

Características
Material: cânhamo ou fibra sintética leve e flexível.
Comprimento: proporcional à altura da ginasta, com
dois nós, um em cada ponta.
Diâmetro: uniforme, podendo ser reforçado no centro.
Cor: opcional, desde que seja uma cor visível.
Material: madeira ou material sintético leve e flexível.
Diâmetro: entre 80 e 90cm.
Peso: 300g. (mínimo).
Cor: opcional, sendo permitido enfeitar com fitas
laminadas de diversas cores.
Material: borracha ou plástico leve.
Diâmetro: 18 a 20cm.
Peso: 400g (mínimo).
Cor: opcional.

Material: madeira ou material sintético.
Forma: de uma garrafa.
Quantidade: um par a cada ginasta.
Comprimento: 40 a 50cm.
Peso: 150 g. para cada maça (mínimo).
Cor: opcional, podendo ser encapada ou não.
Fita: possui visual bonito por ter a Fita
capacidade de “desenhar” no ar. O Material: fita de cetim ou material semelhante.
importante é participar e utilizar a Comprimento: 6m (categoria adulta), 5m (categoria
criatividade, não só para a juvenil) e 4m (categoria infantil).
realização dos movimentos, como Largura: 4 a 6cm.
também, para a confecção dos Peso: 35g (mínimo).
materiais.
Cor: opcional.
Estilete
Material: madeira, plástico ou fibra de vidro.
Forma: cilíndrica com 1cm de diâmetro (máximo).
Comprimento: 50 a 60cm.
Diâmetro: 10mm (máximo).
Cor: opcional.
Fixação
Material: fio de nylon ou similar com a argola móvel
(pequenas peças de pescaria).
Fontes: Adaptado de Gaio, 2008; Bott, 1986; Laffranchi, 2001; Pereira, 1999.
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Movimentos dos aparelhos oficiais
Quadro 2 - Movimentos característicos dos aparelhos oficiais da
Ginástica Rítmica.
Aparelho oficial
Corda

Movimentos
Balanceios, circunduções, movimentos em oito, rotações, saltitos
e saltos através da corda, escapadas, lançamentos e
recuperações.

Arco

Balanceios, circunduções, rotações ao redor da mão, rotações ao
redor do eixo, rolamento sobre o corpo, rolamento sobre o solo,
passagem por dentro e por cima, lançamentos e recuperações.

Bola

Balanceios, circunduções, movimentos em oito, quicadas ativas,
rolamento sobre o solo, rolamento sobre o corpo, lançamentos e
recuperações.
Impulsos, balanceios, circunduções, pequenos círculos,
molinetes, batidas, rotações, rotação das maças durante o vôo do
aparelho, lançamento de uma maça, lançamento de duas maças
simultâneas em uma mão e recuperações.
Impulsos, balanceios, circunduções, movimentos em oito,
serpentinas, espirais, escapadas, lançamentos e recuperações.

Maças

Fita

Fontes: Adaptado de Gaio, 2008; Bott, 1986; Laffranchi, 2001; Pereira, 1999.

APARELHOS ALTERNATIVOS NA GINÁSTICA RÍTMICA
O uso de aparelhos alternativos na Ginástica Rítmica tem sido
objeto de estudo de diversos autores. Segundo Gaio (2008), os
aparelhos extraoficiais possibilitam criar movimentos voltados
prioritariamente com o desenvolvimento do manejo e das combinações
de movimentos do corpo, aparelhos e música. Desse modo, os
movimentos criados não necessariamente se assemelham aos que são
executados com aparelhos oficiais.
A criação de novos aparelhos que proporcionem manejo por
parte das crianças, com incentivo e orientação do professor, é um dos
princípios propostos por Gaio (2007) em seu objetivo de contribuir para
que a Ginástica Rítmica seja uma modalidade esportiva que favoreça aos
indivíduos vencer seus próprios limites corporais, com prazer, liberdade
e criatividade.
Nesse sentido, Pereira (1999) afirma que é perfeitamente
possível se adaptar e confeccionar aparelhos oficiais com matéria prima
mais barata. Esta alternativa preserva o objetivo que a Ginástica Rítmica
tem de contribuir para o desenvolvimento do esquema corporal e para
aprimorar a motricidade humana. A autora sugere a utilização de
aparelhos alternativos, tais como: lenços, materiais de percussão como
cocos divididos ao meio, pequenos bastões, pandeiros, faixas largas, tiras
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de papel ou plástico, bandeiras e outros, confeccionados de maneira
criativa pelo profissional dessa modalidade.
Esta adaptação e confecção de aparelhos oficiais com matéria
prima alternativa estão presentes na história da Ginástica Rítmica no
Brasil. Recorrendo à literatura sobre o assunto, Santos, Lourenço e Gaio
(2010) relatam que instrumentos do folclore brasileiro, a exemplo de
cascas de coco, triângulo, reco-recos e pandeiros, foram utilizados na
caracterização da Ginástica Rítmica como uma atividade desportiva e
competitiva.
A utilização de aparelhos alternativos favorece, particularmente,
ao aprendizado por parte da ginasta e, de maneira geral, à expansão da
Ginástica Rítmica, conforme se pode depreender das explicações de Gaio
(2007, 2008). Por um lado, estes aparelhos podem ser utilizados como
ferramentas didáticas na iniciação à modalidade ao possibilitar
experiências que contribuem para o aprendizado de movimentos
executados com aparelhos oficiais – um aprendizado que envolve o
lúdico, que é desenvolvido em conexão com os movimentos específicos
da Ginástica Rítmica.
Por outro lado, contribui para ampliar o alcance da Ginástica
Rítmica Popular na medida em que a caracteriza como uma modalidade
simples; aceita nos meios educacionais; favorável a diferentes
experiências de movimento e à criatividade. Sobretudo, seu uso favorece
a expansão da Ginástica Rítmica porque o material utilizado em sua
confecção tem baixo custo, criando condições para a prática da
modalidade pelo povo, principalmente o público infantil.
METODOLOGIA
Pesquisa descritiva, realizada com 20 alunas, idade entre 6 a 13
anos, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede
pública da Educação Básica do Estado do Piauí. Foram observadas 40
aulas, ministradas por uma professora de Ginástica Rítmica no período
de 3 de maio a 28 de junho de 2010. Para isto foi utilizado um Roteiro
de Observação visando identificar: movimentos característicos dos
aparelhos oficiais, realizados com aparelhos alternativos, e possibilidades
de uso destes aparelhos de maneira a contribuir para movimentos dos
aparelhos oficiais de Ginástica Rítmica. Para análise dos dados buscou-se
fazer interpretações a partir dos aspectos do fenômeno estudado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para identificar movimentos característicos dos aparelhos oficiais
realizados com aparelhos alternativos, foram incluídas atividades que
familiarizassem as participantes com o mundo da Ginástica Rítmica e
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com o uso de aparelhos oficiais e aparelhos alternativos.
Criou-se um clima de motivação e interesse, capaz de estabelecer
um diálogo entre professora e participantes, envolvendo aspectos
relacionados à cultura corporal de movimento, ginástica e música. O
objetivo principal foi fazer uma leitura sobre o que elas conheciam a
respeito de Ginástica Rítmica e aproximar-se de suas realidades – tanto
no contexto escolar como extraescolar.
Durante as atividades, algumas crianças comentaram que já
conheciam a Ginástica Rítmica, pois haviam assistido a filmes e a
programas televisivos sobre o assunto. Evidenciaram que aprenderam
muito com os comentários de professores e técnicos durante
apresentações em campeonatos veiculadas na TV.
Nas aulas que se seguiram foram apresentados os aparelhos
oficiais de Ginástica Rítmica às alunas e sugeriu o uso de aparelhos
alternativos na execução de movimentos (ver Quadro 3).
Quadro 3 - Aparelhos Alternativos de Ginástica Rítmica.

Quibano

Porta-prato de fibra de buriti

Bambolê

Peneira
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Bastão grande

Cano de papelão grande

Bastão pequeno

Cano de papelão pequeno

Bola comum

Bola de papel
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Corda (sisal e nylon) e Espaguete

Faixa de tecido

Fita de canudos

Fita de papel crepom

Lata

Lenços

Maracá

Garrafinhas de Boliche
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Bolas de isopor e corda

Maças

Coco (duas bandas)

Garrafas plásticas

Mola maluca

Pandeiro

O Quadro 4 evidencia que a maior presença de aparelhos
alternativos na realização de movimentos característicos dos aparelhos
oficiais foi: balanceio, circundução e lançamento. Estes movimentos são,
também, os mais executados com os aparelhos oficiais. Desse modo,
ficou evidenciado que os aparelhos alternativos atendem às demandas
mais solicitadas pelas ginastas (balanceio, circundução e lançamento) e
que são consentidas pelos aparelhos oficiais.
Os resultados obtidos demonstram que são atuais as experiências
de Ilona Peuker (SANTOS; LOURENÇO, apud GAIO, 2010), a qual
colaborou para o surgimento da Ginástica Rítmica desportiva e
competitiva no Brasil com a utilização de instrumentos do folclore
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brasileiro.
Para experimentar o uso de aparelhos alternativos, em lugar de
aparelhos oficiais, na execução de movimentos da Ginástica Rítmica,
valeu-se do material construído pelas alunas e dos conhecimentos
adquiridos sobre os movimentos da modalidade (Quadro 5).
Os resultados encontrados durante as situações de
aprendizagem observadas foram agrupados em: aparelhos oficiais,
aparelhos alternativos e movimentos característicos (Quadro 6), o que
possibilitou visualizar grupos de aparelhos alternativos correspondentes
a cada tipo de aparelho oficial. As quantidades de utilizações de
aparelhos alternativos, apresentadas no Quadro 6, tanto no geral como
em cada tipo de aparelho oficial, evidenciam que existem muitas
possibilidades de realizar movimentos característicos dos aparelhos
oficiais com aparelhos alternativos. (Quadro 7).
Ficou evidente, também, que o uso de aparelhos alternativos
contribui para ampliar a capacidade de criar. A participação das alunas,
nas aulas observadas, na confecção de materiais alternativos utilizando
recursos do artesanato local, parece ter estimulado o desejo de continuar
descobrindo oportunidades de utilização de aparelhos alternativos.
Além de ampliar a capacidade criativa, a confecção participativa
de novos aparelhos confirmou Gaio (2007) para quem, iniciativas desse
tipo contribuem para que a Ginástica Rítmica se torne uma modalidade
esportiva favorável para que as ginastas vençam seus próprios limites
corporais, com prazer, liberdade e criatividade.
Quadro 4 – Movimentos dos aparelhos oficiais executados com
aparelhos alternativos.

Pequenos círculos

Movimento em oito

X

Bola de papel

X X X

X

Bolas de isopor e corda

X X

Cano de papelão
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X
X X

X

X X
X X
X

Espirais

X X X X X X

Lançamento

Bola comum

Molinete

X

Serpentinas

X X

Batida

Bastão grande e pequeno

Equilíbrio

X X

Rotação

X X X

Rolamento

Bambolê

Quique

APARELHOS ALTERNATIVOS

Balanceio

Circundução

MOVIMENTOS CARACTERÍSTICOS DOS
APARELHOS OFICIAIS

X
X
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Coco

X X

X

Corda (sisal e nylon)

X X X

X

X

Espaguete de plástico

X X X

X

X

Espanador

X X

Faixa de tecido

X X X

Fita de canudos

X X X

X X X

Fita de papel crepom

X X X

X X X

Garrafa plástica

X X

Lata
Lenços

X

X

X

X X

X

X X X

X

X

X

X
X X X

Maracá
Mola de plástico

X X X

X

Pandeiro

X X

Peneira

X X X

X X

X

Porta-prato

X X X

X X

X

Quibano

X X X

X X

Taco de madeira

X
X

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 5 - Confecção de Aparelhos Alternativos.

154

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

Quadro 6 - Uso de aparelhos alternativos na Ginástica Rítmica.
Aparelhos
Oficiais

Aparelhos Alternativos
Corda de sisal e de

nylon

Corda

Arco

Bola

Maças

Fita

Espaguete de plástico
Mola de plástico
Bambolê
Peneira
Porta-prato de fibra de
buriti
Quibano
Bola comum
Bola de papel
Bastão grande e
pequeno
Cano de papelão
Latas
Bastão pequeno
Bolas de isopor e corda
Coco com duas bandas
Espanador
Garrafa plástica
Pandeiro
Taco de madeira
Faixa de tecido larga
Fita de papel crepom
Fita de pedacinhos de
canudos
Lenços quadrados

Fonte: Elaboração própria.
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Movimentos característicos
dos aparelhos oficiais
Balanceio
Circundução
Movimento em oito
Rotação
Lançamento
Balanceio
Circundução
Movimento em oito
Rotação
Lançamento
Balanceio
Circundução
Quique
Rotação
Lançamento
Batida
Balanceio
Circundução
Pequenos círculos
Molinete
Lançamento
Balanceio
Circundução
Movimentos em oito
Espirais
Serpentinas
Lançamento
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Quadro 7 - Movimentos com aparelhos alternativos.

Fonte: Elaboração própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Os aparelhos alternativos atendem às necessidades mais
prementes das ginastas, em termos de movimentos (balanceio,
circundução e lançamento). Existem muitas possibilidades de realizar
movimentos característicos dos aparelhos oficiais com aparelhos
alternativos, com criatividade. Diante desse cenário, sugerimos que os
aparelhos alternativos sejam utilizados amplamente na iniciação de
ginastas com a finalidade de realizar cursos de formação docente para
professores de Educação Física e Ginástica Rítmica, visando facilitar que
os mesmos desenvolvam novos aparelhos alternativos; aproveitar os
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aparelhos alternativos para realizar atividades recreativas na escola;
realizar apresentações de Ginástica Rítmica, interescolares, para
identificar talentos para a Ginástica Rítmica no ambiente escolar.
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CAPÍTULO 11
LUTAS: PRÁTICA EDUCATIVA E DE RENDIMENTO
Danys Marques Maia Queiroz
Yúla Pires da Silveira Fontenele de Meneses
Conceitos e definições
O que é lutar? Quando começamos a lutar? O que é preciso para
lutar? Estas e outras perguntas surgem sempre quando vou falar sobre o
tema, pois muitas pessoas não sabem o que é ou tem um conceito
errôneo do assunto, sem falar nas distorções promovidas pela história e
pela mídia, cada um contando a sua experiência, suas vivências.
Encontramos alguns significados para o substantivo luta. Vamos
exemplificar dois: O significado de luta no dicionário é:

“Luta é um substantivo feminino que significa combate de dois
atletas, corpo a corpo, e sem armas. De um modo geral, ação de
combater, com armas ou sem elas. È um esforço feito por duas
pessoas, duas facções, dois povos para vencer um ao outro: entrar
em luta com alguém; lutas políticas, religiosas”.
“É ação de duas forças que agem em sentido contrário: a luta do
dever contra a paixão”
“Existe também a luta pela vida, fato biológico, observado por
Darwin, que consiste na luta direta entre espécies e, sobretudo, a
luta pelo espaço, pela adaptação ao meio, pela sobrevivência”.
https://www.dicio.com.br/luta/.

Dentro destes conceitos observa-se lutas em várias concepções e
não apenas dos esportes ou das guerras.
Um pouco de história
Começamos cedo a lutar, a raça humana começou a lutar
inicialmente para a sua preservação, e a primeira técnica foi a evasiva,
ou seja, correr. Corrida foi a primeira forma de se desvencilhar de um
ataque, mais tarde chamado por muitos como estratégia; a busca de um
melhor momento ou uma situação mais favorável. Esta luta que
começou como sobrevivência contra os animais, logo seria de confronto
com os próprios seres humanos, aprendendo a usar aquilo que tivesse à
mão: paus e pedras dentre outros instrumentos.
O aprimorando veio com o tempo, lanças, flechas, fundas,
depois da pólvora então: revolver, pistola, espingarda, rifle, fuzil,
canhão, míssil, etc.
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“Quanto maior a arma, mais covarde o que a usa”. Quanto mais
longe do adversário melhor.
Outro ponto importante foi a observação de como os animais
se confrontavam. Foi desta observação que surgiram as diversas formas
de luta, sempre adaptada ao biótipo de cada povo, como por exemplo:
os orientais, pequenos e ágeis criaram lutas onde prevalece a velocidade.
Já os ocidentais com características diferentes e maiores, criaram lutas a
prevalência na força um exemplo é esgrima na Europa medieval, com
espada era extremamente pesada, chegavam a pesar 7 kg, já a esgrima
japonesa, as katana, espada japonesa não chegavam a 0,5 kg. Quanto
aos implementos, armas ou escudos, a espada japonesa é leve e a técnica
de uso são as duas mãos. Já os anglo saxões usam uma espada pesada
pois são favorecidos com a força. A armadura oriental é de madeira, a
ocidental de ferro. A história nos mostra que sempre, desde os
primórdios, com a necessidade de se estabelecer em um local fosse
comunidade, aldeia ou cidade, com a evolução e o crescimento
populacional se fazia necessário conquistar territórios. Surgiram os
“exércitos”, ou seja, grupo de homens prontos para o combate com
outros grupos ou outras nações com o objetivo de expulsa-los de terras
ou exterminá-los.
Assim, toda nação criou sua forma de lutar, explorando a
geografia territorial e o biótipo de seus cidadãos, sem falar em suas
crenças religiosas que limitavam as ações dos lutadores; mas lutar sempre
esteve presente na história da humanidade.
As lutas foram as armas de libertação e dos domínios para todos
os povos, e a partir de então veio o nome de arte marcial, arte da guerra
para as lutas corporais. Termo que pode ser sem sentido para os nossos
dias, já que as lutas se modificaram e as conquistas entre nações mais
ainda, mas continua-se a lutar.
Mesmos nos tempos de paz os povos lutavam, pois também
estava no repertório da “diversão” ou ainda adoração a deuses. Surgiram
os jogos e disputas, que são na realidade o berço dos esportes de
confronto na atualidade, esgrima, luta Greco romana, pugilato, o boxe
e algumas outras formas de disputas: jogos, desafios e duelos. O homem
sempre quis se afirmar através das lutas, provar ser melhor lutador, ou
que a sua forma de lutar fosse superior a dos demais. Isso continua até
hoje, alguns de forma esportiva com regras e apenas com os seus iguais;
outros com qualquer outra luta com um mínimo de regras, onde
prevalecem o espetáculo e a violência, infelizmente.
As disputas e jogos na antiguidade foram realizados por vários
povos. Há achados arqueológicos que demonstram que os egípcios
tinham uma tremenda organização de jogos e lutas, inclusive a figura do
árbitro. Outro aspecto interessante que se percebe desde os primórdios
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é a ética esportiva e criação de regras claras, onde quem as quebrasse
seria punido exemplarmente, algumas vezes com a própria vida.

Fonte: http://www.fascinioegito.sh06.com/esportes.htm

Mas se observarmos atentamente, todas as lutas têm o mesmo
propósito: o menor ou o melhor dominar o maior; e para isto acontecer,
deve-se observar um princípio que é comum a todas as lutas, o
inconsciente coletivo. Todos os povos usaram o mesmo princípio,
independente de época ou lugar, tanto faz Japão ou Brasil, as lutas
criadas têm o princípio da economia de energia - Princípio da Máxima
Eficiência (Seiryoku Zen’Yo)).
O que seria o Princípio na prática?
Duas palavras japonesas, que provocaram muita confusão de
entendimento para muitos foi: JU (suave, flexível, ceder...) JUTSU
(técnica, arte), que na prática se traduz como a arte não resistência.
Explicando: Quando alguém te empurrar, não resista. Ceda! Caso ele te
puxe, não dispute força! Empurre. Sempre usar a força dele contra ele
mesmo. Através deste princípio foram criadas todas as lutas, a base
principal é a esquiva, e usar a força do adversário.
Observe as técnicas do Aikidô: você sabia que não existe ataque
no Aikidô, somente contra-ataque, ou seja, é uma luta de reação. As
lutas foram criadas para a defesa, a sociedade é que deturpou o sentido
delas e ainda hoje, principalmente a mídia continua com a deturpação,
fazendo propaganda da violência e não de seus princípios.
A outra base para criação das lutas foram as qualidades físicas,
hoje mais conhecidas como capacidades motoras, e o biótipo do povo
que a criou. Pensando desta forma, as lutas podem desenvolver as
capacidades físicas que mais são exigidas em sua prática.
As lutas evoluíram bastante e uma das pessoas que mais
contribuíram na história, foi Jigoro Kano, o criador do judô, que, como
não era lutador e sim um professor, adaptou o sistema de lutas, com
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base no Ju Jutsu japonês, tendo como base principal a formação do
cidadão, não mais o guerreiro, e nesta mesma mentalidade vieram as
demais lutas orientais: karatê-dô, Aikidô, Taekwondô.
Muitos se perguntam: por que todas terminam em Dô? Dô é o
caminho a ser percorrido, as lutas orientareis perderam o aspecto marcial
e ganharam o aspecto filosófico e desportivo.
O maior salto está sendo dado na prática das artes marciais é na
metodologia de ensino das lutas, sem esquecer os seus princípios
filosóficos, mas respeitando os princípios da individualidade biológica,
incorporando o lúdico como estratégia de ensino. Neste sentido, apesar
da proteção das lutas junto as leis nacionais, caracterizadas como arte e
cultura e por isso sua prática podendo ser orientada por pessoas sem
formação superior, somente com grau de instrução técnico, a sociedade
vem cobrando mais formação e preparação que supera a técnica e exige
a formação complementar de base. Muitos dos profissionais de lutas
estão se formando em educação física e deixando de lado as tradições
de ensino, que tinha muito mais de imitação do seu Sensei – professor
orientador de uma única luta, sem qualquer base pedagógica, filosófica,
antropológica ou conhecimento biológico e anatômico das estruturas e
do desenvolvimento humano. Esta mudança está revolucionando nas
escolas e academias de ginástica de todo o Brasil, já que a cada dia que
passa as crianças iniciam mais cedo a prática das lutas, principalmente o
judô, que é o esporte de luta mais praticado nas escolas.
A educação física é uma disciplina complexa que deve, ao
mesmo tempo, trabalhar as suas próprias especificidades e se interrelacionar com os outros componentes curriculares. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento oficial do
Ministério da Educação, a Educação Física na escola deve ser constituída
de três blocos:
Jogos, Ginásticas, Esportes e Lutas Atividades rítmicas e expressivas
Conhecimentos sobre o corpo
Segundo o documento, essas três partes são relacionadas entre
si e podem ou não ser trabalhadas em uma mesma aula.
O primeiro bloco, “jogos, ginásticas, esportes e lutas”,
compreende atividades como ginástica artística, ginástica rítmica,
voleibol, basquetebol, salto em altura, natação, capoeira e judô. O
segundo bloco abrange atividades relacionadas à expressão corporal,
como a dança, por exemplo. Já o terceiro bloco propõe ensinar ao aluno
conceitos básicos sobre o próprio corpo, que se estendem desde a noção
estrutural anatômica, até a reflexão sobre como as diferentes culturas
lidam com esse instrumento. (RONDINELLI, 2013).
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O ensino das lutas vem se modificando; nas academias a busca
por desempenho, e nas escolas pela formação através do componente
luta, não necessariamente uma luta sistemática. Nas academias de
ginástica do Brasil as pessoas estão buscando as capacidades motoras
trabalhadas nas lutas; já nas escolas, brincadeiras que desenvolvam as
qualidades físicas ou os sistemas das lutas.
Para ficar mais claro, vamos exemplificar: quando o aluno brinca
de espelho, brincadeira em que o colega tem que acompanhar a
mobilidade do colega, indo na mesma direção e se deslocando junto
com ele, ou seja, refletir os mesmos movimentos treinando o
posicionamento da luta, “marcando” o adversário, não deixando se
distanciar, não dá as costa e treinando a velocidade de reação da
acuidade visual e agilidade. Em outra brincadeira, mais específica para
iniciação ao judô: pegar o rabo, onde cada aluno colocará um “rabo”
(um pedaço de papel usado enrolado e enganchado na roupa atrás do
corpo). O objetivo é tirar o rabo do adversário. Na dinâmica da
brincadeira os dois terão que executar ataque e defesa, pois tenho que
pegar o rabo do adversário e proteger o seu. Mais uma vez ele está
aprendendo o posicionamento em relação ao adversário e treinando a
agilidade e velocidade de reação além de acuidade visual.
A preparação física visa o desenvolvimento das capacidades
motoras principais: força, velocidade, resistência, flexibilidade,
coordenação, equilíbrio, etc. Esta preparação poderá ser desenvolvida
sob dois aspectos: 1) Preparação física geral e 2) Preparação física
especial. Na preparação geral o objetivo é desenvolver o potencial do
indivíduo no conjunto das qualidades físicas de base (trabalho
generalizado). Na especial visa-se desenvolver as qualidades físicas
particulares, específicas do esporte praticado. Na prática, essa parte é
chamada de condicionamento físico. (DANTAS, 2014).
Como distinguir corretamente o que é capacidade física e quais são:
Capacidades Físicas são definidas como todo atributo físico
treinável em um organismo humano. Alguns exemplos:
 Agilidade: Capacidade de executar movimentos rápidos, alta
velocidade, com mudança de direção exigindo boa coordenação.
 Flexibilidade: Capacidade de realizar movimentos com amplitude
articular apropriada a cada esporte ou gesto desportivo, dentre dos
limites morfológicos da articulação. Sem o risco de provocar lesão.
 Força: Capacidade de exercer tensão contra uma resistência, que
ocorre por meio de ações musculares.
 Força Isotônica (Dinâmica) – É o tipo de força que envolve os
músculos dos membros em movimento ou suportando o peso do
próprio corpo em movimentos repetidos. É de moderada a alta
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intensidade de carga e alta velocidade de movimento com um número
de repetições em torno de 10 repetições.
 Força Isométrica (Estática) – É o tipo de força que explica o fato de
haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em
forma de movimento.
 Força Explosiva (Potência) – É a habilidade de exercer o máximo de
energia em um ato explosivo. Definida fisicamente pela fórmula:
Potência = Força dinâmica x Velocidade de movimento.
 Resistência: Capacidade de sustentar uma dada carga de atividade
por um longo tempo sem fadiga.
 Resistência Aeróbica: Permite manter por um determinado período
de tempo, um esforço em que o consumo de O 2 equilibra-se com a sua
absorção - steady state, sendo os esforços de fraca ou média intensidade.
Superior a 1 minuto.
 Resistência Anaeróbica: Permite manter por um determinado
período de tempo, um esforço onde o consumo de O 2 é superior a sua
absorção, acarretando um débito de O2 e que somente será
recompensado em repouso, sendo os esforços de grande intensidade.
Poderá ser ainda classificada em Anaeróbica Lática quando a intensidade
de esforço, de alta intensidade. A energia para o esforço é proveniente
da Glicogenólise, nesse mecanismo o ATP é ressintetizado pelo
glicogênio e resulta em formação de lactato como limitante na
continuidade do exercício físico. E será classificada como atividade
Anaeróbica Alática quando o esforço for de muito alta intensidade e
curta duração (alguns segundos) sendo a energia disponibilizada pelo
mecanismo fosfocreatina ou ATP-CP, disponível imediatamente nos
músculos.
 Resistência Muscular Localizada: É a capacidade de resistência de um
músculo ou grupo muscular em suportar uma atividade de força de
moderada intensidade por um período longo, mais de 13 repetições, em
velocidade moderada de execução controlada de um movimento
repetitivo.
Analisando a prática de lutas
Cada luta possui suas qualidades físicas mais específicas definidas
sob a ótica do momento de prática, propriamente dita. Nas academias
muitas pessoas, principalmente mulheres estão em busca, não somente
de defesa pessoal, mas também de performance física, pois a prática de
lutas pode proporcionar. Dentre as mais procuradas, devido ao grande
número de celebridades televisivas se apresentarem como praticante e
colocando as vantagens estéticas resultante de sua prática, o Muay Thai
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ou Boxe Tailandês está em primeiro lugar; é originário da Tailândia onde
é considerada como esporte nacional.
É conhecida como a “Arte das Oito Armas”, pois faz uso
combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Os golpes de
combate são aplicados em pé, a longa, média ou curta distância. São
também características as manobras de clinch, que são usadas para criar
golpes de joelho e de cotovelo, ou para lançar o seu adversário para o
chão. Através de uma prática contínua, a parte técnica do Muay Thai
tem um treinamento físico que desenvolve paralelamente força
dinâmica, força explosiva de membros superiores e inferiores, equilíbrio,
velocidade de membros superiores e inferiores, agilidade, flexibilidade,
resistência anaeróbia.
Já na prática do Judô são desenvolvidas outras qualidades físicas
de acordo com o grau de exigência da ação: um uchi komi, entradas de
projeção, dependendo do número de repetições, que normalmente é
alto, será requisitada a resistência aeróbia, mas se fizer um número
inferior a vinte repetições, consequentemente a velocidade será maior e
a via energética passa a ser de resistência anaeróbia, correspondendo a
aumento de intensidade e diminuirei o tempo de execução.
Durante a luta, no judô, o praticante usa para cada ataque ou
contra-ataque velocidade de reação da acuidade visual; cada ação ou
resposta requer força explosiva seguida de força isométrica da
musculatura que faz a imobilização e a de apreensão das mãos (Flexor
radial do carpo; Flexor superficial dos dedos; Palmar longo e Flexor
ulnar do carpo).
Se analisar o tempo da luta que será de quatro minutos,
excetuando o tempo morto, estre a ordem de parar (Mate) e a ordem
de continuar (hajime), que normalmente dura em torno de 20 segundos,
ter-se-á uma prática anaeróbia lática, mas como o tempo de luta ficará
muito mais do que quatro minutos haverá uma grande necessidade de
treinamento da resistência aeróbia para poder melhorar a capacidade de
recuperação.
Podemos também analisar por fundamentos técnicos utilizados
nas principais lutas praticadas no Brasil, cada luta tem seus fundamentos
específicos que são desenvolvidas várias habilidades e valências físicas:
Quando pratico as projeções, que são utilizadas em Judô, Kung
Fu, Capoeira, Luta Greco Romana e Jiu Jtsu, utilizo as seguintes valências
físicas:
 Velocidade de reação, acuidade visual, deslocamentos e movimento
dos membros superiores e inferiores;
Quando pratico as Imobilizações, que são utilizadas em Judô, Luta Greco
Romana e Jiu Jtsu, utilizo as seguintes valências físicas:
 Força dinâmica e estática; movimento dos membros superiores e
inferiores; Coordenação motora; Equilíbrio estático e dinâmico;
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Flexibilidade; Resistência muscular, aeróbica e anaeróbica; Agilidade e
descontração diferencial.
Quando pratico as Chaves de articulações e estrangulamentos ,
que são utilizadas em Judô, Aikidô kung fu, Huka huka, Luta marajoara
e Jiu Jtsu, utilizo as seguintes valências físicas:
 Força Dinâmica e Explosiva; Velocidade de Deslocamentos e de
Membros Superiores e Inferiores; Equilíbrio Estático e Dinâmico;
Coordenação Motora; Flexibilidade; Resistência Muscular, Aeróbica e
Anaeróbica; Agilidade e Descontração Diferencial.
Quando pratico as técnicas de traumatismos (Socos, chutes, cotoveladas,
Joelhadas) que são utilizadas em Capoeira, Karatê Dô, Taekwon Dô,
Muay Thai, Kung Fu, Boxe..., utilizo as seguintes valências físicas:
 Força Dinâmica, estática e Explosiva; Velocidade de Deslocamentos
e de Membros Superiores e Inferiores; Equilíbrio Estático, Dinâmico e
recuperado; Coordenação Motora; Flexibilidade; Resistência Muscular,
Aeróbica e Anaeróbica; Agilidade e Descontração Diferencial.
O Judô aplicado a educação física escolar possui parâmetros de
desenvolvimento sócio, afetivo, cognitivo, motor e disciplinar muito
forte. A família Queiroz no Piauí, com os professores Abdias Queiroz,
Carlson Queiroz, Hélio Queiroz, Robson Queiroz, Tomaz Benvindo
Neto, Ubirajara Queiroz, Danys Queiroz, Antônio Joaquim de lima
Neto, Samuel Queiroz e Abdias Queiros Filho, possui 40 anos
distribuídos entre dezenas de escolas, públicas e privadas além dos
Projetos Sociais.
Um pouco de nossa história
A família Queiroz começou seus trabalhos em 9 de outubro de
1972, quando chegou ao Piauí o Professor Abdias vindo de Fortaleza na
antiga rodoviária de Teresina na Praça Saraiva chegando de Expresso de
luxo (empresa de ônibus), com a missão de implantar Defesa pessoal na
Polícia Militar do Piauí, com o objetivo de evitar a violência por parte
dos policiais, ensinando-lhes a dominar, e não a agredir, ou a atirar de
forma precipitada.
No início do ano seguinte veio a família, esposa e nove filhos,
em 1976 nasceu seu o último membro, que foi também a única mulher,
com o nome de Yassodhara Queiroz. Agora com a família e morando
no bairro vermelha, resolveu iniciar o ensino do judô para a sociedade,
montando um Dojô, sala de aula do judô, no quintal da residência,
mudando-se para a Rua David Caldas, 745, Bairro Cajueiro, nesse local
com um espaço maior e melhor localização, a sociedade começou a ver
o que era o judô e suas vantagens educacional.
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Em 1979 surgiu a primeira proposta de ensinar nas escolas, entre
elas: Colégio das irmãs, Cari Pinóquio, Gurilândia, hoje Santa Marcelina,
Escolinha Dom Bosco, dentre outras. Primeira luta a ser ensinada e
fortalecida a sua prática nas escolas em nosso Estado. Esse passo deu ao
judô do Piauí uma característica bem diferente dos demais estados do
Brasil, que normalmente surgiram e se fortaleceram nas academias.
Esta experiência nos mostrou o poder que a luta tem de
influenciar e preparar melhor as crianças para a vida, dando-lhes
maturidade, hoje as chamadas habilidades sociais, sempre colocando a
luta como ferramenta de desenvolvimento humano; neste aspecto o
Piauí se coaduna com o histórico do judô japonês, que também se iniciou
na escola.
Hoje a nossa linha de atuação continua na escola, mas ganhamos
um novo espaço de atuação que são os projetos sociais, como listados
abaixo:

A ser implantado
em: Altos, José de
Freitas,
Francisco
Ayres e Regeneração

167

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

O Judô aplicado a educação física escolar possui parâmetros de
desenvolvimento sócio, afetivo, cognitivo, motor e disciplinar muito
forte. A família Queiroz no Piauí, com os professores: Abdias Queiroz,
Carlson Queiroz, Hélio Queiroz, Robson Queiroz, Tomaz Benvindo
Neto, Ubirajara Queiroz, Danys Queiroz, Antônio Joaquim de lima
Neto, Samuel Queiroz e Abdias Queiros Filho, há 40 anos trabalham em
projetos entre dezenas de escolas, públicas e privadas além dos Projetos
Sociais no Piauí. Vale ressaltar que no início não havia onde comprar
judogui, os mesmos eram confeccionados pela D. Girlene Queiroz,
esposa do Prof. Abdias, que sem ela nada dessa história seria possível,
sempre nos bastidores e nunca nos holofotes.
Podemos citar como uma das maiores obras da Família Queiroz,
a fundação da Federação Piauiense de Judô e da Federação Piauiense de
Jiu Jitsu. Em destaque o papel do professor Carlson Queiroz. Hoje
podemos destacar o papel do Abdias Queiroz (8Dan) Abdias Queiroz
Filho (6Dan) como Vice-presidente da federação e professor de vários
colégios de Teresina e coordenador do projeto AJQ SOCIAL, locais
supracitados. Outro destaque é Danys Queiroz (7 Dan), Árbitro da
Federação Internacional de Judô e Vice-presidente da Confederação
Brasileira de Judô.
O que esperar de uma sequência pedagógica desenvolvida desde as
primeiras séries escolares:
Toda luta a ser praticada desenvolverá várias qualidades físicas,
melhorando a aptidão e saúde dos praticantes. O mais importante é a
escolha por uma prática que haja identificação pessoal, mas sem esquecer
que para atingir seus objetivos, o importante é que a luta que seja
ensinada por um profissional qualificado e habilitado, ser um profissional
de educação física. Já dizia Jigoro Kano “para ser um professor de judô
por excelência é necessário que o mesmo seja formado pelo kodokan,
escola por ele fundada, e pelo departamento de educação física do
Gakushuin, atual universidade de Tóquio/Japão, isso foi dito em 1928,
mas que continua valendo para hoje.
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supervisionado e dispositivos midiáticos.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/7829369714568555

Janete de Páscoa Rodrigues - CREF 000018-G/PI
Possui graduação em Licenciatura plena em Educação Física pela
Universidade Federal do Piauí (1992), mestrado em Ciências da
Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001) e
doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - UNISINOS (2006). Atualmente é professora Associada
da Universidade Federal do Piauí, é chefe do Departamento de Educação
física da UFPI. Tem experiência nas áreas de Educação Física e da
Comunicação (processos midiáticos), com ênfase em Educação Física,
atuando principalmente nos seguintes temas: Produção e recepção de
sentidos midiáticos, dança escolar, ginástica escolar e desenvolve
pesquisas na área da Educação Física escolar.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/3105000182702070
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SOBRE OS AUTORES
Ahécio Kleber Araújo Brito - CREF 000070-G/PI
Possui Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela
Universidade Federal do Piauí (1988), Especialização em Ciências dos
Esportes - UNIFEC São Caetano do Sul SP (1994) Mestrado em Educação
pela Universidade Federal do Piauí (2000) e Doutorado em Educação
Física pela Universidade Católica de Brasília (2012). Atualmente é
Coordenador do Curso Lato Sensu: Especialização em Atividade Física e
Saúde e professor efetivo da Universidade Federal do Piauí. É
Professor/Pesquisador do Grupo de Pesquisa: Núcleo de Estudos em
Escolares. Tem experiência na área de Educação Física Escolar, com
ênfase em Atividade Física e Saúde em Escolares, atua principalmente nos
temas: educação física escolar, atividade física e saúde, desporto escolar,
nutrição e biomecânica.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/1980125708032673
Ana Lourdes de Freitas Santos – CREF 002690-G/PI
Técnica em Ginástica Rítmica – Equipe Integrada, é Especialista em
Ginástica Rítmica – Universidade Norte do Paraná – UNOPAR.
Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física - Escola Superior
de Educação Física do Estado de Pernambuco e Vice-Presidente da
Federação de Ginástica do Piauí (FEGINPI) ciclo olímpico 2013-2016.
Danys Marques Maia Queiroz - CREF 000179-G/PI
Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí
(1991). Pós-graduação em Saúde Pública pela UNAERP (Universidade de
Ribeirão Preto), Mestrando em Engenharia Biomédica na universidade
Brasil. Atualmente é Professor da disciplina Musculação e Personal
Training do Centro Universitário UNINOVAFAPI, disciplina de
Cinesiologia humana do Centro Universitário UNINOVAFAPI, disciplina
de Saúde Pública do Centro Universitário UNINOVAFAPI, professor de
educação física - Secretaria Municipal de Educação e Saúde, estatutário SEDUC/PI e professor do Instituto de Ensino Superior Múltiplo. Tem
experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação física.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/6709293192859471
Edvaldo Cesar da Silva Oliveira - CREF 000632-G/PI
Possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal
do Piauí (1996) e graduação em Licenciatura em Educação Física pela
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Universidade Federal do Piauí (1999), Especialista em Docência do
Ensino Superior pela Faculdade Santo Agostinho com ênfase em
currículo, Mestre em Educação Física e Saúde pela Universidade Católica
de Brasília - DF com ênfase em políticas públicas de esporte e lazer,
doutor em Educação Física e Saúde pela Universidade Católica de
Brasília- UCB com ênfase em apropriação de espaços de lazer pelos
movimentos sociais para comunidade negra. Atualmente é professor do
Instituto Federal do Piauí campus Angical-IFPI. Tem experiência na área
de História, com ênfase em história da Educação física, história medieval
atuando principalmente nos seguintes temas: orientação de tcc, história,
orientação de monografia em especialização, formação, metodologia de
ensino, dança e sociologia do esporte.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/0097595277903070
Eliene Andrade Soares - CREF 000602-G/PI
Especialização em Docência do Ensino superior (2017); Especialista em
Educação Física Escolar (2005); Especialista em Fisiologia do Exercício e
grupos especiais (2008). Graduada em Licenciatura Plena em Educação
Física (2004) pela Universidade Estadual do Piauí. Atualmente
professora do Curso de Licenciatura em Educação Física do Instituto de
Ensino Superior Múltiplo - IESM e professora temporária do curso de
Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual do
Piauí (2015), atuando principalmente nos seguintes temas: Educação
Física escolar, Educação Infantil, Psicomotricidade, Recreação e Lazer,
estágios supervisionados e práticas pedagógicas.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/1487924470609179
Francisco Elismar da Silva Júnior - CREF 004564-G/PI
Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí –
UFPI. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em
Dança, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino médio,
educação, corpo e imagem corporal. É coreógrafo e membro do Grupo
de Dança Afoxá.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/7541401892113044
Galba Coêlho Carmo - CREF 000016-G/PI
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal
do Piauí (1985) e graduação em Licenciatura Plena em Educação Física
pela Universidade Federal do Piauí (1980). Atualmente é Secretário
executivo da SEMEL da Prefeitura Municipal de Teresina, Coordenador
do curso de educação física do Instituto de Ensino Superior Múltiplo,
Professor assistente da Universidade Estadual do Piauí e Secretário
municipal de esportes e lazer da Prefeitura Municipal de Teresina. Tem
experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física.
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Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/5160622069752070
Gerardo Campelo Lima Filho - CREF 000855-G/PI
Professor da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, Professor da Rede
Municipal de Ensino de Teresina-PI e Professor do Instituto de Ensino
Superior Múltiplo - IESM. Possui experiências nas áreas de Educação
Física Escolar, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação,
jogos, aprendizagem motora, desenvolvimento motor, Ensino infantil,
esportes. Experiências em organização de eventos esportivos, concursos
públicos, testes de aptidão física e Orientação em trabalhos de conclusão
de cursos.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/4205289704782288
Ivaldo Coêlho Carmo - CREF 000243-G/PI
Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal do Piauí
(1985); Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela
Universidade Federal do Piauí (1982); Especialista em Educação Infantil
pela Universidade Estadual do Ceara (1995); Especialista em Nutrição
para o Fitness e para o Treinamento Desportivo na Universidade
Estadual do Piauí (2008); Mestrado em Ciências da Saúde pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2010). Atualmente é
Professor e Coordenador do Curso de Educação Física do Instituto de
Ensino Superior Múltiplo; Professor titular e Coordenador do Curso de
Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade Estadual do Piauí.
Experiência em Educação Física, com ênfase em Educação Física, atuando
principalmente nos seguintes temas: Biomecânica, Medidas e avaliações,
Atividade física, Flexibilidade, Condicionamento físico, Somatotipo,
Avaliação postural e Musculação, Marcadores de estresse Oxidativo.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/4932351196057193
Jeremias Gomes da Silva
Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí –
UFPI.
José Carlos de Sousa – CREF 000635-G/PI
Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo- FEUSP, (2018), Mestre em Educação (UFPI) (2010),
Especialização em Educação Física Escolar (UFPI) (2002), Especialização
em Administração Educacional (UECE) (1994), Especialização em Ensino
de Biologia (UFPI (2006) possui graduação em Licenciatura Plena Em
Educação Física pela Universidade Federal do Piauí (1992) Licenciatura
plena em Biologia (2005). Atualmente é professor Adjunto I da
Universidade Estadual do Piauí, no Curso de Educação Física, atuando
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nas disciplinas, Didática, Fundamentos Históricos da Educação Física,
Natação, Metodologia do Ensino da Educação Física e Trabalho de
Conclusão de Curso TCC, Tem experiência na área de Educação e
Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, Educação,
Esportes, Motricidade Humana , atuando principalmente nos seguintes
temas: Educação, História e Historiografia da Educação Física, Ciência
do movimento humano, Esportes, Educação, História da Educação
Física. É membro efetivo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte CBCE, Membro do Comitê Científico do GTT - Escola do CBCE. Membro
do grupo de pesquisa Educação, Estado e Sociedade da Faculdade de
Educação da USP. Avaliador Guia do Estudante Editora abril. Avaliador
INEP/MEC, Delegado Adjunto da Federação Internacional de Educação
Física - FIEP-PIAUÍ. Atualmente coordenador do curso de educação física
do PARFOR na Universidade Estadual do Piauí - UESPI. Link do Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9580939358897366
José Carlos dos Santos
Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Triângulo
Mineiro. Licenciado em Educação Pela Universidade Federal do Piauí.
Técnico em Arte Dramática pela Escola de Teatro Gomes Campos –
Piauí. Professor de Educação Física no Centro Socioeducativo de
Uberaba – MG. Pesquisador Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Corporeidade e Pedagogia do Movimento – NUCORPO. Professor
colaborador no curso de Bacharelado em Educação Física da UFTM.
Professor na Especialização em Educação Infantil da Universidade de
Uberaba - UNIUBE.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/2034854800896285
Luís Herbert de Sá Sousa
Possui graduação em Educação Física pela Universidade CEUMA (2010).
Experiência na área da Educação e Saúde, com ênfase em Educação Física
Escolar. Especialização Lato Sensu em Atividade Física e Saúde pela
Universidade Federal do Piauí - UFPI (2018). Professor efetivo (2011 –
atual) da Secretária Estadual de Educação - SEDUC-MA.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/1560373196459551
Marconi Pereira Lima - CREF 002834-G/PI
Possui graduação em EDUCAÇÃO FÍSICA pela UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PIAUÍ (2006). Especialista em Docência do Ensino
Superior, * Atualmente é professor da escola DOM BOSCO como
professor de Dança e Recreação. * Professor e Coordenador do CURSO
TÉCNICO DE DANÇA DO ESTADO DO PIAUI. * Atuação no PAFOR
UESPI: Aprendizagem e Desenvolvimento Motor e Ginástica Rítmica
Escolar. * Atuação no PAFOR UFPI: Aprendizagem e Desenvolvimento
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Motor; Ginástica de Academia; Ginástica Expressiva, Metodologia da
educação física. * Atuação como Professor da UNIASSELVE, com diversas
orientações de TCC; * Atuação como Professor substituto do IFPI
(INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI), * Professor convidado do
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROGRAMUS, com as
disciplinas: Educação Física Adaptada, Didática Aplicada à Ed. Física,
Organização de Eventos Esportivos Escolares, Metodologia do Ensino da
Ed. Física, Ed. Física Escolar, Atividade Física e Saúde, História da
Educação Física, Natação, Dança Escolar, Concepções Introdutórias em
História da Educação Física, Atividades Rítmicas Coreografadas,
Recreação, Teoria Introdutória em Arte e Movimento, * Professor
convidado INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS
TADEU, com a disciplina: Fundamentos e Didática da Educação,
participou de bancas TCC. * Professor convidado do INSTITUTO DE
ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, com as disciplinas: Didática Aplicada à
Ed. Física, Educação Física Adaptada, Educação Física no Ensino Médio,
Pedagogia da Dança, Expressão Corporal e Acrobacia. * Tem experiência
na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física e dança. Link
do Lattes: http://lattes.cnpq.br/8800972799210008
Maria Helena Cavalcante - CREF 000172-G/PI
Possui graduação em Educação Física pela Escola Superior de Educação
Física do Estado do Pará (1980), Especialização em Ginástica Rítmica e
Mestre em Ciências da Educação: Área Didática pelo Instituto
Pedagogico Latinoamericano Y Caribeno (2000). Atualmente é
Professora Estatutária, Assistente Nível IV da Universidade Estadual do
Piauí/UESPI. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em
Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade
física, currículo, qualidade de vida, prática docente e formação. Possui
formação em Tecnólogo em Design de Interiores pela UNINOVAFI,
2016.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/1247430497034107
Regina Célia Vilanova Campelo - CREF 001819-G/PI
Doutora em Ciências, programa Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina
Universidade de São Paulo (FMUSP). Mestre em Ciências e Saúde pela
Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em Educação Física
Escolar - Universidade Estadual do Piauí UESPI. Possui Graduação em
Educação Física (UESPI). Atualmente é professora Adjunta da
Universidade Estadual do Maranhão, Campus São João dos Patos CESJOP/UEMA e Presidente da Federação de Ginástica do Piauí
(FEGINPI). Pesquisadora na área de desfechos e fatores associados à
saúde cardiovascular em crianças, adolescentes e adultos. Os temas de
pesquisa mais frequentes na contextualização da produção científica,

176

EDUCAÇÃO FÍSICA E COTIDIANO ESCOLAR:
reflexões E PESQUISAS contemporâneas

tecnológica e artístico-cultural são: saúde cardiovascular; aptidão física;
imagem corporal; dança; ginástica.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/3577397196124251
Luís Otávio Teles Assumpção
Bacharel em Sociologia, Mestre em Sociologia e Doutor em Sociologia
pela Universidade de Brasília. Professor-pesquisador da Universidade
Católica de Brasília desde 1987, disciplinas Sociologia Geral e Jurídica,
Sociologia do Esporte, Ciência Política, Epistemologia, Metodologia da
pesquisa. Professor-pesquisador no Programa de Pós-Graduação stricto
sensu de Educação Física da Universidade Católica desde o ano 2000
Professor-Orientador do Mestrado e Doutorado no Programa de PósGraduação stricto sensu de Educação Física da Universidade Católica
desde o ano 2000. Projetos de Pesquisa realizados no CNPq e Fundo de
Amparo à Pesquisa do Distrito Federal na área de aspectos sociais e
culturais do habito e da memória cultural Editor das revistas cientificas
Educação Física em Revista e Gestão do conhecimento e tecnologia da
informação.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/4940133277559777
Tânia Mara Vieira Sampaio
Pós-Doutorado em Estudos do Lazer pela UFMG. Doutora em Ciências
da Religião pela UMESP. Mestre em Ciências da Religião pela UMESP.
Licenciada em Pedagogia pela UNIMEP. Bacharel em Teologia pela
UMESP. Atualmente é docente no Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia de Goiás - Campus Luziânia. Atuou como docente e
orientadora no Programa de Mestrado e Doutorado e Graduação em
Educação Física da Universidade Católica de Brasília, no período de
2008 a 2016. Atuou como docente e orientadora no Mestrado em
Educação Física da UNIMEP, no período de 1999 a 2008. Atualmente
atua como docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer na UFMG. Tem experiência na área
de Educação (graduação e pós-graduação), atuando, principalmente,
nos seguintes temas: educação-lazer, lazer-gênero, gênero-corporeidade,
lazer para pessoas com deficiência, fundamentos histórico-filosóficos da
educação e didática. Editora Chefe da Revista Tecnia da Editora IFG.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/8232146989537892
Wallisson Alves Oliveira
Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí em
2018. Atualmente é professor de Treinamento Funcional e Musculação,
e Gerente Administrativo da Academia Eugênio Fortes – Kennedy.
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Yula Pires da Silveira Meneses - CREF 000013-G/PI
Possui curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física pela
Universidade Federal do Piauí (1993). Especialista em Treinamento
Desportivo pela UNIVERSO- RJ (1998). Mestrado (2008) e Doutorado
(2013) em Ciências da Saúde, na área de envelhecimento humano pela
UFRN. Atualmente é professora Adjunta do curso de Licenciatura em
Educação Física na Universidade Estadual do Piauí e Professora Titular
do Bacharelado em Educação Física no Centro Universitário
UNINOVAFAPI - NRE - AFYA. Delegada adjunta da FEDERAÇÃO
INTERNACIONAL DE EDUCACION PHISIC- PI, Conselheira e VicePresidente do CREF15. Autora dos livros: Hidroginástica e Qualidade de
Vida; Recreação e Qualidade de Vida. Experiências na área de Educação
Física Escolar (9 anos), ministrante de cursos de especialização, extensão
e palestras nos seguintes temas: hidroginástica, natação, saúde e exercício
físico, planejamento de treinamento para qualidade de vida, autonomia
funcional, envelhecimento, qualidade de vida e saúde. Coordenadora
do grupo de pesquisa "Desenvolvimento e envelhecimento humano
numa perspectiva de educação e saúde" (GEDEPES) vinculado à UESPI e
do "Grupo de Estudos em Qualidade de Vida, Exercício Físico e Saúde" (GEQUAES) vinculado à UNINOVAFAPI.
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/9054807407224381
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