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Da Comissão Organizadora, bem vindo VI Extremos do Sul! 

 

Defesa das fontes renováveis de energia. Perfis fitness que postam alimentação natural. 

Lojas que promovem uma moda eco-fashion. Convites à reciclagem e à coleta de lixo 

seletiva. Bancos que reivindicam a sustentabilidade como estratégia de negócios. 

Empresas automobilísticas que prometem modelos não poluentes. Coletivos que alertam 

para o uso racional dos recursos naturais. Perspectivas de cura através da medicina 

natural. Enfim, mais do que assistir a proliferação de uma produção cultural, política, 

científica e econômica a respeito das questões ambientais, vimos sendo interpelados 

cotidianamente a nos posicionar e responder endereçamentos por uma vida natural e 

sustentável. Por certo, a confluência desses elementos heterogêneos acaba por acionar 

um campo de verdade em que o meio ambiente se torna um dispositivo que pretende 

governar a conduta de todos nós. No entanto, cabe a pergunta: o que fazemos com isso? 

Ou ainda, como a Educação Física se relaciona com esse processo? Digamos que o 

protagonismo da natureza associado a formas de divertimento e práticas corporais não é 

uma questão exatamente nova para o universo da Educação Física e do Esporte. O início 

do século XX em diferentes regiões brasileiras representou, por força de um discurso 

higienista, pedagógico e publicitário a procura por uma vida ao ar livre e a consequente 

fuga das agruras urbana. Viagens às montanhas, banhos de sol e de água salgada nas 

praias litorâneas, passeios em estações termais, idas a colônias de férias foram práticas 

difundidas e prescritas sob a égide dos fins terapêuticos, curativos e de fortificação do 

corpo. Naquela oportunidade, a ciência preconizava como saudável o sujeito que 

mantinha hábitos frequentes junto a elementos da natureza e acabava, por eles, sendo 

educado em seus sentidos e sensibilidades. Agora, quase um século depois, esses 

processos educativos ganham novamente intensidade só que de maneira 

redimensionada. O foco parece ter se deslocado para uma purificação do viver em que 

não interessa apenas a saúde ou a cura de um indivíduo, nem de uma população, mas do 

cuidado com o planeta. Assim, o anúncio para que a população persiga maneira de usar 

equilibradamente o que chamamos de natureza a fim de tornar o mundo sustentável do 

ponto de vista ambiental, econômico, social e cultural vem produzindo efeitos tanto na 

produção de estilos de vida, quanto em níveis mercadológicos e também pedagógicos. 

No âmbito da Educação Física estes efeitos vêm se materializando nas propostas de 
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formação e intervenção, sejam elas escolares ou não escolares. Com o objetivo de 

adensar estas reflexões, abre-se o VI Extremos do Sul com o tema “Sustentabilidade e 

Natureza: interfaces com a Educação Física”. O convite ao debate está feito. Que o 

evento possa afirmar o compromisso do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande com o espaço público, gratuito e de qualidade na 

produção e difusão do conhecimento. Que nele circulem saberes, experiências e afetos. 

E que o resultado de suas falas e escritas tenha capacidade de continuar nos provocando 

a pensar o estamos fazendo de nós mesmos. Saudando cada pessoa que aceitou o 

convite de estar conosco neste evento, em nome da comissão organizadora, desejo que 

sejam quatro dias bastante potentes para suas vidas. 

 

Abraços a todas e a todos! 

 

 

 

Gustavo da Silva Freitas 

Coordenador Geral do VI Extremos do Sul 
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Mais sobre o evento: https://www.facebook.com/VI-Extremos-do-Sul-
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Página da FURG: https://www.furg.br/ 
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PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS  

Camila Ferreira de Castro
1
 

Clarice Gonçalves
2
 

Daniele dos Santos Piassarollo
3
 

Greyce Masiero
4
 

Rinelly Pazinato Dutra
5
 

 

PALAVRAS-CHAVE:PIBID; Educação Física Escolar; Formação de professores.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto das experiências na EEEF Coronel Juvêncio Lemos, 

através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no 

Subprojeto da Educação Física (EF) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

Objetivamos neste relato, reunir e compartilhar com a comunidade acadêmica os pontos 

importantes sobre a atuação dos bolsistas na escola, com a finalidade de contribuir com 

o campo de estudo no qual se encontra. 

O PIBID é um programa que visa incentivar a iniciação à docência. Na área da 

EF é composto por um professor coordenador, dois professores supervisores e dez 

bolsistas e organiza-se em dois momentos: uma reunião semanal - com todos os 

componentes -na qual ocorrem leituras de textos, oficinas, planejamentos das aulas e 

discussões das atividades realizadas e, em outro, a inserção dos bolsistas semanalmente 

na escola com o professor supervisor, realizando um trabalho de acompanhamento na 

condição de pesquisador/colaborador em uma determinada turma dos anos finais do 

ensino fundamental.  

Em etapa de análise e discussão dos resultados, é possível perceber nos bolsistas 

a busca pelo aperfeiçoamento em relação aos conhecimentos adquiridos na universidade 

                                                           
1
 Licenciada em Educação Física pela FURG. camila.edufis@gmail.com 

2
 Graduanda no curso de Educação Física na FURG. clarice-og@hotmail.com 

3
Graduanda no curso de Educação Física na FURG. danipiassarollo@yahoo.com.br 

4
Graduanda no curso de Educação Física na FURG. greycemasiero@hotmail.com 

5
 Graduanda no curso de Educação Física na FURG. rinelly_dutra@hotmail.com 

mailto:camila.edufis@gmail.com
mailto:clarice-og@hotmail.com
mailto:danipiassarollo@yahoo.com.br
mailto:greycemasiero@hotmail.com
mailto:rinelly_dutra@hotmail.com
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como forma de melhorar o ensino da educação básica. Assim como destaca Ricci et al. 

(2015, p.8) as experiências do PIBID oportunizam a compreensão do contexto escolar, o 

propósito da Educação Física como componente curricular, além de contribuir para a 

formação de professores.  Assim sendo, trazemos relatos dos bolsistas a partir das 

vivências e aprendizados no meio escolar:  

"Esta é uma grande oportunidade de aprender, pois todas essas 

vivências nos trazem uma bagagem importante de experiências. Além 

disso, por o programa proporcionar um contato maior com a escola 

nós graduandos embarcamos em um ciclo de aprendizado, pois temos a 

possibilidade de intervir para agregar coisas positivas nas aulas, então 

estaremos sempre aprendendo, discutindo, crescendo como pessoa e 

como profissional." (Rinelly Pazinato Dutra). 

“O PIBID nos proporciona uma experiência rica em embasamento 

teórico e prático a respeito da docência e, principalmente, uma 

aproximação com a atual realidade da educação básica brasileira”. 

(Clarice Gonçalves). 

 

Indo ao encontro dos relatos apresentados, Rodrigues et al. afirma que "[...] as 

atividades do PIBID proporcionam oportunidades para as universidades se aproximarem 

das escolas, contribuindo assim para a formação inicial e continuada dos profissionais 

envolvidos [...]" (RODRIGUES, et al. 2016, p. 173). 

Além disso, é de fundamental importância compreender o papel do PIBID 

dentro da escola, e qual a visão do professor supervisor em relação ao projeto 

desenvolvido. De acordo com Sheika e Freire (2015), quando os bolsistas interagem 

com seus supervisores e se envolvem com o Programa, eles são capazes de vincular 

melhor a atuação docente em caráter teórico e prático. 

CONCLUSÃO 

Acredita-se que ao ingressar no PIBID, o discente vivencie experiências 

únicas, que servem de base para futuros estágios, ou quando for atuar como profissional 

graduado, pois somente com observações realizadas e trabalhadas na prática, o 

aprendizado se torna muito mais proveitoso, estimulando sempre o aprimoramento dos 

métodos de ensino.  
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AS LUTAS COMO CONTEÚDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA 

EXPERIÊNCIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Lucas Cardozo Bagatini
6
 

Bárbara Coelho Nunes
7
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Educação Física; Lutas. 

 

INTRODUÇÃO  

Sustentando um dos pilares da cultura do movimento humano que norteiam as 

práticas corporais estudadas pela Educação Física, as Lutas apresentam-se como parte 

dos conteúdos presentes nesta disciplina curricular. Segundo Ferreira (2006, p. 36) ―por 

diversos motivos professores de Educação Física alegam não terem condições de 

proporcionar aos alunos esta prática, dentre seus argumentos encontra-se o sentimento 

de despreparo para lecionar, os poucos recursos e precários espaços dentro das escolas 

ou a possível relação equivocada de que as lutas propiciam/incentivam a violência entre 

os alunos‖. 

A partir disso, visamos relatar nossa experiência como alunos do curso de 

Graduação em Educação Física Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG durante a disciplina de Estágio Supervisionado III, onde realizamos intervenções 

em uma escola localizada na cidade de Rio Grande – RS, no bairro Balneário Cassino. 

Neste estágio utilizamos as lutas como o conteúdo a ser desenvolvido durante as horas 

obrigatórias e visamos neste resumo apresentar nossos aprendizados a partir desta 

experiência. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho é um relato de experiência, onde realizamos 20 horas/aula 

em uma escola pública de Ensino Fundamental, com turmas de 9º ano e 8º ano com em 

média 22 alunos. As aulas eram realizadas no período da manhã, sendo as duas turmas 

nas sextas-feiras, a primeira das 7h e 40min às 9h e 15 min e a segunda das 10:15h até 

às 11:45h. Os planos de aula eram diferentes tendo em vista a particularidade de cada 

                                                           
6
 Professor de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 

lucascbagatini@gmail.com 
7
 Professora de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande – FURG, barbara-coelho-

nunes@hotmail.com 
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turma, entretanto a ideia central era utilizar as lutas de forma lúdica. As aulas eram 

divididas em três momentos: a parte inicial geralmente teórica, trazendo algumas 

explicações e debates; a segunda parte era composta por atividades práticas; a terceira 

parte era uma conversa final para discutir o conteúdo/atividades desenvolvidas e receber 

o feedback dos alunos. 

 

DISCUSSÃO 

A partir das aulas percebemos que as lutas são um interessante conteúdo da 

Educação Física escolar, pois foi muito prazeroso e ao mesmo tempo divertido e 

motivante realizar aulas com um conteúdo intitulado ―diferente‖ pelos alunos, que 

pudesse gerar um grande interesse e comprometimento com as aulas por parte dos 

mesmos.  

Tendo isto em vista, Gondim (2012), traz alguns autores que ressaltam a 

importância da ludicidade no ensino de modalidades de lutas como o Judô: 

Grosso (2000) ressalta em seu estudo o uso da 

ludicidade em aulas de Judô, que a mesma é via válida no 

processo de ensino-aprendizagem em qualquer tipo de aula [...] 

sua prática pedagógica tornaria-se mais significativa, 

principalmente através da ludicidade como fator motivacional 

para a prática por crianças. (GONDIM, 2012, p.13)  

 

As atividades de lutas podem ser realizadas através de jogos e brincadeiras 

criadas pelo professor com o objetivo de trabalhar um determinado aspecto. Segundo 

Ferreira (2006) poucos dos professores que trabalham com lutas as utilizam de maneira 

lúdica, ―podendo ser esta a melhor forma de se trabalhar as lutas na escola. Brincar de 

luta desenvolve os fatores físicos e, ao mesmo tempo, exige um grande esforço 

cognitivo (formulação de estratégias) ‖ (FERREIRA, 2006, p. 42).  

 

CONCLUSÃO 

Através da reflexão acerca das nossas práticas e entendendo que a Educação 

Física não se dá apenas através da técnica, podemos traçar estratégias para uma melhor 

abordagem nas aulas de acordo com o perfil dos alunos e do conhecimento que eles 

carregam. 
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ALTERNATIVA DIDÁTICA PARA ABORDAR O TEMA DAEDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  

Gabrielle Mello Lopes 
8
 

Jéssica Mello Lopes
9
 

Juliane Calixto³ 

Pamella Tasca de Carvalho
4
 

Eduarda Monteiro Fidelis
5 

 

          PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Rio Uruguai, Ensino Fundamental 

 

O ser humano ao longo de sua evolução histórica tem perdido o amor pela 

natureza e, com o encantamento pelo avanço tecnológico, esqueceu que é parte 

integrante da mesma. Ele manipula a natureza sem pensar nas consequências. Usa os 

recursos naturais como se fossem inesgotáveis e sempre disponíveis. Em decorrência, 

convive-se com vários problemas ambientais. O planeta Terra está em crise e o futuro 

da humanidade e dos demais seres vivos encontra-se ameaçado. Portanto, precisa-se 

urgentemente investir em programas de Educação Ambiental para todos os níveis de 

ensino. 

A educação acontece como parte de uma ação para transformar a natureza em 

cultura, atribuindo-lhe sentidos, trazendo-a para o campo da compreensão e da 

experiência humana de estar no mundo e participar da vida (SILVA, 2009). 

Segundo Machado (2011) a educação ambiental busca a sua comunhão com os 

princípios fundamentais de participação, cidadania, autonomia e sustentabilidade 

almejando uma educação que priorize, em suas bases epistemológicas e metodológicas, 

a formação de homens aptos a enfrentar os desafios socioambientais que na maioria dos 

casos são produtos de sua própria ação. São vários os caminhos para a promoção da 

educação ambiental na sociedade e dentro da escola. E a escola tem o compromisso de 
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5
Acadêmica do curso de Pós Graduação/Especialização em Educação ambiental, Universidade 

Federal do Pampa eduardamonfil.aqua@gmail.com
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auxiliar e proporcionar aos alunos a vivência e a compreensão sobre seu consumo, o da 

família e as consequências junto ao meio (FINKLER 2013).  

Todavia, é indispensável que os educadores e educadoras estejam formados no 

sentido amplo da palavra para possibilitar que a educação atinja o seu verdadeiro papel, 

o de transformação, haja vista, a educação ser ainda um dos principais instrumentos de 

realização de mudança social e ambiental (SILVA 2009). Conforme Abreu (2009) a 

qualidade de vida para todos os cidadãos depende de suas ações com premissas justas, 

ecologicamente apropriadas, economicamente viáveis e culturalmente equitativas. 

O objetivo deste trabalho foi confeccionar um Manual Didático para tratar do 

tema da educação ambiental dentro de sala de aula nos anos finais do ensino 

fundamental em escolas públicas, associando isso com caminhadas e trilhas urbanas 

para o conhecimento da realidade de nossa cidade, com temas relacionados ao trato com 

nosso Rio Uruguai, cuidado com o ambiente escolar, bairro e cidade.  

Será confeccionado um manual didático com o tema de educação ambiental 

relacionado ao Rio Uruguai, que passa pelo município de Uruguaiana-RS, O Manual 

será direcionado para alunos dos anos finais do ensino fundamental. Após o 

recebimento do manual didático, será proposto para os alunos aulas específicas 

relacionadas aos temas que o exemplar propõe. Na tentativa de trazer a vivência aos 

alunos, serão propostas caminhadas e trilhas urbanas, onde poderão pôr em prática todo 

o aprendizado em sala de aula. Para, além disso, é proposto aqui um reconhecimento 

dos espaços urbanos e não urbanos ao longo do Rio Uruguai. O manual e as aulas estão 

sendo confeccionados com pesquisas em artigos, livros, para os alunos possam 

compreender e aprender um pouco mais sobre o rio que banha nossa cidade. O aspecto é 

enfatizar o estudo do meio ambiente onde vive o aluno, abordando os problemas 

existentes e como os mesmos podem ser resolvidos. Podendo envolver a comunidade 

para a solução e melhoria do próprio meio.   
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O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

(PIBID) E AS POSSIBILIDADES DE TRABALHAR OS MÚLTIPLOS 

OLHARES NA ESCOLA 
Leon Flores Cibeira

10
 

Wagner Sias Ratunde
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Vinicíus Calderipe
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Mariangela da Rosa Afonso
13

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação; Intervenção; Pluralidade 

 

INTRODUÇÃO  

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que é um 

Programa do Ministério da Educação, gerenciado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujo objetivo maior é o 

incentivo à formação de professores para atuarem na educação básica e a elevação da 

qualidade das escolas públicas (PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA- PIBID, 2010). Este Programa, visa contribuir para a 

formação de professores no ensino básico, em que diversas atividades didático-

pedagógicas são realizadas, tais como as oficinas disciplinares e interdisciplinares, que 

são atividades desenvolvidas pelos bolsistas do programa, envolvendo alunos das 

escolas parceiras, visando o aperfeiçoamento e valorização na formação dos graduandos 

da Licenciatura. Trazemos aqui o relato de atividades desenvolvidas no período 2014-

2016, numa escola onde acontecem as intervenções e atividades do PIBID/ESEF 

(Escola Superior de Educação Física). 

 

OBJETIVOS 

As atividades buscavam desenvolver o espírito coletivo despertando a 

criatividade para a discussão de temas que os alunos julgavam como importantes, 

proporcionando uma reflexão e discussão a partir da demanda dos estudantes. 

 

MÉTODOS 
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Como estratégia de trabalho, foram distribuídas revistas, jornais e figuras para 

recortes, bem como material para que os alunos organizassem suas atividades. 

Posteriormente, já com a elaboração dos cartazes, os alunos apresentaram para a turma 

os assuntos que julgaram importantes. Na próxima etapa, foi aberto o debate entre a 

turma e o grupo de intervenção do PIBID. As turmas participantes foram 

aproximadamente oito turmas que pertenciam aos últimos anos do Ensino Fundamental.  

 A coordenação da Escola organizava todo o acesso e a estimulava a participação 

dos alunos nestas ações, tanto disciplinares como interdisciplinares. Os temas geraram 

em torno da diversidade cultural, dos atributos de beleza considerados pela mídia; ao 

cotidiano da escola; e as questões relativas ao espaço público.   

 

RESULTADOS 

Observou-se uma variedade nos conteúdos e assuntos abordados pelos grupos, 

destacando temas como: tecnologia, política, preconceito, cinema, jogos, horóscopo, 

futebol e olimpíadas. Os alunos debateram seus temas e defenderam a importância de 

suas escolhas. Além disso, alguns assuntos foram aprofundados, o que acabou gerando 

importantes reflexões em alguns temas para o grande grupo. 

Avançamos no sentido de trazer para a escola algumas aproximações entre a 

escola e às universidades, sem dúvidas estas iniciativas foram fomentadas no sentido de 

criar espaços onde a reflexão fosse incrementada.  

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que estas iniciativas têm forte impacto na formação universitária e 

qualificação da formação inicial em todas as áreas. Assim, observou-se que os alunos 

demonstraram iniciativa para conduzir o debate, grande capacidade para a elaboração e 

discussão, tanto do seu próprio trabalho quanto dos outros grupos. Nesse sentido, 

surgiram assuntos de relevância, o que provocou um ambiente de discussão e de maior 

liberdade de expressão entre os alunos, criando espaço para manifestação de suas 

opiniões, ou seja, múltiplos olhares. 
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O ACAMPAMENTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS 

Jorge Andre Melo Noronha
14

 

Gloria Ofemann Santanna
15

 

Jeferson Luis Rodrigues Salvador
16

 

Willian Gonçalves Barragan
17

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Recreação e Lazer; Meio Ambiente. 

 

Em dezembro de 2016, o Grupo de Estudos Movimento e Ambiente (GEMA) e o 

componente curricular Recreação e Lazer possibilitaram aos calouros do curso de 

Licenciatura em Educação Física UNIPAMPA - campus Uruguaiana, uma vivência no 

município de Nova Esperança do Sul. Partimos em busca da construção de saberes, pois 

como futuros/as educadores/as e profissionais da EF, nós somos responsáveis pela 

promoção da qualidade de vida de nossos alunos e, por isso, a construção de 

conhecimentos em espaços naturais utilizados para recreação e lazer e voltados à 

sustentabilidade se torna fundamental. A expedição teve como objetivos promover a 

socialização dos/as acadêmicos/as, a sensibilização ao ambiente natural e o 

fortalecimento dos conceitos de sustentabilidade, biodiversidade, recreação e lazer 

―possibilitando a percepção de que somos natureza e cultura, à medida que produzimos 

e instituímos sentidos e significados à vida e ao mundo (CUNHA & BALINHAS p. 99, 

2012). 

Utilizamos o ato de acampar e trilhar como estratégias de educação ambiental, 

tendo a imersão no ecossistema visitado como prioridade, processo este facilitado, uma 

vez não havia sinal para celulares e demais conexões digitais. Primeira trilha: a 

cachoeira Véu de Noiva – recebeu esse nome porque a passagem das águas do arroio 

em volta das pedras formam a imagem da cabeça de uma noiva adornada com um 

imenso véu, que se estende por toda queda d‘água. A água cristalina em seu leito foi o 
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convite para a primeira parada e para um banho no lago formado aos ―pés da 

cachoeira‖. Segunda trilha: sobre o véu - aumentando a dificuldade do percurso, 

seguimos pela mata com destino ao alto da cachoeira... Mirantes naturais formados por 

imensas rochas proporcionam a vista de um vale coberto por mata nativa, mais uma 

parada para registrar e, também, nos refrescarmos nas águas frias do rio. Terceira trilha 

(noturna): iluminando o caminho com lanternas, nós partimos passando por dentro da 

gruta Nossa Senhora De Fátima, formada em pedra arenito e considerada a maior gruta 

subterrânea da América Latina, com capacidade de abrigar cinco mil pessoas em uma 

única sala, diante de um altar onde fica a imagem da santa que dá nome ao local. 

Saímos do local, passando por túneis estreitos que nos levaram a uma trilha secundária 

com muitos obstáculos – pedras, raízes, paredões rochosos e iluminação artificial, 

fatores que dificultam nossa caminhada. No entanto, o passeio noturno nos trouxe uma 

experiência incrível que jamais havíamos vivenciado... Chegando ao destino, no topo da 

cachoeira, nós encontramos um mirante natural de rocha onde fomos presenteados com 

um céu estrelado e a lua cheia, desligamos as lanternas pra observar as estrelas e a 

cachoeira iluminada pela lua. Ficamos em silêncio, naquele momento somente 

ouvíamos o barulho da água em queda seguindo seu curso, sentimos uma perfeita 

integração com a natureza. Quarta trilha: no dia seguinte, logo cedo, nós saímos para 

percorrer a mesma trilha da noite anterior, só que desta vez pudemos observar todos os 

detalhes do percurso já realizado, estendemos o trajeto até o lago formado pela 

cachoeira visitada na noite anterior, passando por outra cachoeira menor, onde foi 

possível nos refrescarmos novamente, diretamente na queda d‘água – a dificuldade do 

trajeto aumentou, uma vez que a mata era fechada e as pedras escorregadias.  

Um dos primeiros passos em um processo pedagógico de caráter ambiental é a 

possibilidade de expor o/a estudante e professor/a aos ambientes menos impactados pela 

ação humana, resultando em vivências de sensibilização ambiental; logo, as caminhadas 

longas em grupo sugerem socialização, aproximam ritmos e conversas, nos 

percebendosobre outros aspectos, diferentes do cenário urbano; reforçamos nesta 

vivência os conceitos básicos de sustentabilidade e biodiversidade; desafiamos nossos 

limites físicos e nossas subjetividades em trilhas sempre íngremes e inusitadas e, por 

fim, potencializamos os conceitos de lazer. Lazer compreendido como espaço e tempo 

de criação, de socialização e de experimentação de outros valores (MARCELLINO, 
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2003). A vivência possibilitou também refletir os conteúdos relacionados ao lazer que 

são veiculados pelas mídias e a necessidade de políticas públicas voltadas ao tema  

Compreendemos que os processos que escapam da lógica racionalista da ciência 

moderna e permitem imersões no campo do prazer, da descoberta pela aventura, da 

socialização pela cooperação, da apreciação do belo expresso nestes cenários 

fantásticos, seguramente, contribuem na formação de professores/as sensíveis às causas 

ambientais. 
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SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM OLHAR SOBRE A POSSÍVEL 

ATUAÇÃO DE PROFESSORES NOS CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL NA CIDADE DE RIO GRANDE 

Luísa Severo Quadros
18

 

Alan Goularte Knuth
19

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Saúde Mental; CAPS; 

 

INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer as variáveis que motivaram a 

ausência de professores de Educação Física das Equipes Multiprofissionais dos CAPS 

na cidade de Rio Grande. O estudo será realizados com os gestores dos Centros de 

Atenção Psicossociais e um representante da Saúde Mental do município.  

A escolha por esse tema se fundamenta pela inserção da acadêmica no Estágio 

Supervisionado I em espaços não escolares, no caso da pesquisadora foi em uma 

unidade básica de saúde e no CAPSi. Nessa vivência foi percebida importância de um 

professor de Educação Física para agregar no trabalho interdisciplinar, no Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil, tendo em vista que a maioria das crianças possuem 

dificuldades em se expressar verbalmente, tornando de suma importância o incentivo à 

consciência corporal para a sua qualidade de vida.  

Já houve a presença de professores de Educação Física nos CAPS de Rio 

Grande, mas nenhum estudo apontou as condições e as características dessa presença e 

depois da sua não manutenção em tais espaços.  

 

OBJETIVOS 

Conhecer as variáveis que motivaram a ausência de professores de Educação 

Física das Equipes Multiprofissionais dos CAPS na cidade de Rio Grande. 

 

METODOLOGIA 
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Como procedimento metodológico, a pesquisa é de cunho descritivo ancorada 

numa abordagem qualitativa. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionaçozação de variáveis. O instrumento de 

produção de dados será a entrevista semiestruturada com o total de quatro trabalhadores 

identificados no estudo. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Considerando que a Educação Física é uma área do conhecimento científico que 

articula saberes das ciências sociais e humanas e saberes das ciências da saúde, somado 

à inserção dos profissionais na saúde pública junto com as políticas públicas do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Educação Física também se expandiu para o campo da Saúde 

Mental. 

A Saúde Mental, segundo Paulo Amarante (2008, p. 19) ― é bastante polissêmico 

e plural na medida em que diz respeito ao estado mental dos sujeitos e das coletividades 

que, do mesmo modo, são condições altamente complexas‖. O Sistema Único de Saúde 

(SUS), com seus princípios de universalidade, equidade e integralidade das ações, criou 

como principal estratégia de cuidado para a Saúde Mental os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), sob o formato de política pública.  O CAPS é um serviço de saúde 

aberto e comunitário do SUS; são dispositivos estratégicos que devem ser articulados a 

outras redes de serviços de saúde para dar conta da demanda. Visam o acolhimento de 

pessoas com transtornos mentais para ajudar na sua integração social e familiar, 

buscando a sua autonomia e oferecendo atendimentos. Estes Centros obtiveram 

autonomia para formar uma Equipe Multiprofissional que atendesse as demandas 

territoriais. 

Por fim, a consolidação dessa pesquisa visa identificar as possibilidades ou não 

da Educação Física para a área, compreendendo a complexidade do processo, sua 

eventual presença nos CAPS e as variáveis que não permitem sua participação atual nas 

equipes. 

 

CONCLUSÕES 
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Sendo assim, este projeto se propõe a abrir um espaço de reflexão em relação à 

importância da inserção de professores de Educação Física nos Centros de Atenção 

Psicossocial.  
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANSIEDADE TRAÇO E DE ANSIEDADE ESTADO 

RELACIONADOS A EVENTOS COMPETITIVOS EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES PRATICANTES DE ESPORTE COLETIVO 

Júlia Moita Gaubert
20

 

Arisson V. L. Gonçalves
21

 

Luciana T. G. Ávila
22

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ansiedade traço; ansiedade estado; esportes coletivos; crianças e 

adolescentes. 

 

INTRODUÇÃO 

O esporte proporciona a vivência de diversas emoções em todos os sujeitos que 

estão envolvidos com ele. Em sua dimensão competitiva, algumas situações como 

torneios e campeonatos, podem fazer com que os processos emocionais se apresentem 

de diversas formas e com intensidades diferentes, de acordo com cada individuo, 

podendo otimizar ou perturbar a prática e provocando sentimentos como a ansiedade, 

que vem sendo amplamente discutida e estudada.  

 Segundo Interdonato (2010, p. 2), a ansiedade é uma "resposta emocional 

aversiva ao estresse, que resulta de uma avaliação de ameaça e é caracterizada por 

sentimentos subjetivos de preocupação e apreensão" e pode surgir independentemente 

do nível de experiência do atleta e de sua idade.    

Para melhor descrever e compreender o fenômeno da ansiedade, Spielberger 

(1972) a divide em: Ansiedade Traço e Ansiedade Estado. A Ansiedade Traço 

representa a propensão para sentir maior ou menor grau de ansiedade em situações 

diversas e a Ansiedade Estado aponta as respostas do indivíduo frente a situações 

temporárias observadas em dado momento da vida.  

 

METODOLOGIA 
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 A amostra será composta de 60 crianças e adolescentes praticantes de Handebol. 

Os sujeitos da amostra serão selecionados em apenas um centro de treinamento 

especializado na respectiva modalidade esportiva na cidade de Rio Grande/RS. As 

crianças e adolescentes selecionados terão idades entre 10 e 18 anos. 

 Para análise do nível de ansiedade dos participantes deste estudo será utilizado o 

Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE), que é considerado o padrão-ouro e 

vem sendo amplamente utilizado em diferentes campos de estudo. O IDATE é 

composto por 20 itens relacionados a Ansiedade Traço e 20 itens relacionados a 

Ansiedade Estado.  

 O questionários será aplicado em momentos pré-competitivos, competitivos e 

pós-competitivos, com o objetivo de realizar um acompanhamento das alunas e verificar 

os fatores que as tornam mais propensas à esse tipo de sentimento. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Para avaliação das respostas ao questionárioserá realizada uma análise de 

frequência e utilizado o Teste Qui-Quadrado para a comparação entre os níveis de 

Ansiedade Traço e de Ansiedade Estado na diferentes idades da amostra. Os 

procedimentos estatísticos serão realizados por meio do Software Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS 20.0).  

 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista o que foi exposto, parece fundamental investigar como se 

apresentam os níveis de ansiedade em praticantes de modalidades esportivas. Acredita-

se que os resultados do presente estudo poderão servir como informação importante a 

serem consideradas no planejamento, organização e implementação de práticas mais 

eficientes de intervenção com crianças e adolescentes de modalidades esportivas 

competitivas, além de fundamentar pesquisas subsequentes da área. 
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A RELEVÂNCIA DO ATO DE CAMINHAR PARA INGRESSANTES DOCURSO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Haline da Silva Miotto 
23

 

Lisiane Riela Acunha 
24

 

Lucia Helena Rivero Meza 
25

 

Guilherme Cardoso Pereira 
26

 

Paulo Sidnei Moncalves Soares 
27

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Integração; Caminhada; Meio Ambiente.  

 

No mês de março de 2017, calouros e veteranos do curso de Educação Física 

percorreram um trajeto de 5,5 km – distância que separa o centro da cidade do campus 

UNIPAMPA. O propósito da atividade oportunizada pela Prática do Componente 

Curricular – Diferentes Contextos de Intervenção da Educação Física e o GEMA – 

Grupo de Estudos Movimento e Ambiente foi a integração, além de incentivar a prática 

de caminhadas e o conhecimento do bioma Pampa.  

Após analisar os relatos dos/as acadêmicos que participaram da vivência, foi 

possível perceber o registro de diferentes significados. Como podemos perceber nos 

relatos abaixo: 

―Como prática pedagógica, alcançou seu objetivo: 

oportunizar a integração entre calouros e veteranos, gerando 

momentos de conversa e reflexão, propiciando um olhar 

diferente para esse local, agora conhecido com todos seus 

detalhes e particularidades”. 

 

No registro acima, os/as estudantes reconhecem a dimensão pedagógica da 

caminhada. E como o contato com o ambiente é fundamental na construção de 

conhecimentos de diferentes áreas.  

―Os benefícios da caminhada para a saúde são muitos, 

entre eles, a melhora da circulação sanguínea, ajudando a 
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diminuir a ansiedade e o estresse do dia a dia, ajuda no 

emagrecimento, ela tonifica e fortalece os músculos, evita o 

aparecimento da osteoporose, além de ser um exercício viável, 

pois cada um possui seu estilo e ritmo de exercício. Uma 

caminhada ao ar livre nos possibilita o aprendizado de como se 

comportar em uma trilha”. 

 

Percebe-se no relato acima como os/as acadêmicos/as relacionaram a atividade 

física com a área da saúde. Reforçando os benefícios do ato de caminhar. 

E finalmente, no terceiro fragmento, reforça a possibilidade da Educação Física 

trabalhar com a dimensão ambiental do conhecimento 

 

 “No decorrer do percurso, pode-se observar a 

diversidade da fauna e flora do bioma do Pampa. Os arroios 

têm como características suas plantas aquáticas, espécies de 

tunas e espinilhos, flores do campo, diferentes espécies de 

pássaros, insetos e animais que representam a nossa pecuária”.  

 

De acordo com as anotações de cada aluno/a, pode-se perceber o quão educativo 

e produtivo foi praticar esse tipo de atividade. Portanto, além da melhora no 

condicionamento físico – que traz inúmeros benefícios à saúde – ressalta-se a 

importância de explorar a região em que se vive e a caminhada em grupo, uma vez que 

se estreitam vínculos de amizade, incentiva a perseverança e gera uma competição 

saudável. 
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PRODUÇÃO DOS CORPOS DAS MENINAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

ACOLHIMENTO. 

Lóry Ribeiro
28

 

Josiane Vian Domingues
29

 

 

PALAVRAS-CHAVE: corpo; instituição de acolhimento; meninas. 

 

Este trabalho é um recorte do projeto que está sendo desenvolvido como 

Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física Licenciatura, o qual trata de 

investigar como os corpos das meninas são produzidos dentro de uma instituição de 

acolhimento na cidade de Rio Grande, RS.  

O foco desta pesquisa surge atravessado pelas minhas experiências de vida, pois 

tive uma aproximação com uma instituição quando minha família fez parte do programa 

de Apadrinhamento Afetivo. A partir disso, comecei a pensar em como aquelas meninas 

eram regradas constantemente, até mesmo em momentos rotineiros como almoçar, 

tomar banho, enfim, em suas atividades diárias. 

Além disso, realizamos um levantamento na base de dado Scielo Brasil a partir 

dos seguintes termos: corpo em instituição de acolhimento e foram encontrados 40 

trabalhos, porém nenhum publicado em periódicos na área da Educação Física. 

Realizamos também a mesma busca em dois periódicos específicos da Educação Física, 

na Revista Movimento e o site do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) 

nos quais não foram encontrados nenhum. Entendo que esse tema é importante para a 

Educação Física, pelo fato de estudar a educação do corpo dentro de uma instituição que 

é pedagógica e que investe na produção/educação dos sujeitos. 

 Estamos entendendo o corpo não apenas como um aparato biológico, mas algo 

que foi produzido histórica e socialmente, dotado de uma cultura peculiar, inerente a 

cada organização, podendo ser de diversas formas. Os corpos estão, a todo o momento, 

sendo marcados e modificados pelas diferentes vivências. Tudo o que está ao seu 
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entorno, o transforma e é transformado por ele. Desse modo, buscamos escapar de vê-lo 

apenas através de uma visão biológica.  

Percebemos assim que os corpos contam histórias que demarcam as identidades, 

as quais são mutáveis, com múltiplas possibilidades e são condicionadas pela cultura na 

qual nos introduzimos. E por isso estes corpos são educados constantemente em todos 

os espaços que estes transitam, dentre estes locais estão às residências que neste caso 

em específico são as instituições de acolhimento.  

Cada menina institucionalizada tem identidade própria, a qual é contida e 

educada, para que assim, dentro destas moradias provisórias, os adultos consigam com 

que estas mantenham uma convivência mais harmoniosa, fazendo assim, uma 

disciplinarização dos corpos que estão ali acolhidos. Educando-os a todo instante, para 

que as regras que são impostas não sejam descumpridas, fazendo com isso corpos mais 

dóceis. Por ser uma instituição de convívio social, ela precisa ter como base um mínimo 

de organização. Para isso, nada melhor do que disciplinar, educar os corpos para que 

todos possam conviver de uma forma que é considerada como correta.  

Enquanto estratégias metodológicas para essa pesquisa, estamos utilizando uma 

abordagem qualitativa, que pretende dar voz para as meninas que são crianças e 

adolescentes que moram em uma instituição de acolhimento da cidade de Rio Grande – 

RS. Essa investigação acontecerá por meio da produção de narrativas das participantes, 

através de um grupo focal no primeiro semestre de 2017.  

 É possível perceber que as instituições de acolhimento são compreendidas como 

espaços educativos, procuram dar ênfase para essa produção do corpo, com um olhar 

ainda mais rígido para as meninas, para que estas não fujam às regras do que é 

considerado ―correto‖ aos olhos da sociedade, valorizando somente uma das formas de 

se ter um corpo feminino, aquele que segue uma norma social do que é considerado 

correto. 
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NAS AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE E 

LAZER NA CIDADE- PELC EM RIO GRANDE/NÚCLEO QUERÊNCIA. 

Lisandra Abrantes Costa
30

 

Gabriela Machado Ribeiro
31

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Lazer, Projeto Social.  

 

INTRODUÇÃO 

O lazer e a saúde enquanto dimensões humanas são direitos fundamentais, e, 

portanto é dever do Estado garantir o acesso a esses bens através de políticas públicas, 

que podem ser desenvolvidas através dos denominados projetos sociais. Focado nesse 

cenário, esse relato traz as vivências em um programa social, o Programa Esporte e 

Lazer na Cidade (PELC)instituído pelo Ministério do Esporte que, além de outras ações, 

durante sua vigência no município de Rio Grande (2013-2016) oferecia práticas de 

atividade física como meio de promover a saúde. 

Neste cenário o objetivo deste relato é tanto trazer as experiências como Agente 

Social do Lazer neste programa, como também propor reflexões acerca de suas ações na 

área da Educação Física.  

O contexto do relato localiza-se no bairro Querência, zona litorânea do 

município de Rio Grande. As intervenções aconteceram na Associação de Moradores do 

bairro, sendo um local movimentado pelas pessoas da comunidade, pois ocorrem ações 

em saúde, lazer e trabalho comunitário.  O público que frequentava a Associação tanto 

para participar de atividades oferecidas pelo PELC e outros encontros sociais da 

comunidade, quanto para ser atendidos pela Estratégia da Saúde da Família – ESF.  

O público que participava das atividades do PELC no núcleo Querência reside na 

localidade. São mulheres com idades entre 17 à 74 anos de idade, na sua maioria, são do 

mesmo grupo familiar.  

Uma das orientações do PELC é ampliar a qualificar o acesso da população ao esporte e 

ao lazer. Nisto é previsto estabelecer acordos, parcerias com intuito de promover o bem 

estar biopsicossocial. Assim apoiar as ESF, por meio de articulações intersetoriais, 

apresenta-se como uma possibilidade de proporcionar uma maior atenção à comunidade 
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local da Querência.  

Neste sentido, um dos atributos do Agente social é integrar ações 

interdisciplinares de políticas públicas de saúde coletiva, pois o professor de Educação 

Física atualmente está presente no contexto do SUS. As estratégias da área voltadas a 

Atenção Básica, tratam do cuidado, prevenção e promoção da saúdepensando no núcleo 

familiar.  

Assim, eu enquanto Agente Social, juntamente com o Coordenador do núcleo do 

PELC, com o Presidente responsável pela Associação do Bairro Querência e 

profissionais da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), organizamos 

estratégias para ampliar as intervenções no território, com ação em promoção da saúde. 

Foram realizados encontros nas quintas feiras reservados a atender alunas do programa 

para avaliação física e anamnese iniciais e pacientes que são direcionados pela equipe 

multidisciplinar. 

Também foram desenvolvidas, atividades como: aulas de ginástica; alongamento 

dinâmico e dança,com a frequência de duas vezes por semana e duração de 1 hora e 30 

minutos por aula.  

Destaco que diante das conversas informais com as usuárias do programa 

(PELC), percebi transformações positivas com a prática de atividade física. Muitas das 

alunas sofriam de depressão, ansiedade, cansaço, falta de energia, e desde que se 

inseriram no programa, notaram diferenças em seu cotidiano funcional como, por 

exemplo, ter mais disposição e força.   

Para as hipertensas, o exercício físico foi aliado ao tratamento da doença e ao 

cuidado em verificar os níveis pressóricos antes do treino e após.  Esta ação decorre 

inter-relação entre as ações no cargo de Agente Social do PELC e os profissionais do 

NASF. Esse trabalho foi resultado da articulação das ações com os conhecimentos e 

vivências acadêmicas. 

O programa PELC oportunizou as participantes um novo estilo de vida, 

diminuindo aspectos relacionados ao sedentarismo e a depressão. Com a socialização do 

grupo, foram construindo-se novos hábitos, como alimentares, físicos e sociais.  
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ATIVIDADES NA NATUREZA, LAZER E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

EXPLORANDO E REGISTRANDO AS TRILHAS DE NOVA ESPERANÇA DO 

SUL 

Vinicius Gonçalves Mariano 
32

 

Anabelle Helena Rodrigues de Aguiar 
33

 

Guilherme Salgueiro Acosta
34

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente; Educação; Lazer;  

 Esse trabalho apresenta um breve relato sobre as vivências obtidas pelos 

discentes através de uma viagem de estudos promovida pelo GEMA (Grupo de Estudos 

Movimento e Ambiente), e o componente curricular de Recreação e Lazer da 

Universidade Federal do Pampa. Realizamos diversas trilhas na Gruta Nossa Senhora 

de Fátima em Nova Esperança do Sul, em que percebemos o quão lindo e prazeroso é 

estar em contato com a natureza utilizando a caminhada e o acampamento. A principal 

função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo 

comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global 

(PCN/BRASIL,1997). 

Nosso objetivo principal neste trabalho foi realizar o registro fílmico das trilhas 

e do acampamento, construindo um material rico para a análise e divulgação posterior; 

despertando o interesse pela prática do caminhar, levando a refletir sobre o verdadeiro 

sentido da cultura corporal de movimento em ambientes pouco impactados pela ação 

humana.   

 A viagem de estudo reuniu acadêmicos e docentes do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Unipampa, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2016. O destino foi a 

Gruta de Nossa Senhora de Fátima localizada no município de Nova Esperança do Sul. 

A gruta é famosa na região por oferecer aos moradores e turistas, trilhas que chegam a 

duas distintas cachoeiras com queda livre de água, rio, espaço de camping com 

churrasqueiras e banheiros, além das grutas, galerias e corredores de pedras, local 

perfeito para trilhar e acampar. 
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Buscando a cultura corporal de movimento atrelada a promoção da saúde, lazer e 

educação ambiental, realizamos durante o período da tarde do dia 17, no primeiro 

momento, a montagem do nosso acampamento, logo após partimos em um grande 

grupo de 18 pessoas, para a primeira trilha que durou cerca de quatro horas e teve como 

principal destino a cachoeira I. Durante a noite, realizamos a trilha noturna, essa teve o 

trajeto bem diferenciado da trilha anterior pois, caminhamos com a ajuda de lanternas 

por debaixo das galerias, corredores de pedras, e grutas, e caminhamos mais um pouco 

mata a dentro até chegar na segunda cachoeira, onde lá deitamos em uma rocha e 

observamos as estrelas e a lua, escutando o barulho da água caindo, um momento 

inesquecível e renovador. No dia seguinte o ambiente convidativo levava-nos a 

despertar cedo, pois era hora da trilha matinal, que durou cerca de quatro horas. Durante 

as trilhas realizadas e o acampamento um acadêmico ia registrando tudo com uma 

câmera fotográfica. 

Analisando as experiências vividas podemos afirmar o importante papel da 

cultura corporal de movimento como parte da formação do indivíduo. Conforme Gomes 

(2003), o lazer propriamente dito pode ser vivido sob diversas formas, ele compreende 

―a vivência de inúmeras práticas culturais, como o jogo, a brincadeira, a festa, o passeio, 

a viagem, o esporte e também as formas de arte (...) dentre várias outras possibilidades‖.  

Nesse sentido, essa viagem proporcionou momentos de lazer, além de estudo 

para todos nós. A compreensão de que o meio ambiente precisa ser cada vez mais 

preservado e respeitado por nós, seres humanos, é indispensável; como cidadãos e 

futuros profissionais professores de Educação Física, devemos atentar para temáticas 

relacionadas ao ambiente. 

Portanto, como resultado do nosso estudo, temos o registro fílmico que mostra 

evidências de uma viagem, repleta de lindos momentos vividos nas trilhas e durante o 

acampamento. 
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VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANGULARDE AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE 

EM ATLETAS DE TAEKWONDO  

Breno Berny Vasconcelos
35

 

Mariana Camargo Farias
36

 

Rossano Diniz
37

 

Fabrício Boscolo Del Vecchio
38 

 

PALAVRAS-CHAVE: taekwondo; flexibilidade; amplitude de movimento; validação; 

 

INTRODUÇÃO 

Taekwondo (TKD) é uma modalidade esportiva de combate Coreana de 

percussão, que envolve predominantemente a aplicação de chutes. Devido a isto, a 

flexibilidade possui grande influência no sucesso esportivo (SANDOWSKI et al., 

2012), porém a maior parte dos estudos com a modalidade mensuram a flexibilidade 

através de testes lineares, especialmente o se sentar-e-alcançar, que é restrito apenas à 

articulação coxofemoral (HELLER et al., 1998). 

 

OBJETIVO 

 O presente estudo tem por objetivo validar método angular de mensuração da 

flexibilidade de atletas de TKD. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Sete atletas participaram do estudo (16,5±3,87 anos, 171±14 cm, 64,8±14,88 kg, 

11±2,58 meses de prática). As coletas foram realizadas em duplicata, em 2 dias distintos 

com intervalo mínimo de 48 horas e máximo de 7 dias entre coletas. Utilizou-se um 

flexímetro (Sanny®, modelo FL-6010), e os testes realizados foram: flexão de quadril 

deitado (FQD), abdução de quadril (AQ), elevação frontal ativa (EFA) e passiva (EFP), 
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elevação lateral (EL) e extensão de joelho a partir da máxima flexão de quadril 

(EJMFQ). Cada teste foi realizado três vezes e foi considerado o valor médio entre as 

três medidas. A reprodutibilidade foi testada através do teste de correlação intraclasse, 

no pacote estatístico SPSS versão 20.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos testes estão dispostos na Tabela 1. Pode-se observar que o 

coeficiente de correlação intraclasse de quase todas as variáveis foi maior que 0,75, 

exceto de uma (EJMFQ direita – 0,7060), o que indica que o método de avaliação 

empregado possui reprodutibilidade excelente na maioria das variáveis e 

reprodutibilidade boa para a variável EJMFQ direita. 

Tabela 1 – Validação de testes angulares de flexibilidade em atletas de Taekwondo. 

  

Variávei

s 

 

Média 

Desvi

o 

Padrão 

Variânci

a entre 

grupos 

 

CCI 

IC  

p-valor 

 

Class

e 
95%LI 95%LS 

FQD (º)         

 Direita 88,5 ±14,3 0,0514 0,9528 0,7071 0,9932 <0,001 EXC 

 Esquerda 87,6 ±14,9 0,0682 0,9887 0,9227 0,9984 <0,001 EXC 

AQ (º) 54,3 ±5,8 0,0225 0,8512 0,2734 0,976 0,003 EXC 

EFA (º)         

 Direita 70,5 ±9,4 0,0352 0,9199 0,5429 0,9883 0,006 EXC 

 Esquerda 65,8 ±15,9 0,1499 0,9571 0,7304 0,9938 0,002 EXC 

EFP (º)         

 Direita 94,2 ±13,7 0,0312 0,7788 0,0622 0,9656 0,008 EXC 

 Esquerda 92,2 ±22,4 0,1794 0,9734 0,8253 0,9962 <0,001 EXC 

EL (º)         

 Direita 98,6 ±17,9 0,0813 0,8871 0,4036 0,9833 0,001 EXC 

 Esquerda 98,0 ±17,1 0,0654 0,8182 0,1698 0,9722 0,004 EXC 

EJMFQ (º)         

 Direita 109,1 ±7,3 0,0107 0,7060 -0,1005 0,9526 0,02 BOA 

 Esquerda 103,5 ±13,4 0,0263 0,8718 0,3458 0,9809 0,001 EXC 

IC = intervalo de confiança; LI e LS = respectivamente limites inferior e superior. EXC = 

excelente. CCI = Coeficiente de correlação intraclasse. 

 

CONCLUSÕES 

 O método de mensuração da flexibilidade de atletas de TKD possui 
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reprodutibilidade excelente em todas as variáveis e pode ser utilizado com segurança 

nesta população. 
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O BOXE RIO GRANDINO : UM SABER À APRENDER 

Francisco Rodrigues dos Santos
39

 

PALAVRAS-CHAVE: boxe; fitness; ensino. 

 

A prática do boxe – comumente considerada uma luta, ou em alguns casos um 

esporte – tem sido cada vez mais usada nas academias de ginásticas para proporcionar 

os mais diversos estímulos em seus praticantes. Atualmente essa prática é constituída 

por uma gama de movimentos que fazem ela não apenas ser usada como modalidade de 

luta, como também sendo de lazer, aptidão física, saúde entre outras possibilidades de 

uso (MARIANTE, 2010; MARIANTE, STIGGER, 2012). Essa prática dentro de 

‗espaços fitness‘ vem sendo trabalhada de inúmeras maneiras e pode-se observar uma 

diferença gritante das descritas por Wacquant(2002) em sua célebre obra ‗Corpo e alma‘ 

que se tornou um dos estudos etnográficos mais conhecidos e reconhecidos sobre boxe. 

Nos espaços estudados por Wacquant o ―gym‖ (2002, p.20) possui lógicas próprias de 

funcionamento as quais são distintas das que encontramos na maioria dos espaços 

relacionados ao universo ―fitness‖ (MARIANTE, 2010, p.14). Assim, por apresentar 

essa diversidade de maneiras de se ver/conhecer o boxe, considero de grande 

importância tematizar essa prática como pesquisa, uma vez que além de ser praticante 

sou treinador e técnico de boxe junto a Federação Rio Grandense de Pugilismo (FRGP). 

Tenho como objetivo central dessa pesquisa entender como se dá o ensino do 

boxe na cidade do Rio Grande, já que como podemos ver na literatura da área que se 

tem espaços de boxe tanto como fitness e também os espaços de gym. Como o trabalho 

ainda está em fase de projeto, estou procurando identificar as diversidades em que o 

boxe está incluso e para isso, utilizando de filmes - que tratam da temática boxe - 

apostilas e relatos do curso de formação de técnicos da FRGP, artigos acadêmicos que 

tratam do boxe e uma busca em periódicos importantes da Educação Física sobre a 

temática do boxe. Com essa diversidade de materiais procurarei compreender o olhar 

em que está modalidade é tratada.  

Para isso escolhi uma metodologia qualitativa, usando da ferramenta de 
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entrevistas, que serão feitas com professores da modalidade de boxe na cidade do Rio 

Grande. Construí um roteiro de entrevista que visa identificar como é o processo da 

criação e da metodologia de ensino que uma aula de boxe é trabalhada na cidade, e se o 

processo de ensino se diferencia conforme o espaço e público que ele é ofertado. 

Até momento realizamos a busca de materiais para identificar as diferentes 

maneiras de vivenciar o boxe. Identificamos 12 filmes que reforçam a noção do boxe 

vivenciado nos gyms; identificamos três trabalhos acadêmicos que expressam diferentes 

maneiras de viver o boxe (MARIANTE, 2010; BERTÈ, 2016; WACQUANT, 2002); e 

35 artigos nos periódicos analisados (Revista Movimento, Revista Pensar a Prática, 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Motriz, Revista Didática Sistêmica, 

Revista Brasileira de Ciência e Movimento). 

Com a finalização e compreensão dessa busca, iniciaremos a realização das 

entrevistas, nas quais esperamos poder descrever as diferentes maneiras de se ensinar o 

boxe na cidade de Rio Grande e com isso colaborar para o entendimento e 

aperfeiçoamento dessa prática.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida na disciplina de 

Fisiologia do Movimento I do curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com enfoque nos fatores de risco 

associados às Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que de acordo com 

pesquisas, em 2008 já eram responsáveis por aproximadamente 63% das mortes no 

mundo. No Brasil, as DCNT figuram como responsáveis por aproximadamente 72% das 

mortes em 2013 (Fonte: Portal da saúde). 

Segundo a OMS, homens e mulheres que vivem em países pobres têm 

cerca de três vezes mais risco de morrer antes dos 60 anos em razão de 

uma doença crônica não transmissível do que pessoas que vivem em 

países de alta renda (PORTAL BRASIL). 

 

De acordo com o Portal da Saúde, do Governo Federal, as DCNT são doenças 

multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Fatores 

como herança genética, idade e sexo são considerados não-modificáveis, ao passo que 

os associados ao ―estilo de vida‖, considerados fatores de risco individuais, como o 

tabagismo, o consumo nocivo de álcool, a inatividade física e a alimentação não 

saudável são fatores modificáveis. Existem ainda fatores considerados intermediários 

(hipertensão, sobrepeso, obesidade, intolerância à glicose entre outros). Dentre as 

DCNT, as quatro de maior impacto mundial são as doenças cardiovasculares (DCV), 

diabetes, câncer e as doenças respiratórias crônicas.  

Neste contexto, o presente estudo objetivou visualizar a realidade quanto à 
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presença de fatores condicionantes às Doenças Crônicas Cardiovasculares, relacionadas 

ao estilo de vida em indivíduos com mais de 50 anos. Para tal, foram escolhidas vinte 

pessoas de ambos os sexos e com idade variando entre cinqüenta e oitenta anos, as quais 

foram submetidas à uma ficha de avaliação de risco à DCV e uma ficha de coleta de 

dados. A primeira com o intuito de verificar sinais que indicassem a preexistência de 

alguma doença cardiovascular e, a segunda para coletar dados biopsicossociais 

relacionados aos fatores condicionantes das DCNT, dentre eles a data de nascimento, 

estatura, a massa corporal – a partir destes dois foi calculado o IMC, a renda familiar, 

pressão arterial, os níveis de atividade física, uso de tabaco (fumante/ex-fumante) e a 

consciência de doença(s) crônica(s) pré-existente(s). 

A amostra foi composta por 13 mulheres (M) e 7 homens (H), sendo observado 

que a doença pré-existente mais presente foi a hipertensão, em 8M e 1H seguida da 

diabetes em 2M e o câncer em 1H e 1M. Quanto ao sedentarismo, 2H e 5M não 

praticam atividade física suficiente segundo a OMS. Os fumantes são 2H e 2M e destes 

apenas uma das mulheres não é sedentária. A partir do cálculo do IMC, 3M e 1H foram 

considerados obesos, 6M e 3H em sobrepeso e, 3M e 4H foram considerados normais. 

Embora enquadrados como sedentários, os 2H relacionados, foram considerados 

normais ou de baixo risco para a obesidade quando avaliados a partir de seu IMC. Das 

7M, duas foram consideradas normais ou de baixo risco para a obesidade, três estão 

com sobrepeso ou risco aumentado para a obesidade e, duas foram consideradas obesas. 

A hipertensão, doença mais presente na amostra, tachada como ―doença de velho‖, 

apresentou-se em toda a faixa de idade dos entrevistados, dos 50 aos 88 anos. A amostra 

também se apresentou bastante diversificada quando relacionada ao IMC, pois se 

apresentou desde o valor 21,1 (normal) até o mais alto, 33,7 (obeso).  

Observa-se que são muitas as combinações possíveis entre os fatores de risco 

que podem levar ou não o indivíduo a contrair qualquer Doença Crônica que seja, 

contudo, quanto mais fatores presentes maiores as chances. E visando diminuir a 

agressividade dos fatores de risco ora apresentados, bem como a possibilidade de se 

enquadrar nas faixas de sobrepeso e obesidade, além de cuidados médicos, são 

necessárias mudanças no estilo de vida das pessoas. Sendo assim, mesmo chegando à 

conclusão de que devem ser implantadas, por parte dos governos, mais ações que visem 
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melhorar a qualidade de vida da população, através de hábitos saudáveis e informações 

sobre as DCNT, entendemos que a amostra analisada, consta de um grupo bastante 

restrito havendo necessidade de novas pesquisas com grupos maiores. 
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TEMATIZANDO MOVIMENTO E AMBIENTE NA FORMAÇÃO DOCENTE 
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42
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Thais de Lima dos Santos
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PALAVRAS-CHAVE: Educação; Ambiente; Movimento; 

 Este trabalho tem como conteúdo as vivências obtidas por nós discentes na 

Disciplina Complementar de Graduação – Movimento e Ambiente. Participamos de 

práticas com o Esporte de Orientação e um Passeio Ciclístico, em que percebemos o 

quão importante é a sistematização do tema transversal ambiente com o contexto da 

Educação Física. O papel da educação em relação ao meio ambiente é proporcionar para 

o aluno a possibilidade da construção de um mundo socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado. Assim, entendemos a importância de incluir essa temática nas aulas de 

Educação Física escolar, conscientizando os alunos sobre as práticas do movimento 

corporal em ambientes diversos (PCN/BRASIL 1997). 

Tivemos como objetivos conhecer as possibilidades de práticas de educação 

ambiental juntamente com a Educação Física para formação de uma conscientização 

humanizada e, além disso, conhecer a cidade de Uruguaiana com suas histórias e 

tradições; resultando uma responsabilidade social e ambiental na cidade ou em qualquer 

outro lugar visitado sendo assim, os participantes como futuros docentes conduzirão os 

conhecimentos para as próximas gerações. 

A primeira vivência foi feita na sede campestre do clube Tiradentes, com 

duração de quatro horas, partindo de uma aula teórica sobre os conceitos básicos do 

Esporte de Orientação e, logo a seguir, percorremos em grupos a pista montada pelo 

acadêmico.  O público presente foi os acadêmicos do curso de Educação Física e o 

professor responsável pela DCG Movimento e Ambiente. Foi ofertado uma prática de 

orientação em que os alunos deveriam localizar os pontos dos prismas, no menor tempo 
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possível com o auxílio do mapa da região. E, ao mesmo tempo, proporcionar o 

conhecimento da vegetação da região que nem sempre é percebida pela população local.  

O próximo relato foi o passeio ciclístico realizado pela cidade de Uruguaiana, 

sendo essa atividade incluída nas trinta horas de esportes promovida pela Secretaria de 

Esportes e Lazer do município. Saímos da antiga estação férrea localizada na Flores da 

Cunha, seguindo  em direção ao rio Uruguai, passando pelo parque Dom Pedro II 

conhecido como Parcão e Colégio União; logo após atravessamos a BR 290 e 

adentrando no bairro Marduque, onde se encontra o Museu do Rio Uruguai, 

desconhecido pela maioria dos acadêmicos; passamos também pela costa do Rio 

Uruguai e do Clube Tamandaré. Na sequência percorremos as ruas Eustáquio 

Ormazabal e a rua Pinheiro Machado, em direção ao bairro João Paulo II.  Retornando 

ao centro da cidade, no ponto de partida - a estação férrea; totalizando 12km de Passeio 

Ciclístico. 

A Orientação e o Passeio Ciclístico são vivências essenciais para o cotidiano do 

ser humano, pois o contato com a natureza nos possibilita explorar de maneira ampla o 

modo como vivemos e onde vivemos, incentivando a prática do movimento, em 

diferentes ambientes. Segundo Canciglieri (2011) a problematização do Meio Ambiente 

permitirá que o aluno desenvolva os conteúdos da Educação Física como a 

diversificação da cultura corporal e seus benefícios, além de um pensar crítico sobre os 

diversos ambientes em que ele se encontra. As vivências também possibilitaram refletir 

quais são as melhores condições para que um meioprospere, e se algo poderia ser feito 

para preservá-lo, ou até mesmo melhorá-lo.  

Finalizando a análise dessas atividades, que a Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA ofereceu aos discentes, podemos perceber que a Educação Física não 

acontece somente na escola, mas em diferentes contextos e ambientes. 
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O QUE VAMOS FAZER NA AULA DE HOJE? A ESCOLHA DE CONTEÚDOS 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Maicon Peres de Moraes
46

 

Raquel da Silveira
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Conteúdo; Escola. 

 

INTRODUÇÃO  

A Educação Física escolar, a partir da sua inclusão oficial na escola, em meados 

do século XIX sofreu diversas alterações na sua concepção pedagógica, porém, 

Fensterseifer e González (2009) descrevem que em linhas gerais a consolidação da 

Educação Física nas sociedades ocidentais foi exclusivamente pautada no conhecimento 

médico-biológico e orientada na ideia de promoção de saúde. Já na metade do século e 

de forma muito intensa, o esporte relaciona-se com a Educação Física e passa a ser 

conteúdo hegemônico das aulas dessa disciplina. 

É no final do século XX, mais precisamente na década de 80, no Brasil, com a 

inclusão da Educação Física no sistema universitário e com a busca de qualificação do 

corpo docente em Programas de Pós-Graduação, fato inédito até então, o paradigma da 

aptidão física começa a ser contestadojuntamente com as discussões sobre as 

possibilidades da Educação e da Educação Física em contribuir para a transformação da 

sociedade. 

Neira e Nunes (2009) analisam que o currículo da Educação Física, nessa 

vertente, assume para si uma nova responsabilidade: formar o cidadão e a cidadã para 

usufruírem, participarem e reconstruírem, em uma parcela mais ampla, a cultura 

corporal do movimento. Atualmente, a Educação Física sofre influência de diversas 

teorias curriculares e estas definem diversas abordagens pedagógicas. 

Para esses autores, essa coexistência de abordagens pedagógicas, frequentemente 

podem ser vistas dissociadas do contexto social, permitindo, muitas vezes, uma 

multiplicidade de interpretações das mesmas. Como consequência a isso, os autores, 

ainda, afirmam que, em algumas escolas, é percebida a coexistência de diversos 

currículos da Educação Física ou, até mesmo, intervenções que misturam, de forma 
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descomprometida, os simulacros dessas teorias.  

Inseridos nas discussões sobre a Educação Física no ambiente escolar e tendo 

em vista os efeitos da quebra do paradigma da aptidão física na década de 80 

pretendemos realizar esta pesquisa fazendo uma aproximação com professores da rede 

municipal da Cidade do Rio Grande para uma análise de como os conteúdos das aulas 

de Educação Física vem sendo selecionados e sistematizados. Nesse sentido, o objetivo 

é investigar como se dá a escolha de conteúdos das aulas de Educação Física dos anos 

finais de algumas escolas municipais da cidade do Rio Grande (RS). 

METODOLOGIA: 

Pretendemos utilizar entrevistas semiestruturadas com os professores da rede 

municipal de ensino. Ressaltamos que a escolha dos professores investigados se deu a 

partir da noção de ―professor iniciante‖ (BOPSIN, 2011, p. 13), uma vez que para estes 

a escolha do conteúdo a ser ministrado é uma questão que precisa ser colocada. Com 

isso, entramos em contato com a assessora pedagógica da rede e obtivemos a 

informação que foram realizadas três nomeações no último concurso. Assim, nesse 

momento da pesquisa, estamos contatando esses três professores.  

A construção do roteiro de entrevista foi desenvolvida com o objetivo de obter 

dos professores a elaboração de narrativas. Desta forma, o processo analítico irá visar o 

olhar e a voz daqueles que vivem a prática e o cotidiano da escola. Marquesin e Passos 

dizem que uma ―das estratégias de formação adotadas nos estudos realizados sobre 

transformação e apropriação dos saberes comprovou que as narrativas são excelentes 

recursos para que os professores comuniquem seus saberes e suas experiências‖ (2009, 

p. 220). 

Após estes procedimentos, esperamos poder colaborar com o entendimento de 

como acontece a escolha de conteúdos das aulas de Educação Física dos anos finais por 

parte dos professores iniciantes da rede municipal da cidade do Rio Grande (RS). 
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O PROJETO DANÇAS POPULARES BRASILEIRAS SOB A PERSPECTIVA DA 

FORMAÇÃO INICIAL 

Flaviana Custódio Silvino
48

 

Leila Cristiane P. Finoqueto
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PALAVRAS-CHAVE: Danças Populares Brasileiras; Cultura; Educação Física; 

Vivências. 

 

O projeto ‗Danças Populares Brasileiras‘ teve início em setembro de 2015, 

atendendo a comunidade riograndina do entorno da FURG. Enquanto bolsista, minha 

participação teve início em maio de 2016 e segue até o presente momento. Em julho de 

2016, ampliamos o projeto, sendo desenvolvido também na Unidade Básica de Saúde 

Familiar (UBSF) Vicente Pias, localizada no Bairro São Miguel. Os/As participantes 

dos grupos totalizam 24 pessoas com idades entre 30 e 76 anos, algumas apresentando 

limitações físicas e cognitivas. 

Esta proposta alinha-se ao entendimento de Cortês (2000, p.) ao descrever que 

―As manifestações da cultura popular [...]. É parte fundamental dos diversos modos de 

pensar, sentir, agir de um povo presentes em seu contexto sociocultural historicamente 

construído‖. 

Durante o referido período as vivências foram planejadas tomando como 

referências livros, vídeos e músicas. Ao final de cada encontro foram realizadas 

conversas informais acerca da aula e de planejamentos futuros. As danças vivenciadas 

foram: Forró, Frevo, Carimbó, Maracatu e nos encontramos em via de conclusão do 

Samba de Roda. Ao final de cada modalidade, foram construídas coreografias para 

apresentações em eventos no município do Rio Grande/RS. A partir da gama de 

atividades que o projeto desenvolveu, fez-se necessário problematizar os aprendizados 

que foram construídos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar as 

experiências vivenciadas no Projeto Danças Populares Brasileiras a partir de relatos 

das/os participantes. 
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Em março de 2017, com a retomada das atividades após o recesso da 

Universidade, as/as participantes responderam a uma questão central: de que maneira o 

projeto ‗Danças Populares Brasileiras‘ influenciou na sua vida?  

Os grupos apontaram duas características centrais: a amizade e os conhecimentos 

adquiridos. A palavra amizade está em todos os questionários. Foram vivenciadas 

inúmeras situações de carinho, de experiências, de amizades, de relações sempre 

afetuosas. Os laços de amizade consolidaram-se ao ponto de transcender os encontros 

do projeto. 

 “Fiz novos amigos, ganhei saúde, nós nos divertimos muito em 

grupo. Enfim, é só alegrias. Temos a prof. Priscila e a prof. Flaviana 

que são pessoas muito queridas e temos também a Leila que é um 

amor de pessoa também.” (C.P.49 anos). 

Os laços são evidenciados pelos encontros realizados na casa das participantes; no 

vínculo com atividades de caráter íntimo socializados pelos membros do grupo; na 

efetivação de grupos em redes sociais, em aplicativos de celulares;  

A outra característica manifestada - a troca de conhecimento, a vontade de conhecer, 

experimentar - foi descrita da seguinte maneira: 

“O grupo aumentou e formou amizades, com troca de conhecimentos 

e momentos gratificantes de alegria, de companheirismo de trocas de 

favores, podemos relaxar e dar alegrias uns aos outros” (J.S. 64 

anos). 

O processo didático desenvolvido no projeto foi decorrente também do 

investimento em pesquisas e planejamentos, pois o universo das Danças Populares 

requereu uma imersão que se estendeu do conhecimento dos contextos, das motivações, 

das indumentárias, das coreografias, dos sentidos/significados implicados em cada 

modalidade.  

Estou participando do grupo neste ano 2017, portanto fica claro que 

estou acreditando no projeto e vejo que o grupo está coeso, pois, 

todos acreditam no trabalho desenvolvido pela professora.  (D.S.66 

anos). 

Os grupos mostraram-se autônomos e propositivos. Pesquisaram, sugeriram, 

confeccionaram adereços e os figurinos para cada dança, bem como, mostraram-se 

motivadas a participar de mostras divulgando o trabalho desenvolvido.  
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Com o passar dos meses, construí uma relação pautada na confiança e na 

admiração das/os participantes, fortalecendo os laços de amizade e comprometimento. 

Os relatos ensinam que o empenho em tentar ao máximo transmitir o conhecimento 

encontra relevância e pertinência. Uma vez que minha formação acadêmica ampliou-se 

ao desenvolver as Danças. O projeto lança-se ao desafio de propor novos olhares sobre 

a dança no sentido de evidenciar os aspectos negativos e positivos, mas enfatiza a 

preocupação em consolidar um ambiente onde todos possam se sentir acolhidos e 

unidos. 
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ESTILO DE VIDA E SEUS FATORES DE RISCO, DAS PESSOAS COMO MAIS 

DE 50 ANOS DE IDADE 

Angelo dos Santos Cruz
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PALAVRAS-CHAVE: doenças crônicas; saúde; estilo de vida 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), atingem principalmente 

pessoas com idade a partir de 40 anos. O estilo de vida irregular e desvantajoso para 

saúde levado rotineiramente é um forte fator de risco para essas doenças, as quais são 

importante causa de morte, sendo que em 2008 foram responsáveis por 63% do total de 

mortes no mundo (WHO, 2011a) e 74% do total de mortes no Brasil (WHO, 2011b). 

Embora as doenças infecciosas sejam ainda importantes, há um 

crescimento significativo das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). As doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, 

enfermidades respiratórias crônicas e 

doenças neuropsiquiátricas, principais DCNT, têm respondido por 

grande parte das mortes antes dos 70 anos de idade e perda de 

qualidade de vida, gerando incapacidades e alto grau de limitação das 

pessoas doentes em suas atividades de trabalho e lazer, além de 

provocar ―grande pressão‖ sobre os serviços de saúde (PNS Aplud 

SCHMIDT et al., 2011). 

Com o interesse de investigar o estilo de vida dos indivíduos, o objetivo desse 

estudo é reconhecer e demonstrar a realidade do quanto a presença de fatores risco a 

saúde vem contribuindo para o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis em 

adultos com mais de 50 anos de idade, de ambos os sexos. 

 A amostra foi composta por vinte (20) sujeitos com idade igual ou maior que 50 

anos. Foram feitas visitas domiciliares para informar a respeito do trabalho e agendar a 

entrevista, explicando a necessidade de ficar no mínimo 30 minutos antes do horário 

marcado sem se alimentar e ficar em repouso, para que fosse realizada a aferição da 

pressão arterial feito pelos instrumentos esfigmomanômetro da marca LANE
®
, modelo 

adulto e com o estetoscópio BIC-DUPLO
®

 

 No momento da entrevista, foi entregue para cada indivíduo o questionário de 

prontidão para atividades físicas - PAR-Q - e a ficha de coleta de dados com as 
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seguintes variáveis: idade, massa corporal, estatura, doenças pré-existentes, nível 

socioeconômico, valores da pressão arterial sistólica e diastólica, tabagismo – sendo ex-

fumante aquele que não fuma a seis meses - e nível de atividade física, sendo 

considerada atividade física de lazer, domiciliar, de deslocamento e de trabalho. A 

massa corporal e a estatura foram utilizadas para calcular o índice de massa corporal 

(IMC) 

 Ao todo foram encontrados 13 tipos de DCNT, em 13 (três homens e 10 

mulheres) das 20 pessoas analisadas, sendo a hipertensão a mais prevalente. Um dos 

fatores que mais chamou atenção foi a variável ―tabagismo‖, que é um fator primordial 

em oferecer risco a saúde, se encontrou apenas duas pessoas que ainda tinham o hábito 

de fumar. 

 Já o IMC, seis pessoas foram consideradas obesas, sendo cinco mulheres com o 

IMC maior que 30,0 Km/g². Mas em contrapartida, o sedentarismo foi considerado 

inexistente nesse estudo pelo fato de que todos sujeitos de ambos os sexos praticavam 

alguma atividade física durante o seu dia. Sendo relatado por alguns sujeitos a 

necessidade de se manter ativo, pelo motivo de bem-estar ou recomendação médica. 

No que se refere à renda dos entrevistados, a faixa de renda mais prevalente 

(n=10) foi de R$ 1.626,00 até R$ 2.705,00, onde das dez pessoas que vivem com essa 

renda, quatro eram casais. Salienta-se que as mulheres faziam apenas as atividades 

domiciliares, diferente dos homens, que mantiveram suas rotinas de trabalhos e 

atividades variáveis mesmo acima de 50 anos ou aposentados. É possível que esse seja 

um dos motivos pelo qual as DCNT não se fazem tão presente em homens como nas 

mulheres. 

 Assim se conclui, mesmo que o tabagismo seja pouco frequente entre o público 

entrevistado e as atividades físicas todos exercem de alguma forma, é preciso a 

conscientização das pessoas sobre os fatores de riscos à saúde na fase infantil, na 

adolescência e adulta para evitar a prematuridade de doenças crônicas no próprio corpo. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA BATE Á PORTA: A EXPERIÊNCIA DE SER 

RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

Douglas Almeida Xavier
52

 

Mirella Pinto Valério
53

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação física; atenção básica; ensino em serviço. 

 

INTRODUÇÃO  

Devido aos desafios do cuidado à saúde integral pelos profissionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS), os programas de Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) 

foram regulamentos em 2005 com vistas não apenas capacitar profissionais para a 

atuação no SUS, mas também incentivar o trabalho multiprofissional na perspectiva de 

ampliar os olhares no cuidado do processo saúde-doença. (BRASIL, 2005) 

Dessa forma, objetiva-se nesse trabalho relatar a experiência de ser residente de 

Educação Física no programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 

Universidade Federal do Rio Grande (RMSF- FURG), expondo as ações realizadas de 

forma uniprofissional e multiprofissional. 

 

METODOLOGIA 

O Programa de RMSF-FURG integra as profissões da área da saúde da 

instituição proponente, sendo elas a Educação Física, Enfermagem e Psicologia. A 

inserção do residente desse trabalho ocorre na Unidade Básica de Saúde da Família 

(UBSF) do bairro Castelo Branco. 

Ao decorrer desse tempo, estão sendo desenvolvidas ações multiprofissionais e 

uniprofissionais. Destacam-se entre as ações multiprofissionais: O projeto de Educação 

Permanente com os profissionais de saúde da referida UBSF; O grupo de convivência, 

espaço de socialização entre os usuários e residentes da UBSF e os atendimentos 

multiprofissionais á saúde da criança. 

Entre as ações uniprofissionais cita-se o grupo ―Vida e Saúde‖, que preconiza a 

prática de atividades físicas como caminhadas, aulas de ginástica e outras práticas para 

os idosos e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e as visitas domiciliares 
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para pacientes acamados e domiciliados visando a recuperação da saúde por meio de 

exercícios terapêuticos da Educação Física que possibilitem a melhora das capacidades 

físicas dos sujeitos. 

Além disso, ressalta-se as atividades de cunho sociopolíticos que o residente 

integra, podendo-se enumerar a participação no Conselho Municipal de Saúde e a 

defesa de um SUS universal, gratuito e integral para todos os cidadãos por meio de 

reuniões, participação em manifestações, eventos científicos, etc. 

 

ANÁLISE E RESULTADOS 

Discorrer sobre ser residente é, de fato, um grande desafio para a Educação 

Física por emergir um turbilhão de sentimentos positivos e negativos. Entretanto, é 

necessário pontuar a possibilidade de aproximar os conhecimentos teóricos da Educação 

Física com a sua realidade profissional na Atenção Básica, como observado por Loch e 

Florindo (2012), bem como o fortalecimento do trabalho multiprofissional no cuidado à 

saúde. 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que apesar das dificuldades no processo de 

trabalho da Educação Física na saúde, em especial de ser residente de Educação Física, 

a experiência se constitui como oportunidade ímpar de imergir na realidade do SUS, 

contribuindo para desenvolver um olhar humanizado e multiprofissional no SUS. 

Por fim, ressalta-se a necessidade de valorizar esse espaço de atuação dos 

Profissionais de Educação Física por se constituir em potencial meio de trabalho e pela 

importância da profissão nas esferas de promoção, prevenção e reabilitação da saúde. 
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ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO NO PROJETO VIDA ATIVA: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
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PALAVRAS-CHAVE: Projeto Vida Ativa; Estágio não-obrigatório; Educação Física. 

 

O presente trabalho se trata de um relato das experiências vividas no estágio 

não-obrigatório realizado no ‗Projeto Vida Ativa‘ em alguns bairros do município do 

Rio Grande/RS. O projetoinsere-se em um programa da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande/RS que visa a promoção da saúde de pacientes de unidades básicas de saúde da 

cidade. O objetivo deste trabalho consiste em compartilhar com o meio acadêmico as 

experiências vividas nesse estágio, para contribuir com a prática de futuros participantes 

desse projeto, seja em estágio não-obrigatório ou em qualquer atuação que esses possam 

vir a executar nesse contexto. Participo do Projeto desde dezembro de 2015 

desenvolvendo atividades como: dança, alongamento, ginásticas, dinâmicas, entre 

outros. 

O desenvolvimento metodológico do Programa está organizado da seguinte 

maneira: cada dia da semana as aulas são dadas em uma determinada Unidade, 

distribuídas da seguinte maneira: segunda-feira na USB São João; terça-feira na UBS 

São Miguel I; quarta-feira na UBS Santa Rosa; quinta-feira na UBS Castelo Branco e 

por fim na sexta-feira na USB do Bolaxa e tem frequência de uma vez na semana para 

cada Unidade Básica de Saúde, com duração de 1 hora por dia. Para cada local é 

repassado materiais para dar suporte às aulas e incentivado que façam uma atividade de 

caminhada em outro dia da semana com o agente comunitário responsável pelo 
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Programa de cada bairro. São desenvolvidas atividades que estão de acordo com cada 

grupo de alunos, sempre respeitando possíveis limitações (hipertensão, diabetes, 

deficiência visual, entre outros). As atividades foram construídas e adequadas ao longo 

do estágio. Dentre os participantes do Projeto estão pessoas pertencentes às 

comunidades citadas e que receberam ordem médica para participar do Programa. Em 

média, a participação atinge 50 pessoas, entres mulheres e homens. 

O estágio é um grande contribuidor para a formação acadêmica de futuros 

professores, pois aliar a teoria vista na academia à prática possibilita uma noção do que 

espera esse futuro profissional no seu meio de atuação. Além disso, o estágio possibilita 

ao acadêmico repensar seus conhecimentos teóricos e reconstruí-los, assim como 

destaca Feldkercher (2010, p.112) na citação: ―a prática não é reduzida a uma ação 

repetida ou a uma experiência sem reflexão; a prática proporciona a reflexão sobre o 

fazer, a prática requer embasamento teórico e possibilita também a (re)construção de 

conhecimentos‖,portanto, o estagiário ao mesmo tempo em que se transforma, modifica 

o que está ao seu redor, através de sua práxis na atuação docente. 

Segundo Nunes (2001, p.27) sobre a atuação e formação do professor: 

―considera-se assim que este, em sua trajetória, constrói e reconstrói seus 

conhecimentos conforme a necessidade de sua utilização, suas experiências, seus 

percursos formativos e profissionais etc‖,ou seja, reforça a ideia de que nas experiências 

dos estágios e ao longo de seu trabalho, o professor cria meios de ensinar a partir da 

realidade e necessidade de cada contexto em que está atuando e com isso esse processo 

não se torna fechado e sim em constante movimento.  

Perante essas colocações, considero que durante o estágio não-obrigatório 

adquiri conhecimentos sobre a prática docente e ampliei minha perspectiva acerca das 

teorias discutidas no curso de Educação Física. Esses aprendizados contribuíram 

significativamente para minha formação e atuação profissional. Durante esse estágio 

aprendi a reconhecer contextos e pessoas diferenciadas; saber lidar com as mais diversas 

situações em que não havia observado na teria. A partir dessa breve reflexão destaco 

sobre a importância da natureza desse estágio que insere o/a professor/a de Educação 

Física no contexto de promoção da saúde voltado a pessoas carentes das comunidades 

do município do Rio Grande/RS. 
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PALAVRAS-CHAVE: educação; diversidade; formação profissional;  

 

O presente trabalho é um relato de experiência dos bolsistas do subprojeto 

Educação Física (EF) do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) na Escola Municipal de Educação Especial Maria Lucia Luzzardi. O PIBID é 

um programa que parte de uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica. No ano de 2016, pela primeira vez, o PIBID 

oportunizou a participação de uma escola de educação especial ampliando e 

possibilitando experiências e aprendizados para que os acadêmicos se constituam 

enquanto profissionais. A Escola Maria Lucia Luzzardi atende 90 alunos que possuem 

espectro autista ou psicose, visando proporcionar aos alunos a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades.  

O objetivo deste trabalho é relatar experiências e aprendizados vivenciados pelos 

cinco bolsistas do PIBID que atuam na Educação Física na Escola Maria Lucia 

Luzzardi. 

O subprojeto de Educação Física do PIBID organizou-se através de reuniões 

semanais, com a participação da coordenadora do subprojeto, da professora supervisora 

e dos bolsistas. Nestes encontros foram realizadas leituras de textos, discussões e 

oficinas práticas tendo como intenção auxiliar a inserção dos acadêmicos na escola e 

posterior intervenções práticas auxiliadas pela professora supervisora.  

                                                           
56

Acadêmica de Educação Física, FURG, carina.fssn@gmail.com 
57

Licenciada em Educação Física Licenciatura Plena, UFPEL, debinha.andrade-

09@hotmail.com 
58

Acadêmica de Educação Física, FURG,luisaquadros@hotmail.com 
59

Acadêmica de Educação Física, FURG, priscila.fontesg@gmail.com 
60

 Acadêmico de Educação Física, FURG, renanmlanau@gmail.com 

mailto:carina.fssn@gmail.com
mailto:debinha.andrade-09@hotmail.com
mailto:debinha.andrade-09@hotmail.com
mailto:luisaquadros@hotmail.com
mailto:priscila.fontesg@gmail.com
mailto:renanmlanau@gmail.com


 

63 
 

Foram desenvolvidas diversas atividades como: Oficina de capoeira e dança 

afro; ensaios, confecção de elementos de cena e apresentação de peça teatral; 

caminhadas, jogos pré desportivos, ginástica, jogos e brincadeiras e passeios para 

assistir  a exposição dos dinossauros, para um supermercado para pesquisar preços 

(projeto interdisciplinar). 

As experiências vivenciadas nessa escola contribuíram para a reflexão a cerca da 

educação, educação física e da formação profissional. Segundo Fantinato (2014) pensar 

em educação de qualidade nos dias de hoje é adotar uma nova postura frente à 

diversidade. Precisamos ter uma escola flexível, que valorize as diferenças.  De acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases- LDB 9.394/96 em seu artigo 1º, valorizar a diversidade 

de culturas, as várias formas de ver o mundo, de se expressar e de se relacionar com a 

comunidade escolar são mudanças necessárias para que a escola desenvolva a 

aprendizagem da convivência, de respeito e da tolerância.  

Para tal, torna-se necessária a preparação dos professores para a efetivação dos 

avanços frente à diversidade. A intervenção do profissional, como sujeito de mudanças 

na realidade em que atua, deve ser marcada por uma multiplicidade de olhares.  

A participação da Escola Maria Lucia Luzzardi ao PIBID proporcionou 

experiências e vivências na educação especial, contribuindo para a formação acadêmica 

e profissional dos estudantes da educação física, despertando-os para um olhar que 

valorize e respeite as diferenças individuais dos seus futuros alunos. 

Acreditamos no sucesso do programa já que, hoje, os bolsistas têm 

conhecimentos científicos e práticos relacionados à Educação Física e espectro autista e 

psicoses, são reconhecidos e admirados pelos estudantes e sentem-se pertencente à 

escola.  
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PALAVRAS-CHAVE: Ginástica; Saúde; Comunidade.  

 

 INTRODUÇÃO 

O trabalho tem por finalidade apresentar as vivências realizadas junto ao projeto 

de extensão Ginástica para a Comunidade, localizado no curso de licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O projeto tem como 

objetivos: a) proporcionar a abertura de um espaço público que estimule a prática 

corporal regular e sistematizada; b) trabalhar as valências físicas dos participantes de 

forma a potencializar suas práticas de movimento e seus acervos motores; c) propiciar 

um ambiente de convivência em grupo que possa ampliar as relações sociais 

experimentadas pelos sujeitos. 

O mesmo está pautado em um conceito de saúde que não está alinhado ao 

pensamento binário que define em oposição doente/sadio ou sedentário/ativo. Segundo 

Palma (2001) considerações contemporâneas em gestão da saúde vêm modificando a 

forma pela qual podemos entender esta noção, desenvolvendo um conceito ampliado, o 

qual é constituído por três pontos básicos: o meio físico, o meio socioeconômico e 

cultural e a garantia de acesso aos locais de promoção da saúde. Para Rigo, Pardo e 

Silveira (2007) devemos problematizar a saúde tornando-o um espaço político em que 

os saberes e os poderes aí envolvidos atestam o caráter representativo, cultural e 

simbólico do conceito em relação à experiência humana. Atesta-se assim, a 

possibilidade do que se entende por saúde partir das práticas cotidianas, àquelas que 
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acabam movimentando e transpondo o plano puramente conceitual. 

 

 METODOLOGIA  

O projeto funciona no Centro Esportivo da FURG, com aulas ofertadas duas 

vezes por semana, no turno da tarde com duração de 50 minutos cada. O público que 

vem participando é composto predominantemente por mulheres, composto pela 

comunidade interna e externa a FURG, com idade variando entre 17 e 70 anos. Nestas 

aulas são propostas práticas ginásticas, entre elas, ―ritmos‖ como atividade aeróbica, e 

ginástica localizada, alongamentos ou caminhadas voltadas para fortalecimento 

muscular, capacidade cardiorrespiratória e flexibilidade. As aulas são ministradas por 03 

bolsistas, acadêmicas do curso de licenciatura em Educação Física, as quais integram o 

grupo de trabalho junto ao professor responsável.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO  

O projeto vem sendo executado sob a preocupação de orientar práticas ginásticas 

de forma que não seja através de prescrições padronizadas, mas baseadas naquilo que as 

praticantes acabam construindo como sendo uma prática saudável. Certamente, o 

projeto não se furta em trocar conhecimentos a respeito dos efeitos fisiológicos do 

exercício. Questões como cardiopatias, obesidade, colesterol circulam entre as aulas 

como foco de nossa intervenção, por que na verdade, a Educação Física também atua 

sob a perspectiva biológica. No entanto, os reais resultados que podemos visualizar 

extrapolam esta dimensão, abrangendo questões sociais e culturais. Este somatório tem 

por efeito o bem estar das alunas em sentirem-se pertencentes a um coletivo que tem a 

ginástica como prática em comum. 

 

CONCLUSÕES 

O acolhimento do projeto por parte da comunidade é significativa pela 

diversidade da proposta fazendo com que a adesão e permanência aconteça pelo vínculo 

estabelecido com o espaço, com a equipe de trabalho ou entre as próprias participantes. 

Percebemos que os (as) participantes veem nesse espaço um local de atenção e 

promoção à saúde, uma vez que oferta uma prática corporal que tem efeitos nas suas 

condições físicas, mas que avança gradativamente para um entendimento alargado de 
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saúde. 
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PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE FÍSICA; IDOSOS; ESPAÇOS PÚBLICOS. 

INTRODUÇÃO 

O presente resumo visa apresentar o projeto de conclusão de curso que está 

sendo desenvolvido no curso de Educação Física (EF) na Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG), que tem como objetivo mapear os locais públicos que oferecem a 

prática orientada de atividades físicas para idosos na cidade do Rio Grande. 

A inatividade física é encarada e aceita como sendo uma das maiores aliadas do 

declínio fisiológico dos idosos, nesse sentido, a atividade física é um poderoso 

instrumento de promoção da qualidade de vida, da redução dos efeitos do 

envelhecimento e da integração social (USDHHS,2008). Além disso, sua prática 

previne doenças crônicas não transmissíveis como a osteoporose, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doença da artéria 

coronária e obesidade. A atividade física proporciona aos idosos 

oportunidade para uma vida mais ativa e independente, contribuindo 

para a manutenção da autonomia e melhor qualidade de vida. 

(SALVADOR et al, 2009,p. 973). 

 

A PARTIR DE MINHA INSERÇÃO NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA 

TERCEIRA IDADE (NUTI), DA FURG, PUDE OBSERVAR QUE PARA 

MINISTRAR UMA AULA PARA IDOSOS, SÃO NECESSÁRIOS 

CONHECIMENTOS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DE FORMA PERMANENTE 

PARA QUE ELES SE SINTAM MOTIVADOS E SEGUROS PARA A PRÁTICA DE 

ATIVIDADE FÍSICA (AF). 

A fim de que os idosos mantenham-se ativos fisicamente, é necessário que 

busquem locais específicos para prática de AF. Nesse sentido, torna-se importante 
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identificar esses espaços, nos quais os idosos possam se inserir.  

METODOLOGIA 

Realizarei um mapeamento dos locais públicos da cidade do Rio Grande que 

oferecem atividades físicas específicas para os idosos, orientadas por profissionais de 

educação física. Logo após, farei observações onde ocorrem essas atividades, 

investigando se as instalações proporcionam um ambiente seguro e com facilidade de 

acesso para o público alvo.  

Outras questões a serem levantadas estão relacionadas às atividades ofertadas, 

frequência semanal, tamanho das turmas entre outros fatores que se tornem relevantes 

durante a produção de dados, os quais serão anotados no diário de campo, sendo que o 

diagnóstico será descrito em gráficos e tabelas. 

A formação do professor também será alvo de investigação. Para isso será 

aplicado um questionário com os responsáveis pelas aulas. Coletando informações 

acerca de sua atuação com os idosos. 

Sendo assim, esta pesquisa terá uma abordagem qualitativa- quantitativa. 

(MINAYO, 2009). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Esta fase da pesquisa está em um processo de identificação dos lugares que 

possam ter atividades físicas orientadas para os idosos. Entrei em contato com as 

secretarias do município de Rio Grande que oferecem ações para este público, a saber: 

Secretaria de Município de Turismo e Lazer (SMTEL), Secretaria de Município de 

Cidadania e Assistência Social (SMCAS), Secretaria de Município de Saúde (SMS), 

além de Serviço Social do Comércio (SESC) e o Conselho Municipal do Idoso.  

CONCLUSÕES 

Espero poder levantar dados suficientes para orientar os idosos que buscam 

locais específicos para a prática de atividades físicas ministradas por profissionais 

qualificados a fim de que se  sentam seguros e motivados. 
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A SUSTENTABILIDADE A PARTIR DA ANÁLISE DO FILME O MENINO E O 

MUNDO 

Felipe Costa Safons
66

 

Jéssica Mello Lopes
67

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Cinema, Educação Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

Nosso relato parte da vivência no componente curricular Movimento e Ambiente, 

do curso de Licenciatura em Educação Física, em que o professor propôs assistirmos, no 

cine SESC, o filme ―O menino e o mundo‖. 

Este filme conta a história de um garoto que viu seu pai sair da zona rural, onde 

eles moravam, para residir na cidade grande, na expectativa de emprego. É um filme 

brasileiro, de 2013, escrito e dirigido por Alê Abreu. Foi indicado ao Oscar em 2016, na 

categoria melhor filme de animação e já foi vendido em vários países, além de ser 

premiado no Rio de Janeiro e na Mostra de São Paulo. O filme é composto por uma 

animação incrivelmente bonita, com cenários feitos em giz de cera, lápis de cor, 

pinturas e colagens. 

No filme, o menino demonstra ser mais alegre longe da cidade, onde pode 

correr, brincar e se divertir com o simples, tendo mais contato com a natureza; enquanto 

na cidade grande, rodeada de prédios, carros, favelas, fábricas e usinas, os jogos e 

brincadeiras ficam mais restritas. 

Para o menino, o trem que carregou seu pai era como se fosse uma enorme 

serpente que engolia aquelas centenas de trabalhadores e os levava para longe. O tempo 

passa, mas o olhar dele sempre vai carregar lembranças da infância, é a época em que, 

na maioria das vezes, não temos compromissos e nem preocupações com as coisas. Ou, 

pelo menos, deveria ser... A transformação que passamos quando começamos a crescer 

e conhecer o mundo, percebendo as coisas com um olhar diferente, pode parecer um 

pouco estranho no início, mas depois nos adaptamos e só resta a saudade. Mas talvez o 

mais instigante no filme seja que, ao contar esta simples história de êxodo, ele nos 
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apresenta toda a cadeia produtiva que ocasiona danos à natureza. 

Para Sérgio Rizzo (2016) mesmo sem ser este seu objetivo, a obra define de 

forma simples o conceito de sustentabilidade: ―é preciso plantar na infância a árvore que 

nos fará sombra na velhice‖ (p.1). 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver o conceito de sustentabilidade entre outras questões ambientais a 

partir da discussão e análise do filme; utilizar a linguagem cinematográfica para 

sensibilizar os acadêmicos a trabalhar em seus estágios a educação ambiental; utilizar a 

linguagem poética e visual para introduzir questões vitais para a sociedade 

contemporânea e guardar, resgatar o que há de ―menino‖ em cada um/uma de nós.  

 

METODOLOGIA 

A utilização de recurso fílmico associado à poesia visual apresentada pela 

produção ―O menino e o mundo‖ sensibiliza e corrobora na formação de professores/as 

que desejam incorporar a dimensão ambiental em sua futura prática pedagógica. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O referido filme mostra que o ser humano destrói o mundo em que habita para 

aumentar a produção e crescer a riqueza, enquanto diminuem as árvores e aumentam os 

índices de poluição global. Podemos perceber isso, nas cenas que remetem ao processo 

de fabricação do algodão, da coleta até seu destino final – como mercadoria, em vitrines 

de lojas. Demonstrando, mais uma vez, o modelo de vida insustentável da sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

Torna-se muito importante a utilização do filme e da arte, em geral, no trabalho 

em educação ambiental e formação de professores. 
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Núcleo Interdisciplinar de Educação - Articulações de contexto &saberes nos (per) 

cursos de licenciatura da Unipampa. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2013. 

PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

DOCENTE 

Bruno Pedrini de Almeida
68 

Melissa Leite Trombetta
69 

Mirella Valerio
70

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Iniciação à Docência; Pibid. 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma 

iniciativa que visa aperfeiçoar e valorizar a formação de professores em nível superior, 

mediante parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Para tal, o 

programa concede bolsas a alunos de licenciatura de Instituições de Educação Superior 

e professores supervisores, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. 

Os projetos promovem a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

no decorrer de sua formação acadêmica desenvolvendo atividades didático-pedagógicas, 

as quais sucedem sob orientação de docentes das licenciaturas e de professores 

supervisores das escolas contempladas com os projetos. Desta forma pode-se dizer que 

o programa tem como objetivação beneficiar tanto os bolsistas e professores, quanto as 

escolas públicas envolvidas. 

Os bolsistas veem-se engajados no cotidiano das escolas, sendo oportunizados na 

criação e participação em experiências metodológicas. Faz-se importante tal articulação, 

vez que, conforme Nóvoa (1995), um professor adquire muita bagagem na escola 

através da experiência e da reflexão da prática pedagógica e os professores supervisores 

conhecem os aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos 

saberes do dia a dia (Pimenta e Lima, 2004). 

O PIBID contribui na articulação entre teoria e prática necessárias à continuada 

formação dos docentes. Por conseguinte, os professores-supervisores têm seu magistério 

valorizado, e as escolas públicas de educação básica, incentivadas a mobilizar seus 
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professores como ―co-formadores‖ dos futuros docentes, algo que as torna protagonistas 

nos processos de formação inicial para o magistério. 

A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) participa deste programa desde o 

ano de 2010. Em 2014, com lançamento de novo edital, os licenciados do curso de 

Educação Física (EF) iniciaram sua inserção nos anos finais do ensino fundamental sob 

coordenação de uma docente do curso de EF da FURG. Através de seleção interna, 

foram selecionados dois professores de EF de duas escolas da rede pública da cidade de 

Rio Grande - RS que passaram a compor o PIBID/Educação Física, além de 12 bolsistas 

do curso de EF para acompanhar os dois professores em suas respectivas escolas.  

O objetivo do presente resumo é relatar as atividades do PIBID/Educação Física 

FURG. Até a presente data, já participaram 23 acadêmicos de EF, e quatro professores 

de quatro escolas. Para mais que acompanhar as aulas de EF nas escolas, todos os 

envolvidos reúnem-se semanalmente para planejamento e avaliação das aulas, e para 

propor temas a serem estudados e refletidos, objetivando o fortalecimento das metas e 

ações elencadas. Nestes encontros também são realizadas oficinas que permeiam a 

práxis de EF, as quais são expostas, experimentadas e posteriormente debatidas entre os 

próprios participantes do PIBID.  

Como resultados, além de publicações e relatos de experiências em eventos 

científicos da área, percebemos os acadêmicos participando do cotidiano escolar e de 

atividades que envolvem a problematização da Educação Física Escolar, 

conscientizando-se de seu papel educacional, social, cultural e político. Ademais, 

experimentam a docência e suas possibilidades de manifestação da cultura corporal, 

bem como os diferentes métodos de ensino e perspectivas pedagógicas da formação 

permanente. Por intermédio de orientações dos professores supervisores, os mesmos 

sugerem atividades para serem desenvolvidas nas aulas de EF tanto durante seu 

planejamento quanto em atividades extraclasse. 

Por fim, cabe salientar que, segundo os envolvidos, participar do PIBID/Educação 

Física contribui para se sentirem motivados para ministrarem suas aulas, além de 

representar a possibilidade de uma formação continuada, o que resulta em um programa 

que cumpre seu objetivo de iniciação à docência, despertando, nos acadêmicos 
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participantes, o desejo de tornarem-se professores de EF da rede pública de ensino.  
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CURSO TRAINER NÃO DEIXE RASTRO: PRÁTICAS DE MÍNIMO 

IMPACTO EM ESPORTES E ATIVIDADES AO AR LIVRE 

Rodrigo Cavasini
71

 

Rafael Falcão Breyer
72

 

Ricardo Demétrio de Souza Petersen
73

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação ao Ar Livre; Esportes na Natureza; Atividades 

Experienciais 

 

Os praticantes de canoagem, trekking, slackline, surfe e outros esportes e 

atividades ao ar livre são facilmente observados em locais próximos ou não de centros 

urbanos. Em paralelo a melhorias na saúde dos praticantes, à promoção da inclusão 

social e demais benefícios relacionados aos esportes e atividades ao ar livre, impactos 

ambientais podem ser produzidos. Para o The Leave no Trace Center for Outdoor Ethics 

(2016) esses impactos ambientais costumam ser gerados pela prática de esportes e 

atividades ao ar livre sem orientação ética, a qual pode atingir vegetação, recursos 

hídricos, vida silvestre, seres humanos e locais de valor histórico e cultural. 

Os impactos ambientais gerados pelos esportes e atividades ao ar livre podem 

ser evitados ou minimizados por meio do uso de práticas de mínimo impacto ambiental, 

como os Princípios de Não Deixe Rastro (MARION, 2014; MCGIVNEY, 2003). De 

acordo com Cavasini e Breyer (2017, 2015) os Princípios de Não Deixe Rastro abordam 

questões relevantes aos esportes e atividades ao ar livre, como as seguintes: 

planejamento; utilização de espaços adequados; responsabilização sobre os resíduos 

produzidos; consideração dos demais indivíduos; respeito à vida silvestre; e 

conservação dos espaços ao ar livre. 

Este trabalho objetiva relatar as experiências de realização do Curso Trainer Não 

Deixe Rastro que ocorreram entre 2013 e 2014 na disciplina Tópicos Especiais em 
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Esporte 3 do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

O Curso Trainer Não Deixe Rastro é uma proposta de Educação Ambiental 

realizada em conjunto com esportes e atividades ao ar livre que foca nos Princípios de 

Não Deixe Rastro. As atividades desenvolvidas nesse curso podem ser organizadas em 

três momentos: no início do semestre quando os conteúdos relacionados à ética, à 

Educação Ambiental e à gestão de riscos foram tratados de modo teórico em sala aula e 

em espaços ao ar livre na universidade; durante saídas de campo em áreas de unidades 

de conservação em que foram realizados trekking, slackline e observação da natureza, 

em conjunto com atividades teóricas, como leituras, apresentações e debates; no final do 

semestre quando foram realizados seminários e debates em sala de aula sobre o Curso 

Trainer Não Deixe Rastro e desdobramentos relacionados às vidas acadêmica e 

profissional dos alunos.  

 Os participantes somaram 72 indivíduos nos quatro semestres. Eles eram 

professores universitários e convidados, em conjunto com alunos de graduação e pós-

graduação em Educação Física, Pedagogia, Geografia, Administração de Empresas, 

Biologia, entre outros cursos. 

As avaliações apontaram para o seguinte: desenvolvimento de competências 

relevantes para a manutenção e melhoria da qualidade do meio ambiente; ampliação da 

percepção de relevância e do interesse pelas áreas da Educação Ambiental e dos 

esportes e atividades ao ar livre; realização de atividades de Educação Ambiental 

focadas nos Princípios de Não Deixe Rastro em centros de atividades físicas, em 

instituições formais de ensino e em projetos esportivos educacionais; valorização dos 

espaços ao ar livre.  

Enfim uma iniciativa de Educação Ambiental realizada em conjunto com esportes e 

atividades ao ar livre que tratou dos Princípios de Não Deixe Rastro e tem servido de 

modelo para iniciativas desenvolvidas em outras instituições.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CURSO A DISTÂNCIA EM ESPORTES E 

ATIVIDADES AO AR LIVRE 

Rodrigo Cavasini
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Vânia de Fatima Matias Souza 
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Ricardo Demétrio de Souza Petersen
77

 

Amauri Aparecido Bássoli de Oliveira
78

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação ao Ar Livre; Esportes na Natureza; Projeto Esportivo 

Social 

 

Os temas relacionados aos esportes e atividades ao ar livre são contemporâneos 

e estão cada vez mais presentes em diferentes setores da sociedade. A canoagem, o 

surfe, o mountain bike, a escalada e outros esportes e atividades ao ar livre também 

integram iniciativas focadas na promoção da inclusão social, tal qual o Programa 

Segundo Tempo (PST) que é desenvolvido pelo Ministério do Esporte desde 2003 

(CAVASINI, 2016).  

Em face de demandas específicas para a atuação profissional no PST diversas 

propostas de capacitação foram desenvolvidas, inclusive cursos voltados aos esportes e 

atividades ao ar livre. Para Attarian (2012) o êxito em iniciativas de esportes e 

atividades ao ar livre se relaciona com o envolvimento dos responsáveis em cursos para 

o desenvolvimento de competências, em que figuram propostas realizadas a distância. 

Podem ser citadas várias experiências de cursos a distância que são referência na 

capacitação de recursos humanos, como os cursos de gestão de riscos realizados pela 
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Educate Wild! (EDUCATE WILD!, 2013) e os cursos de educação ambiental ao ar livre 

desenvolvidos pela The Leave No Trace Center For Outdoor Ethics (THE LEAVE NO 

TRACE CENTER FOR OUTDOOR ETHICS, 2016).  

Este trabalho objetiva relatar a experiência do Curso de Capacitação a Distância 

em Esportes e Atividades ao Ar Livre desenvolvido pelo PST que ocorreu em novembro 

e dezembro de 2016. Participaram 47 professores e estudantes de graduação e pós-

graduação das áreas de Educação Física, de Esporte e de Pedagogia. A equipe de 

trabalho foi composta por 5 professores e 12 estudantes de graduação e pós-graduação 

em Educação Física. 

O curso foi realizado por meio de plataforma específica de ensino à distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As atividades propostas foram organizadas 

em quatro momentos: o primeiro momento tratou aspectos dos esportes e atividades ao 

ar livre; o segundo momento abordou questões relevantes à educação ambiental ao ar 

livre; o terceiro momento cuidou da gestão de riscos em esportes e atividades ao ar 

livre; e o quarto momento discutiu relatos de experiências com esportes e atividades ao 

ar livre. 

A plataforma também possibilitou a realização de fóruns de discussão, iniciados 

por questionamentos tendo como referência a bibliografia básica do curso e a análise de 

vídeos. Nesse espaço houve a possibilidade de relatos das experiências dos 

participantes, oportunizando a troca de informações relevantes para o contexto 

brasileiro, em que atividades de formação continuada na área dos esportes e atividades 

ao ar livre ainda são incipientes. 

O processo avaliativo realizado apontou para os seguintes aspectos: 

desenvolvimento de conhecimento relacionado aos esportes e atividades ao ar livre; 

ampliação do interesse pelas áreas abordadas no curso; existência de demanda para a 

realização de novos cursos. A experiência contribuiu para que novas temáticas possam 

ser desenvolvidas na modalidade de educação a distância, também favorecendo o 

atendimento de demandas de amplitude territorial existentes em nosso país e a política 

pública de levar o PST a mais localidades. 

A realização desta atividade forneceu indicativos à equipe de Educação à Distância do 
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PST sobre a necessidade do oferecimento de outros cursos, na temática dos esportes e 

atividades ao ar livre, os quais deverão ser oferecidos nos próximos semestres. 
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NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA TERCEIRA IDADE – NUTI/FURG 
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PALAVRAS-CHAVE: Idoso; Envelhecimento Saudável; Ginástica. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da população idosa se torna um desafio do ponto de vista 

econômico e social tanto para governos quanto sociedade. Pensando nessas questões, a 

Universidade Federal do Rio Grande - RS (FURG) desenvolve desde 1994, o programa 

extensionista Núcleo Universitário da Terceira Idade (NUTI- FURG) voltado aos idosos 

do município do Rio Grande, oferecendo aulas de ginástica a fim de proporcionar 

fortalecimento muscular, maior autonomia, convívio social, aos idosos participantes, 

auxiliando em um envelhecimento bem sucedido.  

 

METODOLOGIA 

O projeto de ginástica, ocorre duas vezes por semana, ofertando aulas com 

duração de 60 min. ministradas pela equipe de bolsistas que conta com cinco alunos/as 

do curso de Educação Física da FURG e pela coordenadora do projeto. As aulas são 

                                                           
79

Acadêmica do Curso de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande, 

araujocamiladossantos@gmail.com 

80
Acadêmica do Curso de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande, 

carina.fssn@gmail.com 

81
Acadêmica do Curso de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande, 

elietepeixotowestphal@hotmail.com 

82
Acadêmica do Curso de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande, 

rinelly_dutra@hotmail.com 

mailto:araujocamiladossantos@gmail.com
mailto:carina.fssn@gmail.com
mailto:elietepeixotowestphal@hotmail.com
mailto:elietepeixotowestphal@hotmail.com
mailto:rinelly_dutra@hotmail.com


 

82 
 

planejadas pelo coletivo, comportando atividades de aquecimento articular e muscular, 

aeróbica, fortalecimento muscular, alongamento e relaxamento (NELSON et al., 2007), 

sempre com a supervisão e orientação da professora coordenadora do projeto.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

As atividades desenvolvidas são acompanhadas e avaliadas mensalmente pela 

equipe de bolsistas e professora orientadora, assim como as discussões acerca 

dasvivenciadas realizadas visando o sucesso do programa.  

Destacamos que o NUTI atende cerca de 80 idosos detendo apoio dos órgãos 

superiores da Universidade, o qual possibilita a gratuidade, imprescindível para que os 

idosos tenham acesso ao lazer e às atividades físicas. Sua condição de projeto 

permanente é justificada devido a sua contribuição à cidadania dos idosos riograndinos 

e da necessidade destes continuarem ativos, desfrutando dos benefícios que a prática da 

atividade física proporciona.  

Como resultados observamos ao longo dos anos, uma crescente autonomia e 

independência dos idosos participantes fatores imprescindíveis para um envelhecimento 

bem sucedido. Outro fator importante conquistado com esse projeto é a contribuição na 

formação dos acadêmicos, além da reflexão sobre o processo de envelhecimento entre 

todos envolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As transformações conjunturais se refletem em todas as gerações, mas é o 

segmento idoso o que mais sofre as mazelas resultantes do estado mínimo para as 

políticas sociais, logo são necessárias políticas que articulem os diversos setores 

públicos, tais como saúde, lazer, educação e assistência social, buscando assim 

contemplar as diferentes demandas da população idosa.  

Nesse sentido, consideramos fundamental trabalhar na conscientização de que as 

perdas naturais do processo de envelhecimento não são fatores impeditivos para uma 
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vida ativa recheada de prazeres e realizações. Para isso, sociedade e governos precisam 

rever o entendimento da velhice ofertando espaços e projetos, como NUTI que auxilia 

na busca deuma velhice bem sucedida.  
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INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA TURMA DE ANOS 

INICIAIS NA CIDADE DO RIO GRANDE/RS 

Marina Lopes Gautério
83

 

Josiane Vian Domingues
84

 

 

PALAVRAS-CHAVE: anos iniciais; educação física escolar; inclusão. 

 

O trabalho que segue faz parte de um projeto em andamento e após a sua 

conclusão será apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física 

– Licenciatura e apresenta como objetivo discutir de que maneira ocorre a inclusão de 

alunos com deficiência nas aulas de Educação Física em uma turma de anos inicias de 

uma escola municipal na cidade do Rio Grande/RS. Para isso, essa pesquisa estará 

sendo realizada em uma turma de 2° ano onde está acontecendo à inclusão de uma aluna 

autista e que apresenta uma professora específica para a disciplina de Educação Física.  

Uma primeira motivação pelo tema da ―inclusão‖ se deu a partir de experiências 

pessoais durante o processo de escolarização, por ser uma aluna com deficiência. Outro 

incentivo foi pelo fato de que tenho me aproximado de alunos com deficiência, 

especialmente do autismo nos últimos tempos, por conta do meu primeiro estágio 

supervisionado, o qual tive a oportunidade de estagiar no Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPS I) e também por ter sido bolsista do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Municipal de Educação Especial 

Maria Lúcia Luzzardi, na Cidade do Rio Grande. 

Uma segunda motivação está no fato de desconfiar da maneira como a inclusão 

está acontecendo no espaço escolar, bem como se os professores de Educação Física 

estão preparados para trabalhar com as diversas singularidades apresentadas. Em outras 

palavras, se os professores trabalham a partir de uma proposta pedagógica que abarque 

todas as diferenças, dando assim o devido suporte para que todos os alunos consigam 

aprender e se desenvolver educacionalmente em meio a diversidade humana.  
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A escola tem como dever proporcionar a mesma qualidade de ensino para todos 

os alunos, bem como a socialização desses em seu interior, principalmente quando se 

refere aos alunos incluídos, por esses carecerem de uma adequação em meio à 

reestruturação de espaços, acessibilidade e uma preparação adequada dos professores 

para que possam trabalhar com as singularidades que estão sendo cada vez mais 

diversificadas, dando assim o devido suporte para que esses alunos desenvolvam suas 

aprendizagens e potencialidades de maneira que os assegure durante os seus processos 

de escolarização.   

Tratando-se de incluir, especificamente nas aulas de Educação Física, penso que 

não significa apenas adaptar a disciplina para que esse aluno possa participar da aula, 

mas adotar uma perspectiva educacional. Chicon (2008) aponta que ao invés de adaptar 

a disciplina ou as atividades em torno do aluno incluído, cabe ao professor criar outras 

possibilidades de ensino para o mesmo, dando-lhe assim oportunidade para desfrutar de 

novas habilidades, bem como estar superando seus limites durante as atividades 

desenvolvidas.   

Como um modo de realização deste estudo, estarei utilizando algumas 

ferramentas que são associadas a etnografia, tais como: 1) inserção em uma turma de 2º 

ano de uma escola municipal da cidade do Rio Grande, para que sejam realizadas 

observações, durante as aulas de Educação Física. Tais observações serão registradas 

em um diário de campo. 2) entrevistas semi- estruturadas com a professora de Educação 

Física e se possível com os(as) alunos(as)
85

 da turma. Tais entrevistas serão gravadas e 

posteriormente transcritas para serem analisadas.  

Enfim, para que a inclusão aconteça nas aulas de Educação Física, não importa a 

mera adaptação das aulas pelo professor, mas adotar uma proposta pedagógica 

igualitária que esteja adequada a todos os alunos. Em outras palavras, tanto o professor 

quanto a escola, ao receber um aluno com deficiência, não tem a missão de acolher esse 

aluno a partir de suas dificuldades, mas integrá-lo dentro dos ensinamentos, os quais são 

passados para toda a turma. 
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PRÁTICAS CORPORAIS EM TORNO DOS ESPAÇOS AQUÁTICOS NA 

REGIÃO NOROESTE DO URUGUAY: COMO TORNAR SUSTENTÁVEL ESSA 

RELAÇÃO? 

Thiago Silva de Souza
86

 

Luciano Jahnecka
87

 

Gianfranco Ruggiano López
88

 

 

PALAVRAS-CHAVE: práticas corporais; sustentabilidade; espaços aquáticos.  

 

Torna-se importante localizar a presente proposta ao item ―exposição de 

projetos‖, propiciados pelos resumos simples a serem divulgados no VI Extremos do 

Sul. Os objetivos da exposição que aqui faremos são: compartilhamento do que viemos 

constituindo como questões de intervenção, mas também estamos abertos para a 

possibilidades de, junto aos participantes do evento, constituir redes de trabalhos aos 

espaços aquáticos de diferentes cidades.  

Para isso, divulgaremos alguns desdobramentos efetivados na Universidade de la 

Republica (UDELAR) no Uruguai. Em termos geográficos, nos encontramos no 

munícipio de Rivera (região norte do território uruguaio) também conhecida como 

―fronteira da paz‖, visto os limites as vezes imperceptíveis com a cidade de Santana do 

livramento (sudoeste do Rio Grande do Sul, Brasil). Especificamente, atuamos no 

Centro Universitário de Rivera (CUR), o qual a mais de dez anos
89

 vem constituindo um 

espaço efetivo na descentralização das produções da UDELAR, antes possíveis somente 

na capital Montevideo, distante 500 quilômetros de Rivera.  

A Licenciatura em Educação Física é o curso mais recente do CUR, com dois 

anos de criação recebe em 2017 sua segunda turma de ingressantes. E é essa área de 

intervenção e de conhecimentos que potencializou a construção desse projeto, a partir 

da área de formação curricular denominada Educação Física e Práticas Corporais
90

.  
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As questões disparadoras para o que aqui viemos expor surgiram de nossa 

participação a XIV Conferência da Rede Temática de Meio Ambiente da Universidad 

de la República (RETEMA-UdelaR) intitulada ―Água e Sustentabilidade, Aportes 

Universitários‖. Esta, teve o objetivo gerar um debate em torno das peculiaridades 

(regionais) na implementação do Plano Nacional de Águas (PNA)
91

. Nessa esteira, 

algumas questões fomentadas no interior daquele espaço foram disparadoras de 

questionamentos: quais são as características de Rivera que promovem atenção para sua 

inclusão no PNA? De que se fala quando se pauta a sustentabilidade? Como um curso 

de Licenciatura em Educação Física pode se inserir como um ―aporte universitário‖ nas 

dobras desse plano?  

A produção dessas perguntas se tornava latente pela atenção as palavras (água e 

sustentabilidade) que dava título a essa conferência e a relação delas com temas que 

vem atravessando parte dos questionamentos no interior de uma tese
92

 que viemos 

acompanhando. Especificamente, fomos capturados pela: a) ―agua‖ no sentido de 

ampliar o foco voltado ao mar e; 2) ―sustentabilidade‖ por estender nossa atenção a esse 

tema.  

Nessa perspectiva, assumimos a ―problematização‖ como uma atitude 

metodológica, um pouco na ordem que nos propõe Foucault (2012, p. 222)
93

 quando 

nos fala ―da elaboração de um domínio de fatos, práticas e pensamentos que [nos] 

parecem colocar problemas para a política‖. Em específico a essa colocação de 

problemas nossa atenção gira em torno das seguintes questões: como o ―corporal‖ das 

Práticas Corporais entra nesse jogo de gestão dos espaços em torno da água? Mas 

também ao ―esportivo‖ das Práticas Esportivas não Tradicionais, com que perspectivas 

entra nessa gestão? Como a partir dos territórios da região noroeste produzir políticas de 
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formação de licenciados em Educação Física com esse objeto (de gestão) que é a água? 

Como os espaços em torno da água na região nordeste podem ser produtivos para 

pensarmos a sustentabilidade sem, assim, naturalizamos o que vem sendo dito sobre 

essa noção?  
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SE NÃO SE COMPORTAR, NÃO VAI TER, HEIN! ESTRATÉGIAS DE 

CONTROLE DOS CORPOS POR UMA UNIDOCENTE 

Larissa Goulart Fonseca
94

 

Josiane Vian Domingues
95

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Escola; Controle; Unidocente 

 

O trabalho aqui exposto trata-se de um resumo da pesquisa que está sendo 

desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso, e apresenta como pretensão 

problematizar as estratégias de controle dos corpos de estudantes, utilizadas por uma 

unidocente em uma escola estadual da cidade de Rio Grande/ RS. Com a inserção nas 

escolas, a partir da disciplina de Pré Estágio III
96

, na qual deveríamos observar aulas de 

Educação Física e após relatá-las para os colegas, tive a oportunidade de acompanhar 

aulas de uma turma de anos iniciais do ensino fundamental. Nessas observações, me 

deparei com situações bastante semelhantes àquelas que aconteciam na minha época de 

escola: não ter aula de Educação Física, pois não houve um comportamento adequado 

por parte dos alunosdurante as outras disciplinas que antecedem o seu período e talvez, 

ficando sem Educação Física naquele dia, se comportassem melhor nas próximas aulas. 

Tal acontecimento produziu em mim certa inquietação e despertou curiosidade em saber 

como, além da situação que presenciei, ocorre a disciplinarização e controle dos corpos 

dos alunos.  

A partir do exposto, é possível ponderar que a escola é reconhecida por ter seus 

horários, regras e normas e busca há muito tempo, preparar os alunos para o futuro. Essa 

ideia é produzida dentro da instituição sempre quando, por exemplo, perguntam ―o que 

você quer ser quando crescer?‖ e a resposta que segue é a de que o estudo é o caminho 

para se chegar aonde quer, continuando, assim, a mesma instituição que exerce controle 
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há muitos anos, apesar de os tempos serem outros. Desde o primeiro momento no 

ambiente escolar, a criança será ―aquela que é sempre vista de cima‖ (TONUCCI, 1997, 

p. 6), aquela que passará a ter deveres a cumprir, aquela que deverá mudar os hábitos do 

dia a dia, tudo em função do seu processo de escolarização. Em outras palavras, a 

criança não terá seus desejos e vontades levados em consideração, serão vistas como um 

ser que necessita aprender e ter disciplina.  

Julgando ser a disciplina a melhor forma de conduzir as condutas dos alunos, a 

escola utiliza como estratégia, atrelada a disciplina, o controle, onde ambos funcionam 

juntos. Controle, neste contexto, está sendo compreendido como ―um poder que se 

exerce sobre os indivíduos sob a forma da vigilância individual e contínua, sob a forma 

do castigo e da recompensa, e sob a forma de correção, ou seja, da formação e da 

transformação dos indivíduos em função de certas normas‖ (CASTRO,2004. p. 85). 

Para produzir dados que contemplem o objetivo da pesquisa que está em 

desenvolvimento, o viés etnográfico estará sendo utilizado, o qual se caracteriza em 

descrever uma determinada cultura em algum campo social, sendo, no caso dessa 

pesquisa a escola, a qual irei me inserir para produzir dados que auxiliem no que busco 

problematizar e compreender, para que após, eu tenha condições de explicar de maneira 

mais exata, as situações nas quais estarei inserida, portanto, utilizarei diários de campo 

para relatar anotações diárias do contato pessoal e entrevistas semiestruturadas que 

serão aplicadas a unidocente e aos alunos. 
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VALÊNCIAS BIMOTORAS NA FORMAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA: 

AUTOPERCEPÇÃO FUNCIONAL E CAPACIDADE PROCEDIMENTAL 

Renata da Silva Peixoto
97

 

Sheyla Costa Rodrigues
98

 

 

PALAVRAS-CHAVE: autopercepção; prática procedimental; experiência. 

 

A formação de um fisioterapeuta exige o desenvolvimento de habilidades de 

perfil procedural e as aulas práticas têm como principal função, oportunizar esse 

desenvolvimento. A aprendizagem como processo da ontogenia do ser no viver, pode 

ser percebida como o fortalecimento e até mesmo como a desconfiguração ou a 

reconfiguração de padrões conectivos neuronais que se alteram constantemente em 

resposta às nossas experiências perceptivas. 

Os espaços educativos que tenham por intenção a produção e o desenvolvimento 

de habilidades de perfil motor por parte dos discentes consideram a autopercepção dos 

estudantes acerca de seu desempenho funcional, uma vez que o autoconceito está 

associado ao julgamento que o sujeito tem de si mesmo (MCGREW, 2007).  

O estudo tem por objetivo verificar a convergência ou divergência entre 

autopercepção e efetividade funcional para identificar fatores que contribuam para 

subsidiar atividades práticas e maximizar os resultados obtidos através das intervenções 

pedagógicas. 

 É um estudo quantitativo de delineamento transversal do qual participaram 100 

acadêmicos de um curso de Fisioterapia do município do Rio Grande/RS, dos quais 

85% são do sexo feminino e 15% do sexo masculino. Foi aplicado um questionário 

estruturado, Teste do Banco de Wells, Teste de preensão manual, Teste de Agilidade e 

Equilíbrio Dinâmico da American Alliance for Health, Physical Education, Recreation 

and Dance (AAHPERD). 

Testes realizados em laboratório específico de Fisioterapia, na própria faculdade 

em que os estudantes estão matriculados, por apresentar as condições adequadas para a 

realização dos testes de investigação funcional. A análise dos resultados do questionário 
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e dos testes provocativos e de valências físicas, serão realizados de forma quantitativa 

utilizando uma planilha do Excel e o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS, versão 13.0; Inc., Chicago, IL, EUA).  

Após a análise, os dados serão apresentados e discutidos em sala de aula com os 

estudantes visando promover a reflexão e a responsabilidade pelo processo de formação. 

Para Mcgrew (2007) a memória de desempenho em atividades, construída a 

partir da experiência em repertórios motores, potencializa o autoconhecimento, 

ampliando a percepção sobre autoeficácia, que se relaciona à expectativa que o sujeito 

tem de executar determinadas atividades. Assim, explorar o corpo em atividades que 

envolvem o desenvolvimento de valências bimotoras é experiência essencial para um 

fisioterapeuta em formação, e as aulas práticas, têm essa potencialidade. 

A realização prática do procedimento motor discutido em aula teórica e 

apontado como estratégia assistencial ao paciente amplia a autopercepção funcional do 

estudante, bem como, sua compreensão conceitual do fenômeno motor em questão. Na 

perspectiva da biologia do conhecer de Maturana e Varela (2001), a aprendizagem se dá 

na ontologia do viver, e a participação efetiva dos estudantes, nas propostas docentes 

experimentadas na formação formal, compõem essas experiências do viver. 

Conhecer como os futuros profissionais de fisioterapia se percebem, auxilia o 

corpo docente a organizar e planejar atividades teórico-práticas considerando as 

características, capacidades e necessidades dos alunos. Essa compreensão acontece se o 

professor se entender na relação com seus alunos, pois só pensamos em propostas de 

ação, quando estamos na ação, e essa afirmação atinge os dois sujeitos que se 

relacionam no processo educacional, professor e aluno; ou no processo do viver, sujeito 

e mundo. Os resultados do estudo são elementos importantes e servem de subsídios para 

o docente pensar sua prática e maximizar o desenvolvimento das competências e 

habilidades exigíveis na profissão da Fisioterapia.   
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A AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, FUNCIONAL, BIOQUÍMICA, 

HEMODINÂMICA E MORFOLÓGICA CARDÍACA DE CICLISTAS DE 

ESTRADA DO SUL DO RIO GRANDE DO SUL 
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100

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ciclismo; avaliação; perfil; 

 

INTRODUÇÃO 

O ciclismo está em desenvolvimento constante desde suas origens, por volta de 

1868, quando surgem as primeiras competições, tendo inclusive participado dos 

primeiros jogos olímpicos da era moderna em 1896, na Grécia (TUCHE, 2005, p. 15). 

Atualmente tanto os atletas, como as próprias bicicletas estão em constante evolução na 

busca por melhores resultados. 

A prática do ciclismo no Brasil, embora crescente (CARVALHO et. al., 2014, p. 

117), ainda está longe de atingir os patamares do ciclismo como na Europa, onde a 

modalidade é amplamente difundida e praticada pela a população (RODRIGUES, 2012, 

p. 15). Santos et. al. (1997, p. 159) apontam o ciclismo como uma modalidade esportiva 

situada como preferência mundial. 

Com isso a necessidade de mais informações sobre a modalidade, como também 

sobre os efeitos do esporte em seus praticantes carece de mais atenção. O presente 

projeto trata da descrição do perfil de ciclistas amadores da região sul do Rio Grande do 

Sul. Tendo em vista que o ciclismo de estrada necessita de condicionamento físico 

muito elevado para a competição e que muitos são os fatores que acometem o 

desempenho e as características dos ciclistas, o presente projeto, propõe-se a avaliar 

aspectos como: hemodinâmica, bioquímica, antropometria, morfologia cardíaca e a 

capacidade funcional desses indivíduos. 

Portanto, busca-se avaliar e descrever o perfil dos atletas, praticantes da 

modalidade de ciclismo na região sul do Rio Grande do Sul. Construindo algo 

semelhante a um perfil desses atletas, com todas as variáveis até aqui mencionadas, com 
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isso disporemos de dados que nos revelarão o nível real de condicionamento da amostra 

a ser estudada. 

 

OBJETIVO 

 O presente estudo tem como objetivo analisar as características antropométricas, 

fisiológicas, bioquímicas, hemodinâmicas, morfológicas e funcionais de atletas 

amadores do ciclismo de estrada da região sul do Rio Grande do Sul. Visando a 

caracterização do perfil de ciclistas de estrada. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa será encaminhado para apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS), da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG. Na elaboração e desenvolvimento desta pesquisa serão considerados os aspectos 

éticos da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Após aprovado serão 

realizados os convites para captação de ciclistas, que irão compor a amostra a ser 

avaliada. Dados a serem analisados, após as avaliações: anamnese, consumo máximo de 

oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca, 

estatura, peso, bioimpedância tetrapolar, dobras cutâneas, perimetria, análise 

morfológica do coração, glicemia e lactato. 
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PALAVRAS-CHAVE: Esgrima; Ipiranga Atlético Clube; História Oral. 

 

A esgrima é uma atividade, que atravessou a história da humanidade, sendo 

reinventada e ressignificada até aqui. Como afirma Carmona (2012, p. 21), a prática 

teve sua origem ainda na pré-história, desde que a humanidade percebeu que segurando 

pedaços de paus ou de ossos como uma extensão do seu próprio braço poderia afastar 

ou atacar aquilo que o ameaçasse. Contudo, não se podia dar ainda o nome de Esgrima, 

pois somente após o surgimento dos metais foram confeccionas as primeiras armas de 

combate. Foi, portanto, já na Idade Média, quando a espada pode ser utilizada para 

romper armaduras e atacar cavaleiros com escudos, que a Esgrima assume caráter 

guerreiro, permanecendo até a invenção da pólvora.  

No município de Rio Grande, em 1938, foi fundado o Ipiranga Atlético Clube 

(IAC), por Francisco Martins Bastos, engenheiro que presidiu a primeira refinaria de 

petróleo do Brasil no município, em 1937, e também a primeira empresa do Grupo 

Ipiranga. Em 1959 foi construído o ginásio que se tornou o maior ponto de práticas 

esportivas e de lazer da cidade, já que passou a abrigar diversas modalidades e onde em 

1977 foi formada a primeira turma de esgrima, prática que foi extinta no Clube em 

meados de 1988. 

Ao longo dessa década, inúmeras pessoas fizeram parte da turma de esgrima do 

IAC, sendo protagonistas do curto período que essa prática foi ofertada na cidade de Rio 

Grande. As informações que se tem sobre a esgrima no IAC, contudo, são ínfimas, uma 

vez que há pouquíssimos registros escritos. Assim consideramos que o assunto carece 

de pesquisa e produção histórica e científica. Nessa direção, o presente trabalho é 
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proveniente de um projeto de pesquisa que objetiva compor, através da história oral 

temática, as memórias da prática de esgrima no IAC, em Rio Grande/RS, a partir das 

diferentes perspectivas dos sujeitos que a vivenciaram, no período entre os anos de 1977 

a 1988. 

Esta se propõe a ser uma investigação de caráter qualitativo que se caracteriza 

como história oral temática. A história oral como metodologia de pesquisa, consiste na 

realização de entrevistas obrigatoriamente gravadas, registradas através de aparato 

tecnológico e com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos e aspectos da 

história contemporânea para, enfim, obter o registro de narrativas da experiência 

humana. 

 Como explicita Meihy e Holanda (2015, p.15), a história oral é, sobretudo, um 

conjunto de procedimentos onde através do questionário, uma sequência de perguntas, 

que é a peça fundamental para a discussão de um tema central, as vozes dos diferentes 

narradores entrevistados se confrontam. Na história oral temática, o roteiro é a chave 

para a aquisição dos detalhes procurados, compreendendo que: 

Como a verdade, no caso, é um elemento externo, o entrevistador 

pode e deve apresentar outras opiniões contrárias e discuti-las com o 

narrador. Tudo com a finalidade de elucidar uma versão que é 

contestada (MEIHY, 2015. p. 40). 

O projeto, que já se encontra em execução, prevê realizar quatro entrevistas que 

iniciarão no mês de abril. O acesso aos informantes dessa pesquisa foi possível devido a 

busca em redes sociais de pessoas que haviam praticado esgrima na cidade de Rio 

Grande, onde se encontrou um grupo no Facebook formado e destinado para pessoas 

que haviam tido contato com a esgrima no IAC. A previsão de término desta pesquisa é 

o mês de novembro deste ano e esperamos poder descrever a maneira com que a 

esgrima era vivenciada no IAC e os significados que ela possuía para o Clube e na vida 

das pessoas. 
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DANO MUSCULAR EM LUTADORES DE TAEKWONDO SUBMETIDOS A 

UMA SESSÃO REGENERATIVA DURANTE CAMP DE TREINAMENTO 
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PALAVRAS-CHAVE: taekwondo; dano muscular; dor muscular de início tardio. 

 

INTRODUÇÃO  

O taekwondo é uma modalidade esportiva de combate (MEC) olímpica 

(BRIDGE et al., 2014). Tradicionalmente, em diferentes modalidades, os atletas 

realizam uma prática conhecida empiricamente por camp de treino (TACK, 2013), o 

mesmo é caracterizado por um bloco de treinamento intensivo com duração média de 4-

7 dias em que os atletas realizam de 2 a 4 sessões de treino por dia, algo semelhante a 

um microciclo de choque (BOMPA; HAFF, 2012, p. ). Não há informações acerca 

dessa prática na literatura, embora a mesma seja comum nas MECs. 

Cargas elevadas de treino promovem redução significativa na 

performancemuscular (FERREIRA-JÚNIOR et al., 2014), o que induz uma diminuição 

da capacidade de desempenhar ações motoras exigidas durante o treinamento com bom 

nível técnico. Entre os mecanismos associados a essa diminuição, podemos destacar o 

dano muscular induzido por sessões de treinamento prévias (FERREIRA-JÚNIOR et 

al., 2014). Por sua vez, a creatina quinase (CK) é uma enzima que, ao ocorrer 

microlesões e consequente ruptura das fibras musculares, extravasa para a corrente 

sanguínea, sendo considerada portanto um marcador indireto de dano muscular 

(NOSAKA & CLARKSON, 1992). Ademais, a dor muscular de início tardio (DMIT) é 

um indicador simples, replicável, de baixo custo e amplamente utilizado para avaliação 

indireta do dano muscular (BARNETT, 2006, p. ).  
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Entre os métodos utilizados em sessões regenerativas, pode-se destacar o uso de 

sessões de massagem (BARNETT, 2006, p.), crioterapia (FERREIRA-JÚNIOR et al., 

2014, p. ), laserterapia (BIEUZEN et al., 2013, p. ), entre outros. Porém, esses métodos 

exigem certo grau de complexidade, visto que alguns necessitam de equipamentos 

específicos e muitas vezes há a necessidade de se aplicar as intervenções 

individualmente, exigindo um tempo elevado para a execução da tarefa. Métodos mais 

simples como alongamentos (BARNETT, 2006) e relaxamento muscular progressivo 

(RMP) (BAECHLE; EARLE, 2010) são indicados pela literatura, porém, pouca 

investigação acerca desses métodos foram realizadas. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a concentração de CK, dor muscular geral e DMIT a partir do método 

palpatório em três músculos específicos antes e após uma sessão regenerativa realizada 

durante um camp de treinamento com atletas de taekwondo. 

 

METODOLOGIA 

Participaram do estudo sete atletas faixas pretas de taekwondo do sexo 

masculino, com idade média de 16 ± 2 anos de idade. Os mesmos haviam realizado 

entre 4 e 5 sessões de treino em dois dias prévios a sessão regenerativa.  

A sessão regenerativa era composta inicialmente por um protocolo da técnica de 

RMP. Inicialmente os indivíduos eram induzidos a um relaxamento geral, onde 

empregou-se a técnica de criação de imagem mental de um local ou atividade que 

promovesse prazer e relaxamento (~5 minutos), após, os mesmos eram induzidos ao 

RMP, as regiões anatômicas enfatizadas são descritas a seguir: dedos do pé, planta do 

pé, calcanhar, tornozelo, região anterior e posterior das pernas, região anterior e 

posterior das coxas, região glútea, região lombar, região abdominal, região anterior e 

posterior do tórax, região anterior e posterior do pescoço, ombros, região anterior e 

posterior dos braços, antebraços, punhos e mãos. Destaca-se que quando as regiões 

anatômicas são bilaterais, a intervenção ocorria separadamente em cada um dos lados. A 

duração da concentração para promoção de relaxamento na região anatômica específica 

era de 45 segundos.  

Após, os indivíduos eram submetidos a sessão de alongamentos, através do 
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protocolo de Williams com exercícios que enfatizam as seguintes musculaturas: ílio-

psoas, paravertebrais, abdome, glúteos, ísquiostibiais e reto-femoral (BLACKBURN; 

PORTNEY, 1981,  p. 878-885). 

Para avaliação da CK, foi extraído sangue capilar, a partir de punção no lóbulo 

da orelha e a análise ocorreu em analisador portátil Reflotron Analyser® (Boehringer-

Mannheim, França). Para avaliação da dor geral, utilizou-se uma escala de 0-10, onde 0 

representa nenhuma dor e 10 o máximo de dor possível. Por fim, a dor muscular de 

início tardio foi avaliada a partir do método palpatório utilizando uma escala visual 

analógica de 100mm, onde os indivíduos demarcam o ponto onde subjetivamente 

percebem a dor. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão. Utilizou-se análise de 

variância de um caminho com post-hoc de Tukey para determinação de diferenças 

significantes. Adotou-se p<0,05 como nível de significância estatística.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A tabela 2 apresenta os dados dos marcadores de dano muscular pré e pós sessão 

regenerativa. Observa-se redução dos níveis de avaliação geral da dor (p=0,01) e da 

DMIT no músculo semitendinoso (p=0,02). 

 

Tabela 2. Valores dos marcadores indiretos de dano muscular pré e pós sessão 

regenerativa. Média ± dp. 

 Pré  Pós  Valor p 

CK (u/l) 392 ± 149  399 ± 174  0,73 

Dor geral (u.a.) 4,2 ± 1,5  2,7 ± 0,8*  0,01 

DMIT reto femoral (mm) 21 ± 16  7 ± 5*  0,01 

DMIT semitendinoso (mm) 23 ± 15  13 ± 15*  0,02 

DMIT gastrocnêmio medial (mm) 23 ± 18  6 ± 5*  0,04 

*= estatisticamente diferente do momento pré.  
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CK= creatina quinase; DMIT= dor muscular de início tardio; u/l= unidades por litro de 

sangue; u.a.= unidades arbitrárias; mm= milímetros. 

 

Observa-se que após três dias do camp de treinamento os valores da percepção 

de dor estavam elevados, indicando que o bloco de treinamento promove estresse sobre 

o sistema musculoesquelético de considerável magnitude.  

Com relação às respostas decorrentes da sessão regenerativa, os resultados 

indicam que a intervenção promoveu melhoras das variáveis perceptivas de dor geral e 

DMIT de todos músculos avaliados. Quanto aos valores de CK, indica-se que não houve 

efeito do momento.  

Sabe-se que o uso de alongamentos promove dispersão do edema acumulado 

decorrente do dano muscular (BARNETT, 2006, p.), por vez, isso pode ter promovido a 

diminuição da DMIT. Por outro lado, na percepção de dor geral, destaca-se que a 

técnica de relaxamento muscular progressivo pode ter sido responsável por tal 

diminuição, visto que o método promove alterações de áreas sensoriais, que por vez 

pode diminuir a sensibilidade dos receptores da dor (BAECHLE; EARLE, 2010). Uma 

limitação do presente estudo foi a utilização de dois métodos de recuperação em uma 

mesma sessão, portanto, não podemos inferir se as respostas foram exclusivas de um 

dos métodos. Por outro lado, indica-se que ambos métodos podem ser utilizados 

concomitantemente em sessões regenerativas, visto sua eficácia na diminuição da dor e 

sua fácil aplicação prática. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que uma sessão regenerativa, com duração total de 75 minutos e que 

utilizou os métodos de RMP e alongamentos, foi eficaz para diminuir a dor geral e a 

DMIT de atletas de taekwondo submetidos a um bloco de treinamento intensivo. 
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INTRODUÇÃO  

O judô é caracterizado como modalidade esportiva de combate (MEC) com 

esforços intermitentes e que envolve ações de diferentes intensidades (DEGOUTTE; 

JOUANEL; FILAIRE, 2003, p. 245-249; MIARKA et al., 2012, p. 899-905). Para o 

sucesso competitivo, é necessária aptidão física bem desenvolvida e níveis técnico e 

tático elevados (FRANCHINI et al., 2014, p. 334-343). Embora a quantidade de 

pesquisas no campo das MEC tem aumentado consideravelmente (FRANCHINI; DEL 

VECCHIO, 2011, p. 67-81), algumas práticas empíricas são comumente encontradas 

em rotinas de treinamento de atletas de judô (ISHIKAWA; DRAEGER, 1999, p.329; 

FRANCHINI et al., 2014, p. 1474–1481). Dentre estas, destaca-se o exercício 

conhecido como kachinuki, que envolve a troca sucessiva de adversários em um 

combate simulado (ISHIKAWA; DRAEGER, 1999, p.329). 

A prática da troca de adversários ocorre em diferentes esportes de combate, 

treinadores utilizam esse recurso ao longo de uma simulação de luta com objetivo de 

manter a intensidade alta ao longo da mesma (ISHIKAWA; DRAEGER, 1999, p.329). 

Apesar desta estratégia ser falha quanto à especificidade do combate (FRANCHINI; 

DEL VECCHIO, 2011, p.67-81), hipotetiza-se que o estresse orgânico proporcionado 

seria superior ao encontrado na atividade fim, pois o oponente seria substituído antes de 

chegar a níveis de fadiga que afetariam seu desempenho, o que aumentaria a intensidade 

do esforço. Adicionalmente, mantendo a intensidade alta ao longo do treino, os 

estímulos encontrados no combate podem ser mimetizados, contribuindo para o 
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aumento da aptidão física (MIARKA et al., 2012, p.899-905).  

Ademais, observa-se que não foram encontrados estudos que caracterizem a 

eficiência dessa prática amplamente utilizada no Judô e demais esportes de combate.  

 

OBJETIVOS 

Analisar e comparar respostas fisiológicas e neuromusculares em combates 

simulados de Judô com e sem troca de oponentes.  

 

METODOLOGIA 

A presente investigação é experimental randomizada, e conta com medidas 

repetidas. Foram envolvidos seis judocas (22,5±3 anos de idade, com mais de seis anos 

de prática, dois faixas pretas, dois faixas marrom, um roxa e um verde), todos 

competidores de nível estadual ou nacional, e que treinavam três ou quatro vezes na 

semana, de modo ininterrupto nos último três meses antecedentes às coletas. Os 

lutadores não estavam em período de perda rápida de peso e não exibiam lesões no 

aparelho locomotor. 

Após o recrutamento, foram conduzidas três sessões experimentais, cada uma 

para um número de adversários (1 x 1; 1 x 2 ou 1 x 5) em ordem aleatorizada. Os 

sujeitos realizaram apenas um combate de cinco minutos por sessão experimental, o 

qual foi arbitrado conforme as regras internacionais, com exceção do uso de mesários e 

da interrupção em caso de ippon. As lutas ocorreram sobre área de combate de 8 m², 

composta por peças de tatame de EVA de 40 mm de altura, e o intervalo entre sessões 

experimentais, para o mesmo sujeito, foi de 48h a 72h. As coletas das variáveis 

dependentes ocorreram em dois (testes físicos) ou três (medidas fisiológicas) momentos 

distintos e foram executadas pelos mesmos pesquisadores em todas as situações. 

As coletas das variáveis fisiológicas ocorreram em três momentos distintos, de 

acordo com a seguinte ordem: 1) punção auricular para coleta de 8µL de sangue para 

medida de lactato (Lactate Plus™, NovaBiomedical, CIDADE, EUA; 2) medida de 
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frequência cardíaca (FC) (POLAR®, modelo RS800CX) e pressão arterial sistólica 

(PAS) e diastólica (PAD) (OMRON®, modelo HEM7200). Após, também foi 

mensurada a percepção subjetiva de esforço (PSE) a partir da escala de 6-20 de Borg. 

Por fim, nos momentos pré- e pós-luta foram realizadas as seguintes avaliações: 1) força 

isométrica de preensão manual (dinamômetro hidráulico Jamar™, Sammons Preston, 

EUA), com o lutador em posição ortostática, flexão de cotovelo em 90 graus; 2) 

potência de membros superiores, avaliada com arremesso de medicineball de 3 kg, com 

o atleta sentado em cadeira rígida, e fixado com faixa ao encosto. O implemento foi 

posicionado na altura da linha mamilar e, após comando de voz, o avaliado realizou 

extensão de cotovelos com aplicação da maior força e velocidade possíveis. 3) potência 

de membros inferiores, utilizou-se o salto vertical com contramovimento em tapete 

específico (Jump System, CEFISE®, Nova Odessa); 4) resistência de força de membros 

superiores, empregou-se teste de resistência na barra fixa específico para lutadores de 

judô. Os participantes deveriam realizar preensão manual em judogi (roupa de prática) 

fixada à barra fixa e, então, executar sucessivas flexões de cotovelos. Para ser 

considerada repetição válida, o queixo deveria ultrapassar a linha da barra. 

Após verificação de normalidade da distribuição dos dados com o teste de 

Shapiro-Wilk, os resultados são apresentados na forma textual, tabular e gráfica. As 

medidas de centralidade são apresentadas a partir da média, e as de dispersão, com o 

desvio padrão. Para variáveis fisiológicas foi aplicada análise de variância de medidas 

repetidas com 2 fatores (Momentos X Grupos). Para as variáveis físicas foi utilizada 

análise de variância de dois caminhos (Momento X Grupo). Quando sinalizadas 

diferenças, estas foram identificadas com post-hoc de Bonferroni. A significância 

estatística foi estabelecida quando p<0,05. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Aspectos fisiológicos e percepção subjetiva de esforço: destaca-se que houve 

efeito do momento para FC (p=0.001), PSE (p=0.001) e LAC (p=0.001), sendo que os 

valores dos momentos intra e pós-Randori foram superiores ao momento pré-Randori.  

Em acordo com outros resultados (DEGOUTTE; JOUANEL; FILAIRE, 2003, 
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p. 245-249; BRANCO et al., 2013, p. 125-130), notou-se aumento significativo nos 

valores de LAC e PSE ao longo do combate, evidenciando desgaste fisiológico e 

elevada atividade glicolítica implícita à modalidade. Os valores máximos de LAC dos 

três grupos (entre 13.48 e 14.25 mmol/L) foram superiores ao encontrado em estudo 

prévio que realizou quatro Randoris sucessivos e encontrou valor máximo de 8.0 ± 2,6 

mmol/L (BRANCO et al., 2013, p. 125-130) e inferiores ao apresentado por estudoque 

fez um Randori e relatou valores máximos de 18.12±4,40 mmol/L (BÓNITCH-

GÓNGORA et al., 2012, p. 1863-1871). Houve maior produção de LAC na primeira 

metade do combate e um pequeno, mas significativo, aumento do meio ao fim, 

relatando diminuição da atividade da via glicolítica durante o combate, conforme 

encontrado em estudos prévios com o Judô (BÓNITCH-GÓNGORA et al., 2012, p. 

1863-1871) e Brazilian Jiu Jitsu (ANDREATO et al., 2015, p. 2015-2025), isso indica a 

capacidade limitada da via glicolítica para fornecimento de energia em esforços de alta 

intenside (FRANCHINI et al., 2014, p. 1474–1481). Porém, destaca-se que não houve 

diferença na produção de LAC entre os grupos, indicando que a troca de adversário não 

gerou maior ativação da fonte glicolítica.  

Os valores de FC são inferiores aos encontrados em estudo prévio que relatou 

médias de 179±10 e de 183±9 bpm após um Randori (BRANCO et al., 2013, p.125-

130). Uma possível justificativa para a inferioridade nos valores do presente estudo é 

que a paralisação do combate na metade do esforço (2min30s) para coleta de variáveis 

fisiológicas, pode ter induzido a diminuição na atividade do ramo simpático e 

consequentemente a queda dos batimentos cardíacos (FRANCHINI et al., 2014, p. 

1474–1481). 

Desempenho em testes físicos: observa-se que houve efeito do momento, 

resultando em perda de desempenho para os testes de força de preensão manual na mão 

não dominante (p=0,027), com queda de 16% e 11%, e tempo de isometria na barra, 

com diminuição de 36% no grupo 1x1 e 31% no grupo 1x5, entre os momentos pré- e 

pós-Randori (p=0,002). Para potência de membros superiores, notou-se perda de 

desempenho de 5% para os grupos 1x1 e 1x2 e nenhuma perda para o grupo 1x5, sendo 

que em nenhum tipo de esforço houve diferença estatística. No teste de potência de 

membros inferiores, observou-se perda de 4%, 15% e 13% para os grupos 1x1, 1x2 e 
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1x5, respectivamente, sem diminuições estatisticamente significantes. 

A queda nos valores de força máxima isométrica de preensão manual era 

esperada, visto que essa é uma manifestação de força bastante requisitada em combates 

de judô, dado que aproximadamente 49 a 56% do tempo de combate é destinado à 

disputa de pegada (MARCON et al., 2010). O teste de resistência isométrica em barra 

fixa demonstra reduções de elevada magnitude na capacidade de flexionar o cotovelo 

com execução de preensão manual. Ambos testes indicam um aumento na fatigabilidade 

e perda da capacidade de produzir força resistente após um único combate. 

 Por outro lado, combate único parece não interferir na capacidade de produzir 

força explosiva. A dinâmica do desempenho nos testes de salto vertical indica que um 

combate não é suficiente para promover descréscimo significante na potência de 

membros inferiores (ANDREATO et al., 2015, p.2015-2025). Assim como em 

membros inferiores, parece que um combate não é suficiente para promover perda de 

potência nos membros superiores (ANDREATO et al., 2015, p.2015-2025). Ademais, 

em algumas modalidades observa-se até mesmo aumento da potência após um combate, 

fenômeno conhecido por potencialização pós-ativação. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que o kachinuki, ao menos em situação de Randori único, não gera 

estresse adicional, para a maioria das variáveis analisadas, quando comparado à situação 

tradicional com apenas um adversário. Além disso, com a realização da troca de 

adversário durante o combate, a simulação pode se tornar inespecífica, visto que o 

mesmo não ocorre durante competições de Judô. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDREATO LV, JULIO UF, PANISSA VLG, ESTEVES JVDC, HARDT 

F, FRANZÓI DE MORAES SM, SOUZA CO, FRANCHINI E. Brazilian jiu-jitsu 

simulated competition Part II: Physical performance, time-motion, technical-tactical 

analyses and perceptual responses. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 

29, p. 2015-2025, 2015. 



 

110 
 

BONITCH-GÓNGORA JG, BONITCH-DOMÍNGUEZ JG, PADIAL P, FERICHE, 

B.The effect of lactate concentration on the handgrip strength during judo bouts.J 

Strength Cond Res. 2012;26:1863-1871. 

BRANCO BH, MASSUÇA LM, ANDREATO LV, MARINHO BF, MIARKA 

B, MONTEIRO L, FRANCHINI E. Association between the Rating Perceived 

Exertion, Heart Rate and Blood Lactate in Successive Judo Fights (Randori). Asian J 

Sports Med. 2013;4:125-130. 

DEGOUTTE F, JOUANEL P, FILAIRE E. Energy demands during a judo match and 

recovery. Br J Sports Med. 2003;37:245-249. 

FRANCHINI E, DEL VECCHIO FB. Estudos em modalidades esportivas de combate: 

estado da arte. Rev. bras. Educ. Fís. Esporte. 2011;25:67-81. 

FRANCHINI, E, BRITO, CJ, FUKUDA, DH, ARTIOLI, GG. The physiology of judo-

specific training modalities. J Strength Cond Res 28(5): 1474–1481, 2014 

ISHIKAWA, T; DRAEGER, D. Judo training methods: A sourcebook. New York: 

Tuttle Publishing, 1999, 329p. 

MARCON G, FRANCHINI E, JARDIM JR, NETO TLB. Structural Analysis of Action 

and Time in Sports: Judo. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 6(4):2010. 

MIARKA B, PANISSA VL, JULIO UF, DEL VECCHIO FB, CALMET 

M, FRANCHINI E. A comparison of time-motion performance between age groups in 

judo matches. J Sports Sci. 2012;30:899-905. 

 

  



 

111 
 

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NA FURG: 

DOS TEXTOS ÀS PRÁTICAS DISCURSIVAS 

Camila dos Santos Araújo
111

 

Charles da Costa Bandeira
112

 

Leila Cristiane P. Finoqueto
113 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Produção de Conhecimento; Práticas 

Curriculares 

 

INTRODUÇÃO 

Em maio de 2016 constituímos o Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas 

Curriculares no Curso de Educação Física (GEPCEF). O Grupo apresenta como linha de 

pesquisa central ―Currículo e Formação de Professores de Educação Física‖. Essa linha 

tem como objetivo principal problematizar os diferentes discursos que interpelam a 

formação inicial em Educação Física evidenciando as linhas de ruptura, de adesão e de 

transgressão possíveis e suas potencialidades e limitações na formação de professores 

de Educação Física.  

Nesse sentido, diferentes instituições sociais buscam exercer influência sobre os 

currículos com interesses políticos, econômicos e sociais. A resolução n° 7 de 31 de 

março de 2004 do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Superior, 

aponta uma série de conhecimentos que são necessários à formação de professores, 

hierarquizando esses conhecimentos em relação a outros, produzindo um exercício de 

poder sobre os currículos dos cursos de formação inicial em Educação Física.  

A relação que se faz necessária são as condições de produção desses Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) e o currículo. 

Também o currículo é um espaço, um campo de produção e de criação 

de significado. No currículo se produz sentido e significado sobre os 

vários campos e atividades sociais, no currículo se trabalha sobre 

sentidos e significados recebidos, sobre materiais culturais existentes. 

O currículo, tal como a cultura, é uma zona de produtividade. Essa 
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produtividade, entretanto, não pode ser desvinculada do caráter social 

dos processos e das práticas de significação. Cultura e currículo são, 

sobretudo, relações sociais (SILVA, 2006, p.21). 

As primeiras investigações centraram-se na produção de conhecimento em 

Educação Física a partir da análise dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), uma 

vez que esses trabalhos configuram-se na primeira atividade, obrigatória, em que os/as 

acadêmicos/as desenvolvem pesquisas. O TCC, portanto, configura-se num documento 

que expressa, numa certa medida, um investimento de dois anos que os/as 

acadêmicos/as fazem concomitante às demais disciplinas do currículo com objetivo de 

qualificar sua formação científica. As disciplinas voltadas à elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso são denominadas Seminário de Pesquisa (I, II, III, IV, V) – 30 

horas cada - e tem início no segundo semestre do segundo ano estendendo-se até o 

oitavo semestre no quarto ano.  

O curso de Educação Física completou, em 2015, dez anos de existência e, nesse 

período, sete turmas concluíram sua graduação. Seu projeto de criação configura-se 

numa proposta que prevê a atuação dos egressos ―em qualquer espaço que necessite da 

intervenção de um Professor de Educação Física, seja intervindo no âmbito escolar ou 

não-escolar, que estão explicitadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação em Educação Física‖ (FURG, 2005, p.04).  

Salienta-se que o caráter de formação, preconizado no curso de Educação Física 

(FURG), destina-se aos espaços escolares e não-escolares, reconhecendo a docência 

como princípio básico para atuação nesses diferentes contextos educativos, 

recontextualizando as indicações das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Educação Física (Resolução CNE/CES n.7/2004), as quais orientam formações 

distintas através dos gradientes ―graduado em Educação Física e o professor da 

educação básica‖.  

Por recontextualização assumimos a conceituação de Bernstein apresentada por 

Alice Casimiro Lopes (2005, p.54) 

No processo de recontextualização, Bernstein (1996, 1998) interpreta 

que os textos, assinados ou não pela esfera oficial, são fragmentados 

ao circularem no corpo social da educação, alguns fragmentos são 

mais valorizados em detrimento de outros e são associados a outros 

fragmentos de textos capazes de ressignificá-los e refocalizá-los.  As 
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regras de recontextualização regulam a formação do discurso 

pedagógico específico de um dado contexto. Tais regras fazem parte 

de um conjunto mais amplo, constituído também pelas regras 

distributivas e regras avaliadoras, que compõem a gramática intrínseca 

do discurso pedagógico. Cabe às regras de recontextualização fixar os 

limites externos e internos do discurso legítimo. 

Desse modo, práticas curriculares mobilizadas são exercícios de distribuição de 

poderes e autoridades e o currículo, em sua forma estática, rígida e acabada desloca e 

produz procedimentos necessários à consecução de seus objetivos primeiros. Nossas 

análises acerca das práticas curriculares pautam-se em Silva (2011), o qual compreende 

o currículo como discurso, documento, território, envolvido e relações de poder. A 

trajetória formativa permeada de sentidos, significados, não é simplesmente o resultado 

de uma série de escolhas, é construída a partir de disputas, ressignificações e 

(re)acomodações dos saberes e experiências vivenciadas no espaço de formação, e para 

além dele nos diferentes espaços que nos educam socialmente.  

De acordo com Moreira e Silva (1997, p. 28), ―o currículo é um terreno de 

produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria 

prima de criação e recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão‖. O currículo 

tem efeitos diretos e/ou indiretos na formação e desenvolvimento do aluno. Observando 

os valores, culturas, poderes imbricados na sua formação é possível perceber que tipo de 

relação educacional – o currículo – produzirá.  

Nesse sentido, consideramos que o currículo não está restrito a uma lista de 

disciplinas, tão pouco às diretrizes que norteiam o funcionamento dos espaços 

educativos formais, esse campo de conhecimento é mais amplo e envolve todas as 

práticas de representação e significação (SILVA, 2010), tais como os saberes que não 

compõe os currículos oficiais, as formas como determinados assuntos são abordados, 

com mais ou menos ênfase.  

Tudo isso constrói determinados tipos de conhecimentos que não são ocasionais, 

são fruto de lutas por posições de poder. Assim, o modo como o currículo funciona, 

seus desejos e escolhas para a formação dos futuros professores de Educação Física, é 

muito mais do que simples estrutura de formação. O que se coloca em jogo é uma forma 

particular constituída com interesse de produzir tipos de sujeitos e tipos de condutas. 

Conceber as práticas culturais como relações de poder implica, pois, 

ver o campo da produção de significado e de sentido como contestado, 
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disputado, conflitivo. A luta pelo significado é uma luta por 

hegemonia, por predomínio, em que o significado é, ao mesmo tempo, 

objeto e meio, objetivo e instrumento (SILVA, 2006. p.24) 

Assim, entende-se que problematizar a natureza dessas produções implica 

compreender a própria formação inicial dos egressos do curso de Educação Física da 

Universidade Federal do Rio Grande. 

 

METODOLOGIA 

A fim de compreender os modos pelos quais são coletadas as informações e 

realizada a análise dos mesmos, podemos utilizar a analogia do mosaico que é 

construído a partir de peças diferentes entre si, mas ao fim resulta em um conjunto 

harmônico (GÜNTHER, 2006). 

Nessa direção, esta investigação configura-se como uma pesquisa qualitativa-

quantitativa de caráter descritivo exploratório. Em abril de 2016 foi solicitado à 

secretaria da coordenação do curso de Educação Física o levantamento de todos os TCC 

defendidos no curso de Educação Física da FURG. Nesse levantamento constava: 125 

TCC, organizados por semestre e ano de conclusão do curso, nome do/a acadêmico/a e 

título da produção. Alguns desses trabalhos não foram localizados pela secretaria do 

curso, fosse versão impressa ou digital. A partir desse levantamento foram analisados, 

num primeiro momento, os TCC no intuito de compreender as epistemes, os contextos 

investigativos, as abordagens metodológicas e as temáticas recorrentes. Num segundo 

momento, foi realizada uma entrevista com dez acadêmicos/as matriculados/as na 

disciplina Seminário de Pesquisa V (8º semestre) questionando-os acerca das escolhas, 

dos percursos, da construção do TCC. As análises pautaram-se nos estudos pós-

estruturalistas que se ocupam da temática ‗currículo‘.  

 

ANÁLISES INICIAIS 

Dos 125 TCC identificados inicialmente pela secretaria do curso de Educação 

Física tivemos acesso (impresso ou digital) a 105 TCC na íntegra o que corresponde a 

84%. Desses, 11 foram apresentados e defendidos do ano de 2009; 21 referentes ao ano 

de 2010; 20 TCC em 2011; 16 TCC no ano de 2012; 26 TCC em 2013; 11 TCC em 
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2014 e 20 TCC em 2015. As bases de pesquisa foram os arquivos impressos localizados 

na secretaria do curso ou no Sistema de Administração de Bibliotecas da FURG. Não 

tivemos acesso aos TCC defendidos e apresentados em 2009 em nenhuma das bases 

indicadas. Dos 105 TCC analisados, 27 (25,71%) foram desenvolvidos em espaços 

escolares e 77 (73,33%) em espaços não-escolares. Esse resultado instigou-nos a pensar 

acerca das não discussões acerca dos espaços escolares expressos na produção de 

pesquisas, uma vez que o curso destina-se à formação de professores. 

A partir das entrevistas realizadas com os/as acadêmicos observou-se a forte 

influência dos saberes oriundos das vivências práticas e/ou esportivas na construção dos 

temas de pesquisa para os TCC. Os/As acadêmicos/as que possuem trajetória esportiva 

foram menos abertos à possibilidade de modificar sua proposta investigativa e não 

atribuíram ao curso nenhum tipo de influência na construção dos seus TCC. 

Acadêmico/as que não tinham laços estreitos com práticas corporais e/ou esportivas, 

anteriores à graduação, mostraram-se mais flexíveis e abertos ao currículo, construindo 

suas temáticas a partir das experiências obtidas ao longo da graduação. Outro elemento 

recorrente é a escolha por contextos não-escolares para investigação. Os/As 

acadêmicos/as compreendem que o curso fornece subsídios suficientes em outros 

tempos/espaços curriculares. Construir um Trabalho de Conclusão de Curso, nesse 

sentido, significa dedicar-se a conhecimentos de interesse pessoal, consolidando, muitas 

vezes, os entendimentos de Educação Físicaque possuíam antes de ingressar na 

universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos a partir dessas análises preliminares que a produção do 

conhecimento em Educação Física continua fortemente atravessada pelas experiências 

esportivas anteriores ao curso de graduação. Essa condição põe em evidencia que esses 

saberes determinam o que pode ser Educação Física e que o currículo não produz as 

relações necessárias para construirnovos olhares acerca do corpo e suas relações, 

produzindo sentidos diversos para práticas não muito investigadas.  
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INTRODUCCIÓN. 

La presente comunicación describe  el análisis que se hace de una praxis motriz 

denominada Ciclotur de Aventura en la Naturaleza, empleando los subsidios científicos 

de la Praxiología Motriz, y también desde una Perspectiva Ecológica.  

Es una experiencia motriz surgida en Chile, en la Universidad de Playa Ancha el 

año 1997, que está diseñada para los estudiantes de los Cursos de Pedagogía en 

Educación Física y Tecnología en Deportes y Recreación, y que a la fecha actual se 

continúa ofreciendo. El autor del trabajo fue el creador y principal impulsor de la praxis 

que a continuación se muestra. 

Es un trabajo académico que reúne las experiencias educativas de estudiantes 

chilenos y que dio origen a una Tesis Doctoral en la Universidad de Lleida en España 

(2002), aprovechando las vivencias educativas que se producen viajando en bicicleta de 

montaña, en una actividad muy vinculada con la naturaleza. 

Chile ofrece un marco natural inigualable para el desarrollo de las praxis en la 

naturaleza y muchas son las opciones motrices que se cultivan, como por ej: ski alpino, 

ski nórdico, excursionismo, alas delta, parapente, barranquismo, escalada, tirolesa, 

puenting, cabalgatas, orientación, hidroesped, kayak, remo, navegación a vela, 

mountainbike, etc. El Ciclotur de Aventura en la Naturaleza es una alternativa más, que 

ha cobrado un gran interés por las consecuencias educativas que emergen de su práctica. 

Consiste en viajar en una bicicleta de montaña, premunidas de alforjas, y 

llevando todo lo necesario para vivir en medio de la naturaleza. Es una actividad No 
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Competitiva, realizada en la modalidad de cordadas, (grupo de amigos y/o compañeros), 

para realizar un recorrido de varios días, dependiendo solo de lo que una bicicleta puede 

cargar, tales como: implementos, accesorios, comida, carpa, colchonetas, kit de cocina y 

primeros auxilios, repuestos, vestuario,  necesarios para la aventura, etc. No admite 

vehículos de apoyos, y su itinerario sigue una ruta previamente planificada, que puede 

ser modificada, según los imperativos de la práctica. Los viajes pueden durar 7, 8, 9, 10, 

12 y 14 días. Es una práctica que exige tener los dominios de las Técnicas de 

Conducción de la bicicleta aprendidas, el manejo de las Técnicas de Vida en el Medio 

Natural, saber aplicar Principios de Primeros Auxilios, Seguridad, Impacto Mínimo, 

Minimizar Riesgos, Solidaridad, Respeto a las Personas y Medio Ambiente, Valenzuela 

(2002). Y en esta realidad de una intensa práctica suceden diferentes eventos educativos 

que como vivencias, dejan imborrables huellas en los practicantes, así como Valores 

Educativos asociados a la vida al aire libre, y que están más allá del Objetivo Motor de 

la práctica, y que por lo mismo hacen caracterizar esta forma de viajar como una opción 

motriz educativa del tipo Sociomotriz. 

 

OBJETIVOS.  

Se plantean los siguientes objetivos: Describir las relaciones que establece el 

Cicloturista con el Espacio, la Bicicleta, los Imperativos Temporales, y los demás 

Cicloturistas. Describir Principios Ecológicos aplicados al Ciclotur de Aventura en la 

Naturaleza. Mostrar el proceso de Evaluación diaria en el Ciclotur de Aventura en la 

Naturaleza. Relatar el Impacto Antropocultural del Ciclotur de Aventura en la 

Naturaleza. Describir Principios Pedagógicos Educativos que se aplican en el Ciclotur 

de Aventura en la Naturaleza. 

 

METODOLOGÍA. 

TIPO DE ESTUDIO. Cualitativo, decarácter descriptivo. 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS E INFORMACIONES. Preguntas a 

Cicloturistas Chilenos,Técnica Grupo de Discusión Triangular. Evaluación Diaria 



 

119 
 

Camino de Santiago. Diario de Ruta. Entrevistas.  

DISEÑO METODOLÓGICO. Se adoptaron diversas Fases para una mejor 

estructuración de la recopilación de informaciones: 

FASE INICIAL. Tendiente a la lectura de documentos, búsqueda de informaciones 

acorde con el objeto de estudio, para construir el marco teórico.  

FASE PREPARATORIA. Cuya finalidad consistió en definiry describir 19 Unidades de 

Análisis de las Informaciones, basadas en la Praxiología Motriz y la Perspectiva 

Ecológica: Cicloturista, Psicomotricidad, Comotricidad, Cordada, Acuerdo Ludomotor, 

Espacio, Incertidumbre, Riesgo, Bicicleta, Modo de Resolver la Tarea, Mantención, 

Tiempo, Descanso, Acampada, Estrategia Motriz, Principios Ecológicos, Evaluación, 

Impacto Antropocultural, y Principios Pedagógicos Educativos. 

FASE EJECUCIÓN. Para establecer la aplicación de una Experiencia Práctica en el 

Camino de Santiago de 14 días de viaje para recopilar información en terreno. 

FASE TRANSCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE DATOS. Destinada realizar el 

proceso de análisis de contenido cualitativo y de reducción de datos. 

FASE ANÁLISIS DE DATOS. Fue la tarea interpretativa para hacer hablar los datos y 

así poder describir el Ciclotur de Aventura en la Naturaleza. 

LUGAR DEL ESTUDIO. Se emplearon dos zonas. Las experiencias de Ciclotur de 

Aventura en la Naturaleza, ocurridas en Chile, y  las sucedidas en el Camino de 

Santiago, lugar en el cual se montó una experiencia de viaje, para recopilar datos e 

informaciones. 

CRONOGRAMA. Se estableció con el propósito de tener un calendario ordenador de 

las prácticas de recogida de datos. 

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS. Se hizo a través de la Observación 

Participante recolectando datos e informaciones en interacción con los sujetos 

observados. Y también se adoptó la Autoobservación, a través de la cual el autor desde 

su experiencia va describiendo hechos del Ciclotur, en lo que constituye una descripción 

narrativa. 
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SUJETOS DE ESTUDIOS. 68 Estudiantes de Pedagogía en Educación Física chilenos 

que habían cursado la experiencia educativa de Ciclotur de Aventura. Cordada de 3 

voluntarios formada en el INEFC de la Universidad de Lleida, España, para vivir la 

experiencia del Ciclotur y recoger datos e informaciones. Tres Grupos de Discusión 

Triangular se formaron con Viajeros Solitarios del Camino de Santiago. Y se realizaron 

30 Entrevistas a otros viajeros del camino.  

CRITERIOS DE CREDIBILIDAD. Para hacer creíble los antecedentes informativos 

recopilados, se adoptaron tres criterios: Comprobación de los Participantes, Presencia 

Prolongada en el Campo, Triangulación de Datos, Revisión de Expertos.   

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

Según Alfonso y Rubio (2000), la bicicleta es el vehículo de más de 800 

millones de habitantes de China. Es una noticia impactante que plantea la fuerte 

presencia de un medio de transporte tan sencillo, práctico, económico y verde. Como 

artilugio mecánico viene sufriendo transformaciones como lo indica Sassi (1995), que 

en Estados Unidos la bicicleta ha tenido cambios, llegando a originar la Bicicleta de 

Montaña, o Mountain Bike, o Bicicleta Todo Terreno. Manejable y robusta como la 

usan muchos viajeros en la actualidad. Su existencia está presente en los 5 continentes, 

y es la más típica usada para el Ciclotur de Aventura. 

La Reforma Educacional Chilena (1996) incorporó el contenido educativo de 

Actividades Motrices de Contacto con la Naturaleza en los Planes y Programas del 

Ministerio de Educación, y esto vino a generar nuevas opciones educativas para 

desarrollar  en el medio natural.  

La Universidad de Playa Ancha en la formación de los futuros profesores de 

educación física incorporó dicho contenido como agente educativo.  Y en este abanico 

de posibilidades motrices emergió  la práctica del Ciclotur de Aventura en la 

Naturaleza. 

Pierre Parlebas (1988), entregó los fundamentos de una nobel disciplina que en 

lo esencial pretende develar la lógica interna de las praxis motrices. Una mirada 
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diferente desde un objeto de estudio propio, que en la interrogativa de Lagardera (1999), 

consiste en conocer cuál es la gramática  de las acciones motrices. Lavega (2000), 

existen resultados observables de la prácticas motrices, en las cuales cualquier estudioso 

de este fenómeno encuentra en esta disciplina en comento, los subsidios para su análisis. 

El Ciclotur es una praxis concreta posible de ejecutar y que para su estudio se 

siguieron los fundamentos enseñados por Pierre Parlebas (2001). Y por otra parte, una 

interesante mirada amplia y complementaria surge desde la óptica de la Perspectiva 

Ecológica. 

 Esta perspectiva es una nueva forma de acercarse a la realidad. Y según Folch 

(1993), un nuevo paradigma que envuelve la forma de educar, con nuevas relaciones de 

los seres humanos entre sí, con la naturaleza y con el sentido que esto tiene. Muy 

coincidente con Boff (1996). Por lo mismo es que resulta doblemente interesante 

emplear dos vertientes para analizar el Ciclotur. Una interpretación de lógica interna y 

otra de lógica externa, para conocer la situación motriz, en aquello que tiene de objetivo 

y subjetivos. 

Una práctica que sucede en el medio natural, en un espacio que a decir de 

Martínez de Pisón (1996, p. 23), tiene un poder formativo e informativo muy alto. Y son 

estas consecuencias las que dan un sello educativo a la praxis de Ciclotur. Conocer 

cómo funciona la praxis y cuáles son sus resultados observables de estas prácticas, así 

como las consecuencias vivenciales, permiten valorar la praxis como una opción 

educativa. 

 

CONCLUSIONES. 

En el Ciclotur de Aventura en la Naturaleza el Sujeto es integrador de los 

componentes estructurales asociados al Espacio, la Bicicleta, los Imperativos 

Temporales, y en vinculación con otros participantes cuando la práctica es de tipo 

sociomotriz. 

En estas relaciones emergen modos de resolver la tarea motriz que demandan 

adaptabilidad a situaciones que son cambiantes, en el espacio que es pedagogo y 
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educador. La decodificación de informaciones del espacio que presenta incertidumbre 

ofrece posibilidades educativas frecuentemente, en lo que se conoce como Estrategia 

Motriz. La bicicleta gana importancia porque hace posible la Aventura, y se transforma 

en un gran medio educativo. Los imperativos temporales exigen de la adaptabilidad para 

el descanso, acampar, y pedalear. Valores transversales de protección al medio 

ambiente, respeto a la naturaleza, No dejar huellas, impacto mínimo, están siempre 

presentes en el ejercicio de la práctica del Ciclotur. 

La Evaluación Diaria, aporta el refuerzo para los aprendizajes del día a día en el 

Ciclotur. La vinculación a lugares y personas en el trayecto del Ciclotur validan la 

relación del Ciclotur con la Educación y la cultura. Los principios educativos de 

aprender haciendo, resolución de problemas en una práctica de aventura, implican una 

vivencia muy comprometida con el Ciclotur. Y por último, el Ciclotur de Aventura en la 

Naturaleza, representa una opción motriz con una fuerte raigambre educativa. 
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Meio Ambiente; Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

O ser humano é apenas uma parte quando se refere à conscientização da 

preservação do meio ambiente, entretanto é parte essencial. São diversos os desafios 

quando se trata de buscar ações que melhorem a relação entre o homem e o meio 

ambiente, relação esta que não se dá apenas no desejo de preservar rios, reservatórios ou 

florestas, mas no que se refere à interação que o ser humano pode ter com qualquer 

local. Essa é uma discussão fundamental e necessária quando diz respeito ao contexto 

social e a vida dos alunos, pois todos têm um ambiente a ser conhecido, explorado e 

valorizado em sua vivência. Assim, diante da busca de uma ação melhoradora, se 

entende a importância de planejar dentro da Educação Física a discussão e possíveis 

ações que visem à preservação e à consciência do aluno/homem como agente 

modificador de sua realidade de vida, pois há a possibilidade de criação de um amplo 

campo de conhecimento na prática pedagógica pelo professor que pesquisa. Porém, de 

que maneira trabalhar as questões ambientais na escola? Indagação que faz com que 

reflitamos, buscando a transversalidade voltada para a melhoria do cidadão e da 

sociedade. Como a graduação auxilia o futuro professor nesse processo de construção 

de conhecimento? Sabendo que é na prática que o homem se conhece e demonstra sua 

verdade e realidade. Em um contexto mais amplo, reflexão e ação agem 

simultaneamente. 
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OBJETIVOS 

A presente pesquisa teve por objetivo auxiliar os futuros professores em sua 

formação docente, levando a uma sensibilização em relação ao ambiente e consequente 

consciência ambiental, demonstrando a importância que o tema transversal Meio 

Ambiente possui nas aulas de Educação Física escolar. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo aconteceu a partir das aulas da Disciplina Complementar de 

Graduação Movimento e Ambiente no curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Pampa. Retomamos alguns conceitos da Educação Ambiental 

e da cultura corporal de movimento, inspirando a crítica e utilizando o cunho 

problematizador; adquirimos conhecimento na pesquisa das diferentes realidades nos 

ambientes pesquisados e práticas realizadas. A dinâmica utilizada foia de andar, 

observar e registrar os diversos ambientes da cidade, a fim de apontar diferenças e 

semelhanças nas realidades observadas e sentidas. Após o término de caminhadas, 

trilhas, pedaladas e viagens era feito o levantamento de questões e discussões pelo 

grupo, paraanalisar o que foi visto, seguido da entrega de relatório sobre cada saída de 

campo. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

As atividades propostas trazem algo além da construção do conhecimento 

acadêmico, mas o crescimento como cidadãos, tendo a rua como campo rico para a 

criação de ideias no âmbito social e humano, maximizando o ambiente da Educação 

Física para muito mais do que pátios e quadras, dialogando com outras possibilidades e 

nos aproximando cada vez mais de uma interdisciplinaridade na formação de 

professores/pessoas. A possibilidade de adentrar em realidades muitas vezes 

inimagináveis faz com que a edificação de ideias esteja latente em cada um. A 

tecnologia abortou muito do que poderíamos chamar de ambiente natural, boa parte do 

oxigênio que respiramos foi substituída por arranha-céus e gases prejudiciais a vida 

humana, ou seja, a tecnologia tem o poder de criar e destruir ao mesmo tempo, 

atingindo escalas sem precedentes. A consciência ecológica que deve partir de cada um 

pode amenizar um pouco a realidade atual, isto é, através de nossa formação seremos 

capazes deidentificarproblemáticas relacionadas à preservação do meio ambiente 
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situado na comunidade escolar em que estamos inseridos como professores, alunos 

epais. Se atingirmos pequena parte de consciências do nosso público já estaremos 

fazendo diferença para o nosso ambiente.  

 

   Figura 1 – Alunos em visita a Nova Esperança do Sul RS         Figura 2 – Alunos no Cerro do 

Jarau em Quaraí RS 

 

CONCLUSÕES 

O meio ambiente pode e deve ser utilizado como temática transversal nas aulas 

de Educação Física na escola, de maneira que traga a reflexão, a consciência e 

consequentemente a ação de melhorar o espaço em que vivemos. A temática abordada 

na DCG Movimento e Ambiente abriu um leque de possibilidades para trabalhar 

transversalmente em nossas aulas, além de impulsionar o senso crítico perante o 

ambiente. Como professores em formação, nós temos o desafio de fazer a mediação na 

aprendizagem entre ambiente e o aluno, vivenciando a realidade existente em cada 

contexto e buscando constantemente a melhora da vida no bairro, na rua, na escola, na 

casa e em cada um de nós, como seres humanos.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Vida Ativa (VA) é um grupo de educação em saúde desenvolvido nas 

comunidades de Rio Grande, a partir de olhares da promoção de saúde e prevenção de 

agravos, caracterizando um espaço de sociabilidade e troca de conhecimentos entre os 

usuários (as) e profissionais. O projeto está implantado desde 2008 nas Unidades 

Básicas de Saúde da Família (UBSFs), com o objetivo de sensibilizar os (as) 

profissionais de saúde atuantes nestas instituições.  

Além desta proposta outro foco volta-se para a importância de mudanças nos 

estilos de vida das comunidades de abrangência de cada unidade, promovendo educação 

em/ na e para saúde, a partir de práticas corporais específicas junto ao público alvo 

desenvolvendo espaços para a socialização e lazer dos (as) envolvidos (as) no projeto. O 

grupo sobre o qual escrevemos está alocado na UBSF Dr. Vicente Mariano Pias, 

localizada na Vila São Miguel, em Rio Grande – RS. O território da mesma está situado 

no primeiro distrito de Rio Grande, com uma população de 9.174 habitantes (IBGE, 

2010), possui duas Unidades Básicas de Saúde da Família, que abrangem dez setores 

censitários do território de suas atuações. 

 

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A produção do cuidado em/ na e para saúde está vinculada diretamente ao 

acolhimento, vínculo e elo que o (a) usuário (a) constrói junto a equipe de sua Unidade 
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de referência. Este saber é oriundo da Política Nacional de Atenção Básica (2011) a 

qual é definida como, ―[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção, proteção da saúde e prevenção de agravos‖ 

(BRASIL, 2011 p.19). Estas ações visam contemplar os (as) usuários (as) em sua 

totalidade, a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, 

equidade, integralidade, regionalização e hierarquização.  

A partir desta noção de saúde e cuidado, surge a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS, com abordagens que buscam estimular 

mecanismos de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias 

eficazes e seguras (BRASIL, 2016). A educação é o meio pelo qual estas ações tornam-

se possíveis, enfatizando a necessidade de escuta, fortalecendo o acolhimento dos (as) 

usuários (as), pensando nos sujeitos, a partir dos ambientes em que vivem e no convívio 

sócio-ambiente-espacial, entre usuários (as) e profissionais da saúde. 

 

 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para produção desta pesquisa os dados foram produzidos por meio de um 

questionário desenvolvido em um dos encontros do grupo Vida Ativa, com 23 

participantes. A metodologia utilizada foi a Análise de Conteúdo (MORAES, 1999) 

quando define a técnica como ―uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 

interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos‖ (p.19).  

A partir de Moraes (1999), analisamos o perfil de usuários (as) que buscam uma 

educação em saúde, visto que a AC ―conduz a descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, ajudando a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de 

seus significados num nível que vai além de uma leitura comum‖ (p.19). 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

Os dados produzidos sobre este estudo, são referentes a idade, faixa etária, 

ocupação e estado civil. O total de participantes soma 23 pessoas, sendo 22 do gênero 

feminino e 1 (um) do gênero masculino, com relação a faixa etária, 6 (seis) estão entre 

48 a 59 anos (estabelecemos 48 anos como idade mínima, a partir da análise da 
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participante mais nova) e 17 estão acima dos 60 anos. Com relação a ocupação, 6 se 

autodeclaram do lar e 17 aposentados. Já o estado civil, 10 são viúvas (os), 10 são 

casadas (os) e 3 (três) divorciadas. O que nos leva a considerar que a procura por este 

tipo de atividade é maior pelo público idoso e aposentados, por visualizar nossa maior 

amostra nestes dados. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um espaço de educação é sempre um ambiente de troca, com isso entende-se a 

saúde como um local de fortalecimento do convívio social, deixando de pensar na 

doença, e focar na prevenção e promoção. A partir dos nossos resultados, apontamos 

que a população idosa, deixa suas residências para fazer algum tipo de atividade física 

ou troca de experiências em rodas de conversas, dentro dos espaços das Unidades 

Básicas de Saúde da Família. 
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O PERFIL DO EGRESSO DE CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA: REGULARIDADES E SINGULARIDADES 

Lucas Costa Linck
122

 

Luiz Felipe Alcantara Hecktheuer
123

 

 

PALAVRAS-CHAVE: formação inicial; educação física; perfil do egresso. 

 

INTRODUÇÃO  

 O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa intitulada O currículo, a 

formação inicial em Educação Física e as práticas educativas não escolares. Esta, 

constitui-se em uma dissertação que encontra-se em andamento junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGEDU) da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) para obtenção do título de mestre em Educação. 

 Tal dissertação tem por objetivo problematizar as relações potentes entre 

currículos de formação inicial em Educação Física, em funcionamento na região Sul do 

estado do Rio Grande do Sul, e a atuação do professor de Educação Física em ambientes 

não-escolares. Neste recorte, detenho-me, basicamente, no perfil de egresso dos cursos 

de licenciatura em Educação Física que apresentarem turma de egressos no ano de 2017. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo problematizar os perfis de egressos dos 

cursos de licenciatura em Educação Física que se encontram em funcionamento na 

região Sul do Rio Grande do Sul e que terão uma turma de alunos concluindo o curso no 

ano de 2017, buscando salientar regularidades e singularidades que os mesmos exercem 

entre si. 

 

METODOLOGIA 

Como decisão metodológica inicial, o presente trabalho se propõe, a partir de uma 

delimitação geográfica, identificar os currículos dos cursos de licenciatura em Educação 
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Física em funcionamento na região sul do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvidos 

em instituições públicas ou privadas.  

Para isso, foi realizado um levantamento inicial acerca dos cursos de Educação 

Física em funcionamento no país. Em seguida, todos os portais das referidas instituições 

foram acessados com o intuito de confirmar qual destes cursos funcionavam em 

municípios da referida região. 

A partir daí, seis instituições com um total de quatorze cursos de licenciatura em 

Educação Física foram encontrados em funcionamento, sendo duas destas instituições 

públicas e quatro privadas. No conjunto de cursos encontrados são oferecidos cursos em 

regime presencial e educação à distância (EAD). 

No município de Rio Grande, foram encontrados quatro cursos de licenciatura em 

funcionamento: o da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), o da Universidade 

do Norte do Paraná (UNOPAR), o da Faculdade Anhanguera e o da UniCesumar. 

Porém, dentre estes, apenas os cursos da FURG e da UNOPAR contarão com turmas de 

egressos no ano de 2017, sendo assim, considerados neste trabalho. 

Na cidade de Pelotas, foram identificados cinco cursos de licenciatura em 

funcionamento: o da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), o da Faculdade 

Anhanguera, o do Claretiano – Rede de Educação, o da UniCesumar e o da 

Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR). No caso de Pelotas, os cursos oferecidos 

pela UFPEL, Anhanguera, Claretiano e UNOPAR contarão com turmas de egressos em 

2017. 

Além das duas maiores cidades da Região, Pelotas e Rio Grande, as cidades de 

Canguçu, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, Piratini e Jaguarão também 

contam com o curso de licenciatura em Educação Física oferecido pela Universidade do 

Norte do Paraná (UNOPAR). Dentre estas, apenas os pólos de Jaguarão e Piratini não 

terão turma de egressos no ano de 2017. 

A próxima decisão de método foi acessar o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

daquelas que contavam com turma de egressos no referido ano.  Após um contato 

presencial com a coordenação do curso da Universidade Federal do Rio Grande, o 
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documento me foi cedido, enquanto os sites oficiais da Universidade Federal de Pelotas, 

Universidade do Norte do Paraná e Rede Claretiano disponibilizavam os respectivos 

documentos para download. No caso da Anhanguera, o documento foi disponibilizado 

via e-mail após um contato com a coordenação do curso. 

Realizado o download dos documentos, a próxima decisão tomada foi a verificação 

de que os PPC‘s da Anhanguera, UNOPAR e da Rede Clarentiano, disponibilizados nos 

sites, eram válidos para qualquer um dos pólos existentes no país ou se os mesmos 

estabeleciam diferenças de acordo com a região. Buscando responder tal inquietação, 

foi realizado contato via telefone com as referidas instituições, onde nos três casos foi 

informado que os Projetos Pedagógicos de Curso disponibilizados mantinham a mesma 

estruturação em todos os pólos existentes. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Tendo posse de referidos Projetos Pedagógicos de Curso tratados na pesquisa, a 

problematização tomou como ponto central o perfil do egresso, visto que o mesmo é 

entendido como central à formação, pois remete diretamente ao profissional que 

pretende ser formado e aos possíveis campos de atuação do mesmo. 

O perfil do egresso, em conjunto com as concepções filosóficas, é o 

elemento que articula os demais componentes do projeto pedagógico. 

Neste sentido, o processo de construção do perfil do egresso é 

fundamental para o sucesso de um projeto pedagógico e implica na 

definição dos elementos constituintes deste perfil e na metodologia 

para sua especificação e validação. (CIDRAL, 2001, p. 150) 

Assim, torna-se relevante, compreender de que modo diferentes cursos se 

colocam em relação ao perfil do egresso, ou seja, o que estes almejam em termos de 

formação profissional. 

Sobre as competências requeridas, aquelas que a instituição espera que 

o profissional demonstre, há o entendimento no âmbito educacional 

que tanto o professor quanto o estudante, ao se inteirar do que a 

formação demanda, precisam de mais clareza e objetividade nos 

procedimentos peculiares de cada um, na tentativa de melhor 

desenvolver e aproveitar os processos de ensino e aprendizagem em 

que estão imersos. (ROCHA, NASCIMENTO, 2016, p.5) 
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Instituição Trecho central do perfil do egresso 

FURG Profissional que preze pelo exercício indissociável do ensino, da 

pesquisa e da extensão, isto, a partir de conhecimentos de natureza 

cultura, técnica e cientifica, considerando as diferentes 

manifestações e expressões corporais, possibilitando ao aluno 

egresso uma intervenção crítica na sociedade. 

UFPEL Profissional que esteja aberto a uma formação ampla, permeada por 

diferentes enfoques acerca da Educação Física. Formação que 

propicie competências relacionadas ao ambiente escolar que a 

extrapolam a aula de Educação Física em si, como por exemplo, a 

gestão escolar, as assessorias pedagógicas, e a participação e 

organização de eventos escolares.  

ANHANGUERA 
Profissional com perfil humanista, com senso crítico e apto para 

atuar no planejamento, execução, avaliação e assessoria de todos os 

componentes curriculares da Educação Física na Educação Básica, 

Jovens e Adultos, com uma formação sólida com capacidade para 

promover o desenvolvimento de práticas que possibilitam ao aluno 

vivenciar, entender, produzir, reproduzir, transformar, desfrutar e 

estar apto para intervir por intermédio das diferentes manifestações 

e expressões culturais do movimento humano. 

CLARETIANO Profissional que tenha pleno domínio acerca das diferentes 

metodologias de ensino e de produção de recursos didáticos, 

considerando as diferenças sócio-culturais dos educandos, capaz de 

participar da construção coletiva do projeto curricular da Educação 

Física escolar. 

UNOPAR Profissional capaz de: proporcionar vivência e experiências de 

solidariedade, cooperação e superação; promover benefícios através 

do desenvolvimento de habilidades motoras, para a sociedade em 

que está inserido; crias perspectivas de uma visão ampla do 

conteúdo sócio-político-educacional; atender as atividades escolares 

em forma de exercícios ginásticos, jogos, esportes, danças, lutas e 

atividades lúdicas. 

 

CONCLUSÕES 

Após esta breve descrição dos perfis do egresso dos cursos componentes deste 
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trabalho, algumas constatações puderam ser feitas: A primeira delas é de que os perfis 

de egresso estabelecem, conforme pode ser visto no quadro acima, algumas 

regularidades entre si. Em contrapartida, o que também pôde ser verificado foi o fato de 

que cada instituição traça um diferente perfil de profissional de deseja formar, perfil 

este, que é produzido a partir de determinadas capacidades.  

Seguindo as constatações feitas a partir das problematizações, foi possível verificar 

uma relevante singularidade existente entre os perfis de egresso analisados. Apenas no 

curso de licenciatura do Claretiano – Centro Universitário os perfis de egresso desta 

apontam para um perfil dividido em quatro itens: perfil ingressante, perfil inicial, perfil 

intermediário e perfil do egresso. Tal divisão pode demonstrar uma preocupação da 

instituição em estabelecer, desde o ingresso do aluno, não somente um perfil, mas 

também as capacidades que o acadêmico deverá ter em determinado período do curso. 

Outra importante singularidade acerca dos perfis de egresso se trata do fato de 

que entre todas as instituições e cursos componentes da pesquisa, apenas o curso de 

licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande, ao tratar do 

―exercício indissociável do ensino‖, refere-se aos ambientes não escolares como 

possível campo de atuação do egresso. Os demais cursos de licenciatura aqui tratados, 

no momento em que abordam os possíveis campos de atuação do licenciado, acabam 

por tratar apenas da educação básica.  

Neste sentido, podemos minimamente concluir que o perfil do egresso exerce 

centralidade em relação ao profissional que determinado curso pretende formar. Ao 

mesmo tempo em que, de uma maneira geral, percebe-se regularidades existentes entre 

os perfis de egresso aqui tratados, pode-se verificar que as singularidades encontradas 

podem exercer uma grande diferenciação entre alunos egressos de cursos de um curso 

de licenciatura em Educação Física, podendo direcioná-los para diferentes realidades e 

campos de atuação. 
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PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; Estágio supervisionado; Metodologias. 

 

 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como propósito relatar as experiências de 4 estagiários no que 

confere a avaliação, referente a disciplina de Estágio Supervisionado II
128

, no curso de 

Educação Física- Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande - FURG no ano 

de 2016, atuando em diferentes escolas e diferentes turmas.  

 A escolha deste tema se dá pelo motivo da aproximação que o Estágio 

Supervisionado II forneceu a nós, alunos do curso de Educação Física, no ambiente 

escolar, ao qual seremos inseridos depois de formados. A partir disso, dialogamos sobre 

as nossas diferentes experiências de estágio, que foram relatadas a cada encontro 

semanal dentro da disciplina, relacionado com os conhecimentos adquiridos e discutidos 

na disciplina de Pedagogias da Educação Física III. 

 A partir de uma tentativa de compreender e discutir os diferentes métodos de 

avaliação e pontos de vista sobre a mesma, buscamos trazer essas inquietações, pois irão 

nos acompanhar ao longo de nossa carreira docente, visto que lidaremos com realidades 

distantes da nossa, com alunos que possuem singularidades e cabe a nós, futuros 

educadores, entendê-los e garantir uma Educação Física que contribua de maneira igual 

                                                           
124

Acadêmico do curso de Educação Física Licenciatura- FURG, erick_senna28@hotmail.com 

125
Acadêmica do curso de Educação Física Licenciatura- FURG, flaviana_silvino@hotmail.com 

126
Acadêmica do curso de Educação Física Licenciatura- FURG, 

larissa.goulart.95@hotmail.com 
127

Acadêmico do curso de Educação Física Licenciatura- FURG, pdias.alves1991@gmail.com 
128

A disciplina de Estágio Supervisionado II proporciona estudos, proposição e experimentação 

de práticas profissionais, com ênfase nas vivências supervisionadas em Educação Infantil e 

Anos Iniciais. 

mailto:erick_senna28@hotmail.com
mailto:flaviana_silvino@hotmail.com
mailto:larissa.goulart.95@hotmail.com
mailto:pdias.alves1991@gmail.com


 

136 
 

para todos, sobretudo durante a avaliação. 

 O conceito de avaliação nos remete a provas, testes, ou qualquer outro tipo de 

atividade que tenha como objetivo fazer a comparação de um aluno com o outro, 

observando-o de forma individual. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deveria ser realizada de forma 

contínua, cumulativa e sistemática na escola, com o objetivo de diagnosticar a situação 

de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular. 

 Para Kraemer (2006), avaliação vem do latim, e significa valor ou mérito ao 

objeto em pesquisa, junção do ato de avaliar ao de medir os conhecimentos adquiridos 

pelo individuo. É um instrumento valioso e indispensável no sistema escolar, podendo 

descrever os conhecimentos, atitudes ou aptidões que os alunos apropriaram. Sendo 

assim, a avaliação revela os objetivos de ensino já atingidos em um determinado ponto 

de percurso e também as dificuldades no processo de ensino aprendizagem.  

 Percebe-se que o ato de avaliar é amplo e não se restringe a um único objetivo, 

vai além da medida, posicionando-se favorável ou desfavorável à ação avaliada, 

propiciando uma tomada de decisão. Sob a ótica de Sant‘Anna, avaliação é: 

um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e 

analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do 

educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento 

se processou, seja este teórico (mental) ou prático. (SANT‘ANNA, 

1998, p.29, 30). 

 Partindo desse pressuposto, avaliação não consiste em só quantificar o 

desempenho do aluno, mas o contexto escolar na sua totalidade, permitindo fazer um 

diagnóstico para sanar as dificuldades do processo de aprendizagem, no sentido teórico 

e prático. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Com o passar do tempo, percebemos que o conceito de avaliação da Educação 

Física foi sendo modificado, tornando-se mais amplo e não ―definido‖. Por volta de 

1549 o método de ensino era definido de acordo com o que cita Libâneo (1994 p. 

195):―os objetivos, explícitos ou implícitos, referem-se à formação de um aluno ideal 
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desvinculado com a sua realidade concreta‖. 

 Nos dias atuais, segundo Pimenta (2000), o homem com aptidões naturais, 

nascidas com ele, só pode se desenvolver por meio de uma disciplina rígida que 

possibilite o afloramento de suas aptidões com o decorrer do crescimento físico. Nesse 

sentido, é preciso apenas colocá-los no caminho correto para que se completem, o que 

significa para essa pedagogia o processo de libertação. 

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 58): 

 

[...] consideram que a avaliação deva ser de utilidade, tanto para o 

aluno como para o professor, para que ambos possam dimensionar os 

avanços e as dificuldades dentro do processo de ensino e 

aprendizagem e torná-lo cada vez mais produtivo. Os instrumentos de 

avaliação deverão atender à demanda dos objetivos educativos 

expressos na seleção dos conteúdos, abordados dentro das categorias 

conceitual, procedimental e atitudinal. A predominância das intenções 

avaliativas ocorrerá dentro de uma perspectiva processual, ou seja, 

facilitará a observação do aluno no processo de construção do 

conhecimento. Essa avaliação contínua compreende as fases que se 

convencionou denominar diagnóstica ou inicial, formativa ou 

concomitante e somativa ou final. 

 

Percebe-se uma diferença entre método de avaliação mais antigo dos mais 

recentes. A avaliação passa a ter um conceito mais amplo e menos direto, fato que, de 

acordo com o pensamento dos estagiários,deixa o professor mais a vontade para utilizar 

métodos diferentes de avaliação, ficando ao seu critério decidir qual metodologia 

utilizar. Esta liberdade dada ao professor causou a modificação da percepção sobre o 

avaliar, pois passaram a perceber a ampliação do conhecimento do aluno no cotidiano e 

não apenas um momento único, além de perceber as peculiaridades de cada discente. 

Atualmente, a avaliação se subdivide em algumas formas nas quais pode ser 

pensada, sendo elas: 

Avaliação diagnóstica: Esta avaliação é feita quando o aluno chega à escola, em 

geral no início do ano, seja de um curso, período letivo ou unidade de ensino. Mas é 

importante ressaltar que a avaliação diagnóstica pode ser refeita em qualquer momento 

pelo professor ou pela escola, uma vez que forem detectados problemas graves de 
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aprendizagem, motivação ou adaptação à turma em que o aluno está inserido 

(OLIVEIRA & CHADWICK, 2007). 

 Avaliação formativa: Este tipo de avaliação permite ajustar o processo de 

ensino-aprendizagem, detectando os pontos frágeis de cada estudante e respondendo às 

características de cada um deles. Assim, o aluno conhece seus erros e acertos e encontra 

estímulo para um estudo sistemático. Os erros tornam-se objeto de estudo para o 

professor, por meio dos quais se diagnostica as principais dificuldades e facilidades dos 

alunos, permitindoa elaboração de novas estratégias de ensino (BALLESTER et al., 

2003; HAYDT, 2007). 

Avaliação somativa: é complementada pela formativa, ou seja, pode-se utilizar 

dados obtidos na avaliação formativa como forma de resultados, seja a partir de testes 

ou outros instrumentos (BALLESTER et al., 2003). 

 

METODOLOGIA  

Para a elaboração deste trabalho, utilizamos as experiências vivenciadas na 

disciplina de Estágio Supervisionado II. A montagem do mesmo se deu através de 

reuniões entre os componentes do grupo, nas quais foram abordados os experimentos de 

cada um no local de inserção proposto pela professora regente. Foram utilizados os 

planos de aula, planos de ensinos e também as memórias feitas a cada aula ministrada 

dos relatórios finais de cada estagiário e estagiária. Para não utilizar os nomes ao longo 

do trabalho, preferimos utilizar as nomenclaturas ―Estagiário I, II, III IV‖. 

 

AVALIAÇÃO SOB OS OLHARES DOS (AS) ESTAGIÁRIOS (AS) 

 De acordo com a Estagiária I, a avaliação é um método de classificar quem é e 

quem não é capaz de desempenhar determinada atividade/função, causando assim, 

frustrações aos alunos. 

 Sobre o ponto de vista da Estagiária II, a avaliação é um método ineficaz, pois 

acaba quantificando algo que era para ser qualificado, ou seja, ao invés de se levar em 
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consideração o sujeito, apenas a nota será importante, visto que as atividades seriam 

aperfeiçoadas caso não houvesse a necessidade de avaliar utilizando números. 

 O Estagiário III, pondera que a avaliação deve ser bem pensada e adaptada à 

realidade de cada turma e de cada escola e que ela nem sempre se faz necessária 

somente na forma objetiva. 

 E para o Estagiário IV, a avaliação consiste em um método para demonstrar ao 

professor o andamento do desempenho dos alunos, analisando progressos e possíveis 

deficiências. O método de avaliação deve se enquadrar ao meio no qual está inserido, 

respeitando determinadas peculiaridades da disciplina. 

 

CONCLUSÃO 

Esta pesquisa desenvolveu-se com o objetivo de relatar, a partir de experiências 

de 4 estagiários, no que confere ao conteúdo avaliação, presentes nos planejamentos 

pedagógicos referentes ao Estágio Supervisionado II. Percebeu-se que, 

independentemente das diferentes metodologias que foram utilizadas, os estagiários 

sempre buscaram formas para que todos os alunos pudessem participar ativamente das 

atividades, o que de fato, por sisomente, já causa certo desenvolvimento que pode ser 

avaliado por parte dos estagiários. 

Com o que foi exposto acima, temos a intenção de causar certa inquietação e 

tentar fazer com que a avaliação seja repensada e que os estagiários e/ou os professores 

já formados, levem em consideração seus alunos, a questão curricular dasescolas e as 

peculiaridades do ambiente em que trabalham, visto que no meio escolar, conviveremos 

com diferentes realidades. 
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O SURGIMENTO DO BANHISTA E A APROPRIAÇÃO DO LITORAL: O 

CASO DO BALNEÁRIO CASSINO – RIO GRANDE/RS 

Felipe Nóbrega Ferreira
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PALAVRAS-CHAVE: banhista, praia, sensibilidades ambientais 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Alain Corbin (1989), as práticas de banho de mar possuem 

―genealogias próprias‖ (CORBIN, 1989, p. 269), complexas e passíveis de análise. 

Assim, no presente trabalho apresentamos o Guia dos Banhistas – informações sobre a 

praia de banhos na Villa Sequeira, que data de 1890, e evidencia o conjunto de 

informações e regramentos sobre um inédito empreendimento balnear no cenário 

brasileiro, o qual está localizado na cidade de Rio Grande (RS), e hoje é oficialmente 

reconhecido como Balneário Cassino.  

Nesse sentido, buscamos perceber como está relacionada à invenção do banhista 

com a apropriação de uma sensibilidade ambiental que se dá a ver na assimilação da 

natureza costeira na cidade de Rio Grande em fins do século XIX, e como isso forja 

práticas e representações em relação a esse território
130

.  

 

Sobre o Guia dos Banhistas 

 Editado em forma de livreto pela Typographia da Livraria-Riograndense, o Guia 

dos Banhistas foi produzido pela empresa concessionária da linha de trem, e 

incorporadora da área litorânea, a Carris Urbanos do Rio Grande
131

. Ao chegar à estação 

ferroviária os visitantes recebiam esse texto, além de ser possível acessá-lo no interior 

do único hotel da localidade.  Ele está divido em seis capítulos: Situação, O tratamento 

Maritimo
132

, Precauções hygienicas, Commodidades na praia, Habitações da Villa 

Sequeira e Salões de visitas e concertos. Aqui analisaremos dois capítulos específicos: 
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O tratamento maritimo e Precauções hygienicas
133

.  

 Cabe frisar que esses dois capítulos tratam-se de excertos dos textos de Ramalho 

Ortigão presentes em As praias de Portugal, publicado originalmente em Lisboa em 

1876. Ao considerarmos o GB enquanto um manual civilizatório de banhos, levando em 

consideração a contribuição de Norbert Elias sobre o tema da modulação de posturas, do 

controle dos sentimentos e das formas de mediação do sujeito com o mundo (ELIAS, 

2011, p. 23), operamos essa análise documental a partir da compreensão de um 

―documento/monumento‖ e sua desmontagem (LE GOFF, 2003), 

 O processo de desmontagem busca encontrar, então, o que chamamos de 

sensibilidades ambientais inscritas nesse manual civilizacional dos banhos. E, encontrar 

essas sensibilidades, é estar dialogando diretamente com Isabel Cristina de Moura 

Carvalho (2002), autora que oferece um arcabouço histórico-cultural em relação ao 

entendimento de meio ambiente e o trabalho do pesquisador-intérprete junto ao campo 

ambiental. (CARVALHO, 2002, p. 32) 

 

O tratamento maritimo 

 Logo no parágrafo inicial o GB diz: ―O banho pode ser considerado sob dois 

pontos de vista: como agente hydroterapico e como banho medicamentoso‖ (GB, 1890, 

p. 8). No primeiro caso o banho deve ser ―curto‖ e a temperatura ―mais fria‖, enquanto 

o outro formato a temperatura deve ser ―mais elevada‖, alcançando um máximo ―três 

quartos de hora‖ (GB, 1890, p. 8). 

 Informa que o banho hydroterapico não se destina a pessoas ―atacadas de 

affecções orgânicas do coração, dispostas a congestão, a rheumatismos e a gotta‖, sendo 

ainda mais ―noscivo‖ nesses casos, da mesma forma que pouco difere de outras formas 

de banhos, como em rios ou mesmo numa ―simples banheira‖ (GB, 1890, p. 8). O 

banho de mar possui, segundo o documento, um ―domínio especial‖ ligado à infância, 

ao ―sexo feminino, todos os estados pathologicos que se ligam ao enfraquecimento geral 

do organismo, a insufficiencia do sangue, a repressão do systema nervoso‖ (GB, 1890, 

p. 8). 

 A necessidade de aliar aos banhos uma ―regularidade de habitos‖ ligados ao 
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cotidiano alimentar, por exemplo, é explicitada pelo documento. E o GB além de 

informar que ―a excitação do appetite produzidas pelos primeiros banhos‖ causa fadiga 

e sonolência, também indica uma alimentação em que devem ser excluídos ―pratos 

irritantes, as substâncias difficeis de digerir‖ (GB, 1890, p. 9).  

 O que seria uma refeição ideal é logo apresentada dentro do guia:  

O bife de vitella ou a costella de carneiro grelhada, os ovos quentes e 

uma pequena chavena de chá preto, ou simplesmente o bom leite 

fresco constituem uma alimentação incomparavelmente superior a do 

café com leite e do pão com manteiga... (GB, 1890, p. 9) 

 

 Ainda apresenta um cardápio noturno, no qual ―ao jantar convem um regimen 

pouco animalisado. De carne de boi nunca deve haver mais de um prato‖ (GB, 1890, p. 

10). E encaminha a finalização desse capítulo informando que:  

É muito salutar o levantar cedo, passear a frescura da manhã, beber 

em jejum meio copo d‘água fria. Se apparece alguma perturbação nas 

funcções do organismo, deve suspender-se o uso do banho até que o 

estado normal se reestabeleça (GB, 1890, p. 10).  

 

 A construção prévia daquilo que seriam as formas de banho, evidentemente, 

implica em associações ao modelo de banhista que está em jogo nesse momento. Nesse 

caso, o corpo saudável, livre de mazelas causadas por um organismo adoecido, é o ideal 

de banhista para a Villa Sequeira caso a busca pela praia for feita em função de banhos 

terapêuticos.  

 Ainda, a relação entre cultura e natureza é mediada por uma utilidade medicinal, 

na qual o litoral opera como um aliado na busca de um corpo-banhista
134

 ideal. Em voga 

no século XIX, o ideal terapêutico moderno (CORBIN, 1989) é utilizado para projetar 

nesse território de praia do Rio Grande do Sul um modelo de banhista conjugado à 

apropriação de um meio ambiente antes considerado inóspito - que evoca uma clara 

mudança nos termos das práticas e representações da costa.  

 

Precauções hygienicas 

 Segundo o GB o que ―importa fazer‖ é preocupar-se com três momentos: ―antes 

do banho, no banho e depois do banho‖ (GB, 1890, p. 11). Estruturado dessa forma, a 
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questão inicial diz respeito ao fato do banhista já ter feito a digestão completa, e informa 

que o horário dos banhos também deve ser percebido, já que a partir desse critério se 

estabelecerá um tipo de sujeito. 

Se o sujeito é robusto e procura apenas no banho a tonificação da água 

fria e a espécie de massagem produzida pelo embate da vaga, a sua 

hora mais oportuna é da manhã. Para as pessoas débeis que procuram 

no banho os effeitos da composição chimica da água salgada sobre os 

tecidos, a hora mais conveniente é das duas as cinco da tarde, quando 

por effeito do calor a temperatura do mar sobe cinco ou seis graus 

(GB, 1890, p. 11) 

 

Aqui é possível perceber a existência de uma divisão desse corpo-banhista, que 

obedece ao horário matinal destinado aos saudáveis, ou àqueles que procuram nos 

banhos uma forma de tonificação, e o turno da tarde aos sujeitos que desejam algum 

tratamento medicinal.  

Quando informa que a ―pelle deve estar quente ao entrar na água‖ (GB, 1890, P. 

12), a prática de um ―pequeno exercício‖ ou ―pequeno passeio a pé‖ acaba por 

evidenciar uma rotina possível à beira-mar, o que poderia converter-se em rotina de 

sociabilidade que passa a agregar valor não só a água, mas ao espaço entre as dunas e o 

mar – inventa-se a praia.  

E essa relação com o território de praia ganha sentido quando o GB aborda o 

tema da seguinte forma: ―É importante o banhista ao chegar a barraca, se dispa com a 

máxima rapidez, enfie um calção de malha de lã, se envolva n‘uma capa ou n‘um plaid 

e corra imediatamente para a água, desembuçando-se no momento da immersão‖ (GB, 

1890, p. 12).  

O tipo de mergulho faz parte do GB também, o qual avisa que deve haver uma 

imersão súbita, e não entrando na água progressivamente. Da mesma forma que é 

―prejudicialissima‖ a imobilidade durante o banho, ―todos os membros devem estar em 

movimento durante a immersão‖, e complemente: ―a natação é n‘este caso um exercício 

de maior vantagem‖ (GB, 1890, p. 13). 

Sobre a duração dos banhos, isso dependeria de variáveis como a própria 

constituição do banhista. Mas, de forma geral, com o mar, o chão e a água aquecidas 

pelo sol da tarde, o banho poderia prolongar-se muito mais do que durante o frio da 

manhã, e diz: ―dez minutos bastam as pessoas fracas cuja reação se estabelece 

lentamente. As pessoas fortemente constituídas e as creanças que sabem nadar podem 
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demorar-s na água vinte ou trinta minutos‖ (GB, 1890, p. 13). Existiria um sinal para 

alertar a necessidade de saída da água: ―o primeiro calafrio‖, considerado um ―princípio 

de perturbação‖ (G.B, 1890, p. 13).  

Depois do banho o corpo deve ser ―rapidamente friccionado com um lençol 

áspero até dar a pelle uma cor rosada‖, além de ser inconveniente comer em seguida. O 

ideal seria realizar ―um exercício moderado, um passeio a pé de meia hora na praia‖ 

(GB, 1890, p. 14).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao trazer esse material para o cenário brasileiro, reivindica-se um modelo 

balnear, o qual não deixa de sofrer adaptações, pois estamos lidando com um formato de 

costa e condições climáticas distintas. Da mesma forma, quando propomos encontrar 

genealogias de uma sensibilidade ambiental litorânea, efetivamente a partir da criação 

do que seria um banhista, estamos dialogando com o quanto essa imbricação cultura-

natureza projeta permanências ecossistêmicas nessa territorialidade.  

O uso medicinal da água é evidente, seja para manter-se dentro dela, ou mesmo 

afastado. Mas, também, percebe-se uma exterioridade do sujeito ao que seria 

considerado natureza de praia, já que essa é encarada de forma utilitária, enquanto meio 

a ser explorado em suas funções curativas. O banhista, ao mesmo tempo em que 

resignifica, com a inserção de sua prática em um espaço até então considerado inóspito, 

é tratado como algo externo ao ambiente, e nesse processo se forja uma sensibilidade 

específica, ligada a um caráter exploratório dos recursos naturais.   

E essa será uma lógica que tanto se apresenta na integralidade do GB, como 

também criará raízes no processo de ocupação desse balneário ao longo das próximas 

décadas. As consequências disso, para nós, serão intrínsecas a maneira como, ainda 

hoje, praticamos o ambiente costeiro, notadamente, a praia, no cotidiano: uma natureza 

a ser explorada/esgotada, e desvinculada de uma postura ecossistêmica sustentável em 

suas formas de apropriação.   
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INICIAÇÃO EM HANDEBOL ATRAVÉS DA LUDICIDADE NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Vivianne Costa Koltermann
135

 

Bruna Manoela Klasener
136

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Handebol; ludicidade; Educação Física; 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com a Confederação Brasileira de Handebol (2007), a bola é um dos 

instrumentos mais antigos do mundo relacionado ao esporte, aderindo novos adeptos a 

cada dia. Nesse contexto, o Handebol também foi um esporte que está crescendo cada 

vez mais nas aulas de Educação Física devido as grandes conquistas da Seleção 

Brasileira de Handebol, no qual é mundialmente conhecida pelo seu desempenho em 

competições. 

Neste sentido, sabemos que normalmente na escola o esporte é trabalhado como 

competição, no qual Silva (2001) e Ramos & Silva (2002) nos dizem que: 

Geralmente as aulas de Educação Física na escola têm o caráter 

competitivo, dando prioridade ao rendimento em detrimento de 

questões mais amplas, fazendo com que os menos habilidosos 

sejam excluídos das aulas e, ainda mais, restringindo as 

possibilidade de estratégias, de desenvolvimento de 

determinados conteúdos e de uma contextualização mais 

adequada da própria Educação Física (SILVA, 2001; RAMOS 

&SILVA, 2002). 

Porém, a Educação Física escolar deve ser praticada e vivenciada por todos os 

alunos, cada um com suas especificidades, sejam eles habilidosos e robustos ou 

descoordenados, baixinhos, de óculos e gordinhos (DAOLIO, 1995, p.135). 

Nesse sentido, buscou-se identificar neste trabalho a iniciação ao esporte 

Handebol nos anos iniciais do Ensino Fundamental através de uma forma lúdica de 

ensinamento. Justifica-se este trabalho para que os esportes podem ser ensinados para os 
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alunos desde pequenos, visto que se desenvolvido de forma prazerosa e lúdica para os 

mesmos, trarão resultados positivos futuramente, pois muitos descobrem novas formas 

de pensar e agir, como também novos movimentos no quais podem realizar através dos 

esportes. 

 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é identificar os conhecimentos dos alunos de uma turma 

de 4ª ano de uma escola estadual da cidade de Santa Maria/RS a respeito do handebol, 

proporcionando a vivência dos mesmos em brincadeiras e jogos pré-desportivos que 

visem o ensinamento do desporto de forma lúdica, no qual todos participam, cada um 

com suas especificidades. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa realizada é uma pesquisa qualitativa, na qual foram realizadas quatro 

aulas de Educação Física em uma turma de 4ª ano de uma escola Estadual da cidade de 

Santa Maria – RS, com cerca de 20 alunos. Assim, nestas aulas, os alunos foram 

questionados sobre: o que você entende e conhece do handebol? E também perceber 

quais vivências anteriores às crianças tinham sobre o desporto. A partir do tema 

proposto, foram realizadas anotações após cada aula em um diário de campo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as atividades realizadas, pude perceber que, no início, muitos tinham o 

conhecimento de que o esporte era jogado com as mãos, mas a maioria não sabiam as 

regras e como se jogava o determinado esporte. Assim, na segunda e terceira aulas 

ministradas, após um breve comentário de como se realizava os jogos de handebol e 

objetivos do esporte com o jogo, os alunos foram criando mais contato com o esporte, 

praticando com prazer.  
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Foram salientados que o esporte estava sendo realizado com o intuito de maneira 

lúdica, o que tornou mais interessante as aulas, pois todos os alunos vivenciavam o 

esporte, como também já tinham algumas noções de como jogar, como pegar e quicar a 

bola, como arremessar, e o mais importante, como jogar sem a exclusão de nenhum 

colega, tendo como principal objetivo o jogo lúdico. 

Com isso, na última aula ministrada, questionamos os alunos novamente e 

obtivemos respostas mais claras e também prazerosas vindas dos alunos, pois todos em 

sua maioria gostaram do esporte, obtiveram um melhor conhecimento sobre o handebol 

e também divertiram-se jogando, o que tornou ainda mais significante o trabalho, como 

também a abrangência do esporte coletivo dentro das suas aulas de Educação Física. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que os alunos, em sua maioria, tiveram resultados positivos em 

relação ao conhecimento do handebol, no qual permitiu que os alunos pudessem 

vivenciar, criar novas experiências, como também proporcionar um novo conhecimento 

para o alunos, visto que o esporte em si é um novo descobrimento de vivência de jogo, 

de seu próprio corpo através dos movimentos, onde cada aluno possui o seu tempo de 

aprendizagem, e este deve ser respeitado. 

Com isso, devemos ensinar a iniciação ao desporto com os alunos, visto que 

trabalhado de maneira lúdica, os alunos possam vivenciar cada uma de sua maneira e 

com as suas especificidades, como também conhecer novos esportes através das aulas 

de Educação Física. 

 

REFERÊNCIAS  

DAÓLIO, J. Por uma educação física plural. Motriz. v. 1, n. 2, 1995, pág 134-136. 

RAMOS, G. N. S; SILVA. J. M. As relações de gênero na Educação Física escolar. In: 

Congresso de Educação Física do Esporte dos Países de Língua Portuguesa. São 

Luiz: Editora da UFMA, 2002. p.207-208. 

SILVA, J. M. As questões de gênero nas aulas de Educação Física dos 1º e 2º ciclos 

do ensino fundamental. Monografia (Licenciatura em Educação Física eMotricidade 



 

150 
 

Humana). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2001. 

  



 

151 
 

GRUPOS DE CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE RIO GRANDE  

Juliana Carvalho Cabral
137

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corrida de Rua, Grupos de Corrida de Rua, Corredores 

amadores.  

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento da corrida de rua no Brasil é nomeado pela literatura científica 

como um fenômeno sociocultural da nossa época. Dallari (2009), na tese intitulada 

―Corrida de Rua: um fenômeno sociocultural contemporâneo‖ apresenta dados nos 

quais são possíveis identificar um aumento no número de corredores amadores
138

. 

Segundo a autora, a corrida passou por uma transformação ao longo da história em que 

as mudanças estão diretamente ligadas a sociedade, seus hábitos e costumes nos últimos 

trinta anos.  

Rosa (2013) afirma que na década de 70 houve uma expansão da corrida de 

rua, porém cercada de um amadorismo que estava atrelado ao chamado ―Jogging 

Boom‖. Esse advento baseou-se nas teorias apresentadas pelo médico Kenneth Cooper, 

que pregava a prática da corrida como forma de lazer e busca pela saúde. A questão da 

―coopermania‖ foi impulsionada na época pela conquista do tricampeonato mundial 

pela Seleção Brasileira de futebol, criando uma expectativa popular com o método do 

Dr. Cooper, no qual também poderia dar certo para os amantes da corrida. Contudo, a 

autora afirma que na década de 90 esse crescimento ocorre de forma mais acentuada, 

apontando mudanças no perfil dos corredores de rua e possuindo todo um aparato 

tecnológico e midiático. Esta diferença marcada por Rosa excitou o número de atletas 

amadores na época, estimulando assim os organizadores de provas de corrida a 

permitirem a participação popular junto a atletas profissionais. Já Oliveira (2010) aponta 

as principais mudanças no contexto da corrida e expõe a articulação de três fenômenos 

principais que tem ocorrido na sociedade: 
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1) A transição de perfil do participante das corridas de rua, alterando 

as relações percentuais de gênero, faixa etária, classe social e nível de 

performance; 2) O surgimento de novos modelos de eventos de 

corridas, que podem ser divididos em duas classes principais, as 

corridas convencionais e as corridas fashion; e, 3) O surgimento dos 

grupos de corrida, que dá conta de agregar os novos perfis de 

corredores, se coloca como alternativa de emprego para ex-atletas e 

sofre influências pedagógicas baseadas em valores carregados por 

esses novos profissionais (OLIVEIRA, 2010, p. 25). 

Para o autor, anteriormente as equipes de corrida eram formadas por atletas que 

faziam parte da chamada elite de corredores. Através da transição de perfil dos 

participantes, citada como o primeiro fenômeno, começou a se formar agrupamentos de 

pessoas onde reuniam características diferentes e geralmente originam-se do 

relacionamento entre amigos, que por diversos motivos se juntam para participar de 

eventos.  

 

OBJETIVOS 

Os objetivos desta pesquisa foram identificar os grupos existentes na cidade de 

Rio Grande/RS, saber a data em que foram constituídos, o número de corredores 

envolvidos, assim como observar o comportamento dos sujeitos em seus respectivos 

grupos durante as competições.  

 

METODOLOGIA 

A fim de explicar como os dados foram coletados e como foram analisados, 

utilizou-se a analogia do mosaico, que é arquitetado a partir de peças diferentes entre si, 

mas que resultam em um conjunto harmônico. De acordo com Günther (2006) ―a 

diversidade nas peças deste mosaico inclui perguntas fechadas e abertas, implica em 

passos predeterminados e abertos, utiliza procedimentos qualitativos e quantitativos‖ (p. 

202).  

No intuito de trazer elementos à tela, utilizou-se dados oferecidos pelas 

instituições envolvidas com a corrida na cidade de Rio Grande, especialmente a 
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Associação dos Corredores de Rua de Rio Grande/RS (ACORRG)
139

, para identificar o 

volume de participação de grupos nos eventos de corrida. Através de uma busca 

realizada no site da entidade, foi possível fazer um levantamento referente às equipes 

inscritas nas corridas de rua organizadas em 2016, chegando a uma identificação de 175 

equipes. Por certo, estava-se diante de um dado que era surpreendente. Para 

compreendê-lo, efetuou-se uma conferência com Roger Portarriaux Lopes, presidente 

da ACORRG, onde procurou-se identificar quais das equipes relacionadas constituíam-

se em grupos
140

 de Corrida de Rua e quais eram originárias da cidade. 

 A partir destes esclarecimentos, obtendo informações prévias quanto aos nomes 

dos grupos de corrida, iniciou-se a atividade de busca por estes grupos riograndinos 

utilizando as redes sociais, em especial, o facebook. Muitos possuíam páginas na rede 

e/ou grupos fechados para conversa. Contudo, a aproximação com os grupos aconteceu 

tanto pelas redes sociais quanto por encontros presenciais durante provas ocorridas no 

2º semestre de 2016
141

. Através de anotações feitas em campo, a partir das observações 

desses grupos em algumas provas de corridas realizadas em Rio Grande com a intenção 

de levantar novas informações, conseguimos o contato com os responsáveis pelos 

grupos e descobriu-se outros grupos da cidade. Nesse contato, foram reunidos dois 

dados: a data de criação e o número estimado de participantes. E, para além da tarefa de 
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exercitar-se assim como também criar vínculos. Contudo, entendendo que o outro termo poderá 

aparecer na sequência da pesquisa como sinônimo, uma vez que ouve-se entre os corredores em 

geral a expressão ―equipes‖. 
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grupo para o desenvolvimento da pesquisa. 
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identificar os grupos e seus responsáveis, a pesquisa procurou observar o 

comportamento dos corredores em seus respectivos grupos durante as competições. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Ao final do presente levantamento, verificamos que dentre as 175 equipes 

registradas em provas na cidade de Rio Grande, 23 correspondiam a grupos de Corrida 

de Rua provenientes da cidade, envolvendo em torno de 690 corredores. Estes números 

conferem a emergência do assunto e confirmam que o ―boom‖ dos grupos de corrida 

também ocorreu na cidade de Rio Grande/RS. Romanini (2009) acredita que a 

possibilidade de juntar os benefícios da atividade aeróbica à ampliação do círculo de 

amizades ajuda a explicar o aumento espetacular no número de grupos de corrida no 

país. De acordo com o autor, o número de associados em clubes de corrida no Brasil era 

de 1.000 em 1998 e saltou para 100.000 em 2009. Na cidade de Rio Grande este 

crescimento pode ser observado a partir do ano de 2013, pois dos 23 grupos 

encontrados, 19 foram constituídos a partir deste ano. 

Com relação às observações de campo, pode-se notar a grande presença dos 

grupos de corrida amadores de Rio Grande/RS nas redes sociais. Este fato fez 

compreender que a própria criação dos grupos já indicaria que há uma parte 

considerável de corredores que estão em busca de relacionamento, em busca de troca de 

informações com outros corredores e/ou indivíduos que tenham afinidade com a corrida. 

Nas observações durante as competições, antes e depois da prova, notou-se que os 

corredores encontravam-se em grupos, conversando sobre suas expectativas de 

desempenho ou de momentos vividos durante a corrida. No momento final, era a hora 

de conversar sobre os acontecimentos do percurso, de identificar seus erros e acertos, de 

traçar novos objetivos e novas metas, de compartilhar angústias ou feitos. Inicialmente a 

felicidade por completar a prova e a pose para a foto, com suas camisas e faixas com o 

nome do grupo. Posteriormente a conversa sobre as medalhas recebidas pela 

participação, o tempo marcado no cronômetro do relógio e a superação de desafios. 

Todas estas emoções implicadas na corrida de rua e nos grupos faz com que a 

corrida ganhe valores e significados diferentes para os diversos corredores. O grupo 

pode representar tanto um estímulo como uma referência, assim como propiciam 
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espaços em que superar-se e superar o outro coexistem concomitantemente. 

 Para além destas relações de sociabilidade existentes nos grupos de corrida, 

também podemos citar a questão do pertencimento e a participação de corredores nestes 

grupos como forma de consumo, pois estas podem aferir certo status aos indivíduos. E 

isto pode ser observado no estudo de Stapassoli (2012), pois o autor identificou que 

dentre os hábitos dos corredores da cidade de Porto Alegre, a permanência em um grupo 

de corrida encontra-se na sexta colocação de produtos e serviços mais consumidos pelos 

entrevistados. Certamente, os grupos de corridas da cidade de Rio Grande se tornaram 

ambientes de troca de informações, local onde iniciantes conversam com experientes, 

possuem acesso a informações sobre provas e eventos, discutem sobre modelos e 

marcas específicas, ou seja, os grupos possibilitam rápida inserção dos novatos neste 

universo da corrida. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com Rosa (2013) ―a corrida não é, hoje, apenas uma cultura local, 

mas uma cultura híbrida, globalizada, imune a fronteiras‖ (pg. 27), e isto pode ser 

observado nos dados apontado na cidade de Rio Grande/RS.  

Entende-se que os elementos encontrados nesta pesquisa dão suporte para 

outros trabalhos, pois confirmam não só o crescimento da prática da corrida de rua, mas 

também o desenvolvimento de grupos de corrida de rua, que por sua vez são campos de 

atuação para o profissional de Educação Física. Estes espaços envolvem processos 

educativos que vão se desenvolvendo em função da prática coletiva. Nesse sentido, faz 

dela um campo carregado de componentes que se tornaram elementos-chave para serem 

investigados, sendo pertinente sua análise em seus aspectos sociais e culturais, através 

dos corredores e os seus grupos de corrida. Novas pesquisas ajudarão a intervir nesses 

locais, seja através de assessorias profissionais que prescrevem e acompanham o 

treinamento dos grupos de corrida, assim como na proposição de eventos e organização 

de provas que estimulem esta prática sociocultural. 

É importante destacar que estes resultados são apenas diagnósticos 

preliminares, porém instigam-nos a dar continuidade à pesquisa. Os próximos passos 

serão recorrer aos líderes a fim de identificar a maneira como estes grupos de Corrida de 
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Rua vem se constituindo e funcionando na cidade do Rio Grande/RS e averiguar junto 

aos corredores como ocorreu o processo de adesão nesses grupos. Assim essa 

investigação trará informações pertinentes para a intervenção profissional, pois tentará 

se aproximar de significados e de experiências dos sujeitos que tornam a corrida um ato 

cotidiano de sua vida. 
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PALAVRAS-CHAVES: Avaliação; Educação Física Escolar; Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 Avaliar um aluno não é tarefa fácil. Inclui uma diversidade de questões e o 

professor deve considerar a singularidade de cada ser humano.  Por exemplo, quando se 

avalia em bloco pode gerar erros, não condizendo fidedignamente à realidade do aluno.  

A avaliação é uma etapa importante tanto para o professor quanto para o aluno. 

É através dela que podemos encontrar as dificuldades de aprendizagem, bem como se os 

objetivos foram alcançados pelo docente. É importante que o aluno constate que está 

aprendendo e a avaliação é o conhecimento do progresso.  

Segundo Vasconcellos, (2009) apud Carminatti & Borges (2012, p.165) 

menciona que : 

O ato de avaliar na vida cotidiana dá-se permanentemente pela unidade 

imediata de pensamento e ação, a partir de juízos, opiniões assumidas 

como corretas e que ajudam nas tomadas de decisões. Ao fazer juízo 

visando a uma tomada de decisão, o homem coloca em funcionamento 

os seus sentidos, sua capacidade intelectual, suas habilidades, 

sentimentos, paixões, ideais e ideologias.  

 

O ato de avaliar se constitui de análises sistemáticas que nós seres humanos, 

somos capazes de fazer diariamente em relação aos nossos aspectos pessoais. Neste 

sentido, refletimos, sobre como tem se procedido à avaliação escolar em Educação 

Física. Assim, surgiram os seguintes questionamentos: ―O que avaliar? Como avaliar?‖ 

A partir do exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar como está sendo 

efetivado o método avaliativo de alguns professores nas suas aulas de Educação Física 
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em algumas escolas das redes estaduais e municipais de Rio Grande.  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa objetivou neste momento levantar os questionamentos elencados, 

oportunizando através das fala de quatro professores de Educação Física, dois de cada 

escola, refletir sobre a avaliação em Educação Física escolar. O campo de pesquisa 

escolhido foram duas escolas situadas no bairro Cassino, no Município de Rio Grande, 

RS, uma da rede municipal e outra estadualde ensino.  

Após a coleta dos dados, o conteúdo das entrevistas foi analisado e relacionado 

em categorias através da técnica de análise de conteúdo. Como Bardin (2011) analisa 

indicando as fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados a 

inferência e a interpretação. 

Neste sentido, este artigo utiliza esta técnica por acreditar na possibilidade de 

interpretar as informações obtidas na entrevista. Uma ferramenta útil para o estudo de 

pesquisa qualitativa. 

Os professores para responderem as entrevistas foram informados e receberam 

um termo de consentimento, que foi lido e assinado por eles. Estes responderam 

voluntariamente, também sendo informados que as suas identificações serão 

preservadas e que utilizaremos nomes fictícios.  

 

ANÁLISES E DISCUSSÃO 

A partir dos questionamentos ―o que avaliar?‖ e ―como avaliar?‖ destacamos 

alguns pontos específicos dos quais palavras-chaves foram centrais para nossa pesquisa. 

Nisto, encontramos através da pré-análise e exploração do material, as concepções 

metodológicas que os docentes buscam nas suas estratégias de ensino. Entendemos, 

então, a forma que avaliam seus alunos na disciplina. Neste sentido, as falas de cada um 

dos entrevistados nos mostra o caminho que percorrem os professores nas suas aulas. 

As palavras-chaves foram delimitadas a partir das respostas dos professores quanto 

como avaliam seus alunos e o que avaliam em suas aulas.  

Neste sentido em ―o que avaliar?‖, diante das respostas o que mais se destaca é o 

pensar no aluno como um todo, numa visão holística do ser. Assim, de acordo com as 

falas dos professores, mesmo aqueles que acreditam na importância de desenvolver as 

capacidades físicas pensam em outras também, como é perceptível nas falas de um dos 
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entrevistados: ―não pode desconsiderar o movimento, buscar sempre fazer o melhor 

porque claro a Educação Física está ali para movimentar o corpo e para as pessoas 

tentarem fazer sempre o melhor [...] eu acredito que além do movimento tem que entrar 

a parte psicológica, emocional, cognitiva, socializadora, comportamental.” 

Já no questionamento, ―como Avaliar?‖, conforme as respostas obtivemos os 

seguintes termos: Trabalhos em grupo/ construção, Participação/ cooperação , Evoluir/ 

progressão , Conteúdo, Autonomia/ autor da sua própria formação, Socialização, 

assiduidade. Destes, o que mais se destacou nas falas foi a evolução do conteúdo, o 

aprendizado durante o período, isto se dá através de trabalhos em grupo, participação 

nas aulas, interesse dos alunos. 

Enquanto abordagem que utilizam nas suas aulas, destacamos algumas 

concepções pedagógicas de acordo com o direcionamento metodológico. Como as 

abordagens, Construtivista e Critico Emancipatória. A forma de avaliar um aluno se 

afasta do olhar tecnicista, com outras preocupações sobre as particularidades da 

natureza humana, já que as relações sociais entre as crianças na aula de Educação Física 

são importantes. 

Há reflexões sobre as vivências corporais, como quando um professor 

entrevistado traz: ―a esgrima, assim como outros que não costumam fazer parte da 

rotina escolar do aluno. Os jogos olímpicos fizeram parte da avaliação, fazer com que 

os alunos pensem sobre os jogos. Os alunos deveriam escolher modalidades que nunca 

haviam praticado ou até mesmo desconheciam. Trabalharam-se questões de gênero, do 

porquê modalidades são consideradas erroneamente masculinas e femininas. Debates 

para conhecer as modalidades. Nisto pensa-se em uma pedagogia Crítico 

Emancipatória. E, nesta mesma fala encontramos a abordagem construtivista, pois esta 

linha instiga a curiosidade e quando o professor oferece novas vivências, com a prática 

da esgrima, busca que o aluno participe ativamente de seu aprendizado e ao mesmo 

tempo esta seja desafiadora, como em outra fala, sobre o conhecimento prévio do aluno. 

Quando diz: ―Dependendo do ano que se está trabalhando, se pensa no conteúdo, mas é 

importante avaliar o que os alunos já sabem, ou vivenciaram sobre o assunto, o 

conhecimento do aluno”.  

Consideramos nomear essas abordagens em virtude do olhar que possuem no 

modo de avaliar o aluno. Observam todo o processo de aprendizagem e o erro faz parte 
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deste. Assim, se formos adentrar no fazer pedagógico de um professor, é possível 

encontrarmos estratégias e propostas que caracterizam diversas abordagens.  

Deste modo, prender mais atenção para um desses métodos, depende de muitos 

fatores. Nestes, devem ser observados todas as esferas humanas, para não recair numa 

avaliação errônea.  

As padronizações sobre os métodos avaliativos, a forma de mensurar resultados, 

fazem parte de debates acadêmicos. Freire (2006) destaca sobre o modelo avaliativo, 

criticando o que avaliar, como no aspecto motor, somente. Os PCN (BRASIL, 

1997)sugerem a avaliação integral do aluno, buscando encontrar o progresso nas 

dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais. 

 

CONCLUSÕES 

Entendemos que a avaliação deve respeitar o ritmo de cada aluno. Diante das 

leituras e análise das entrevistas, consideramos a importância para se construir a 

emancipação. Algo que vem de dentro para fora, não é predeterminado, com parâmetros 

externos de comparação. 

Concluímos após as entrevistas que professores entrevistados utilizam-se de um 

tipo de metodologia. Seus planejamentos e formas de trabalhar não são fixas, mas sim 

flexíveis podendo ser ajustadas a partir das participações e interesses de seus alunos.  

Entendemos também diante das falas desses professores que as aulas de 

Educação Física devem fazer com que os alunos sejam mais autônomos e críticos e para 

isso é preciso utilizar-se das ―avaliações‖ como uma ferramenta que deve ser 

amplamente utilizada nos planejamentos para que isso ocorra. Fazendo desta forma com 

que as aulas de Educação Física não sirvam como uma mera repetição alienada de 

movimentos, sem que os alunos nem entendam ou se questionem do por que daquelas 

atividades estarem acontecendo.  
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PALAVRAS-CHAVE: ambientalização, formação de professores, corpo, movimento. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Brasil tornou-se referência se pensarmos em biodiversidade, com seus seis biomas e 

uma enorme faixa litorânea o país continental é dono de um significativo patrimônio 

ambiental/cultural. O desafio apresentado para nós brasileiros é como, a partir desde 

legado natural, construir relações econômicas e sociais capazes de caracterizar um 

modelo de desenvolvimento sustentável. Entendemos a sociedade, o corpo e o ambiente 

como indissociáveis; acreditamos que a justiça social implica economia sustentável. 

Sustentabilidade entendida como a capacidade de por fim a aporia da sociedade 

contemporânea que produz alimentos para 15 bilhões de pessoas e alimenta 

satisfatoriamente somente cinco de seus quase sete bilhões de habitantes e, muitas 

vezes, desconsidera a qualidade do alimento produzido. Alteramos bruscamente nossos 

ecossistemas, destruímos fenômenos que possibilitam continuação da vida de inúmeras 

espécies animais e vegetais. Além da Política Nacional de Educação Ambiental-PNEA 

(BRASIL, 2010), considerada por muitos/as educadores/as e ambientalistas 

brasileiros/as mais do que um avanço na política educacional do país, uma grande 

conquista dos movimentos sociais, nos últimos anos ou mesmo décadas, foram 

elaboradas em 2012 as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para a Educação 

                                                           
145

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Pampa 

– UNIPAMPAcarmemmariasilvadossantos@gmail.com 
146

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Pampa 

– UNIPAMPAand-009@hotmail.com 
147

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Pampa 

– UNIPAMPAmatheus_075@hotmail.com 
148

Doutora em Educação professora UNIPAMPA e rede pública estadual 

alaro.balinhas@gmail.com 
149

Doutor em Educação Ambiental professor adjunto UNIPAMPA alvaro.balas@gmail.com 

mailto:carmemmariasilvadossantos@gmail.com
mailto:carmemmariasilvadossantos@gmail.com
mailto:and-009@hotmail.com
mailto:matheus_075@hotmail.com
mailto:alaro.balinhas@gmail.com
mailto:alvaro.balas@gmail.com


 

163 
 

Ambiental (BRASIL, 2012), que prescrevem: 

 
O reconhecimento do papel transformador e emancipatório, da 

Educação Ambiental tornam-se cada vez mais visíveis diante do atual 

contexto nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças 

climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os 

riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias 

evidenciam-se na prática social..( Resolução CNE/CP 2/2012. Diário 

Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 2012 – Seção 1 – p. 70.) 

 

Nesse contexto, nas instituições educacionais, licenciandos/as e docentes estão 

construindo alternativas pedagógicas e curriculares adotando e garantindo formas de 

ensino e aprendizagem que consideram a problemática ambiental como currículo. O 

Grupo de Estudos Movimento e Ambiente – GEMA foi criado em abril de 2011. É 

constituído por acadêmicos/as e docentes dos cursos de Licenciatura em Educação 

Física e Ciências da Natureza, além de integrantes dos cursos de Aquicultura, 

Enfermagem e Fisioterapia da Universidade Federal do Pampa- UNIPAMPA - 

Uruguaiana/Brasil. O Grupo de Estudos Movimento e Ambiente (GEMA) desde sua 

criação até os dias de hoje vem conseguindo o que nas ciências ambientais chama-se 

ambientalização do currículo e também o que em educação vem se chamando de 

interdisciplinaridade, pois já possibilitou pesquisas e atividades de extensão, 

englobando e construindo conhecimentos nas áreas de Educação Física, Ciências da 

Natureza, Estudos Sociais e Artes.  As relações entre corpo, movimento e ambiente se 

apresentam como oportunidades de contato do/as licenciandos/as e professores/as com 

realidades urbanas e lugares de menos entropia, aguçando percepções e conhecimentos 

(PORTO-GONÇALVES, 2004). 

 

OBJETIVOS 

Mostrar o contexto local e global, favorecendo o processo de formação e atuação 

profissional. Considerar o corpo como ambiente, construir aproximações entre o ritmo 

orgânico corporal e o ritmo do ambiente, além de possibilitar a percepção de que somos 

ambientes e cultura. 

 

METODOLOGIA 

Produzimos conhecimentos que emergem no movimento em práticas corporais 

como caminhadas e pedaladas pelos bairros, pelas regiões centrais e arredores; no 
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contato com pessoas de outras instituições; no processo de vivenciar diferentes 

universos socioambientais; nos modos de habitar; na valorização problematização dos 

lugares em que vivemos, moramos estudamos e trabalhamos; no encontro com culturas, 

dentro e fora dos espaços institucionais de ensino. Também utilizamos expedições de 

estudo para os distritos do município e para municípios vizinhos e distantes, na busca de 

novos ecossistemas outras realidades geográficas e sociais. São realizadas reuniões 

semanais na Universidade a fim de traçar novos caminhos a serem percorridos ou (re) 

descoberto. Durante as atividades são produzidos registros que servem de apoio para 

elaboração de relatórios, mostras, resumos em eventos, artigos em revistas, jornais, 

capítulos de livro, Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs e demais publicações 

acadêmicas. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Nossas ações contabilizam aproximadamente 500 horas de atividades voltadas 

ao ensino, pesquisa e de extensão englobando e construindo conhecimentos nas áreas de 

Educação Física, Ciências, Estudos Sociais e Artes. 

Cartografamos o município de Uruguaiana e suas fronteiras a partir da 

experiência de andar, ver e registrar; desenvolvendo o hábito de andar, correr e pedalar 

como práticas de liberdade e bem estar; compreendendo a Educação Física como 

componente curricular potencializador de processos interdisciplinares; alargando o 

espaço pedagógico e percebendo a cidade como currículo; aproximamos os cursos de 

licenciatura da UNIPAMPA- Uruguaiana; apresentamos a cidade como campo de 

estudo da cultura local entre outros. Foram anos de saídas e reuniões semanais, 

trilhando o rio Uruguai e seus arroios, de participação no ―VI Congresso Brasileiro de 

Atividades de Aventura em Pelotas‖ e na ―1ª Jornada de Estudos do rio Uruguai ao 

oceano Atlântico – balneário Cassino-Rio Grande‖, Acampamento em Nova Esperança 

do Sul, organizarmos algumas saídas com professores e escolares da rede pública de 

Uruguaiana. Trabalho tanto mais rico quanto maior for nossa capacidade de 

aproximação com as instituições escolares e alargamento da visão sobre a região de 

Uruguaiana, para seus múltiplos aspectos; ou seja, ao mesmo tempo em que buscamos 

associar estudo de realidades com propostas pedagógicas, criamos oportunidades para 

estudantes se aventurarem em espaços, lugares, ritmos e ambientes não urbanizados, nas 



 

165 
 

histórias esquecidas pelo mundo veloz, efêmero e imediato das cidades, mas em nossas 

aprendizagens, em espaço aberto, a aventura também nos acompanha. 

Aprendemos a superar limites em grupo, desenvolvendo a segurança individual 

investindo na solidariedade coletiva em esportes como o rafting; equilíbrio, força e 

calma no rapel; e, na escalada, o silêncio do corpo meditação nos templos budistas da 

cidade de Três Coroas no RS. Exploração noturna em caverna subterrânea, cachoeiras, 

abertura de novas trilhas. Como propõe Bruns: 

 
Nessas aventuras há um enfrentamento cujas regras de realização são 

constantemente revisáveis e sempre submetidas à apreciação do 

praticante... Aquele que participa põe à prova segundo seus cânones 

pessoais e o grupo compartilha uma experiência motora, flexível e 

tolerante, com uma propensão aos ensaios, à aventura e à inovação 

(2009, p.116).  

 

Aulas abertas às experiências onde há um grande valor de formação, tanto para 

nós acadêmicos, como nossos futuros alunos. Com isso elencamos alguns desafios 

específicos que têm orientado nossas investigações e nos auxiliam à ambientalização do 

currículo de graduação dos cursos de Licenciatura em nossa Universidade.  

 

CONCLUSÕES 

Desde abril de 2011, este grupo garante a ambientalização curricular do curso de 

Licenciatura em Educação Física, a inserção de informação, de critérios e de valores 

sociais, éticos, estéticos e ambientais nos estudos e currículos universitários, no sentido 

de educar para a sustentabilidade socioambiental e também o que em educação vem se 

chamando de processo interdisciplinar (ROLIM; CUNHA, 2013). Em consequência 

disso cursos de formação, participação em eventos, apresentação de trabalhos, 

publicações de artigos, capítulos de livro e resumos. O Grupo de Estudos Movimento e 

Ambiente (GEMA) vem pautando-se pelo que denominamos pedagogia das ruas. 

Utilizando o ato de caminhar e pedalar, nos conectamos com os modos de viver, as 

distintas culturas que habitam as cidades; aprendemos a valorizar e nos relacionar com 

as diferenças. O cotidiano da cidade, suas ruas, seus bairros, arredores e moradores têm 

orientado nosso olhar sobre o mundo e se transformaram em estratégias para produzir 

conhecimentos corporais e socioambientais. Para nós, esse percurso é uma possibilidade 

de ambientalização curricular (CUNHA; BALINHAS,2012). Essas incursões a natureza 
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além de oferecerem inúmeras possibilidades de práticas de atividades, coloca o aluno 

em confronto com a realidade, gerando questionamentos quanto à preservação da 

natureza e ao estrago que o ser humano já causou o meio-ambiente. Isso nos leva a 

compreensão da necessidade da educação ambiental. Essa vivência nos trouxe lições de 

acolhimento, amizade, descobertas, diversão, aprendizagens e experiências 

significativas. A Educação Física não deve ficar restrita a sala de aula e nem somente 

visar só à saúde corporal, mas integrar a mente e o corpo buscando o equilíbrio saudável 

entre estes através das experiências como estas.   
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INTRODUÇÃO 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é definida como as variações que 

a frequência cardíaca sofre em resposta a estímulos internos e externos, tais como 

exercício físico, estresse, sono e desordens metabólicas e patológicas (VANDERLEI et 

al., 2009). Mensurar a VFC pode ser útil para analisar respostas adaptativas do Sistema 

Nervoso Autônomo em diversas populações (PUMPRLA et al., 2002). Sabe-se que a 

VFC é sensível ao exercício físico, especialmente com relação às alterações na carga de 

treinamento (IELLAMO et al., 2002), sendo uma boa variável de controle para a 

prescrição de treinamento para atletas (KIVINIEMI et al., 2007). O padrão ouro de 

mensuração da VFC é o eletrocardiograma (PLEWS et al., 2017). Em contrapartida, 

cardiofrequencímetros também são capazes de mensurar esta variável, e inclusive já 

foram validados (HERNANDO et al., 2016). Por exigir equipamentos específicos, a 

aplicação da VFC acaba sendo reduzida. 

Recentemente foram lançados aplicativos para telefones móveis capazes de 

mensurar a VFC de forma similar a um cardiofrequencímetro, exigindo apenas o uso de 

uma cinta transmissora cardíaca, que se conecta ao smartphone através da tecnologia 

Bluetooth®, transferindo os dados coletados ao aplicativo. Por exigirem apenas um 

transmissor cardíaco e um smartphone, que é utilizado em larga escala por diversas 

populações, estes aplicativos parecem ser uma alternativa viável para mensuração da 

VFC, pois mensuram-na através de recursos mais facilmente encontrados e passíveis de 
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utilização em campo. Apesar disto, a validade das medições realizadas por estes 

aplicativos é pouco explorada.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi validar a utilização do aplicativo Elite HRV®, o mais 

utilizado no sistemaoperacional Android®,para mensurar a VFC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este é um estudo experimental transversal. Participaram do estudo 10 sujeitos, 7 

homens e 3 mulheres (27,2±6,2 anos; 173,3±7,6 cm; 71,2±14 kg), os quais foram 

convidados a participar do estudo voluntariamente, receberam instruções sobre o 

procedimento e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 O aplicativo utilizado para mensurar a VFC via smartphone foi o Elite HRV® 

versão 3.10.2 para sistema operacional Android®, desenvolvido pela empresa Elite 

HRV® conectadovia Bluetooth® a uma cinta transmissora cardíaca POLAR® H7. Para 

validar as medidas do aplicativo, foi realizada medição simultânea utilizando o já 

validado cardiofrequencímetro POLAR®, modelo RS800CX (HERNANDO et al., 

2016).  Para a mensuração da VFC os sujeitos foram orientados a deitar em uma maca e 

aguardar cinco minutos em silêncio, sem realizar movimentação alguma. Durante este 

período, a VFC foi mensurada com o aplicativo e com o cardiofrequencímetro. 

Para realizar as análises estatísticas foi utilizado o pacote estatístico IBM
®

 

SPSS
®

 Statistics versão 20.0. Para testar a validade das medidas do aplicativo foi 

utilizado o coeficiente de correlação intraclasse (CCI). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A tabela 1 mostra os valores de correlação entre os métodos utilizados para 

aferição da VFC.Observa-se excelentes níveis de correlação (ICC>0,75) para todas as 

variáveis.. 

Tabela 1 – Validação da aferição da variabilidade da frequência cardíaca com aplicativo 

para celular 
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Variáveis 

Variânci

a entre 

grupos 

 

CCI 

IC  

F 

 

p-valor 

 

Classe 
95%LI 95%LS 

FCmédia 0,028 0,987 0,944 0,997 151,38

7 

<0,000

1 

EXC 

R-R 

média 

0,028 0,989 0,952 0,997 177,07

7 

<0,000

1 

EXC 

rMSSD 1,980 0,965 0,856 0,992 56,835 <0,000

1 

EXC 

pNN50 4,306 0,889 0,589 0,974 16,997 0,0002 EXC 

SDNN 0,939 0,981 0,918 0,996 102,25

1 

<0,000

1 

EXC 

FC = frequência cardíaca; IC = intervalo de confiança; LI e LS = respectivamente 

limites inferior e superior. EXC = excelente. CCI = Coeficiente de correlação 

intraclasse. 

 

A figura 2 mostra a correlação entre o aplicativo e o cardiofrequencímetro para 

mensuração da VFC. 

Os resultados do presente estudo indicam que o aplicativo de celular para 

aferição de VFC Elite HRV®, versão 3.10.2, para sistema operacional Android® é 
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confiável.  

 

Figura 2 – Correlação entre aplicativo e cardiofrequencímetro mensurando VFC 

 

 Estudo prévio validou o aplicativo HRV4training®, aplicativo pago disponível 

para os sistemas operacionais Android® e iOS®, encontrando altos níveis de correlação 

para as variáveis rMSSD e R-R comparadas com medições do transmissor cardíaco 

POLAR® H7 e eletrocardiograma (PLEWS et al., 2017). Destaca-se que o aplicativo 

HRV4training® realiza a aferição da VFC através da fotopletismografia, utilizando a 

câmera fotográfica e o flash do aparelho telefônico. O usuário posiciona o dedo 

indicador sobre a câmera e o flash do dispositivo durante um período de tempo e a 

mensuração da frequência cardíaca e variáveis associadas a ela são realizadas através do 

reflexo da corrente sanguínea do dedo que é captado pela câmera com a ajuda do feixe 

de luz (PLEWS et al., 2017). Apesar da praticidade para aplicações em campo devido 

ao fato de não precisar de implementos, o aplicativo se limita a mensurar as variáveis 

RMSSD e intervalos R-R. 

 O presente estudo validou o aplicativo gratuito mais utilizado no sistema 

operacional Android®, o sistema presente na maioria dos smartphones (IDC, 2017), que 
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necessita de cinta transmissora cardíaca como implemento e mensura diversas variáveis 

associadas à VFC. A validade de suas medidas é relevante pois facilita na 

implementação da VFC como variável de controle em campo. 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que o aplicativo Elite HRV® apresenta altos níveis de correlação 

quando comparado ao cardiofrequencímetroPOLAR® RS800CX para aferição de VFC 

nos domínios do tempo e da frequência. 
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INTRODUÇÃO  

O Programa Institucional de bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) é um 

programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de 

formação de docentes para a educação básica. O PIBID oferece bolsas para que os 

alunos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação 

básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, aproximando assim 

universidades e escolas para a melhoria de qualidade da educação brasileira. (DEB. 

2009-2013. CAPES, 2013). Este programa tem como característica aproximar alunos de 

licenciatura a suas futuras práxis pedagógicas com o diferencial da interdisciplinaridade, 

na qual vários cursos interagem buscando promover atividades que colaborem com o 

desenvolvimento da comunidade escolar. 

 Em vista disso, sabendo-se da tamanha diversidade presente no âmbito escolar, 

torna-se necessário a elaboração de uma oficina que aborde a pluralidade existente na 

escola. O presente trabalho trata-se de um relato de experiência, que refere-se a 

atividade desenvolvida pelo grupo interdisciplinar que criou a oficina ―um olhar para o 

outro‖ com o tema ―diversidade‖, aplicada no Instituto Estadual de Educação Assis 

Brasil (IEEAB), que é vinculado ao PIBID da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL). 

Quando se trata de educação, refere-se a ela pra todos. Entretanto para referi-la 

desta forma, deve-se pensar em o que é integração, e o que é inclusão e como fazê-la de 

maneira eficaz, na qual todos os alunos interajam e aceitem-se. 

                                                           
153

Acadêmica de Licenciatura em Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, 

arrudagabriela96@gmail.com. 
154

Acadêmica de Licenciatura em Letras, Universidade Federal de Pelotas, 

ana_flaviard@hotmail.com 
3
Professora Doutora em Educação, Universidade Federal de Pelotas, 

mrafonso.ufpel@gmail.com 



 

173 
 

Na medida em que são pensadas a partir do contexto e 

não apenas a partir de um determinado aluno, entende-

se que todas as crianças podem se beneficiar com a 

implantação de uma adequação curricular, a qual 

funciona como instrumento para implementar uma 

prática educativa para a diversidade.' (BRASIL, 2005)  

A inclusão é responsabilidade de todos e também do professor, que pode contribuir 

de forma significativa, propondo atividades com o intuito de sensibilizar os estudantes, 

e fazê-los refletir sobre a realidade do outro, proporcionando assim uma possível 

melhora nas suas atitudes e em seu comportamento, não só no ambiente escolar, mas 

também como cidadão que deve conviver em um grupo, na qual a diversidade está 

presente. A partir da oficina proposta pelos bolsistas do PIBID, o objetivo deste estudo 

foi mostrar para aqueles alunos diversas possibilidades de como incluir e conviver com 

os portadores de deficiências físicas, fazendo se assim uma troca de experiências 

colocando-se no lugar do outro.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se como descritivo de intervenção, no qual participaram 

aproximadamente 150alunos de anos finais do Ensino Fundamental ao longo do ano de 

2016. O grupo interdisciplinar de bolsistas foi dividido em três subgrupos de trabalho 

sendo que cada grupo desenvolveu durante este período diferentes intervenções na 

escola. Neste espaço está descrita uma das oficinas realizadas ao decorrer do ano. 

 Esta oficina foi realizada com o intuito de despertar no corpo discente um 

pensamento crítico acerca da realidade das pessoas com deficiência. Para isso foram 

aplicadas diversas atividades que os proporcionaram vivências semelhantes. No 

decorrer da intervenção os educandos puderam realizar atividades nas quais não 

poderiam utilizar um dos seus sentidos e a partir disso ―colocar-se no lugar de outro‖. 

Para execução de tal, foi disponibilizada a sala de vídeo da escola, a qual é ampla e nela 

a oficina foi dividida em três momentos: 

 Primeiro momento: No início foi feita uma breve introdução com Power Point 

para apresentação do tema, na qual continha o significado de deficiência seguido de 

relatos e imagens, retirados da internet, do cotidiano de pessoas com deficiência.  

Segundo momento: Aplicação das atividades 

1. Atividade com olhos vendados: os estudantes foram divididos em duplas, em 
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que um foi vendado e o outro teve que distanciar se, e reproduzir um som até ser 

encontrado pelo colega vendado; 

2. Atividade de descobrir o objeto: reconhecer objetos através do tato; 

3. Atividade de compra e venda: simular uma compra sem utilizar a fala;  

4. Atividade com skate: andar de skate sem utilizar um dos membros do corpo; 

Terceiro momento: ao fim das atividades fez-se uma roda de conversas para que 

os alunos relatassem como se sentiram através das experiências da oficina. Desse modo 

evidenciando como foi colocar-se na realidade de outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após instigar os estudantes a cerca de algumas reflexões a respeito dos 

portadores de necessidades especiais e apresentar algumas celebridades (artistas e 

esportistas) com essa característica, foi colocado a importância da empatia, 

demonstrando também, como uma pessoa pode ser boa em muitos casos, mesmo com 

algumas restrições em determinada(s) partes do corpo. 

A participação dos alunos foi essencial para o desenvolvimento da parte prática 

da oficina, pois assim, eles entenderam um pouco da realidade do outro. 

 

Atividade com o skate  

 

 

 

A proposta era que os estudantes praticassem o esporte sem o uso de algum dos 

membros inferiores ou mesmo, sem os dois (pernas e pés). Nessa atividade foi possível 

evidenciar o grau de dificuldade da prática do esporte que inicialmente, se imagina ser 
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para pessoas que se locomovem erguidos (de pé). 

Aqui já se constatou que, os portadores de necessidades especiais são, na 

verdade, vencedores, pois não permitem que a sua necessidade os privem de fazer algo 

desejado, isso é o que a oficina buscava enaltecer, as vitórias, e destacar os pontos 

positivos conquistados por portadores de necessidades especiais.  

 

 

 

Atividade de consumidor 

 

 

 

Nessa etapa os educandos deviam simular uma compra sem usar a fala, a 

comunicação deveria ser feita de forma que o comprador usasse outra forma para ser 

entendido. Tal situação é vivenciada constantemente nas dependências do Instituto 

Estadual de Educação Assis Brasil, que além de turmas convencionais, oferece ensino 

para turmas de surdos. 

Atividade de reconhecimento de objetos 
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Atividade de reconhecimento de objetos sem o uso da visão, onde diversos 

objetos de diferentes materiais, formas e tamanhos devem ser identificados, tendo duas 

chances para o intencionado acerto. 

O desenvolvimento deste trabalho gerou um debate posteriormente, onde se 

verificou o quanto é importante se colocar no lugar do outro, não somente por perceber 

as dificuldades, e sim despertar a solidariedade, como forma de evitar 

preconceitos/discriminações, dos quais se vê o outro de forma, inferior. 

A oficina não é estática, e foi ajustada sempre que houve necessidade para tentar 

atender da melhor forma a demanda na busca sempre, da construção de sujeitos 

sensíveis, que respeitam o próximo, sendo eles da maneira que forem. 

 

CONCLUSÕES 

Entendendo ser a Escola um espaço de conhecimento, convivências, inclusão e 

respeito mútuo, esta oficina objetivou buscar formas de perceber além da nossa 

realidade e, ao ''olhar o outro‘', não apenas olharmos, mas sim, nos colocarmos no lugar 

dele, e agir de forma como gostaríamos que agissem conosco, pois a experiência 

continua sendo o melhor caminho para o aperfeiçoamento.  
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PALAVRAS-CHAVE: frequência cardíaca; aplicativos; smartphone; validação 

 

INTRODUÇÃO 

A frequência cardíaca (FC) é uma variável fisiológica que aponta a quantidade 

de contrações ventriculares (sístoles e diástoles) do coração por unidade de tempo 

(BROOKRESON, 2015). Mensurar a frequência cardíaca e sua variação em resposta a 

atividades é relevante em diversas áreas da saúde (RUMENIG et al., 2010). 

Tradicionalmente, utiliza-se a eletrocardiografia para mensurar a FC em laboratório, e 

nas últimas décadas cardiofrequencímetro, inclusive portáteis, foram desenvolvidos e 

validados para permitir um controle preciso sobre a FC e sua variação de forma mais 

simples, tanto em laboratório como fora dele (GOODIE, LARKIN & SCHAUSS, 

2000). 

Em exercício e atividade física, mensurar a FC pode ser relevante para 

quantificar a intensidade do treinamento e os dados coletados podem servir de 

parâmetro para a prescrição de treinamento a longo prazo (ACHTEN & 

JEUKENDRUP, 2003). A FC é frequentemente utilizada no treinamento esportivo, 

sendo uma das variáveis de controle de mais fácil monitoramento por técnicos de 

diversas modalidades (BROOKRESON, 2015). 

Os smartphones oferecem aplicativos para os mais diversos fins, facilitando a 

realização de inúmeras atividades do dia a dia. Recentemente inúmeros aplicativos para 

mensuração da FC foram lançados no mercado. Alguns com design mais complexo, 

utilizam cintas transmissoras cardíacas que se comunicam com o smartphones a partir 

de tecnologia Bluetooth®, o que dificulta sua utilização em larga escala. Outros, porém, 

utilizam somente a luz de flash e o sensor da câmera fotográfica, sendo uma alternativa 

mais viável uma vez que se precisa somente do smartphones e do aplicativo, que 
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mensuram a FC a partir de fotopletismografia. Apesar da praticidade, a confiabilidade 

das mensurações realizadas por estes aplicativos é pouco explorada.  

 
OBJETIVOS 

Este estudo teve por objetivo mensurar a validade concorrente do aplicativo 

Instant Heart Rate®, o mais utilizado no sistemaoperacional Android®,para mensurar a 

FC em repouso e após esforço. 

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este é um estudo observacional, do qual participaram do estudo 10 sujeitos, 7 

homens e 3 mulheres (27,2±6,2 anos; 173,3±7,6 cm; 71,2±14 kg). Os participantes 

foram convidados a se envolverem no estudo, receberam instruções sobre o 

procedimento e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 O aplicativo utilizado para mensurar a FC via smartphone foi o Instant Heart 

Rate® versão 5.72 para sistema operacional Android®, desenvolvido pela empresa 

Azumio Inc®. Para validar as medidas do aplicativo foi realizada medição simultânea 

utilizando o já validado cardiofrequencímetro POLAR®, modelo RS800CX 

(HERNANDO et al., 2016). 

 A FC foi mensurada em dois momentos, primeiramente em repouso e após teste 

de Wingate de membros inferiores. Para a mensuração em repouso os sujeitos foram 

orientados a deitar em uma maca e aguardar cinco minutos em silêncio, sem realizar 

movimentação alguma. Após este período a FC de repouso foi mensurada com o 

aplicativo e com o cardiofrequencímetro. Para a mensuração após esforço, os sujeitos 

realizaram um teste de Wingate de membros inferiores, que envolve um sprint em 

intensidade all-out em cicloergômetro (Cefise®, modelo Biotec 2100) de 30 segundos 

de duração com carga de 7,5% da massa corporal para homens e 6,5% para mulheres. 

Imediatamente após o término do teste a FC pós esforço foi mensurada com o aplicativo 

e com o cardiofrequencímetro. 

Para realizar as análises estatísticas foi utilizado o pacote estatístico IBM
®

 

SPSS
®

 Statistics versão 20.0. Para testar a validade das medições do aplicativo foi 

utilizado o coeficiente de correlação intraclasse (CCI). 

 
ANÁLISE E DISCUSSÃO 
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 A figura 1 mostra dados descritivos (média e desvio padrão) dos valores 

medidos através do aplicativo e do cardiofrequencímetro. Em repouso o aplicativo 

mediu 63±5,96 bpm e o cardiofrequencímetro 63,6±6,33. Após esforço, o aplicativo 

mediu 122,1±15,72bpm e o cardiofrequencímetro 122,1±15,72 bpm.  

 

 
 

Figura 1 – Valores médios de frequência cardíaca aferidos por aplicativo de celular e 

cardiofrequencímetro 

A tabela 1 mostra os valores de correlação entre os métodos utilizados para 

aferição em repouso e pós esforço. Observa-se alto nível de correlação intraclasse 

(ICC>0,75) tanto para as medidas realizadas em repouso (CCI=0,99) quanto para as 

medidas após esforço (CCI=0,99). 

Tabela 1 – Validação da aferição da frequência cardíaca em repouso e pós esforço 

  

 

Variáveis 

Variânci

a entre 

grupos 

 

CCI 

IC  

F 

 

p-valor 

 

Classe 
95%LI 95%LS 

Frequência cardíaca (bpm) 
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Repouso 0,0192 0,9902 0,9577 0,9978 203,42 <0,001 EXC 

Pós esforço 0,0396 0,9977 0,9899 0,9995 866,73 <0,001 EXC 

IC = intervalo de confiança; LI e LS = respectivamente limites inferior e superior. EXC = 

excelente. CCI = Coeficiente de correlação intraclasse. 

 
 
 Os painéis A e B da figura 2 mostram a correlação entre o aplicativo e o 

cardiofrequencímetro para mensuração da FC em repouso e após esforço, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 2 – Correlação entre aplicativo e cardiofrequencímetro mensurando frequência cardíaca 

em repouso (Painel A) e após esforço (Painel B) 

 
 Assim como em estudo prévio, que encontrou altos valores de correlação entre 

A B 
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as medições do aplicativo Cardiio App®, do sistema operacional iOS®, e de um 

oxímetro, tanto em repouso (r=0,99) como após atividade em intensidade moderada a 

vigorosa (r=0,99) (POH & POH, 2017), os resultados do presente estudo indicam que o 

aplicativo de aferição da FC para smartphoneInstant Heart Rate® versão 5.72 para 

sistema operacional Android® é confiável para medições em repouso e após esforço. 

Destaca-se que 86,8% dos smartphones vendidos no mundo possuem sistema 

operacional Android®, e somente 12,5% possuem iOS® (IDC, 2017) e, além disso, os 

cardiofrequencímetros são largamente utilizados em meio esportivo, enquanto 

oxímetros são mais frequentes em hospitais e centros de saúde. O presente estudo, de 

maneira pioneira, investigou a correlação entre aplicativo que utilizada 

fotopletismografia para sistema operacional Android® e cardiofrequencímetro 

POLAR®, e os resultados encontrados apresentam grande relevância, uma vez que 

aferições de FC se tornam mais práticas e acessíveis a partir do uso de aplicativos para 

smartphone. 

Apesar da alta correlação, vale destacar que o aplicativo precisa de um tempo 

maior para a leitura da FC após o esforço quando comparado com a FC em repouso. 

Tendo em vista que a FC varia substancialmente após esforço, o aplicativo pode indicar 

valor inferior ao real imediatamente ao final da atividade, uma vez que demora tempo 

maior para mensurar a FC. 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que o aplicativo Instant Heart Rate® apresenta altos níveis de 

correlação quando comparado ao cardiofrequencímetroPOLAR® RS800CX para 

aferição de FC em repouso e após esforço. 

 
REFERÊNCIAS 

ACHTEN, J., JEUKENDRUP, A. E. Heart rate monitoring: applications and 

limitations. Sports Med, v. 33, n. 7, p. 517-538, 2003. 

BROOKRESON, N. (2015). Using heart rate monitoring for personal training, 16 

de jul. 2015. Disponível em: <https://certification.acsm.org/blog/2015/july/using-heart-

rate-monitoring-for-personal-training>. Acessado em: 30 de março de 2017. 

GOODIE, J. L., LARKIN, K. T., SCHAUSS, S. Validation of the Polar Heart Rate 

Monitor for assessing heart rate during physical and mental stress. Journal of 

Psychophysiology, v. 14, n. 3, p. 159-164, 2000. 

IDC. Smartphone OS Market Share, 2016 Q3, 2017. Disponível em: 

<http://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os>. Acessado em: 30 de março 



 

182 
 

de 2017. 

HERNANDO, D., GARATACHEA, N., ALMEIDA, R., CASAJÚS, J. A., BAILÓN, R. 

Validation of heart rate monitor Polar RS800 for heart rate variability analysis during 

exercise. J Strength Cond Res, 2016 [Epub ahead of print].doi: 

10.1519/JSC.0000000000001662 

POH, M. Z., POH, Y. C. Validation of a standalone smartphone application for 

measuring heart rate using imaging photoplethysmography. Telemed J E Health, 2017 

[Epub ahead of print].doi: 10.1089/tmj.2016.0230 

RUMENIG, E., NAKAMURA, F. Y., KISS, M. A. P. D., BERTUZZI, R. C. M. 

Capacidade de trabalho físico e máximo estado estável da frequência cardíaca. Rev. 

Bras. Cineatropom. Desempenho Humano, v. 12, n. 30, p. 171-178, 2010. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/rbcdh/v12n3/a06v12n3.pdf  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749728
https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001662


 

183 
 

A PRODUÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE PELOTAS (RS)  

José Aberto Coutinho da Silva
158

 

Lilian Martina Reinhard Leitzke
159

 

Franciele Roos da Silva Ilha
160

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo; Escola; Educação Física. 

 

INTRODUÇÃO  

A educação física é uma disciplina que trabalha na escola com o movimento do 

corpo ou Cultura Corporal do Movimento, alinhando-se aos objetivos educacionais. 

Com ela, objetiva-se a educação do corpo e os movimentos para a diversidade, 

formando o cidadão que vai reproduzi-la e transformá-la para usufruir dos jogos, dos 

esportes, das danças, das lutas e das ginásticas, em benefício de sua qualidade de vida.  

Entretanto, muitas vezes a Educação Física no cotidiano escolar não consegue 

atingir os objetivos propostos na literatura específica e nas orientações curriculares 

nacionais e locais. Desta forma, este trabalho trata de um diagnóstico inicial da 

Educação Física na rede municipal de ensino, evidenciando aspectos curriculares da 

mesma. 

Cabe ainda destacar que o mesmo deriva das primeiras informações coletadas no 

projeto de pesquisa ―A produção da educação física escolar: aproximações e 

afastamentos com o dispositivo da esportivização‖, apresentando como objetivo geral 

investigar os modos pelos quais a Educação Física é organizada e sistematizada no 

currículo de escolas públicas de Pelotas (RS). 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser descritiva e exploratória. Segundo Minayo 
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(2001), a pesquisa em questão é caracterizada como uma pesquisa social descritiva e 

exploratória, pois teve a intenção de identificar, compreender e explicar questões de 

uma determinada realidade. Esclarecem que os investigadores qualitativos, em busca do 

conhecimento, procuram analisar as informações levando em consideração toda a 

riqueza do fenômeno e a forma com que os dados foram registrados. 

O contexto de pesquisa é a rede pública de ensino de Pelotas, tendo os seguintes 

critérios de escolha das escolas e dos professores de Educação Física: foram 

selecionadas escolas, pelo critério de facilidade de acesso e pela receptividade das 

mesmas. Os sujeitos de pesquisa foram quatorze professores de Educação Física, todos 

aqueles que aceitarem participar. O instrumento de coleta de dados foi o questionário. 

Preservou-se o anonimato dos sujeitos da pesquisa, utilizando-se números para 

identificá-los. 

Para a análise dos dados, os questionários foram interpretados através da análise 

de conteúdo, abordando categorias que compõem o quadro da produção curricular da 

Educação Física na rede municipal de ensino de Pelotas. As categorias são: a) aspectos 

considerados no planejamento das aulas; b) conteúdos de ensino trabalhados; c) 

métodos, técnicas e/ou estratégias de ensino utilizadas. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Aguiar e Marçal (2010) alertam que o professor de Educação Física deve ter em 

mente a importância de planejar suas aulas, sabendo que a educação física escolar é uma 

das mais eficientes formas para promover o ensino-aprendizagem de maneira completa, 

complexa e lúdica, além de ser capaz de colocar em evidência as diferenças culturais, 

corporais e sociais da população envolvida. De esta forma criar cidadãos modificadores 

conscientes da realidade, objeto este que cabe a educação escola. 

Os professores quando questionados, sobre o que levam em conta no 

planejamento das aulas de educação física doze deles declararam levar em conta os 

alunos como público principal (Professores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14).  Um 

deles realça a importância de planejar as aulas, considerando os alunos com deficiência 

(Professor 2) que ele possui na sua turma; quatro consideram o conhecimento, o 
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interesse e a opinião dos alunos sobre conteúdos (Professores 1, 3, 5, 6); três 

(Professores 8, 10, 14) levam em conta as características da turma como idade, nível de 

habilidades motoras, e números de alunos. 

Seis deles responderam que consideram para o planejamento das suas aulas os 

recursos físicos e materiais da escola, como por exemplo: materiais disponíveis, e 

espaço. (Professores 1, 2, 6, 7, 8, 11). Cinco dos educadores mencionam os conteúdos 

(Professores 5, 9, 12, 13, 14) sendo que os Professores 5 e 9 dão ênfase aos conteúdos 

como esportes, ginástica e outros diversos, um deles falou sobre as estações do ano, por 

que na maioria das escolas a prática é desenvolvida ao ar livre (Professor 6) e um 

professor mencionou o plano de estudo (Professor 4). Três professores apontam 

considerar leis e propostas curriculares como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (Professores 12, 13, 14).  

A partir do quesito aspectos considerados no planejamento pode-se constatar 

que os alunos, seus interesses, conhecimentos prévios e suas dificuldades são 

consideradas pela maioria dos professores questionados. Os aspectos físicos e materiais 

também ocupam lugar de destaque no momento de planejar as aulas, por um pouco 

menos da metade dos professores. 

Em relação aos conteúdos trabalhados e as séries, os professores possuem 

turmas diferentes, alguns trabalham com ensino médio, fundamental e subsequente. 

Cinco docentes possuem turmas de ensino médio (Professores 1, 2, 3, 7, 8). Destes, 

todos trabalham com os desportos (futebol/futsal, voleibol, basquetebol e handebol); 

dois com a ginástica geral também (Professores 1 e 2); e um com uma maior 

diversidade de conteúdos (Rugby, Beisebol, corridas e saltos, xadrez, damas, noções 

básicas de lutas, noções básicas de saúde, alimentação e funcionamento do corpo em 

exercício) (Professor 3). 

Dois professores possuem turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

(Professores 1 e 7), um deles  atua com desportos e ginástica geral (Professor 1); e o 

outro com desportos e  atividades de recreação voltadas a saúde (Professor 7). 

Oito educadores contam com turmas de ensino fundamental (Professores 2, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 13). Um deles apresenta atividades pré-desportivas e iniciação esportiva 
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(Professor 2); dois tratam dos quatro desportos principais e também o atletismo 

(Professores 7 e 10). Um aponta como conteúdos o futebol americano, rúgby, punhobol, 

tênis, esporte paraolímpico e saúde (alimentação, hábitos de vida saudável, ingestão de 

álcool e drogas) (Professor 5).  

O professor 6 trabalha com os esportes principais, ginástica, recreação, 

atividades na natureza, atletismo e saúde; e o professor 8 com todas as modalidades de 

atletismo (muitas regras de forma adaptada). O professor 11 indica os desportos, 

ginástica, jogos intelectivos e atividades complementares e o professor 13 com esquema 

corporal, habilidades motoras, regras de convivência, regras de higiene/cuidado com o 

corpo, alimentação saudável x palatável, reações do nosso corpo x atividade física, 

socialização, flexibilidade, valores, temas atuais. 

Três educadores contam com turmas de pré-escola, um não menciona os 

conteúdos, o outro menciona recreação, jogos pré-desportivos, jogos intelectivos, 

brincadeiras, exercícios de coordenação motora e lateralidade, exercícios de atenção e 

percepção (Professor 11). E o Professor 14 com Lúdico; integração com a 

aprendizagem; habilidades motoras; esquema corporal; experiências; atenção; 

socialização; integração com professores; criatividade e imaginação; músicas infantis 

(dramatizada); higiene e saúde; temáticas atuais; valores; coordenação motora. Um 

outro educador trabalha com classe especial de surdos, referindo-se a  atividades 

esportivas e atividades aeróbicas (caminhada e ginástica) (Professor 2). 

Constata-se que os conteúdos trabalhados pelos professores variam, mesmo que 

os principais desportos (futebol/futsal, voleibol, handebol e basquetebol) sejam os que 

mais se remetem nas suas respostas. Ainda sim, uma variedade de outros conteúdos são 

indicados, mostrando a promoção de uma maior diversidade da cultural corporal de 

movimento na escola. 

Ao selecionar os conteúdos, o professor deve ir além do ensinar a fazer, fazendo 

com que os alunos obtenham uma contextualização das informações, que aprendam a se 

relacionar com seus colegas, reconhecendo os valores articulados aos conhecimentos 

das práticas corporais. 

Quando questionados sobre o tipo de metodologia, técnicas e procedimentos de 
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ensino que utilizam nas aulas de Educação Física, dos quatorze participantes, três 

professores citam trabalhar com método global (Professores 1, 6, 8). Dois deles usam 

também o método parcial, porém, com perspectivas diferentes. 

Quatro professores citaram trabalhar mais com atividades práticas (Professores 

2, 7, 9, 14). Dentre eles, o que tem turmas do ensino médio trabalha sempre com a 

prática do voleibol, futebol e basquetebol; e com as turmas de ensino fundamental, 

atividades recreativas para iniciação desportiva e voleibol e futebol (Professor 2).  

Outro docente utiliza a metodologia de pequenos e grandes jogos (Professor7). 

O professor 9 trabalha com jogos coletivos, partindo do geral para o específico. Já o 

professor 14, com ações motoras (com uso da imaginação e situações concretas), como 

por exemplo: acorda ursinho (pega-pega); estafetas; mini-gincana; circuitos de estações 

(agilidade, velocidade). 

Outros quatro dos professores (3, 5, 11, 12), mencionam trabalhar de forma 

semelhante, desenvolvendo aulas expositivas sobre os conteúdos, e aulas práticas 

vivenciando o que foi visto na teoria. 

Um educador mencionou trabalhar privilegiando as três dimensões dos conteúdos: os 

processos procedimentais, processo de ensino relacionada a aprendizagem motora, 

atitudinais: comportamento, e conceituais: conceitos e teorias relacionados ao conteúdo 

(Professor 7). 

O professor 10 relata trabalhar com o método de ensino socializado e 

individualizado através da motivação e técnica de ensino em grupo e individualizado. Já 

o Professor 4 comenta que utiliza uma mistura de tudo o que viu dentro da faculdade. 

Não segue uma corrente fechada. 

 A forma de desenvolver os conteúdos da Educação Física também são variados, 

como método global, parcial, ensino individualizado, com pequenos e grandes grupos, 

com pequenos e grandes jogos. Porém, o saber fazer ainda permanece o modo mais 

usado pela maioria dos professores no trabalho com a disciplina na escola.  

Além disso, na educação física existem no mínimo sete tipos de métodos que 

podem ser utilizados como: Método parcial ou analítico, Método global ou método 

complexo, Método misto, Método global em forma de jogo ou método de confrontação, 
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Método em série de jogos, Método recreativo, Método transfert (TENROLLER; 

MERINO, 2006). 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados das categorias pesquisadas podem ser sintetizados da seguinte 

forma: o planejamento das aulas de Educação Física está bastante atrelado aos alunos e 

suas peculiaridades e gostos, seguido dos recursos disponíveis pela escola. Quanto aos 

conteúdos, os mesmos se repetem quanto aos desportos principais apontados pelos 

professores, mas se diferenciam em alguns casos pelo trabalho com modalidades 

diferentes, como atletismo, ginástica e saúde. 

Por fim, quando questionados sobre suas metodologias, os professores indicaram 

principalmente o método global de ensino, e o método parcial, sendo aulas mais 

voltadas para o jogo e a prática das modalidades apresentadas em suas respostas.  
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INTRODUÇÃO 

 O processo de produção e constituição de profissionais e profissões comumente 

é nominado, quando em nível superior, por formação inicial. Desse modo, fala-se em 

formação de professores e professoras de modo pacífico quando nos referimos às 

licenciaturas atualmente. 

 Este trabalho faz um recorte em uma dissertação do Mestrado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande e tem como enfoque os temas que emergiram da 

principal produção de dados desenvolvida até aqui nesta investigação. Tal pesquisa 

problematiza a potência de um currículo e de uma formação inicial. Como tema para 

este trabalho nos detemos na formação inicial de professores e professoras de Educação 

Física que atuam no Curso de educação Física – Licenciatura da Universidade Federal 

do Rio Grande.   

  É importante destacar que assumimos um sentido amplo de formação ao 

problematizarmos aquilo que hoje tem sido denominado pacificamente de ―formar‖. 

Ressaltamos o entendimento de que diversos artefatos nos produzem - ou seja, acatamos 

a noção de que não somos ―formados‖ e ―formadas‖ apenas por instituições que hoje 

denominamos de educativas, mas por diversas instâncias que nos perpassam durante a 

vida
163

. 

 Como delimitação para a pesquisa de mestrado, e consequentemente para o 

presente trabalho, detemo-nos no Projeto Pedagógico de Curso do curso (PPC) de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
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como objeto de pesquisa. Essa escolha ocorreu por se tratar de um curso que passa por 

um momento de redefinições do seu PPC. Assim, essa busca por mudanças (ou 

reafirmações) no documento institucional do curso movimenta nosso pensamento no 

sentido de refletir sobre qual a potência de um currículo de formação inicial. 

 É importante destacar também, que concebemos ―currículo‖ a partir de um olhar 

amplo, ou seja, como caminhos que percorremos. Silva (2015), que é um autor utilizado 

nesta pesquisa, fala de currículo como uma pista de corrida. Esses percursos, caminhos, 

pistas de corrida, não se limitam, dessa forma, a um PPC. 

 

OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados iniciais de uma 

pesquisa e problematizar os temas que emergiram de um conjunto de movimentos do 

estudo a partir dos ditos
164

 de docentes efetivos do curso de Educação Física da FURG 

sobre as suas formações iniciais. 

 

METODOLOGIA 

 Considerar que seja possível construir uma pesquisa a partir de um método 

próprio, não significa, como nos chama a atenção Veiga-Neto (2009), que não se opere 

com rigor. Isto é, estamos imersos em um contexto social no qual algumas regras 

necessitam ser cumpridas. Dessa forma, passamos a explicar de que maneira o método 

que vem sendo desenhado nesta pesquisa é ―rigoroso sem ser rígido‖ (VEIGA-NETO, 

p. 87, 2009). O mesmo autor, ao tratar de método baseado em Michel Foucault, denota a 

existência de dois sentidos para abordar o conceito de método: o sentido estrito/hard e o 

sentido amplo/soft. Esta pesquisa, portanto, assume esse sentido amplo/soft, sentido, 

que Veiga-Neto reivindica em relação à perspectiva foucaultiana. Como consequência 

disto, apresentamos que esta pesquisa assume a reversão do sentido mais tradicional de 

método nas pesquisas. Essa reversão consiste em não decidir o método antes do 

movimento da pesquisa, logo, o metá-hódos – etimologia grega - se reverte para hódos-

metá. (PASSOS, TEDESCO, p. 17, 2015).Isso significa que desde a produção do 

problema não escolhemos um metodologia pré-existente, mas abrimos espaço para o 
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método ir se constituindo conforme os movimentos da investigação vão se desenhando.  

A primeira decisão de método, que constituiu a delimitação da pesquisa, foi determo-

nos no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Educação Física da FURG para produzir 

dados para a investigação. Atualmente o curso de Educação Física da FURG passa por 

um processo de reavaliação do seu PPC. No contexto de sua criação, a comissão de 

docentes buscava a formulação de um PPC ―diferente‖ em relação à maioria dos PPC 

existentes naquele momento.  Isso pode ser demonstrado em um trecho do Projeto 

Pedagógico do Curso, o qual menciona: 

Tendo essa referência aproximamo-nos da proposta de reformulação 

do Curso de Pedagogia desta universidade, o que nos possibilitou 

vislumbrar diferentes estruturas curriculares, desafiando-nos a realizar 

vários exercícios visando perseguir o perfil traçado para os egressos e, 

ao mesmo tempo, construir uma estrutura curricular diferente das 

vigentes. Dando continuidade a este processo e após analisarmos mais 

de 30 grades curriculares de cursos de Educação Física, entre os mais 

consolidados do país, acordamos que a estrutura curricular deveria 

atender a princípios relacionados até então, tais como: Existência de 

um eixo que percorra longitudinalmente o curso
165

; Indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão; Respeito e equilíbrio com relação à 

diversidade de natureza cultural, técnica e científica; Não privilegiar 

qualquer manifestação da cultura corporal; Possibilitar o convívio do 

estudante, durante todo o curso, nos diferentes ambientes onde 

acontece a Educação Física (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 

p. 16 -17). 

 

Ao decidirmos nos debruçar no PPC da FURG, passamos a participar das reuniões 

denominadas de Ciclo de Debates
166

 - as quais objetivam reler o PPC e fazer ajustes que 

fossem apontados como ―necessários‖. Esses encontros iniciaram a partir de uma forte 

demanda dos discentes por quebra de pré-requisitos das disciplinas do curso. Os 

docentes acordaram, então, que deveriam rever todo o PPC do curso para poderem 

alterar (ou não) aspectos relativos aos pré-requisitos.  O acompanhamento destas 

reuniões foi seguido da leitura do PPC e da leitura do Projeto de Criação do curso - que 
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em muito se assemelham. Após participar de algumas reuniões foi marcado um 

encontro com o coordenador do curso para esclarecer algumas particularidades sobre 

aqueles momentos. Neste encontro, surgiu do diálogo, o tema formação inicial dos 

docentes que estavam ali pensando o atual PPC.  A impressão do professor coordenador 

é de que haveriam pelo menos dois grupos a produzir nuances com potencial de 

influenciar diretamente na criação e formulação daquele PPC. 

 Esse foi o momento o qual localizamos o início do que nomeamos de seguir 

rastros na pesquisa. Essa atitude de método significa perceber as subjetividades que 

emergem na produção de dados e ir atrás de rastros deixados. Neste caso, por exemplo, 

consideramos que o que foi produzido como movimento da pesquisa naquele momento 

foi a hipótese do coordenador do curso acima mencionada. Como consequência disto 

apontamos outra decisão de método que foi conversar com os professores e professoras 

que faziam parte do quadro docente sobre a formação inicial que tiveram.  

De um quadro de doze docentes efetivos, foram realizadas conversas com dez 

docentes. Três desses estavam afastados para pós-graduação. Dos que estavam 

afastados, conseguimos estabelecer contato via Skype com um professor. Dessas 

conversas emergiram três temas, os quais nomeamos por: acasos, diferença e docência.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Sobre acasos  

O acaso também forma. Consideramos o acaso um potente formador e, já que essa 

pesquisa assume a formação com um sentido amplo, não é incoerente pensar no acaso 

como um componente importante da formação de uma pessoa. Durante as conversas 

com os docentes do curso de Educação Física da FURG, emergiram alguns ditos que 

mobilizaram nossa atenção nesse sentido. Não foram poucos os relatos de ―acidentes‖ 

no percurso formativo que foram atribuídos como potentes em suas formações. Assim, 

quando refletimos acerca da potência de um currículo, os acasos saltam aos olhos, nos 

remetendo ao quanto o que não estava projetado (pelo discente ou por um PPC) pode 

nos formar. 

Sobre diferença 
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A vontade de diferença também foi um ponto latente nas conversas. Três dos quatro 

docentes que conversamos – os quais participaram da criação do PPC do curso de 

Educação Física da FURG -, relataram a existência de um professor (da instituição na 

qual fizeram a graduação) que se afastou para fazer mestrado e que quando retornou, 

―voltou outra pessoa‖. Essa mudança que os docentes relataram foi a de um professor 

que antes de sua saída era vinculado a aspectos técnicos do ensino e que retornou com 

fortes críticas a maneira tecnicista na qual a Educação Física vinha se constituindo.  

 Aliada a essa mudança de um professor que retornou da pós graduação com 

ideias novas, identificamos nesses docentes uma vontade de ―fazer diferente‖ quando se 

dedicaram a elaborar o PPC do curso de Educação Física da FURG. Entretanto, 

considerando uma perspectiva Deleuzeana, a tentativa de repetir está imbricada com 

uma diferença, sempre.  

Sobre docência 

 Todos os docentes que conversamos iniciaram as suas falas localizando o momento 

normativo em que se encontrava a Educação Física na época de suas formações iniciais. 

Destes docentes, apenas um fez a formação inicial em uma licenciatura, e não em uma 

licenciatura plena. Estas discussões estão muito latentes hoje em dia na área da 

Educação Física. O que significa formar um bacharel? O que significa formar um 

licenciado? 

O PPC do curso de Educação Física da FURG, que é uma licenciatura, anuncia em seu 

perfil de egresso um profissional com múltiplas possibilidades de atuação, não 

restringindo as opções de atuação do egresso aos espaços escolares, mas afirmando a 

possibilidade de atuação em todos os espaços em que acontecem a Educação Física. 

 

CONCLUSÕES  

 Considerando que este trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento, os 

movimentos feitos até o presente momento permitiram a emergência de três temas, os 

quais por motivo de espaço e de tempo de investigação discorremos neste espaço muito 

brevemente - já que privilegiamos as questões de método. As atitudes de método que 

foram tomadas até agora nos permite afirmar que acasos, diferença e docência são temas 
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que se entrecruzam em uma rede de subjetividades naquele espaço, com aquelas pessoas 

e também conosco - enquanto pesquisadores implicados o tempo todo pelos processos 

que se desenham no estudo. 
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INTRODUÇÃO 

Diante dos recentes acontecimentos envolvendo o futebol feminino, a relação 

entre mulher e futebol tornou-se mais evidente. Mesmo não sendo tão recente essa 

relação, ainda em pleno século XXI muitas mulheres buscam se estabelecer na área dos 

esportes, principalmente os tidos como masculinos como é o caso do futebol.  

O ano de 2016 foi um marco para o futebol feminino sul-americano. Isso porque 

a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) divulgou um novo 

regulamento para o licenciamento de clubes contendo uma série de modificações, dentre 

as quais exige que para a disputa das copas Libertadores e Sul-Americana masculinas os 

clubes deverão conter uma equipe feminina. 

Assim, esse trabalho se configura em um recorte de uma pesquisa, a qual se 

preocupa em problematizar a relação das mulheres com o futebol no Brasil. Este 

trabalho se restringirá aos acontecimentos encontrados a partir de uma regressão 

histórica, tomando como ponto de partida a recente determinação da CONMEBOL 

como um acontecimento. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: problematizar as relações das mulheres com o futebol. 

Objetivo específico: identificar acontecimentos que tenham contribuído para a 

produção da relação mulher e futebol no futebol brasileiro. 

 

METODOLOGIA  

Considera-se uma primeira decisão de método proceder uma regressão histórica, 
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tendo como ponto de partida o acontecimento acima mencionado. Tomado como 

determinante na maneira como as mulheres e o futebol se implicam no Brasil, este 

acontecimentoremete a que se proceda por saltos, identificando outros, que possam 

produzir fortes implicações nesta relação. Assim, se pretende alcançar a emergência 

(FOUCAULT, 2006) de tais acontecimentos para demonstrar e explicar como tem se 

dado tal relação no Brasil.  

Pelo menos outros quatro acontecimentos foram identificados o que permitiu, 

descrevendo-os, suspeitar do modo como esta modalidade esportiva foi se constituindo 

―masculinizada‖. Tal modo de tratar a história visa compreender as condições de 

possibilidade de cada acontecimento, suas relações com elementos heterogêneos, 

visando escapar das explicações causais e de um modo linear de descrever as relações. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES  

Considerando os objetivos e as decisões metodológicas já expostas, foram 

identificados alguns acontecimentos relevantes na relação entre mulheres e futebol ao 

longo dos anos. Para tanto, utiliza-se o acontecimento CONMEBOL como ponto de 

partida para um pequeno resgate, com os principais fatos dessa conturbada relação. 

Dessa forma, considerar-se-á para essa pesquisa, cinco acontecimentos: 1º - 

novo Regulamento de Licenças de Clubes da CONMEBOL; 2° dissolução da seleção 

permanente de futebol feminino; 3º - a discrepância entre salários de dois dos melhores 

atacantes das Seleções Brasileiras Feminina e Masculina; 4º - a proibição do futebol 

feminino no período de 1965 a 1979; e, 5º - as primeiras participações das mulheres no 

futebol ao final do século XX e início do século XXI. Vale salientar que o primeiro 

acontecimento será considerado como um diagnóstico do presente e os demais 

acontecimentos como achados da pesquisa. 

Para tanto, no ano de 2016 a CONMEBOL apresentou seu novo Regulamento de 

Licenças de Clubes, o qual conta com algumas alterações significativas. No Capítulo 

Terceiro do Regulamento divulgado no site da CONMEBOL, que dispõe sobre os 

Critérios (requisitos mínimos) para os clubes obterem a licença para participar das 

competições de futebol masculino organizadas por essa entidade, consta, em um de seus 

pontos, a obrigatoriedade de manutenção de equipes femininas, como mostra o excerto 

abaixo: 
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Equipo femenino 

El solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a 

um club que posea el mismo. Además deberá tener por lo menos uma 

categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma. 

En ambos casos el solicitante deberá proveer de soporte técnico y toda 

la equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de 

partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos 

equipos em condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos 

equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales 

autorizadas por la respectiva asociación miembro. (CONMEBOL, 

2016, p.34). 

 

O regulamento também torna obrigatório a manutenção de uma categoria juvenil 

feminina, de forma que para manter tanto a equipe principal como a categoria juvenil o 

clube tem a possibilidade de associação com algum clube feminino. Contudo, o clube 

solicitante deverá prover de suporte técnico, equipamentos e infraestrutura para o 

desenvolvimento de ambas as equipes de forma adequada. A última exigência do 

regulamento diz respeito as competições, em que é necessário que as equipes femininas, 

tanto as principais quanto as categorias juvenis, participem de competições nacionais 

e/ou regionais.  

 O Regulamento de Licenças de Clubes da CONMEBOL aprovado em setembro 

de 2016 se ajusta ao Estatuto da Federação Internacional de Futebol (FIFA), entidade 

que dirige as associações, federações e confederações de futebol em todo o mundo. O 

Estatuto da FIFA aprovado em abril de 2016, destaca em seu artigo 23 que as 

confederações deverão respeitar os princípios de boa governança, de forma a seguir 

algumas disposições, como a igualdade de gênero, conforme o trecho abaixo:  

The confederations‘ statutes must comply with the principles of good 

governance, and shall in particular contain, at a minimum, provisions 

relating to the following matters: [...] legislative bodies must be 

constituted in accordance with the principles of representative 

democracy and taking into account the importance of gender equality 

in football [...]. (FIFA, 2016, p. 21-22). 

 

Após o encerramento das atividades da seleção permanente de futebol feminino, 

ao final das Olimpíadas Rio 2016, tal notícia da CONMEBOL fez parecer que ainda há 

uma esperança para o futebol feminino no Brasil. Isso porque a seleção permanente 

havia sido criada com a finalidade de preparar o futebol feminino para a Copa do 

Mundo que acontecera no Canadá em 2015 e para as Olimpíadas que aconteceram no 

Rio de Janeiro em 2016, sendo que em nenhuma das competições o Brasil classificou-se 

entre os três primeiros lugares.  
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A notícia de agosto de 2016 abalou o futebol feminino brasileiro como um todo, 

desde suas jogadoras até seus fãs. Contudo, o novo regulamento da CONMEBOL de 

setembro do mesmo ano trouxe novas perspectivas para o futebol feminino, 

compartilhando a então responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 

que ao formar uma seleção permanente assumiu os encargos com a manutenção da 

equipe feminina, com os clubes de futebol masculinos. Vale salientar que a CBF, 

remodelou o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino a partir de 2017, o qual 

passará ser constituído com duas séries, sendo a série A1 a primeira divisão e a série A2 

a segunda divisão. Nesse novo modelo, as despesas com transporte, acomodação e 

alimentação, além das premiações serão custeadas pela CBF. Assim, muito mais do que 

prover de estrutura, será de responsabilidade dos clubes e da CBF abrir espaço para que 

o futebol feminino se desenvolva, por meio de campeonatos e outras formas de 

competição. 

Assim, a recente matéria veiculada na web revista Gênero e Número, que 

percorreu o Brasil durante os Jogos Olímpicos ainda em 2016, traz o seguinte título: 

Mulheres recebem menos na maioria dos esportes. Ao longo da reportagem, a jornalista 

e codiretora do site Natália Mazzote, ilustra alguns dos problemas que as mulheres 

atletas têm de enfrentar, mesmo no alto nível, como a falta de investimento e 

reconhecimento, além da discrepância quanto aos salários de mulheres e homens atletas. 

Um exemplo desse descompasso são os salários de dois dos maiores ídolos do futebol 

brasileiro, onde a atacante da Seleção Brasileira Feminina Marta, cinco vezes 

considerada melhor do mundo FIFA, recebe anualmente US$ 400 mil, enquanto que o 

atacante da Seleção Brasileira Masculina Neymar recebe o montante de US$ 14,5 

milhões por ano, mesmo tendo sido indicado apenas uma vez para concorrer a Bola de 

Ouro FIFA. 

Nesse sentido, é possível perceber que o futebol é um esporte consideravelmente 

masculinizado no Brasil e por muitos anos sua prática não era aconselhável às mulheres, 

devido as suas funções biológicas e de reprodução. Dessa forma, por ser um esporte de 

contato e visto como violento, características tidas como masculinas, o futebol chegou a 

ser proibido para as mulheres durante a Ditadura Militar (deliberação do CND nº. 

07/65). Morel e Salles (2006) destacam que, ainda durante o governo de Getúlio 

Vargas, no ano de 1941 criou-se por meio do Decreto de Lei 3.199 o Conselho Nacional 
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dos Desportos, que em seu artigo 54 trazia a seguinte orientação a partir das 

recomendações médicas e higienistas da época: 

Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis 

com as condições de sua natureza. O Decreto só foi regulamentado em 

1965 pelo Conselho Nacional de Desportos, que através da 

Deliberação 7, estipula: Não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, pólo, 

halterofilismo e baseball (MOREL; SALLES, 2006, p. 8.264). 

 

Desse modo, percebe-se que apesar de pouco aceito, o futebol feminino é um 

esporte praticado há anos, contudo insuficientemente desenvolvido em alguns países, 

como é o caso do Brasil. Apesar de proibido na Ditadura Militar, mais especificamente 

nos anos de 1965 a 1979, as mulheres se faziam presentes nas arquibancadas já no 

início do século XX, sendo que em 1921 há o primeiro registro brasileiro de uma 

partida de futebol feminino das equipes Senhoritas Tremembenses contra Senhoritas 

Cantareirense (MOREL; SALLES, 2006). 

Quando se fala em futebol feminino pelo mundo, Pires (2011) narra que durante 

a Primeira Guerra Mundial, o futebol feminino ganhou forças na Inglaterra, quando as 

mulheres passaram a organizar jogos para arrecadar dinheiro em prol dos soldados. 

Morel e Salles (2006) vão mais além, ao trazer a prática do futebol feminino datado em 

1895, em uma partida entre as seleções da Escócia e Inglaterra (não há consenso sobre a 

data da primeira partida de futebol realizada por mulheres). 

CONCLUSÕES 

Nesse pequeno resgate histórico, encontramo-nos com os acontecimentos acima 

descritos os quais permearam a relação mulher e futebol ao longo dos anos, partindo do 

novo regulamento de licenças de clubes da CONMEBOL, instituído em 2016, o qual 

vigorará a partir de 2019 devido ao prazo para as adaptações dos clubes. Percebeu-se 

que as mulheres já perpassaram por vários momentos dentro do futebol, desde os 

recentes acontecimentos que vinculam a participação do futebol feminino em 

Olimpíadas e a, também recente, proibição da prática do futebol feminino durante a 

Ditadura Militar até os relatos das primeiras partidas de futebol feminino no Brasil e no 

mundo. É notável que mesmo enfrentando as mais variadas dificuldades, como 

preconceito e falta de visibilidade, as mulheres continuem lutando para desenvolver o 

futebol feminino, garantindo a participação destas nesta modalidade. 
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POSSIBILIDADES DE PRÁTICA NA NATUREZA: UMA PROPOSTA 

PAUTADA NO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO DA AUTONOMIA  

Patrícia da Rosa Louzada da Silva
169

 

Leontine Lima dos Santos
170

 

Fabiana Celente Montiel
171 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio, Educação Física e Natureza 

 

INTRODUÇÃO  

O último ano do ensino médio, muitas vezes, representa o fim de um ciclo 

estudantil e encerra-se também a presença regular da disciplina de Educação Física. Por 

isso, refletir e dialogar sobre as possibilidades de prática de atividade física e ou 

esportiva na natureza são de extrema importância, reforçando aos jovens que com base 

nos ensinamentos da disciplina é possível, de modo independente, pensar e organizar-se 

para diversas experiências sem a presença do professor. No entanto, para que venha 

ocorrer esta confiança em si, e em suas potencialidades, a intervenção qualificada dos 

professores, durante a fase escolar, e o cuidado na organização do programa da 

disciplina, podem ser o diferencial enquanto processo de formação. 

Acredita-se que, através da organização curricular da Educação Física 

(EF), deve-se buscar o desenvolvimento dos diferentes domínios do 

comportamento humano: cognitivo, afetivo e motor. E principalmente 

no Ensino Médio é imprescindível a atenção as oportunidades de 

autonomia oferecida aos jovens (MONTIEL, SILVA, 2014, p. 379). 

 
As aulas de Educação Física são uma oportunidade rica de trabalhar o princípio 

da autonomia, que segundo Rossetto Júnior et.al (2015, pág.41) ―é a capacidade de 

tomar decisões e responsabilizar-se‖. Utilizar-se de estratégias que proporcionem a 

vivência prática em meio à natureza, contribui significativamente para este trabalho, 

pois proporciona ao jovem o sentimento de liberdade e pertencimento ao espaço onde 

está sendo desenvolvida a atividade.  

Soares (2009, p. 16) apresenta que as aulas de Educação Física, numa 

perspectiva educacional, são um meio ―para uma educação emancipatória, baseada no 
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conhecimento, no esclarecimento e na auto-reflexão crítica‖, servindo então para o 

desenvolvimento do princípio da autonomia do jovem, entendido aqui como, de acordo 

com Rossetto Júnior et. al (2008, p. 11) a ―capacidade dos atores sociais em analisar, 

avaliar, decidir, promover e organizar a sua participação e a de outros nas diversas 

práticas esportivas‖. 

É preciso valorizar o potencial crítico e autônomo do jovem, incorporando nas 

aulas de Educação Física o desenvolvimento de diferentes aprendizagens, contribuindo 

para uma formação mais ampla e diferenciada dos alunos, dando um significado para 

aquilo que está sendo proposto na aula. É nesta direção que as aulas de Educação Física 

contribuirão para uma formação mais humana do jovem, como afirmam Rossetto Júnior 

et al (2008, p. 18): 

Assim, a forma como se organiza o processo de aprendizagem, 

distanciando-se de uma pedagogia mais diretiva em direção a uma 

prática pedagógica mais aberta, que contemple a concepção de 

aprendizagem construtivista, que favoreça o desenvolvimento da 

autonomia e que incentive a participação mais ativa, poderá 

representar uma significativa diferença na formação dos alunos. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é descrever uma proposta realizada com estudantes do 

ensino médio, visando à pesquisa de práticas de atividades ou esportes que pudessem 

ser realizados em meio à natureza, na cidade de Camaquã, os quais fossem possíveis de 

serem praticados mesmo sem a mediação do professor.   

 

METODOLOGIA  

  O estudo foi desenvolvido com uma turma de formandos do ensino médio do 

Curso Técnico Integrado de Controle Ambiental do Instituto Federal Sul-rio-grandense 

(IFSUL) – Câmpus Camaquã, durante as aulas da disciplina de Educação Física, sendo 

uma turma mista, composta por vinte e dois estudantes, com idades entre dezessete e 

vinte e um anos. 

O planejamento seguiu uma unidade didática baseada no Princípio Pedagógico 

da Autonomia, tendo a duração de doze aulas, com as seguintes expectativas de ensino: 
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Conceitual – Pesquisar tipos de atividades físicas ou esportes e locais, em meio à 

natureza, que pudessem ser utilizados para sua prática; Procedimentais - Apresentar e 

defender, em grupo, as vantagens e desvantagens de se escolher aquela atividade e ou 

esporte, sugerindo locais da cidade para a prática do mesmo; Votar na atividade mais 

atrativa e no melhor local para a prática daquela atividade; Vivenciar a proposta 

escolhida a partir das modificações e ou adaptações sugeridas pela professora; 

Atitudinal - Dedicar-se as etapas do trabalho; Sensibilizar-se a pensar e praticar práticas 

futuras na natureza, a partir das discussões e experiências em aula. 

As doze aulas da unidade didática seguiram o seguinte cronograma: Primeira 

aula - Entrega de um roteiro de trabalho para nortear as pesquisas, seguido de 

explicações e esclarecimentos; Segunda aula - Pesquisa em meios eletrônicos para 

definição da atividade ou esporte e o local; Terceira aula - apresentar um esboço à 

professora contendo informações sobre o que estavam pesquisando e premissa das 

funções dos integrantes do grupo no trabalho; Quarta aula - Criações visuais para 

apresentação aos colegas; Quinta a oitava aula - Apresentações dos grupos. Temas 

apresentados: jogos rurais, ciclismo na natureza, diferentes tipos de slackline e corrida 

de orientação; Nona aula - Discussão e fechamento de todos os temas, entrega da 

avaliação dos grupos realizada pela professora e votação sobre o tema que eles 

gostariam de vivenciar; Décima aula - Apresentação da proposta, de adaptação do tema 

corrida de orientação e definição dos acertos logísticos com a turma para a saída de 

campo; Décima primeira aula - Com a liberação da coordenação pedagógica foi 

realizada uma manhã de Corrida de Orientação Adaptada (COA) na Barragem Arroio 

Duro e Décima segunda aula - Avaliação da unidade didática pelos alunos através da 

escrita de depoimentos, entrega de premiações a todos que participaram da COA e 

prêmio destaque a equipe campeã.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Respeitando todas as fases do trabalho e apresentações de possibilidades de 

práticas em meio à natureza, votou-se no grupo que propôs o tema Corrida de 

Orientação como uma possibilidade de prática para além das aulas de Educação Física. 

O local escolhido foi a Barragem Municipal Arroio Duro, localizada na cidade de 

Camaquã – RS, devido suas características, tais como: espaço apropriado, 
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representatividade histórica à cidade e por possuir significado para os estudantes do 

curso de controle ambiental.  

A partir do tema apresentado pelos alunos e definido pelos mesmos em votação, 

a professora, juntamente com apoio da direção e outros colegas, planejou uma 

experiência prática como forma de incentivo e encorajamento aos alunos em 

apropriarem-se de espaços, como o tal, para práticas futuras. A COA consistia em que 

os alunos em menor tempo possível corressem o percurso estabelecido, respondendo 

aos desafios criados pelos professores e aos oriundos da própria natureza.  

Para a vivência prática da atividade, a turma foi dividida em três grupos, a bela 

paisagem composta por pinheiros, pinhas e rochedos, deram origem aos nomes das três 

equipes: Madeira, Rocha e Pinha. A COA exigiu dos alunos capacidades físicas como 

agilidade, equilíbrio e força, as quais foram trabalhadas em diversas aulas de Educação 

Física ao longo do semestre letivo.  

Partindo de um ponto de largada até retornar para o mesmo, os sete 

competidores de cada equipe, deveriam encontrar os desafios/tarefas, a partir de um 

mapa, entregue as equipes no inicio da prova. Os desafios foram: Captura de objetos – 

os jovens precisaram escalar um morro, para isso precisavam ser ágeis, vencendo os 

galhos e as irregularidades do solo; Percurso sobre a corda bamba – para superar a 

cratera no chão, os jovens precisaram de equilíbrio e coordenação; Subir na cortina de 

cordas – vencer o medo da altura tendo força para suspender o peso do próprio corpo 

em meio à pressão de tempo; Correr saltando – para ultrapassar a variedade de galhos 

em busca de local demarcado que continha um cartaz interativo.  

Acredita-se que de modo geral todos os objetivos propostos, quando da 

elaboração da proposta de trabalho com esta turma, foram atingidos de forma 

satisfatória. Tanto o diário de bordo da professora, quanto os depoimentos dos alunos, 

foram usados como indicadores de avaliação, compondo assim uma avaliação positiva 

da atividade desenvolvida. 

A aceitação da proposta e dedicação dos alunos foram identificadas em todas as 

fases do trabalho, percebeu-se que os alunos compreenderam a lógica da proposta, vista 

as falas e observações dos mesmos quanto a saberem aproveitar os recursos naturais, 
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proporcionados pela cidade, contribuindo de forma saudável para manutenção da saúde. 

―Que legal vir aqui, os escoteiros usam bastante, mas eu nunca tinha 

pensando que eu pudesse em um grupo de amigos, por exemplo, vir 

aqui, caminhar, correr, fazer competição entre nós mesmos e 

continuarmos praticando algo‖ (Depoimento aluna, 19 anos). 

Avalia-se que as expectativas propostas foram alcançadas, a turma decidiu, 

pesquisou, compartilhou e votou na prática que queriam que fosse realizada como 

incentivo a realização da proposta. Entende-se que a ação, na Barragem Arroio Duro, 

contou com a intervenção da professora, mas que isso não diminuiu o objetivo geral da 

proposta de estimular a autonomia do jovem, pelo contrário, potencializou ao 

sensibilizá-los a tomar gosto por atividades em meio a natureza. 

Estas atividades tem um caráter dinâmico, divertido e adaptável, pois 

dificilmente os jovens contarão com todos os recursos para práticas esportivas, mas com 

criatividade podem assumir desafios e construir as suas próprias possibilidades. 

―Gostei muito da atividade, deu vontade de repetir em outros locais da 

cidade que são propícios como aqui, por exemplo, no Campestre, no 

Parque General Bento Gonçalves e na Cachoeira do Barbosa Lessa‖ 

(Depoimento aluna, 18 anos).  

 

CONCLUSÕES 

Demo (2011 p.13) aponta que para a formação do sujeito competente precisa 

haver o questionamento e assim poder tomar consciência crítica e estabelecer projetos 

de vida. Conclui-se, então, que a tomada de decisões para práticas futuras na natureza, 

partirá da análise e importância dos jovens às suas vidas. Porém, a Educação Física, 

enquanto disciplina, promoveu espaço para uma formação emancipatória e através da 

pesquisa instigou inúmeros questionamentos. 

Acredita-se que propostas como a apresentada neste trabalho contribuam 

significativamente para a autonomia do aluno, além de possibilitar a sua maior 

participação nas aulas, pois passam a ser protagonistas do processo de aprendizagem. 

Ressalta-se a importância de os professores de Educação Física incluir atividades como 

as de pesquisas que ultrapassem a execução de movimentos, contribuindo assim para a 

formação mais ampla do ser humano. 
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CARTOGRAFANDO AS OCUPAÇÕES ESCOLARES: PRIMEIROS 

MOVIMENTOS  

Paulo Moises Gautério Gonçalves 
172
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173

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação; ocupações escolares; cartografia. 

 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos têm surgido diferentes movimentos de mobilizações 

estudantis, que têm incorporado outras características em relação aos movimentos 

―tradicionais‖
174

 de mobilização social. Atualmente, os movimentos sociais ―atuam por 

meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e 

utilizando-se muito dos novos meios de comunicação e informação, como a internet.‖ 

(GOHN, 2011. p. 4).  

Atento a este acontecimento, localizo o objetivo deste trabalho em realizar um 

movimento de acompanhamento regressivo das referidas ocupações escolares, a fim de 

esboçar, minimamente, a gênese dessas práticas no cenário brasileiro. Para isso, recorro 

a uma maneira de proceder, inspirado em uma atitude cartográfica como modo de 

operar a produção de dados/conteúdos em pesquisa, especialmente, quando levado em 

conta a noção de atenção do cartógrafo (KASTRUP, 2009, p. 33-34). 

Meu primeiro contato com a temática das ocupações escolares se deu via redes 

sociais. Por esse recuso, tive oportunidade, não apenas de me atualizar sobre tal 

acontecimento, como interagir com pessoas envolvidas diretamente com essas práticas, 

inicialmente, na cidade de Rio Grande/RS. Desse primeiro movimento, desdobra-se 

minha imersão na temática. Após alguns contatos com estudantes secundaristas, fui 

convidado a visitar a escola Estadual de Ensino Médio Bibiano de Almeida
175

, na 

condição de ministrante de uma oficina de Capoeira. Com base em tais vivências, 

fundamento aquilo que constitui meu problema central de pesquisa nas seguintes 

perguntas: como as práticas de ocupação de escolas por estudantes secundaristas 
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vemtomando consistência enquanto exercício de resistência ética, estética e política, no 

tempo-espaço em que vivemos? Que arranjos históricos permitem a essas práticas 

tomarem a dimensão que ocupam atualmente no cenário brasileiro? 

Na cidade do Rio Grande, dia 13 de maio de 2016, estudantes do ensino médio 

das escolas estaduais E.E.E.M. Bibiano de Almeida e I.E.E. Juvenal Miller ocuparam as 

dependências de seus respectivos prédios. Os estudantes manifestavam-se em protesto 

contra o sucateamento da educação pública estadual e em apoio aos professores. Na 

escola estadual Bibiano de Almeida o movimento dos alunos, foi promovido pela 

Organização Democrática Estudantil (ODE), organização autodenominada pelo grupo 

dos estudantes que tomaram a iniciativa. Já no I.E.E. Juvenal Miller a ocupação da 

escola foi deliberada em uma assembléia geral dos estudantes, na manhã deste mesmo 

dia.  

Instigado a buscar pistas que me levassem próximo aos movimentos de origens 

dessa prática que se expressava na cidade do Rio Grande, procurei identificar como se 

iniciou esses movimentos de ocupação no estado do Rio Grande do Sul. Com esse 

objetivo, busquei informações a partir de sites, jornais, páginas sindicais e outros 

eventos que se formavam na rede social facebook.  

 No dia 11 de maio de 2016, a primeira escola foi ocupada no estado do Rio 

Grande do Sul (RS). A escola Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, localizada no 

bairro Azenha, em Porto Alegre, foi a primeira escola ocupada por estudantes 

secundaristas no RS. A mobilização foi incitada pelo grêmio estudantil da escola que 

construiu reivindicações com pautas específicas e manifestação em apoio aos (às) 

professores (as). É importante salientar que os (as) professores (as) iniciaram o ano 

letivo de 2016 com paralisações. Segundo a categoria o movimento se dava em função 

de várias reivindicações, entre elas, pelo cumprimento da lei do piso salarial (luta esta 

que vem desde 2008), contra a terceirização, contra a entrega das escolas às 

organizações sociais (OSs), contra o parcelamento dos salários e contra a militarização 

de escolas. 

Ao identificar alguns aspectos relacionados às ocupações no estado do Rio 

Grande do Sul, sigo em busca de pistas, regressando esses movimentos que 

aconteceram em nível nacional. Algumas informações me levaram ao estado do Rio de 
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Janeiro, em que no dia 2 de março de 2016, professores(as) iniciaram uma greve, 

reivindicando por melhorias na educação escolar. No mesmo mês da deflagração de 

greve pelos(as) professores(as), o movimento de ocupação por parte dos(as) estudantes 

secundaristas, começa a emergir nesse estado. Nesse cenário, a primeira escola ocupada 

foi o Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, exatamente no dia 21 de março de 

2016. A partir disso, foi percebido que os movimentos de ocupações ganharam força, 

espalhando-se para outros estados do país.   

Foi possível identificar pautas especificas de acordo com cada estado e 

município, mas é evidente que um ―mal-estar‖ com a situação da educação pública 

brasileira era aspecto comum em todas as regiões do país. Deve ser considerado que as 

ocupações escolares e a crise política nacional reverberaram outras ocupações com 

outras pautas e objetivos, como por exemplo, as manifestações e ocupações de prédios 

em protesto contra a extinção do Ministério da Cultura (MinC).  

No Brasil dos últimos anos, a área educacional foi alvo de algumas proposições 

e imposições em níveis de governos municipais, estaduais e federais. Essas ações 

governamentais tendem reverberar diferentes movimentos de reivindicações e 

mobilizações por parte da população brasileira.  

No estado de São Paulo, dia 23 de Setembro de 2015, foi anunciado pelo 

governo de Geraldo Alckmin (SP), um projeto de reestruturação escolar, que previa o 

fechamento de pelo menos 93 escolas. Com a declaração do projeto de reestruturação, 

várias pessoas e coletivos fomentaram debates e estudos acerca do mesmo. Na 

sequencia, aqueles (as) que se detiveram a estudar o projeto, se posicionarem de 

maneira contrária a este. A partir disso, iniciam-se movimentos de reivindicações e 

mobilizações que vão de encontro ao referido projeto de lei (PL).  

Dentre as inúmeras ações que se expressaram contrárias ao projeto de 

reestruturação, surge o, até então incomum, acontecimento de ocupação escolar como 

forma de expressar os descontentamentos em relação às realidades da educação pública 

desse estado. De acordo com o documentário ―ACABOU A PAZ, Isto aqui vai virar o 

Chile! Escolas Ocupadas em SP - de Carlos Pronzato‖, as ocupações nas escolas no 

estado de São Paulo foram pensadas a partir do acesso a uma cartilha intitulada “Como 
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ocupar um colégio?” (escrita por estudantes secundaristas da Argentina e do Chile), 

publicada por uma página na rede social facebook, denominada “O mal educado”. 

Após a visualização da cartilha e do documentário “A rebelião dos Pinguins”, 

estudantes da E.E. Diadema
176

resolveram convocar uma assembléia para expor a 

possibilidade de ocupar a escola. Nessa assembléia foram distribuídas aos estudantes, 

cópias da cartilha. Posteriormente, no dia 9 de novembro de 2015, a escola foi ocupada.  

Esbarrado nas pistas que me indicavam outras realidades de ocupações 

escolares, dessa vez manifestadas no Chile, começo a percorrer outros caminhos a fim 

de mapear esses tensionamentos. No ano de 2006, aconteceu uma grande mobilização 

estudantil no Chile, que ficou conhecida como a Revolta dos Pinguins. As 

manifestações chilenas foram protagonizadas por estudantes secundaristas, e o protesto 

do movimento estudantil chileno, segundo, Leandro Silva de Oliveira (2011): 

[...] começou como um protesto exigindo a gratuidade do passe 

escolar (vale transporte) e a diminuição do valor da inscrição na Prova 

de Seleção Universitária (PSU), reunindo inicialmente cerca de 10 mil 

estudantes. Tinha início em 30 de maio de 2006 aquilo que ficou 

conhecido como a Revolta dos Pinguins, tomava corpo uma grande 

mobilização, protagonizada por estudantes secundaristas que, 

articulados em nível nacional, entraram em greve, tomaram as escolas, 

organizaram assembléias e saíram em passeatas, ensejando uma cena 

inusitada no recente cenário da história chilena (p. 2). 

 
Ainda no Chile, mais recentemente, em junho de 2011, iniciaram-se novas 

manifestações no país tendo como principal pauta o posicionamento contra a 

privatização da educação. As manifestações juntaram-se às reivindicações de outros 

setores, com isso foram ganhando o apoio da classe trabalhadora e de ampla parcela da 

sociedade. Após mais de 1000 estudantes serem presos nas manifestações que ocorriam 

nas ruas do Chile, a mobilização nas ruas tornou-se insustentável, fato este que 

culminou na decisão de ocupar as escolas. De acordo com o documentário ―A rebelião 

dos Pinguins”, cerca de 90% das escolas chilenas foram ocupadas no ano de 2011. 

Para além de algumas reivindicações históricas pela educação, hoje os 

movimentos sociais em prol dessa área abrangem questõesde gênero, sexualidades, 

etnia, religiões, portadores de necessidades especiais, meio-ambiente, nacionalidade, 

construção de direitos e outras inconformidades. 
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No Estado brasileiro a precariedade na educação não é uma realidade recente, 

pois historicamente o mesmo, tem investido nessa área aquém do necessário. Com isso, 

emergem uma série de fatores em consequência do pouco investimento como, por 

exemplo, desvalorização dos (as) professores (as) que recebem baixos salários (quando 

não são parcelados), pouco ou inexistente investimento em formação continuada, 

precariedade nas estruturas físicas das escolas, terceirização de serviços, dentre outras 

consequências advindas do pouco investimento nesse setor. 

 

CONCLUSÕES 

O investimento em realizar um exercício que nomeio aqui como uma breve 

regressão genealógica, tem possibilitado realizar uma leitura problematizadora das 

ocupações escolares como práticas de resistência ética, estética e política frente ao 

funcionamento dos mecanismos institucionais. Ao passo que é possível perceber a 

reivindicação por outros modos de educação, que tende romper com os modelos 

hegemônicos, carimbados pelo depósito de informações transmitidas pela verticalidade 

das relações, também, percebemos a proliferação de um determinado modo de ocupar os 

espaços escolares, conduzido por proposições pedagógicas nada espontâneas. Ainda 

assim, estas práticas baseadas em modelos replicados de outros contextos, demonstram-

se potentes como modo resistir frente estruturas historicamente constituídas e 

estabelecidas no funcionamento das engrenagens institucionais.  
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A IMPORTÂNCIA DO GESTOR ESCOLAR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA DA REDE DE PARCEIROS MULTIPLICADORES DE 

ESPORTE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO 

Leontine Lima dos Santos
177

 

Patrícia da Rosa Louzada da Silva
178

 

Fabiana Celente Montiel
179

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores. Esporte Educacional. Gestor Escolar.  

 

INTRODUÇÃO  

A atual conjuntura político-educacional brasileira, de acordo com a 25ª nota do 

Fórum Nacional de Educação, explicita o compromisso para o fortalecimento da 

educação pública, laica, participativa, inclusiva, gratuita e de qualidade socialmente 

referenciada, no enfrentamento das desigualdades e na garantia dos direitos da educação 

para todos e todas. Cabendo aos dirigentes municipais a busca de estratégias para 

alcançar os níveis desejados de qualidade na educação pública, propiciando Formação 

Continuada aos educadores em todos os níveis e modalidades de ensino, levando em 

consideração todas as áreas do conhecimento, pautando os avanços a serem atingidos. 

No que se refere à Formação de Professores de Educação Física (EF), em 2013, 

as Prefeituras de nove cidades da Região Sul do RS (Arroio Grande, Canguçu, Chuí, 

Pelotas, Pedro Osório, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do 

Sul e Rio Grande), firmaram parceria com o Instituto Esporte & Educação (IEE) para a 

realização do processo formativo intitulado Rede de Parceiros Multiplicadores de 

Esporte Educacional (RPMEE), objetivando democratizar a prática do esporte 

educacional por meio da transferência da metodologia IEE para organizações locais que 

formam gestores e professores, proporcionando o acesso ao esporte educacional de 

crianças e adolescentes. 

O Projeto RPMEE foi planejado para transferência de tecnologia baseado no 

estabelecimento de parcerias com Instituições Sociais (ONGs, Universidades) e 

Governo (Prefeituras, Secretarias de Educação e Esporte) para disseminação da 
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metodologia de ensino do esporte educacional. O projeto objetiva: 

[...] democratizar a prática do esporte educacional por meio da 

transferência da metodologia do IEE para as organizações locais que 

formam gestores e professores de diferentes municípios, 

proporcionando o acesso ao esporte educacional de crianças e 

adolescentes dos municípios, de forma a apoiar a construção de 

políticas públicas. (ROSSETO JR, 2015, p. 22) 

 O projeto nasceu com dois focos, um diretamente ligado a estruturar e fomentar 

o Centro de Referência de Esporte Educacional, e o outro diretamente ligado a 

Formação de Gestores Municipais e Professores de Educação Física.  Neste ensaio o 

foco é a Formação de Professores, a qual foi estabelecida após assinatura dos termos de 

parceria entre o IEE, o Parceiro Local, representado pela Fundação Sócio Cultural 

Esportiva do Rio Grande (Funserg), e os nove municípios acima citados, sendo Rio 

Grande o município sede para a realização dos encontros de Formação, por ser 

contemplado pelo Centro de Referência. 

 O termo ―Gestores‖ refere-se, neste ensaio, ao Gestor Municipal, representado 

pela Assessora da Educação Física do Município do Rio Grande e a Gestora Escolar, 

representada pela Diretora da EMEF Sant‘Ana. Ao buscar significados do termo 

―gestão‖, a que melhor definiu foi a de Libâneo, Oliveira e Toschi (2005, p. 318) em 

que gestão é: 

[...] a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para 

atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os 

aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Há várias concepções e 

modalidades de gestão: centralizada, colegiada, participativa, co-

gestão [...]. 

 

Dessa forma o desafio inicial da Gestão Municipal, através de uma gestão 

participativa, juntamente com os professores participantes e suas Gestões Escolares, 

respectivamente, foi constituir caminhos a serem percorridos com objetivo de 

implantação das ações em esporte educacional nas escolas, através de uma parceria, em 

que o professor mesmo fora da sala de aula, nos dias de formação, estivesse planejando 

de que forma os conhecimentos construídos naquele espaço formativo colaborariam no 

planejamento, execução e avaliação das ações que contemplassem suas turmas e 

comunidade escolar. 
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Durante o processo de formação continuada se faz necessário algumas condições 

favoráveis, trazidas por Warschauer (2001, p.136) a partir de suas experiências 

[...] a presença do humor, do lúdico e da alegria, além de uma outra 

postura educacional ante o erro e a avaliação, bem como a 

agressividade sadia, a sensibilidade, a capacidade de estar a sós e a 

reflexão sobre as experiências e, no caso dos professores, a reflexão 

sobre sua prática.  

A partir do exposto, percebe-se o papel fundamental do gestor no processo 

formativo, de modo a proporcionar condições favoráveis para a realização da formação 

e das ações em esporte educacional, dando condições, acompanhando o processo e 

valorizando o que de bom o professor tem a oferecer, sem deixar de lado a alegria e o 

prazer, estimulando o processo de avaliação e autoavaliação através do exercício de 

reflexão a partir de suas experiências e práticas pedagógicas. 

 

OBJETIVO 

Verificar a importância do Gestor Escolar no processo de formação continuada 

da RPMEE, de modo a favorecer a prática pedagógica qualificada dos professores de 

EF, além de identificar as ações realizadas que favoreceram a implantação e a realização 

das ações de ensino do esporte educacional na EMEF Sant‘Ana na cidade do Rio 

Grande/RS. 

 

METODOLOGIA  

Este ensaio se caracteriza por um estudo de caso, no qual foi realizado análise 

documental dos relatórios trimestrais redigidos pelas professoras da EMEF Sant‘Ana 

participantes da formação continuada em esporte educacional, além da transcrição do 

depoimento dado pela Gestora Escolar e observação não participante das práticas 

pedagógicas referidas professoras. A escolha da Escola se deu pela participação assídua 

das professoras na referida Formação, além do envolvimento da Gestão Escolar no 

planejamento e apoio a realização de ações em esporte educacional na referida 

instituição de ensino.  

A discussão dos resultados será realizada através da análise de discurso do 
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depoimento da Gestora Escolar, associada a análise de conteúdo dos relatórios 

trimestrais, além da análise qualitativa das observações realizadas durante o 

acompanhamento das práticas pedagógicas e eventos em esporte educacional realizados 

na EMEF Sant‘Ana. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Ao realizar a análise de conteúdo da entrevista da Gestora Escolar, percebe-se a 

valorização da mesma mediante a proposta apresentada pelo IEE para o ensino nas aulas 

de EF, pois a Diretora relata 

―[...] acreditamos nesta proposta, porque nos sentimos valorizados 

enquanto educadores... temos a oportunidade de oferecer aos alunos 

uma caminhada de desenvolvimento individual e coletivo... faz com 

que todos se sintam envolvidos... Com essa proposta nós nos sentimos 

inseridos... e parceiros na construção das habilidades que os alunos 

já tem e nas que as gurias conseguem potencializar‖.  

A Gestora Escolar avalia como positiva esta experiência por valorizar o trabalho 

em equipe, tirando o foco da competitividade exacerbada, pois segundo ela 

―vem colaborar com o trabalho coletivo, já desenvolvido na escola, 

fugindo do esporte realizado com maneira competitiva, tendo o ensino 

da educação física, a partir de então, voltado ao trabalho 

colaborativo, que valorize e potencialize as habilidades do aluno e 

que nenhum deles se sinta deixado de lado, como se busca em todas 

as práticas curriculares da escola‖. 

Percebe-se a partir da fala, a aplicação prática dos princípios Inclusão de Todos 

e Respeito às Diversidadespelas professoras, além do envolvimento da Gestora Escolar, 

de forma a dar condições e estimular o desenvolvimento de ações baseadas nos 

princípios do esporte educacional. 

Ainda sobre a participação das professoras na formação, a Gestora Escolar relata 

que as mesmas ―tem trazido este colorido, tem trazido esta força e esta alegria para a 

nossa escola‖, indo ao encontro das ideias de Warschauer (2001), em que o espaço de 

formação deve ter a presença do humor, do lúdico e da alegria, características estas 

trazidas pelas professoras em ações pedagógicas e percebidas pela equipe diretiva, que 

tem proporcionado espaços para construção coletiva, avaliação e discussão junto ao 

corpo docente. 
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Ao focar no trabalho das professoras, através da análise de conteúdo dos 

relatórios, percebe-se a importância dada a realização dos planejamentos e avaliações 

das ações, envolvendo os alunos. Seja ao final de cada aula, de modo a avaliar as 

atitudes, conceitos e novos aprendizados motores, buscando a valorização dos avanços 

obtidos durante o processo de aprendizagem, ou ainda aquelas que objetivem o 

encerramento de um bloco de conteúdo, estimulando o envolvimento dos alunos, 

descaracterizando a avaliação centrada no professor.  

Nas observações das práticas pedagógicas, as professoras demonstraram 

facilidade em direcionar suas ações de modo a incluir os alunos, principalmente os que 

apresentam maior dificuldade motora, direcionando suas falas e intervenções de modo a 

desafiá-los individualmente, potencializando seus aprendizados dentro de grande grupo 

de alunos. 

No que diz respeito à presença dos princípios do esporte educacional nas 

intervenções, as professoras estimularam a autonomia e construção coletiva entre os 

alunos durante a realização de eventos na escola. Cita-se a realização da Gincana das 

Cores, Jogos de Integração, Integração com o Punhobol e o Evento de Skate na Escola, 

como atividades que envolveram a comunidade escolar, mostrando a preocupação da 

Gestão Escolar, juntamente com as professoras, em estreitar os laços entre escola e 

comunidade, buscando um ensino para além daqueles vivenciados nas aulas regulares. 

O respeito à diversidade foi o principio do esporte educacional que mais 

evidência teve na fala da Gestora Escolar e nas falas/ações das professoras, já que 

meninos e meninas vivenciaram as atividades juntos, indiferente de suas habilidades, 

tendo o cuidado de possibilitar diferentes estímulos (variando espaços, regras, materiais 

ou movimentos), a partir de orientações adequadas, de acordo com suas potencialidades 

individuais. 

 

CONCLUSÃO 

A análise dos resultados permite verificar que os professores fidelizaram os 

aprendizados construídos durante o processo de formação continuada, apropriando-se da 

metodologia proposta pelo IEE e colocando em prática tais aprendizados, a partir de 
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ações pensadas, planejadas e avaliadas em conjunto com a Gestão Escolar, que se 

mostra fundamental neste processo de mudança de metodologia de ensino. Esta 

mudança possibilitou uma nova forma de percepção da EF na escola, mais inclusiva, 

mais colorida, mais alegre, mais forte, ―onde os professores juntamente com os alunos 

são autores de seus conhecimentos, não meros reprodutores‖ (ROSSETTO JR, 2015, p. 

63). 

A aplicação prática e reflexiva de ações baseadas nos princípios pedagógicos do esporte 

educacional possibilitou com que professores realizassem práticas pedagógicas 

qualificadas nas aulas de EF, sendo constantemente valorizadas e apoiadas pela Gestão 

Escolar, a qual se demonstrou fundamental, proporcionando condições favoráveis para a 

participação das professoras nas formações e também na realização de ações 

colaborativas com o corpo docente, estimulando a construção de um ambiente 

favorável, alegre e prazeroso na escola, garantindo uma EF om qualidade na EMEF 

Sant‘Ana na cidade do Rio Grande/RS. 
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JUVENTUDES EM JOGO: O QUE ENUNCIAVAM OS CARTAZES DAS 

OCUPAÇÕES SECUNDARISTAS EM RIO GRANDE/RS (2016)? 

Juliana Cotting Teixeira
180

 

 

PALAVRAS-CHAVE: juventudes; ocupação; secundaristas.  

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado que vem analisando os 

processos de produção de subjetividade das juventudes nas suas práticas de ocupação da 

cidade, tendo como recorte o boom de ocupações de escolas públicas de diversos 

estados do país pelos estudantes secundaristas nos últimos anos (2015-2016). Para esta 

escrita, apresentamos uma análise voltada às enunicações presentes em parte dos 

cartazes produzidos e expostos pelos estudantes em algumas escolas ocupadas na cidade 

de Rio Grande/RS no mês de maio de 2016, buscando extrair os enunciados que as 

sustentam e atuam na produção de sentidos que funcionam como verdadeiros sobre as 

juventudes na contemporaneidade. 

A ―primavera secundarista‖, como nomeou a UBES (União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas), teve início no Brasil no estado de São Paulo, em novembro 

de 2015, como tática de oposição à reorganização escolar estadual proposta pelo 

governo Alckmin, atingindo mais de 200 escolas ocupadas em poucos meses. Nesse 

entremeio, assistimos a uma proliferação de novas ocupações por secundaristas no Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, entre outros estados
181

. No 

cenário gaúcho, as ocupações ganham força por volta de maio de 2016 e se espalham 

rapidamente pelo estado, chegando a previsões de mais de 150 escolas ocupadas no 

mesmo mês (SEVERO, SEGUNDO, 2017). Por aqui, grande parte das ocupações esteve 

articulada intimamente com a deflagração de greve dos professores da rede estadual, 

decidida em Assembleia pelo Cpers/Sindicato (Centro dos Professores do Estado do Rio 

Grande do Sul – Sindicato dos Trabalhadores em Educação) a partir de 16 de maio de 
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2016
182

.  

No caso específico da cidade de Rio Grande/RS, as ocupações despontaram em 

claro apoio ao movimento grevista dos professores, por volta de 13 de maio, e 

alcançaram um total de 11 escolas ocupadas adentrando o mês de junho
183

. 

 

METODOLOGIA 

Utilizamos de algumas ferramentas da análise de discurso na perspectiva 

foucaultiana, especialmente, no que se refere à função enunciativa. Para o autor, não há 

linearidade entre as palavras e as coisas, ou ainda, discursos que viriam a expressar ou 

espelhar uma verdade escondida. Por outro lado, sua análise consiste em ―não mais 

tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes que remetem a 

conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os 

objetos de que falam‖ (FOUCAULT, 2008, p. 55). Logo, a tarefa do analista não é a de 

interpretar os sentidos, mas de extrair suas condições de produção como discurso 

verdadeiro, de fazer aparecer sua exterioridade, de fazer ver os enunciados, essa 

―materialidade repetível‖ (p. 118), ao mesmo tempo não oculta e não visível. 

Foram realizadas visitas a três escolas ocupadas – o Instituto de Educação 

Juvenal Miller, a Escola Estadual de Ensino Médio Lemos Júnior e a Escola Estadual de 

Ensino Médio Roberto Bastos Tellechea. Assim, notamos a recorrência do uso dos 

cartazes como modo de fazer ver as ocupações escolares em Rio Grande à comunidade 

e potencializar tal ferramenta como um dos materiais de análise à pesquisa maior. 

Nesse trabalho, identificamos indícios de pelo menos dois enunciados do nosso 

tempo que estariam sustentando e conferindo status de verdadeiro às enunciações 

presentes nos cartazes, bem como, como um de seus efeitos, produzindo sentidos à 

multiplicidade jovem em jogo nesse movimento. São eles: o enunciado da ―juventude 

participativa, engajada politicamente e do bem‖ como um a priori jovem nas 

ocupações; e o enunciado do ―empoderamento das minorias‖, como uma verdade jovem 
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―Ousar lutar, ousar vencer‖ 
―Não estou aqui só por mim, mas por todos‖ 

―Esse foi só um recado da força que o estudante tem‖ 
―Vale mais lutar com gente do bem do que triunfar sobre gente ruim‖ 

―Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele‖ 

um tanto inquestionável na contemporaneidade. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

1. Enunciado da juventude participativa, engajada politicamente, e do bem 

 

C

om 

bas

e 

nas enunciações acima, foi possível notar com recorrência menções a um desejo a uma 

atitude de participação e engajamento político dos estudantes diante das ocupações 

escolares. Ousar, lutar, coletivizar a luta e protestar são palavras de ordem que 

marcaram as subjetividades jovens em jogo, tornadas privilegiadas nas ocupações. 

Nesses cartazes, não se tratou de evocar qualquer tipo de estudante, mas um estudante 

que ousa, que luta e protesta, um estudante jovem
184

 - o referente enunciativo posto em 

evidência.  

O direito privilegiado de fala se assenta no estudante-jovem da experiência de 

mudança, que coopera e que luta, cindindo um modo privilegiado de se conduzir jovem 

nas ocupações. Logo, não há falas de professores, de diretores, de pessoas da 

comunidade ou de líderes partidários em tais cartazes, mas sim, e, sobretudo, de 

estudantes-jovens que falam em nome da luta dos professores; em nome de seus colegas 

estudantes talvez não tão engajados e participativos assim, ou ainda, nem tão jovens 

assim; e, especialmente, em nome de uma luta que é ―do bem‖.  

Nessa trama, anunciar o desejo de mudança protagonizada por tal juventude 

passa por uma ligação direta de produção de sentidos dessa como uma prática de ―fazer 

o bem‖. Fazer a denúncia dos problemas sociais e a defesa dos direitos do povo chega 

hoje à figura do jovem-estudante na contemporaneidade, mas nunca deixou de passar 

sobre a figura do herói das histórias em quadrinhos, desde Robin Hood, em defesa dos 

mais pobres, até o hollywoodiano Homem Aranha, defensor de uma sociedade ―de 
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bem‖ norte-americana. Tais figuras, mesmo com toda sua heterogeneidade, agrupam-se 

pelo caráter heróico anunciado na faixa etária dos 20 anos
185

. Ademais, notamos a 

correlação com o enunciado bastante corrente na contemporaneidade que vai tomar o 

jovem como ―o futuro do país‖, através de enunciações como, ―o país está em suas 

mãos‖
186

. 

 

2. Enunciado do empoderamento das minorias 

 

 

 

 

 

 

Aqui, também tendo como referente enunciativo uma juventude-estudante em 

jogo, tratamos de enunciações que demonstram periódica menção a uma educação 

igualitária e empoderamento das minorias como uma verdade jovem nas ocupações. 

Nos últimos anos, assistimos a emergência de uma série de discursos voltados à 

inclusão das diversidades de corpos, sobretudo, na escola, como práticas legítimas de 

fazer o bem e de promover um suposto avanço inquestionado no campo da educação 

(VEIGA-NETO, LOPES, 2007). Aqui, o referente trata-se dos corpos dos jovens-

estudantes e do modo como se manifestam demonstrando solidariedade à inclusão de 

minorias sociais – negros, população LGBT, grupos feministas. Para Rago (2015), ―as 

políticas públicas da última década alteraram significativamente a situação dosjovens 

[...] o feminismo está na moda, virou pop [...] trata-se não só de uma luta pelodireito de 

voto, de aborto. Ele denuncia a cultura sexista, machista, branca e injusta‖ (s/p). Aqui, o 

direito privilegiado de fala encontra-se no próprio incluído: como negro, protagonizo o 

debate racial; como gay, assumo frente no debate contra a homofobia; e, ao mesmo 

tempo, como alerta a autora anteriormente citada, como feminista contemporânea, sou 
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autorizada a falar em nome das demais minorias em oposição à cultura branca, machista 

e injusta. A ascensão do enunciado do empoderamento das minorias se dá intimamente 

conectado com o enunicado da inclusão de tudo e de todos. Não há subjetividades 

privilegiadas à inclusão, a mais ínfima diferença deve ser tornada pública e incluída 

como sujeito de direitos nos mais diversos espaços sociais e institucionais de exercício 

de poder.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise do enunciado da juventude participativa, engajada politicamente 

e do bem, foi possível destacar que, além de produzir forças na produção de 

subjetividade de uma multiplicidade de estudantes envolvidos nas ocupações, sustenta a 

legitimidade do movimento à população, uma vez que, além de intervir no futuro do 

país – conduta forjada discursivamente ao sujeito jovem – intervém no futuro dessa 

instituição tão marcada pelo estigma da crise e da necessidade de mudança – a 

instituição escolar.  

Sobre o enunciado do empoderamento das minorias, nos coube problematizar o 

quanto essa visibilidade aumentada de uma diversidade de corpos à incluir, tão em voga 

em nossos tempos, pode abrir portas à intervenção de uma rede de controles reguladores 

visando incluir tais diferenças à seus modos, assujeitando-os e sufocando-os em um tipo 

de cultura minoritária engessada, em gavetas identitárias e, sobretudo, em nichos de 

consumo concorrentes. 
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INTRODUÇÃO  

O corpo pode ser analisado a partir de diversos aspectos, como fisiológicos, 

sociais, psicológicos e ambientais, os quais interagem mediante ―contínuo processo de 

perceber‖ (TAVARES, 2003, p. 22). É um corpo que tem memórias, histórias e 

identidades. Assim, a imagem corporal reflete a história do indivíduo, o percurso de um 

corpo e suas percepções ao longo de uma vida (TAVARES, 2003). Portanto, esse corpo 

é uma construção cultural, que valoriza determinados atributos e comportamentos, 

criando um modelo de corpo para cada sociedade, variando de acordo com o contexto 

histórico e cultural.  

Para Tavares (2003), ―a imagem corporal é a maneira pela qual nosso corpo 

aparece para nós mesmos. É a representação mental do nosso próprio corpo‖ (p. 27). 

Assim, podemos entender a imagem corporal como a maneira como a pessoa vivencia o 

próprio corpo - percebe, imagina, sente e age em relação a ele. Ou seja, contemplam-se 

aspectos perceptivos, subjetivos e comportamentais (ESCURSELL, 2012).  

Oliveira ( 2009) ressalta que a busca desenfreada nos dias de hoje por se 

enquadrar num modelo corporal que privilegia a magreza como sinônimo de beleza 

parece imperar na sociedade, e pode ser entendido como um dos fatores que 

colaboraram para o incremento dos transtornos alimentares (TA). Estes ―são quadros 

caracterizados por um padrão alimentar alterado a partir da restrição excessiva de 

alimentação, impulsos irresistíveis de comer etc.‖ (TORDERA, ARBONA e RIVERA, 

2012, p. 185), aliado a outros mecanismos de controle de peso, visando compensar os 

efeitos da ingestão de alimentos, tais como vomitar, tomar laxantes, praticar exercícios 

excessivos e outras práticas.  
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Aspectos como o medo mórbido de engordar, diminuição voluntária da ingestão 

de alimentos, resultando em progressiva perda de peso, consumo maciço de alimentos, 

seguido de vômitos (compensação), e uso abusivo de laxantes e/ou diuréticos, são 

característicos dos transtornos, destacando-se entre os mesmos a anorexia nervosa (AN) 

e a bulimia nervosa (BN), consideradas patologias do comportamento alimentar 

(CLAUDINO e ZANELLA, 2005). 

Nesta perspectiva, o objetivo desta comunicação é mostrar os resultados de uma 

pesquisa que analisou a satisfação com a imagem corporal de acadêmicos do primeiro 

ano dos cursos da área da saúde da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e, se 

dentro da amostra pesquisada, identificaram-se comportamentos de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares. 

 

METODOLOGIA 

Participaram, de forma voluntária e anônima, de 111 alunos dos cursos de 

Educação Física, Enfermagem, Medicina e Psicologia, os quais responderam a dois 

instrumentos para avaliação da satisfação com a imagem corporal e sobre 

comportamentos de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares, que são 

questionários autoaplicáveis, tendo sido escolhidos para a pesquisa a Escala de 

Avaliação da Satisfação com a Imagem Corporal (EASIC) e o Teste de Atitudes 

Alimentares (EAT-26). 

Além dos questionários, os alunos forneceram alguns dados sociodemográficos, 

como idade e sexo que nos permitiram cruzar informações, fornecer diferentes 

desdobramentos na análise dos resultados obtidos, possibilitando traçar o perfil da 

amostra. Após a produção dos dados, os mesmos foram analisados através do programa 

IBM SPSS Statistics 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Optamos pelos testes não-paramétricos, os quais podem ser utilizados tanto em 

amostras de distribuição não normal quanto em amostras pequenas (PEREIRA, 2006), 

uma vez que o EAT-26 apresentou distribuição não normal de dados. Usamos ainda a 

estatística descritiva, calculando média e desvio padrão da amostra, assim como as 

frequências de algumas questões, tanto da ESIC quanto do EAT-26, com a intenção de 

destacar pontos relevantes da pesquisa. 

 



 

226 
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por 111 participantes de ambos os sexos, sendo que 

62% (69) eram do sexo feminino e 38% (42) do sexo masculino. A maioria dos 

participantes (62%) está na faixa etária entre 17 e 21 anos. Considerando os cursos, 

podemos afirmar que 44% dos participantes estão matriculados no curso de Medicina, 

21% na Enfermagem, 18% na Psicologia e 17% na Educação Física. 

Na análise da ESIC (Escala de Satisfação com a Imagem Corporal), calculamos 

a média e o desvio padrão, utilizando a variável curso, a qual apontou que os valores 

médios mais altos do Fator 1 da ESIC (Satisfação com a própria aparência), que 

representam maior satisfação com a imagem corporal, foram encontrados no curso de 

Educação Física, apontando que estes são os acadêmicos mais satisfeitos com a imagem 

corporal, assim como os menos preocupados com o peso corporal, embora esses 

profissionais pareçam estar mais suscetíveis às pressões sociais relativas aos padrões 

estéticos (GARCIA et al.,  2011). 

 Quanto à satisfação com a imagem corporal, 52,25% da amostra apontou o 

desejo de mudar muitas coisas na própria aparência e 72,97% respondeu que gostaria 

que sua aparência fosse melhor, o que denota que uma grande parcela dos participantes 

não está satisfeita com a própria imagem corporal. Verificamos que a incidência de 

insatisfação com a imagem corporal é um pouco maior entre as mulheres (m= 46,86; 

dp= 8,17), da mesma maneira que a preocupação maior com o peso (m= 17,28; dp= 

4,08), se comparados ao sexo masculino (m= 49,33; dp= 8,23e  m= 20,33; dp= 3,99), 

assim como afirmam alguns autores, os quais apontam que as mulheres estariam mais 

expostas às pressões sociais relativas ao corpo magro (CICCO et al., 2006; DAMICO, 

2003; NUNES et al., 2001; OLIVEIRA, 2009). 

No Teste de Atitudes Alimentares, se os escores forem iguais ou maiores que 21 

pontos o EAT-26 é considerado positivo (EAT+), indicando atitudes alimentares 

patológicas e risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares (OLIVEIRA et 

al., 2003). A partir desses dados, apuramos que 18,9% da amostra (21 participantes) 

está no grupo de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares.  

Logo, podemos afirmar que, com base nessa pesquisa, a 

variável sexo apresentou relação com comportamento de risco 

para o desenvolvimento de transtornos alimentares, apontando 
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que as mulheres estão mais suscetíveis a essas práticas, uma 

vez que 19 pessoas do sexo feminino apresentaram pontuação ≥ 

21 pontos, indicando comportamento de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares, enquanto apenas 

2 pessoas do sexo masculino alcançaram tal pontuação; assim 

como a variável curso também demonstrou relação com 

comportamento de risco para o desenvolvimento de TA, sendo 

que os alunos de Enfermagem  estão mais propensos  a 

desenvolver tal patologia, com 43,48% dos seus alunos com EAT+ 

(pontuação ≥ 21 pontos), enquanto os cursos de Educação 

Física e Medicina apresentaram 10,53% e 18,37%, 

respectivamente, e entre os alunos de Psicologia não houve 

nenhuma ocorrência.  

Para finalizar nosso estudo, realizamos a análise de 

correlação de Spearman entre os instrumentos ESIC e EAT-26, 

utilizados na pesquisa, encontrando correlação positiva e 

moderada (DANCEY e REIDY, 2006) com significância estatística 

(p= 0,5, p≤0,01), ou seja, essa análise apontou que quanto maior 

a insatisfação com a imagem corporal (baixa pontuação na 

ESIC) maior será o risco para o desenvolvimento de 

transtornos alimentares (pontuação ≥ 21 pontos), indicando 

que essas premissas estão associadas. 

 

CONCLUSÕES 

No tocante à imagem corporal, observamos um alto índice de participantes da 

pesquisa que gostariam de ter uma ―aparência melhor‖, assim como os que desejam 

modificar muitas coisas na própria aparência, evidenciando a insatisfação com a própria 

imagem corporal. Cabe ainda ressaltar que o número de mulheres que se declararam 

insatisfeitas é o dobro do número de homens que responderam da mesma forma, o que 
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pode estar associado ao fato de as mulheres estarem mais suscetíveis às cobranças 

relacionadas a padrões estéticos. 

Por sua vez, a incidência de participantes com comportamento de risco para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares, embora tenha se apresentado semelhante à 

de outros estudos realizados, os quais se utilizaram do mesmo instrumento de análise, é 

considerada expressiva. Por se tratar de um diagnóstico complexo, não há como afirmar 

que essas pessoas tenham algum transtorno alimentar, uma vez que, para receber a 

classificação de patologia, o indivíduo precisa apresentar todos os critérios elencados 

pelos sistemas classificatórios (DSM-IV-TR e CID-10), mascarando, muitas vezes, as 

síndromes parciais, em que a pessoa apresenta apenas alguns dos critérios, mas que, 

nem por isso, devem ser considerados casos menos relevantes, até porque, atualmente, 

elas estão ocorrendo com mais frequência até que as próprias doenças (OLIVEIRA et 

al.,  2003). 

O curso de Enfermagem foi o que apresentou maior percentual de incidência de 

EAT+, sendo a diferença em relação aos demais cursos considerada estatisticamente 

significativa. Cabe ressaltar que, nesse estudo, a amostra de alunos do curso de 

Enfermagem, foi composta, quase que em sua totalidade, por mulheres, havendo apenas 

2 homens num grupo de 23 pessoas. Esse dado pode explicar esse maior percentual de 

incidência de comportamento de risco para o desenvolvimento de TA, já que os demais 

cursos possuíam amostras mais homogêneas em termos de sexo. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as perspectivas que se referem à educação pública como um todo 

são deveras controversas. A reforma do Ensino Médio proposta e aprovada em nosso 

país há poucos meses promete sanar os problemas referentes a este universo e a 

chamada crise da educação. Frente a uma Medida Provisória (746/2016)
193

 amplamente 

rechaçada pelos meios acadêmicos e escolares, vemos se delinear uma configuração de 

um Ensino Médio no país para o qual se esperam os mais variados efeitos. 

Anterior a essa medida provisória, uma ampla discussão, desde finais da década 

de 90 e início dos anos 2000 com o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

delineava uma reconfiguração do Ensino Médio no país. Tais políticas estavam, pouco a 

pouco, avançando.  O Conselho Nacional de Educação (CNE), em maio de 2011, 

aprovou a proposta que estabelece novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio no Brasil. Essa medida foi oferecida como uma atualização das diretrizes 

de 1998. Assim, reforçando o que já apresentam documentos anteriores, as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação Básica de 2013 (BRASIL, 2013), confirmam 

que a Educação Física, juntamente com Língua Portuguesa, Língua Materna para 

população indígena, Língua Estrangeira Moderna, Literatura e Artes, integram a Área 

das Linguagens. A justificativa da organização por áreas do conhecimento retoma o 

objetivo de promover a interdisciplinaridade, a qual é vista como facilitadora do 

exercício da transversalidade e capaz de promover a integração do processo formativo 

do estudante e contribuir para que a escola torne seus sujeitos conscientes de seus 

direitos e deveres, com a possibilidade de criar, coletivamente, novos direitos (BRASIL, 

2013). 

Tais mudanças, contudo, têm efeitos sobre as escolas e, principalmente, sobre os 

sujeitos inseridos no processo. Interessados por tais configurações, construímos nosso 

projeto de pesquisa intitulado ―A Educação Física na Área das Linguagens, Propostas 

Curriculares e Prática Pedagógica‖, com o objetivo de analisar as 

transformações/deslocamentos da Educação Física na Educação Básica a partir da 

inserção deste componente na Área das Linguagens e das recentes DCN‘s (BRASIL, 

2013). Nossos esforços, desde então, têm sido para compreender os efeitos dessas 

mudanças nos sujeitos e no cotidiano escolar. 

Dentre as mudanças, consideramos como um dos focos de nossa análise, o 

professor de Educação Física. Nesse interesse, dentre outras questões levantadas, nos 

perguntamos sobre o modo como estava ocorrendo a inserção do professor de Educação 

Física nas discussões travadas nas escolas a partir dessas novas configurações. 

Considerado, muitas vezes, como um sujeito de caráter diminuto nas discussões internas 

de algumas escolas, optamos por investigar como estava acontecendo tal inserção no 

momento atual. 

 

SOBRE A METODOLOGIA DO ESTUDO 

Neste artigo, apresentamos um recorte de uma pesquisa mais ampla intitulada 

―A Educação Física na Área das Linguagens: Propostas Curriculares e Prática 

Pedagógica‖. Procurando atender nossas inquietações, optamos para trazer para este 

trabalho as discussões advindas do seguinte objetivo específico: Compreender as 

relações entre professores de Ensino Médio de escolas estaduais do município de Porto 

Alegre e as discussões estabelecidas na escola a partir da inserção da Educação Física 
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na Área das Linguagens 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, dado seu caráter interpretativo e inserido 

no âmbito das ciências sociais (TRIVIÑOS, 2001; MINAYO, 2008; MOLINA NETO, 

2012) se constitui na esteira de que seu objeto de investigação é essencialmente 

qualitativo. Nessa perspectiva, para Molina Neto (2012, p. 118) ―o termo qualitativo é 

empregado para sustentar um leque de técnicas de investigação, as representações e os 

significados que um grupo social dá a sua experiência cotidiana‖. O campo de 

investigação foram três escolas estaduais de Educação Básica da cidade de Porto Alegre 

e como interlocutores, participantes do estudo, professores de Educação Física do 

Ensino Médio e supervisores pedagógicos. O instrumento de coleta de dados foram 

entrevistas semiestruturadas — gravadas e posteriormente transcritas para análise. A 

coleta dos dados ocorreu entre os anos de 2015 e 2016. Ressalta-se que as identidades 

dos professores e das escolas foram preservadas e aqui identificadas por códigos. 

 

DISCUSSÃO: AS FALAS DOCENTES 

Dentre os questionamentos levantados nas conversas com os docentes, 

recortamos dois deles como base para a discussão ora apresentada: Como a escola tem 

mobilizado os estudos, reflexões e debates sobre as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a proposta pedagógica do Estado para o Ensino Médio? Como que o 

professor de Educação Física tem se inserido nestas discussões, quando elas 

acontecem? 

A seguir, alguns breves recortes dessas respostas, os quais, de certo modo, 

coincidem com as outras falas obtidas: 

Foi um momento muito significativo de mudança na escola e de assim, perceber que 

havia uma possibilidade de termos uma nova caminhada, novas conquistas e uma forma 

diferenciada de trabalhar, uma vez que passamos a trabalhar por áreas. Então foi muito 

importante esse momento. (PROFESSORA B) 

A partir do pacto houve a necessidade de termos então a hora atividade obrigatória do 

professor. Foi o primeiro incentivo dado assim pra que pudéssemos fazer essa mudança. Então 

organizamos a escola por áreas e hora atividade. Então os professores se reuniam e faziam 

seus trabalhos. (SUPERVISORA ESCOLA 1) 

(...) daí foi mais organizado por que anteriormente ao pacto o professor podia cumprir 
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seu horário em casa né? Fazendo preparação de aulas, correção de trabalhos. Depois do pacto 

houve a necessidade então do professor estar presente na escola. (SUPERVISORA ESCOLA 1). 

Ao olharmos para as falas das docentes, nos salta aos olhos as mudanças que 

vieram a partir das reuniões do chamado Pacto pelo Ensino Médio
194

 — uma política de 

formação do Ministério da Educação que, em 2015, subsidiou formação pedagógica 

para os docentes de Ensino Médio dentro das escolas. Foi exigido que os professores 

direcionassem suas horas atividade para a as horas de reunião do Pacto do Ensino 

Médio, embora fossem horas distintas de trabalho e de formação. Há um 

direcionamento da movimentação docente da escola para um trabalho de reuniões e de 

estudo, fato que, até o momento, as escolas não mantinham. Tal fato pode vir a ter 

propiciado uma maior articulação e participação dos docentes, incluindo os de Educação 

Física. Contudo, para outro professor: 

Eu noto que a Educação Física, não aqui na escola, talvez, não sei se é a impressão 

que tenho, mas talvez ela seja considerada um componente curricular, mas tá aqui por estar. 

Cabe a nós professores claro, mudar esta visão, mas a gente normalmente é inserido dentro dos 

trabalhos e alguns professores mais, outros menos. Tratam a Educação Física, digamos assim, 

menos importante do que outros componentes. (PROFESSOR NA) 

A partir do depoimento do professor NA, notamos que ainda existem 

dificuldades para a inserção da Educação Física nos trabalhos e reuniões pedagógicas 

dentro das escolas. O professor expressa seu sentimento de que a Educação Física é 

vista como ―menos importante‖ do que outros componentes. Outra professora reflete 

sobre a inserção da Educação Física nas reuniões pedagógicas: 

(...) foi complicado colocar em prática aquela teoria que era uma coisa assim: menos 

conteúdo e mais ação e mais voltados para práticas educacionais. A gente não tinha muita 

estrutura por trás, então a gente teve muita dificuldade porque queríamos mais práticas reais e 

menos estudos. (PROFESSORA A). 

 Para a docente, houve dificuldades nessa inserção. Para ela, um trabalho que 

estivesse de acordo com as chamadas ―práticas reais‖ e menos foco em estudos seria 

mais traquilo, visto o que ela chama de falta de ―estrutura por trás‖. Ao analisarmos as 

falas do professor NA e da professora A, vemos, de um lado, uma preocupação para que 

a Educação Física seja considerada um componente importante e necessário de ser 

inserido nas discussões pedagógicas e nas reuniões das escolas — fato que, ao que 

parece nas considerações anteriores, foi propiciado pelas reuniões do pacto, por 
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exemplo. E, por outro lado, percebemos que a professora A vê dificuldades na proposta 

de inserção da Educação Física nesses trabalhos, por não dispor de uma estrutura que a 

acompanhasse. 

 

APONTAMENTOS FINAIS 

Os breves recortes apresentados nos trazem colocações que vão ao encontro do 

que muitos docentes disseram. Nota-se dificuldades no processo de aproximação, de 

planejamento e de estudos por área. Os professores acabam por nos trazer pontos das 

mais distintas ordens: dicotomia entre teoria e prática; pouca estrutura para desenvolver 

o que foi conversado e estudado nos encontros; pouca relação da Educação Física com a 

área das Linguagens, dentre outros. Contudo, também notamos uma vontade dos 

docentes de participar do processo de discussão e de ocupar e estar presente nas 

discussões e trabalhos pedagógicos nas escolas. 

Ressaltamos que consideramos o espaço pedagógico de reuniões, de encontros e 

de estudos, algo de suma importância e parte do processo do fazer docente. Não há, em 

nosso entendimento uma dicotomia nessa relação, mas um mesmo. É, para nós, uma 

composição única. Além disso, tais questões vão ao encontro daquilo que temos 

discutido sobre o currículo da Educação Física nas escolas e suas intrínsecas relações 

saber-poder. Na companhia de autores como Silva (2001) e Veiga-Neto consideramos 

que devemos examinar, em detalhe, como a ―maquinaria escolar está instituindo novos 

processos de subjetivação e fabricando novos sujeitos‖ (VEIGA-NETO, 2008, p.55). 

Acreditamos que essa ―mirada‖ para as atuais questões que envolvem o currículo e a 

Educação Física, poderá nos ajudar a entender como se configuram algumas verdades 

nesse campo e, ao mesmo tempo, entender quais tipos de sujeitos estão sendo 

constituídos ou mais especificamente, nos possibilita refletir sobre a Educação Física 

nas escolas. 
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O ENSINO DAS LUTAS PELAS PROPOSIÇÕES DOS REFERENCIAIS 

CURRICULARES BRASILEIRO 

Juliana Costa Mattos
195

 

Arisson Vinicius Landgraf Gonçalves
196

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física escolar; Referencial Curricular; lutas. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Física está associada a um amplo campo de atuação profissional, 

um deles, talvez o mais popular, direciona-se à prática docente no âmbito escolar. Neste 

espaço, enquanto prática educativa e componente curricular assegurado pela lei 

9394/96
197

 são diversas as possibilidades de conteúdos e procedimentos de ensino a 

serem adotados e desenvolvidos. Se considerarmos que a Educação Física escolar tome 

por objeto a cultura corporal, tendo em vista alguns de seus elementos como as danças, 

as ginásticas, a luta, os jogos e os esportes conforme o Coletivo de Autores (SOARES et 

al, 1992), é compreensível que se tenha uma multiplicidade de conteúdos e, 

consequentemente, um universo de diferentes perspectivas de abordagens.  

Cabe aos Estados em colaboração com os municípios traçar um conjunto de 

diretrizes capaz de orientar os currículos e os conteúdos mínimos de seus componentes 

curriculares, reforçando a necessidade de uma formação básica comum. Dentre os 

conteúdos sugeridos como base comum a serem abordados pela Educação Física no 

contexto escolar, estão as práticas de lutas. Tais práticas se apresentam no cotidiano 

social sustentadas em uma multiplicidade de sentidos que a elas são atribuídos. 
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Entendidas como defesa pessoal, estilo de vida, prática esportiva, de lazer ou 

recreativas, as lutas compõem, de modo geral, a história da humanidade.  

Para sua inserção como conteúdos nas aulas de Educação Física nota-se o 

crescente investimento na descaracterização da técnica de modalidades de lutas 

popularmente conhecidas, em detrimento da sua leitura ampliada, geralmente, articulada 

ao universo lúdico de jogos e brincadeiras pautadas em movimentos comuns a 

diferentes situações de combate (SANTOS, 2012).   

Frente ao contexto ainda polêmico, que as práticas de lutas ainda implicam 

quando pensadas como conteúdo da Educação Física escolar, o problema dessa pesquisa 

se funda na seguinte pergunta: como as práticas de lutas se materializam nas propostas 

curriculares brasileiras?  Com isso, o objetivo deste trabalho consiste em identificar e 

problematizar como o ensino das lutas vem sendo pensado nas propostas curriculares 

brasileiras para o ambiente escolar. 

 

 METODOLOGIA 

Foram pesquisados Referenciais Curriculares de dez Estados brasileiros 

diferentes distribuídos por cinco regiões do País. Os Estados são Paraná/PR (2008), Rio 

Grande do Sul/RS (2009), Santa Catarina/SC (2014), região Sul; Rio de Janeira/RJ 

(2012) e São Paulo/SP (2008), região Sudeste; Goiás/GO (2009), região Centro-Oeste; 

Tocantins/TO (2009), região Norte e Alagoas/AL (2014), Maranhão/MA (2014) e 

Pernambuco/PE (2013), região Nordeste.  

O olhar para os Referenciais Curriculares, foi disparado com base na formulação 

do problema que surge a partir da intenção em entender como as práticas de lutas se 

materializam como conteúdos da Educação Física escolar nas proposições elaboradas 

por tais documentos. Como primeiro passo para a construção do corpus empírico, 

utilizou-se umsitio virtual de buscas, no qual buscou-se pelo termo chave ―Referenciais 

Curriculares Estaduais‖. Para ser possível encontrar outros documentos a busca foi feita 

utilizando o termo ―Referencial Curricular do Estado de (nome do Estado)‖. Quando ao 

descrever o Estado não havia retorno, a opção foi acessar os sítios virtuais das 

Secretarias de Educação dos referidos Estados. Não houve definição prévia de quais 
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Estados seriam escolhidos, a utilização de seus documentos se deu conforme a 

possibilidade de acesso, com isso, o  critério assumido durante a busca foi a obtenção de 

documentos representativos de diferentes regiões brasileiras.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Como contribuição a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), para 

escola, que orienta o planejamento dos docentes os Referenciais Curriculares surgem 

como tentativas de orientar os professores com relação ao desenvolvimento de suas 

disciplinas. Desse modo, indicam como proceder no ensino, apontando métodos e a 

organização das aulas, bem como a escolha dos conteúdos e dentro deles qual sua 

participação em cada ano letivo. 

Nesses Referenciais a importância da cultura corporal aparece com frequência, 

por assim permitir aos alunos apropriação da história e dos elementos culturais da 

humanidade. Ainda que mantenham algumas distinções, é inegável o reconhecimento 

dos dez documentos aos efeitos das perspectivas progressistas de educação, sobretudo, 

quanto a Educação Física pós movimento renovador.
198

 

  Neles o ensino deve ser sistematizado e progressivo articulando a história e 

questões sociais, dando sentido ao aluno sobre aquilo que lhe é ensinado. O ensino das 

lutas compreendem competências e habilidades, capazes de contribuir com a formação 

dos alunos ensinando respeito, ética e valorizando culturas que não são comuns a sua.  

As lutas, ainda que configuradas por diferentes focos, objetivos e relevâncias, 

parecem ter se legitimado enquanto efetivo conteúdo da educação física escolar, sem 

priorizar a técnica e o rendimento físico, mas priorizando o lúdico. Além disso, é 

importante destacar que sua recorrência se sustenta, predominantemente, enquanto um 

elemento da cultura corporal, o que, por sua vez, regula a abordagem pedagógica de tais 
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práticas.  

 É notável a valorização da capoeira nos referenciais, no Coletivo de Autores 

(1992) a capoeira é citada por ser um movimento de luta dos negros por sua libertação. 

Os negros e a capoeira são parte da história brasileira, pois revelam a luta por liberdade 

e respeito, logo, tratá-la na escola parece elemento fundamental nos referenciais quanto 

ao ensino das lutas. Salientam a importância de abordar questões históricas além de 

movimentos específicos como ginga, meia-lua, etc.  

Os referenciais abordam à violência como conteúdo a ser desenvolvido no 

ensino das lutas, são importantes questões a serem esclarecidas aos alunos para evitar 

comportamentos agressivos. A violência ainda está presente nas escolas e merece 

atenção e dialogo com os escolares. É importante ter consciência de que as lutas assim 

como qualquer outro elemento da cultura corporal podem gerar comportamentos 

inapropriados, com atitudes de desrespeito e violento. Cabe ao professor saber como 

ensinar e agir com os conteúdos que administrará.  

 

CONCLUSÕES 

Durante o processo de pesquisa, implicado na busca em identificar e 

problematizar como o ensino das lutas vem sendo pensado nas propostas curriculares 

brasileiras, percebemos que os Referências Curricularesconsiderados em sua totalidade 

fundamentam suas propostas com relação ao referido conteúdo, assumindo-o enquanto 

elemento da cultura corporal. Indicando a predominância de um entendimento da 

Educação Física no ambiente escolar sustentado em perspectivas críticas de educação. 

Nesse sentido, é notável entre os materiais de orientação curricular a influência de 

proposições emergentes no período reconhecido como movimento renovador da 

Educação Física brasileira.  

Percebe-se que naturalizar o movimento, sem incorporar padronização e 

repetição para chegar a perfeição é um dos objetivos da Educação Física na escola. 

Indicam que o desenvolvimento do conteúdo lutas não deve objetivar a formação de 

lutadores. Ao considerar a cultura corporal como objeto da Educação Física, os 

referenciais, por sua vez, corrobora com uma educação fundamentada na busca pela 
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formação de sujeitos críticos, que valorizem o próximo, autônomos e com entendimento 

lúcido das relações sociais que os constitui.  

Entretanto, mesmo as lutas sendo preservadas enquanto práticas reconhecidas 

socialmente, sua manifestação efetiva nas aulas de Educação Física é orientada pela 

necessidade de adaptações pedagógicas. Nesse sentido, podemos dizer que para 

assumirem status de conteúdo escolar, as lutas devem passar por um processo de 

escolarização que não se limita a sua introdução na escola. Tal processo, com base nos 

referenciais analisados, consiste na necessidade de desconstrução de estereótipos, como 

a violência, e de reconfiguração de tais práticas adequadas ao contexto endereçado. Por 

efeito, são recorrentes, sinalizações que encaminham o afastamento de uma abordagem 

esportiva ou técnica em detrimento de sua associação com formas mais lúdicas de 

desenvolvê-las, através de jogos e brincadeiras que muitas vezes acabam 

descaracterizando-as ao serem pensadas como conteúdo.  

Elas foram escolarizadas, pedagogizadas, a luta da escola mostra a luta social, de 

classes, de direitos, por territórios. Conta a história enfrentada pelo homem para 

conquistar espaço no mundo para que sua mão de obra não seja explorada, lutando por 

seus direitos e para ser respeitado como parte da sociedade que estava e está inserido.  

Os significados históricos são repassados pela escola, justificando o movimento 

realizado por essa cultura corporal, mas não basta simplesmente dizer por que estão ali. 

A formação de alunos críticos e reflexivos envolve mostrar, no caso da Educação Física, 

o que faz parte da cultura corporal e construída através das lutas sociais que o homem 

enfrentou.  
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FAMÍLIA E DA EDUCAÇÃO : CHAVES PARA O ENTENDIMENTO DE 

VIOLÊNCIA EM UMA ESCOLA DE RIO GRANDE-RS 

Flaviana Custódio Silvino
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PALAVRAS-CHAVE: violência; educação; família.  

 

INTRODUÇÃO  

Todos as manhãs quando acordamos e ligamos a tv no noticiário, lá está mais 

uma estatística ou matéria sobre a violência, conforme diz Saffioti (1997), ela é um dos 

fenômenos mais democráticos que existe pois não escolhe, cor, raça, etnia ou classe 

social. Ela abrange qualquer sociedade. 

No trabalho que desenvolvi
201

 como bolsista pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura, junto a coordenação e vice direção da escola CAIC questões de violência eram 

uma constante. Inúmeras vezes atuei dentro das salas de aula, propondo aos alunos 

atividades físicas e recreativas, quando as interrompia devido empasses durante as 

aulas. Algumas turmas são compostas por alunos de ―bondes‖
202

, e esses ‗bondes‘ são 

rivais, como a própria diretora da escola me relatou. Então, as atividades quase sempre 

não eram realizadas uma vez que poderiam desencadear reações violentas entre esses 

‗bondes‘. Sendo que em diversos momentos de aula haviam discussões e xingamentos 

que, ao decorrer do tempo, resultavam em agressões. Isso me incomodava, pois só tinha 

ouvido falar ou visto determinadas situações apenas em filmes. De certa forma a 

violência nunca havia estado tão próxima de mim, era sempre um vizinho, uma notícia 

no jornal. Assim, minha escolha por investigar este tema adveio dessas minhas 

experiências vivenciadas ao longo de oito meses na escola. 

Como expõe PINO (2007, p. 764) ―o vírus da violência penetra nos poros do 
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tecido social, ameaçando a saúde moral das instituições nacionais‖, o que me leva a 

entender que o destino de muitos alunos me pareciam já estar traçado. Conforme os dias 

foram passando fui questionando os acontecimentos dentro de sala de aula e percebendo 

que muitos dos atos e comportamentos eram vistos com naturalidade, pensando nisso, 

resolvi problematizar as inquietudes que essas situações me provocavam.  

 

PRIMEIROS PASSOS 

Dentre as possibilidades de se investigar o tema violência na escola, optei em 

realizar um grupo focal com participantes do projeto ―TEMPO PARA AS FAMILIAS‖ 

existente no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente CAIC. Este é um 

projeto de extensão para os pais e responsáveis dos alunos. No dia 04/05/2016, o projeto 

realizou uma palestra sobre violência doméstica, no teatro da escola (CAIC). O espaço é 

uma sala ampla, com janelas grandes fechadas, em uma das paredes possui um espelho 

extenso, já as outras paredes eram pintadas em cores de verde e branca, um palco não 

muito alto e nem espaçoso com cortinas na cor vermelha, com multimídia, 

computadores e refletores e no local reservado à plateia cadeiras de plástico na cor 

branca. Após a palestra, realizei o grupo focal. Estavam presentes seis mulheres, 

nenhum homem, uma coordenadora, uma mediadora e uma palestrante.  

No momento do grupo focal nós nos dispusemos na plateia, as mulheres se 

sentaram em formato de meia lua de frente para o palco e denominei da minha esquerda 

para direita a 01-M, 02-M, 03-M, 04-M, 05-M e 06-M. Eu, a palestrante e a mediadora 

sentamos de costas para o palco, de frente a elas, com o gravador entre nós. Assim que 

encerrou a palestra apresentei-me. Em seguida, da minha apresentação às participantes 

do grupo, a mediadora solicitou que eu realizasse as perguntas a elas, como forma delas 

entenderem o que estaria por acontecer e o que eu propunha com esta pesquisa. Antes 

disso, entreguei-lhes as cartas de autorização, elas consentiram e assinaram as cartas 

permitindo a realização do Grupo Focal. Os temas para debates foram: entendimentos 

sobre violência; vivências de violências; fatores que provocam a violência; e marcas da 

violência. 

 

OLHARES ALÉM DA ESCOLA... 

A partir da finalização do grupo focal passamos a analisar as falas e interações 



 

244 
 

que aconteceram. Nesse processo nos chamou a atenção dois aspectos que nos parecem 

ser centrais para o entendimento de violência das mulheres investigadas: as relações 

familiares e o processo educativo que é possível/preciso fazer para a não violência.  

Com base nas respostas das participantes é possível perceber que as famílias 

possuem diversos arranjos, e que as relações familiares se complexificam, como é o 

caso do relato a seguir:  

[...] meu neto viu a mãe dele dando na irmã dele, ele é filho do meu 

filho né? A mãe dele não quis mais saber dele, quando ele nasceu. A 

mãe dele queria deixar ele no hospital eu fui lá e peguei ele pra mim, 

tenho a guarda dele e aí ela casou com outro cara lá né? E meu filho 

fez outra família, hoje ele viu a irmã dele apanhando da mãe dele e 

ele pegou e me chamou pra dizer assim, ohhh vovó, a minha mãe está 

batendo naquela guriazinha pra ele aquilo ali foi assim(...) ele ficou 

apavorado eu sempre pergunto pra ele se ele quer ir morar com a 

mãe dele e ele sempre diz que não, não vovó, faço isso porque ele vê 

isso na rua, não adianta esconder dele, porque amanhã ou depois vai 

ser pior ainda, então(...) de repente aí eu mostro pra ele, converso, a 

gente conversa, mas é uma pressão né? (01-M). 

 

Neste caso, percebe-se que a família não é aquela família tradicional, formada 

por pai, mãe e seus dois ou mais filhos, há mudanças pertinentes nestes modelos. Como 

diz Fonseca (2004), este conceito de família é nitidamente visto como diferente é 

interpretada como degeneração da nossa organização social. A proposta da autora é 

sempre olhar para a nossa sociedade de forma realista para as diferentes culturas que 

existem.  

Outra situação que remete aos arranjos familiares, soando com ar de 

naturalização é relatada na frase abaixo,  

 “Nestas férias eu vivenciei, vou te contar: eu fui sair com um casal 

de amigos meus e ai a esposa dele ficou com muito ciúmes e o marido 

dela falou assim pra mim “06 – M, a gente tem que ir embora e eu 

falei assim, vocês que sabem”, eu estava curtindo a festa nem sabia o 

que estava acontecendo, então vamos embora porque eu estava de 

carona ali com eles e não tinha outro jeito de ir embora, estava 

sozinha em outro estado! Daqui a pouco a gente dentro do carro, eles 

começam a discutir e eu no banco de trás daqui a pouco só vejo um 

tapão dentro do carro, mais um e de novo, eu peguei e gritei “PARA 

ESTE CARRO AGORA PELO AMOR DE DEUS”, comecei a entrar 

em pânico, a mulher pagava e colocava a mão no volante, ele dava 

tapa na cabeça dela  e ela abria a porta do carro  dizendo que ia se 

jogar “eu vou me matar...” (06- M) 

 

Nota-se que o fato de ter outra pessoa no momento, não fez com que os 
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envolvidos se sentissem, envergonhados, inibidos ou incomodados com a companhia. 

Eles encontraram nos gritos e no tapa uma maneira de resolver os seus problemas. A 

violência que utilizaram foi tratada com naturalidade. Chamamos a atenção ao fato de 

que a mesma situação pode ter sido condicionada anteriormente pelos seus familiares. 

Porém, seguindo o relato (que não está no excerto acima), a 06-M conta que um dos 

agressores foi pedir desculpa a ela. 

O segundo aspecto que destacamos no grupo focal foi a relação direta que as 

mulheres estabeleceram entre violência e educação. Presente em quase todas as falas, a 

educação é entendida como proveniente do ambiente familiar e é de responsabilidade 

dos adultos ensinar as crianças a não agirem com violência. Foi relatado que as vezes a 

violência é resultado da falta de diálogo entre as famílias e da falta de ‗braço firme‘ 

entre os pais e responsáveis. Como uma das participantes relatou: 

“Deus o livre, o dia que um homem levantar a mão pra mim [esta fala 

é acompanhada de movimentos de força com a mão direita, pois ela 

estava segurando o nenê dela no colo com a esquerda] (...) eu sou 

nervosa, ah eu sou muito nervosa, meu pai chegou pra mim, teve seis 

filhas e ele falava que quando a gente casasse, ele não iria permitir 

violência da mesma forma que não queria que a gente fizesse isso se 

homem quer fazer, por Deus que ele ia morrer. O meu pai não 

permite a mulher apanhar de homem, se eu falar pra vocês que 

quando eu me casei e ele bebia, ele tentava fazer alguma coisa, mas 

eu dizia – volte dai, [movimento de direção com a mão direita e 

expressão de repreensão] nem pense nisso em encostar em mim, 

porque vai ter um caixão aqui lhe esperando, aí nunca mais tem dez 

anos que estou com ele e nunca mais, nunca admiti isso não. Imagina 

meu filho [ela olha para criança e começa a balançar ele no seu colo] 

crescendo assim dentro da violência, não respeita pai nem a mãe e 

ninguém na rua porque simplesmente – ah não respeito meu pai 

porque vou respeitar vocês? Então não tem como, então é por isso 

que eu não permito. Por isso que eu brigo por vivenciar minha 

sobrinha apanhar do marido” (05-M). 

 

Assim como PINO (2007, p. 780) expõe que, quando se fala em educação o que 

perpassa nesta fala é estabelecer relações que constitui a razão de base da não-violência. 

O educar para não-violência, é ajudar as novas gerações não optarem pela violência para 

resolverem seus conflitos. É de alguma forma interferir e evitar que a violência se 

aproxime e vice-versa. É ensinar outras formas para a resolução dos problemas sem se 

apoiar na conduta de violência. 
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CONSIDERAÇÃO FINAL 

Após a realização e análise das informações que obtivemos/construímos no 

Grupo Focal destacamos que para a compreensão da violência presente na escola é 

preciso compreender as relações familiares e o processo de educação que 

podemos/devemos realizar junto aos responsáveis dos nossos alunos. Esta pesquisa nos 

ensina que, enquanto futuros docentes, não poderemos negar os diversos arranjos e 

relações familiares que abrangem os alunos. E da mesma forma, como educadores, não 

podemos e nem devemos deixar de abordar estas questões dentro das salas de aulas. O 

que nos faz reforçar a ideia de que a violência é um fenômeno passível de educação e 

por isso, também responsabilidade de todos que atuam no ambiente escolar. É 

importante nós percebemos e nos sensibilizarmos com as violências presente fora e 

dentro da escola que acercam nossos discentes. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA REFORMA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 

POLITÉCNICO: ESTUDANDO O CASO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA 

CIDADE DO RIO GRANDE /RS 

Camila Dias Lopes
203

 

Gustavo da Silva Freitas
204

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio Politécnico; Reforma; Educação Física;  

 

INTRODUÇÃO 

Ao fazer um apanhado dos marcos e documentos legais preocupados em legislar 

a área da educação nas últimas três décadas em nível nacional e regional, é possível 

detectar que a mesma recebeu atenção constante. Ainda que esse interesse deva ser 

estampado como um elogio justamente pelo entendimento dessa dimensão como um 

direito constitucional do cidadão, por outro, a recorrente proposição de políticas 

públicas pode ressoar numa desestabilização do trabalho docente. 

O presente trabalho consiste em apresentar como ficou a aula de Educação 

Física após a reforma curricular no Ensino Médio que passou a ser Ensino Médio 

Politécnico, ou seja, de que maneira as aulas passaram a funcionar dentro dessa 

mudança. Tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), que tem 

como utilidade nortear o conteúdo que o professor poderá abordar, e não um modelo 

fixo a ser seguida, a reforma foi estruturada desde 1997, mas passou a entrar em vigor 

nos anos 2000 e implementada no ano de 2014 nas escolas Estaduais do Rio Grande do 

Sul. 

 

OBJETIVOS 

O investimento na pesquisa se deu a partir de um interesse particular sobre a 

Educação Física escolar e também para a contribuição acadêmica na área, visto que há 

uma emergência sobre o tema. O trabalho teve como objetivo compreender de que 

maneira a Educação Física vem acontecendo no ensino médio politécnico em uma 

escola estadual do município, investigando qual a compreensão do professor em relação 
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a essa nova reforma, referente à Educação Física, analisando como os professores 

responsáveis pela disciplina agem metodologicamente em suas aulas para colocar sua 

compreensão em curso e identificar as formas avaliativas que estão presentes na 

Educação Física do Ensino Médio Politécnico. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de base qualitativa em que fizemos um Estudo de Caso que 

hápossibilidade de diversificar instrumentos e fontes na pesquisa. Essa metodologia é 

usada quando se trata de responder a problemas ou perguntas que se formatam em 

―comos‖ e/ou ―porquês‖ e que se interessa por acontecimentos contemporâneos dos 

quais obtemos poucas informações sistematizadas (MOLINA, 2004), como é o caso da 

Educação Física diante da Proposta do Governo. 

A escola em que a pesquisa foi realizada é o Instituto Estadual de Educação 

Juvenal Miller. A escolha foi realizada por essa ser a mais antiga da rede estadual 

localizada na cidade do Rio Grande, e uma das maiores do município em termos 

estruturais e número de alunos. Possui Educação Infantil de meio período, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio somando em torno de 1300 alunos regularmente 

matriculados.  

A produção de dados ocorreu durante os meses de maio a setembro de 2016 . 

Para tanto, utilizamos como um dos instrumentos as entrevistas semiestruturadas. Elas 

nos permitiram elaborar questões concretas, mas ao mesmo tempo nos deu a 

possiblidade de explorar outras não pensadas e que surgiram a partir de uma resposta do 

entrevistado. Nesse sentido, houve uma flexibilidade maior durante o diálogo, deixando 

entrevistador e entrevistado à vontade de explorar temas que não foram previamente 

estabelecidos (NEGRINE, 2004). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

De acordo com os professores, o Ensino Médio Politécnico passou a vigorar na 

instituição sem que nenhum tipo de apresentação ou preparação pedagógica fosse feita. 

Em uma das falas é notório que, mesmo ela tendo sido anunciada pelo governo estadual 

em 2011 passando a vigorar em 2012 no primeiro ano, 2013 no segundo ano e 2014 na 

totalidade dos três anos do Ensino Médio, em pleno 2016, ainda há dúvidas por parte 
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desses professores e demais colegas sobre como executá-la.  

 

“ Olha sinceramente até hoje muitos professores não sabem, sabe? Até hoje, 

com toda certeza, até hoje existe dentro de um conselho de classe, existe divergências, o 

que pode e o que não pode. Então apresentar alguma coisa de verdade assim para nós, 

foi algo bem geral [...] Deveria isso lá no início falarem, „olha a gente vai ter que[...]‟, 

mas se perdeu” (RENAN, 2016). 

 

Como mencionado na entrevista, a apresentação da reforma curricular na 

instituição não seguiu maiores formalidades. O que ocorreu foi uma reunião de 

professores com a direção em que lhes foi avisado que a partir daquele momento 

passava a vigorar a proposta, informando principalmente sobre a divisão das áreas. Pela 

rapidez com que a Secretaria da Educação do Governo do RS tratou o assunto, os 

trâmites de implementação não seguiram o que estava previsto no próprio documento. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho se preocupou em entender a importância dessa nova mudança no 

currículo escolar, partindo de um entendimento baseado na voz dos professores 

atuantes, tentando entender como foi acontecendo, de que maneira os mesmo passaram 

a organizar suas práticas e se o objetivo da proposta se concretizou dentro da Instituição 

em questão, sem intenção de julgar, apenas com o intuito de compreender esse marco 

histórico no currículo. 

Podemos concluir então que a Reforma Curricular do Ensino Médio Politécnico, 

ainda que em seu mérito apoiada pelos professores, não satisfez em termos da forma 

como vem acontecendo. Argumentam que a Educação Física foi prejudicada com a 

perda aulas, redução do conteúdo a ser trabalhado, fazendo com que a disciplina acabe 

sendo cada vez mais desvalorizada. Entendendo que a Educação Física é uma disciplina 

que está diretamente ligada ao desenvolvimento do aluno enquanto cidadão e ao estar 

cada vez mais perdendo espaço dentro do ensino médio, que é a última fase da 

escolaridade em que prepara o indivíduo para mercado de trabalho, como ressaltado na 

proposta, tal desvalorização desencadeia uma série de discussões sobre a importância da 

mesma, cabendo aos professores da área discutirem e reivindicarem seu espaço dentro 

do ambiente escolar. 
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Ao analisar a proposta, em termos de promessa, a mesma passava a ideia de que 

se acontecesse a chamada interdisciplinaridade, investimento na pesquisa e avaliação 

emancipatória. Seria a oportunidade de fazer com que diferentes disciplinas 

interagissem em uma mesma área do conhecimento. No entanto, não foram criadas 

condições para tal em termos de oferecimento de uma formação continuada para 

compreensão dos objetivos e funcionamento da proposta, o que refletiu em rasas 

modificações no trabalho docente, sendo a principal delas a necessidade de constituir 

uma prova teórica em conjunto. 

Percebendo os resultados coletados nas entrevistas, espera-se que de certa forma 

possamos olhar com desconfiança para as reformas que volta e meia aparecem no 

cenário brasileiro. Isto porque, em geral, estas não são elaboradas a partir de consultas 

da base, com os professores que possuem grande responsabilidade em dar conta de um 

currículo escolar frente às necessidades da escola. Salientamos que estudamos o caso de 

uma escola específica, não podemos generalizar as impressões obtidas no trabalho, 

entretanto o estudo possibilita uma abertura para um possível estudo buscando 

compreender o caso das outras escolas estaduais do município. 
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FUTSAL FEMININO PELOTENSE: UM ESTUDO A PARTIR DA COPA 

CRUZEIRO DE FUTSAL 

Martina Gonçalves Burch Costa 
205

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Futebol Feminino; Mulheres no Esporte; Copa Cruzeiro . 

 

INTRODUÇÃO  

Vivemos num país onde se respira futebol, desde décadas passadas a influência 

da ―pelota‖ ou bola, é muito grande na nossa cultura. Dia a dia, temos notícias sobre o 

futebol, e mesmo as pessoas que não gostam dele, têm suas vidas influenciadas através 

de notícias e questionamentos sobre esse esporte. Mas, nosso estudo não se restringe a 

apenas pesquisar o futebol em si, e sim, pretende estudar um esporte que para muitos é 

chamado de irmão gêmeo do futebol, ou, um filho caçula, como preferirem. Um esporte 

que busca seu espaço e que deseja ser parecido ou até maior que futebol de campo. 

Estamos falando do Futebol de salão ou Futsal, um esporte muito comum no Brasil e 

em diversos países do mundo, e da onde saíram e continuam saindo diversos jogadores 

profissionais.  

O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior tradição no futsal do Brasil. 

Mais precisamente, na cidade de Pelotas, região sul do Rio Grande do Sul. Nela 

acontecem campeonatos de futsal na modalidade masculina e também na feminina, 

destacando-se a Copa Cruzeiro de Futsal. E leva esse destaque pela peculiaridade de ser 

um campeonato onde as mulheres possam desempenhar suas habilidades como 

protagonistas. 

A Copa Cruzeiro é uma copa de futsal feminino e também masculino, que é 

organizada por Wendel Souza desde 2008, ela já contou com vinte e três edições.  Essa 

competição agrega diversos times da zona sul do Rio Grande do Sul, que se deslocam 

para a cidade de Pelotas para disputar os jogos que são realizados durante um dia inteiro 

na categoria feminina.  

Normalmente, a participação das mulheres no desporto do futsal ficava por conta 

de campeonatos interescolares, ou universitários. O que nos mostra que a competição é 
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um diferencial não só na região, mas no país como um todo. 

 

OBJETIVOS 

- Ampliar os conhecimentos sobre as mulheres no esporte; 

- Conhecer a história da Copa Cruzeiro e sua Importância. 

 

METODOLOGIA 

O primeiro procedimento foi realizar uma entrevista semi-estruturada com o 

Wendel Souza (Idealizador da Copa Cruzeiro), no intuito de conhecermos o que é a 

competição; como se realiza e todas suas peculiaridades. O motivo da escolha do 

entrevistado, é que ele é o organizador da competição. 

O segundo passo do nosso trabalho foi realizar um grupo focal com cinco atletas 

da Copa Cruzeiro. Realizou-se entrevistas com as mesmas, tendo um roteiro pré-

estabelecido. A escolha das atletas se deu pela experiência com a competição, e por 

também terem passado por times de Futebol de Campo, Campeonatos estaduais e outras 

competições na região. 

Preferiu-se adotar nomes fictícios para as atletas, a fim de preservarmos suas 

identidades, para não causar possíveis constrangimentos quanto alguma resposta dita no 

grupo focal.As jogadoras selecionadas para o grupo focal, segundo seus nomes fictícios 

foram:  

Martha, na qual teve uma passagem por um clube de futsal em Pelotas e São 

Lourenço, na qual disputou o campeonato estadual; Marina, que jogou vários anos no 

Esporte Clube Pelotas, equipe que joga futebol de campo na cidade; Giulia, que também 

jogou recentemente futebol de campo no Esporte Clube Pelotas; Laura, que teve uma 

passagem pelo futebol de campo em Rio Grande e Pelotas, mas que joga atualmente, 

futsal e também futebol no chão batido; e Giovana, que sempre disputou os 

campeonatos de futsal de Pelotas e região sul. 

Importante frisar que todas as atletas selecionadas já disputaram a Copa 

Cruzeiro, e continuam disputando até os dias atuais. Portanto, elas possuem experiência 
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para debater o assunto em questão. Também é válido ressaltar que todos os 

entrevistados assinaram um termo de compromisso para a participação do estudo, que 

está presente no Anexo A da pesquisa. 

 

COPA CRUZEIRO 

 A competição é realizada em Pelotas, Rio Grande do Sul. Iniciou-se em 2008, 

com categorias masculinas e femininas. Essa competição era jogada no ginásio do 

Cruzeiro da mesma cidade, por isso deu-se o nome da competição. Hoje, o campeonato 

é realizado noutra localidade. Além disso, a competição já completa vinte e três edições 

disputadas. Este campeonato é formado em sua maior parte com equipes da região sul 

do Rio Grande do Sul, e às vezes, com times de fora da região. Exemplos: Porto Alegre, 

Bagé, Uruguaiana. 

Segundo Wendel (23/10/2016), a ideia de realização do campeonato surgiu 

porque ―[...]eu trabalhava no Mircamp foi a primeira competição que eu organizei e ali, 

quando eu entrei pra organizar, não tinha mais competição feminina, eu tive idéia no 

meu primeiro ano de fazer um futsal feminino também com o futsal masculino[..]‖. 

Porém, esse modelo da competição de ser realizado apenas num dia, e a falta de 

uma premiação, são vistos com críticas por algumas jogadoras do torneio, conforme a 

opinião de Giulia (25/10/2016): ―É um campeonato que não visa à valorização, visa só o 

lucro pessoal.‖ 

Laura (25/10/2016) seguiu o mesmo padrão, entendendo que a competição 

deveria dar um incentivo em premiação pras equipes. ―Acho que realmente poderia ter 

uma ajuda de custo ―[...] nem que seja pro time vencedor ganhar o valor da inscrição.‖ 

(LAURA, 25/08/2016). Hoje, a inscrição de uma equipe feminina custa 225 reais 

segundo dados extraídos da página da Copa Cruzeiro de Futsal no (Facebook). 

 

O PAPEL DA MULHER NO FUTSAL FEMININO 

 O futebol de salão feminino, segundo Santana e Reis (2007, p. 2) ―[...] foi 
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autorizado pela Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA) em 23 de abril 

de 1983‖. O futsal feminino no Brasil tem buscado melhor a profissionalização, além de 

ter campeonatos semelhantes ao masculino como a taça Brasil e campeonato brasileiro 

de seleções. Desde o ano de 2005 tem-se a realização anualmente da liga futsal 

feminina.  

No Brasil, o Futsal pode ser experimentado em quadras que estão presente em 

praças, ruas e condomínios, como também nas aulas de educação física escolar, clubes, 

associações esportivas e escolinhas especializadas da modalidade. (SANTANA, 2001) 

Mesmo a cidade de Pelotas, tendo uma grande representatividade no futsal do 

Rio Grande do Sul, através de suas escolinhas de futsal masculino, é interessante 

notarmos que os seus clubes mais tradicionais da cidade não possuem um departamento 

voltado para o feminino, e quando houve, se desfizeram rapidamente. Hoje, a cidade só 

apresenta um time de futsal feminino que jogue campeonatos estaduais, as outras 

equipes são consideradas equipes amadoras. 

 

MULHER NO COMANDO DO ESPORTE SERÁ POSSÍVEL 

 Essa dúvida que assola o esporte nacional, embora haja um crescimento da 

participação das mulheres em campeonatos, e também a procura de jogos em ginásios 

locais, ainda há muito terreno para desbravar. 

O número de técnicas de futsal, e de outras modalidades ditas como masculinas, 

são baixíssimas. No entanto, Giulia (25/10/2016) cita que essa dificuldade enfrentada 

pelo futebol feminino ou futsal, não é pelo fato de ser mulher ou homem ―[...] a 

dificuldade que os homens também enfrentam quando apóiam o futebol feminino, 

sabe?!‖.  

Esses relatos da nossa entrevistada vão de encontro com dados da Revista W 

ESPN (2016), que analisaram equipes dos esportes olímpicos coletivos que disputaram 

as olimpíadas no Rio de Janeiro, e que em sua maioria eram treinadas por homens.  

O que nos mostra que as oportunidades para as mulheres treinarem, jogarem, ou 

mesmo assumirem uma posição de comando, tornaram-se um obstáculo a ser derrubado. 
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CONCLUSÃO 

Várias questões referentes a esse tema exposto nos chamaram a atenção, mas, 

para concluir, gostaríamos de ressaltar as singularidades que identificamos ao longo 

deste estudo sobre o futsal feminino. Um fator que nos chamou a atenção, é que embora 

todas considerem a Copa Cruzeiro um campeonato que oportuniza várias pessoas de 

disputarem uma competição na região, elas acreditam que o alto custo desmotiva as 

pessoas a continuarem participando, que seria possível a realização de um torneio de 

futsal feminino com premiação para as equipes. 

Somando-se a isso, nas respostas das entrevistadas encontramos a curiosidade de 

que em cidades pequenas, do interior do estado, o futsal feminino seja sub-valorizado, 

como foi presente na fala de Giovana (25/10/2016), quando diz: ―[...] eles organizam e 

colocam os jogos femininos para serem os primeiros do dia, pro citadino é 

desinteressante, sabe?!‖ 

Apesar dessa crescente da melhor aceitação social da mulher, elas ainda são 

vítimas de preconceitos e de barreiras que foram construídas aos longos dos anos. Com 

certeza os quase 40 anos de interdição, onde alguns esportes eram vistos como 

impróprios pra elas são responsáveis diretamente pra que estereótipos na qual a mulher 

não possa fazer determinada atividade fossem construídos. 

Espera-se que em curto prazo, tanto o futsal feminino, como o futebol e tantas 

outras modalidades que carecem de melhor organização no nosso país possam se 

desenvolver e crescer. Que tenhamos mais ―Copas Cruzeiros‖, mais campeonatos de 

futsal feminino, e que as federações, e também confederações fomentem e desenvolvam 

o esporte no país.  
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PRODUÇÕES SOBRE O PARKOUR EM BASES DE DADOS  

Felipe Ferreira Vasconcelos
206

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Parkour; Educação Física; Base de Dados. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Parkour, chamado originalmente de ―parcours‖, que em francês significa 

―percurso‖ ou ―trajeto‖, segundo Marques (2010), surge no fim do século XX e se 

espalha pelo mundo no início do século XXI. A prática se dá a partir de adaptações 

realizadas por David Belle e Sebastian Foucan, que levaram técnicas e movimentos, 

antes usados somente em programas de exercícios do Corpo de Fuzileiros da Marinha 

Francesa, para as ruas de Lisses, Sarcelles e Évry – localizadas no entorno de Paris 

(capital da França). O Parkour é uma prática que tem como objetivo passar por 

obstáculos urbanos e, até mesmo naturais, levando em consideração a fluidez, agilidade 

e naturalidade no deslocamento. Usando somente o próprio corpo para realizar o 

deslocamento, o praticante usa de sua força, elasticidade, impulso, equilíbrio, entre 

outras habilidades, e, como forma de apoio/auxílio em alguns desses movimentos, 

utiliza somente suas mãos. O indivíduo busca, entre as diversas paisagens urbanas ou 

naturais, as melhores possibilidades de deslocamentos alternativos, seja passando sobre 

um determinado obstáculo – pular sobre um muro, bloco, escada, árvore – ou até 

mesmo através de um obstáculo vazado, como, por exemplo, em casos de deslocamento 

por entre barras de ferro. 

A partir do exposto, esse trabalho trata-se de um recorte do meu Projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso, em que os dados aqui expostos foram utilizados como 

justificativa para a pesquisa. O objetivo foi realizar um mapeamento do Parkour
207

 a 

partir de um levantamento realizado em quatro bases de dados distintas, sendo elas a 

Scielo, Nuteses, Periódicos da CAPES e Google Acadêmico. O mapeamento de dados 

trouxe documentos como artigos, dissertações, teses e monografias, relacionadas à 
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prática do Parkour. Para a realização desse trabalho, foi utilizado como palavra-chave 

em cada uma dessas bases o termo ―Parkour‖, sendo que em cada uma, foram 

procurados documentos tanto em português quanto espanhol. A produção de dados foi 

realizada na primeira quinzena do mês de outubro de 2016. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Na base da Scielo foram encontrados quatro artigos em português e um em 

espanhol. No Portal de Periódicos da CAPES, foi encontrado apenas um novo artigo em 

português e também um em espanhol. No portal da Nuteses, nenhum resultado foi 

encontrado para a palavra ―Parkour‖. A busca que se mostrou mais efetiva foi o Google 

Acadêmico, tendo como resultado, 18 documentos em português referentes ao Parkour. 

Já, em Espanhol, nenhum resultado foi encontrado. 

Sendo assim, ao todo, utilizando as quatro bases de dados citados acima, 

encontrou-se 23 (vinte e três) documentos em Português e 02 (dois) em Espanhol. 

Também foi possível verificar dois documentos em Espanhol, produzidos em 

Salamanca (Espanha) e Bogotá (Colômbia), além dos dois documentos em Português, 

realizados em duas cidades portuguesas, Porto e Lisboa. Desses documentos, se tratava 

de 20 artigos, 2 dissertações, 2 teses e 1 monografia. 

Além disso, foi possível perceber que poucos destes documentos foram 

realizados por pesquisadores da região Sul do Brasil e nenhum no Rio Grande do Sul. 

Ao fazer uma separação de documentos por Estado onde foram publicados, temos 3 na 

Bahia, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará, 1 na Paraíba, 2 no Paraná, 10 em São Paulo, 2 em 

Santa Catarina e 1 em Sergipe. Além dos documentos de Salamanca, Bogotá, Porto e 

Lisboa. Destaco aqui que nenhum dos documentos encontrados é do estado do Rio 

Grande do Sul. Isso demonstra que a pesquisa sobre o tema é escassa na região Sul do 

país, especialmente no Rio Grande do Sul, tendo somente dois do Paraná e dois de 

Santa Catarina. Também foi separado os documento por ―área de pesquisa‖, sendo 

assim 3 documentos produzidos por pesquisadores da área da Antropologia, 2 da 

Biologia, 3 da área de Linguagens/Marketing, 1 da Psicologia, 2 da Medicina, 4 da 

Sociologia e 10 da Educação Física.  

 

PARKOUR E EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Direcionando o levantamento para a produção na área da Educação Física sobre o 

tema do Parkour,serão expostos os documentos produzidos por pesquisadores da área. 

Foram encontrados dois documentos publicados em 2011: ―Perfil da aptidão física dos 

praticantes de Le Parkour.‖, publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 

que teve como objetivo ―avaliar a aptidão física dos praticantes do Le Parkour na cidade 

de Curitiba-PR.‖ (LEITE, et al, 2011) e ―Primeiros obstáculos no Parkour Escolar.‖, 

que foi um trabalho apresentado no Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

(CONPEFE), que objetivou ―Além de conhecer o Parkour e seus benefícios, temos o 

objetivo de mostrar um modo de introduzi-lo nas aulas de Educação Física escolar.‖ 

(VIEIRA, et al. 2011).  

No ano de 2012 se encontrou o artigo ―Parkour: História e conceitos da 

modalidade‖, publicado na Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte ―O 

objetivo do presente trabalho foi revisar aspectos históricos, além dos conceitos 

fundamentais da modalidade Parkour.‖ (STRAMANDINOLI, et al. 2012) e dois 

trabalhos apresentados no IV CONECE sendo eles, ―Parkour e Freeruning: A tentativa 

de esportivização‖ e ―Oficina sobre Parkour: Uma experiência na disciplina ginástica 

escolar‖, que respectivamente tiveram como objetivos : abordar ―brevemente sobre a 

história do Parkour, o seu processo de expansão, os conceitos, a tentativa de 

esportivização, suas determinações e implicações no cotidiano das práticas corporais.‖ 

(LORDÊLLO, et al. 2012) e ―apresentar elementos introdutórios para o trato do 

conhecimento do Parkour como conteúdo da Cultura Corporal e suas relações com a 

Ginástica.‖ (LORDÊLLO, et al. 2012).  

Em 2013 apenas um documento foi encontrado, ―O Parkour como possibilidade 

para a educação física escolar‖, publicado na Revista Motrivivência, esse ―teve como 

objetivo investigar o esporte radical de aventura Parkour, propondo reflexões sobre a 

inclusão dessa modalidade na Educação Física escolar.‖ (ALVES & CORSINO, 2013). 

Em 2014, mais dois documentos foram encontrados: ―O trato com o 

conhecimento contemporâneo no currículo de licenciatura em Educação Física da 

UFBA: O Parkour e sua contribuição ao debate no eixo dos conteúdos específicos.‖ e 

―O trato com o conteúdo Ginástica nas escolas públicas de Campina Grande: O Parkour 

como elemento articulador‖, o primeiro trata-se de uma dissertação, que teve ―como 

objetivo, avaliar possibilidades do trato pedagógico com o conhecimento do Parkour, 
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enquanto elemento contemporâneo da Cultura Corporal.‖ (LORDÊLLO, 2014)‖, já o 

segundo foi um Trabalho de conclusão de curso,realizado na Universidade Estadual da 

Paraíba pelo curso de Licenciatura Plena em Educação Física, que ―tem por objetivo, 

compreender como o conteúdo ―ginástica‖ vem sendo tratado nas escolas públicas de 

Campina Grande/PB.‖ (BARROS, 2014). 

Por fim, no ano de 2016 foram encontrados dois documentos, totalizando os 10 

encontrados. Esses são: ―Parkour e valores morais: ser forte para ser útil.‖ e ―Parkour 

mensuração do metabolismo energético e morfofisiológico de seus praticantes.‖ 

publicados, respectivamente na Revista Motrivivência e na Revista de Medicina do 

Esporte, o primeiro ―Objetiva apreender os discursos científicos e ―populares‖ 

divulgados sobre o Parkour, priorizando a identificação de valores morais relacionados 

a essa prática corporal.‖ (FERNANDES & GALVÃO, 2016), já o segundo ―Analisar o 

comportamento do metabolismo energético e do sistema cardiorrespiratório durante 

uma sessão de Parkour.‖ (JÚNIOR, et al. 2016)‖. 

 

CONCLUSÃO 

 Após o mapeamento realizado, foi possível ponderar que pouco se produz sobre 

o tema na região Sul do país e como exposto, nenhum trabalho foi encontrado no Rio 

Grande do Sul, demonstrando a pouca discussão – ao menos registrada, que há 

relacionada ao Parkour. A partir desses dados, foi possível perceber que na área da 

Educação Física, somente nos últimos cinco anos que se começou a produzir/pesquisar 

sobre o tema, o que mostra também o recente interesse com a prática.  

 Por fim, se nota nos documentos mapeados referentes a Educação Física, que há 

uma diversidade de pesquisas, algumas com foco na área fisiológica, outras na área 

escolar, algumas levantando questões históricas da prática e assim por diante, o que 

demonstra que o Parkour apresenta diversas possibilidades de discussão referentes a 

ele, e não somente a prática em si. 
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Educação Infantil; Formação de Professores. 

 

INTRODUÇÃO  

Inúmeras são as possibilidades de intervenções pela via corporal quando 

pensamos em Educação Física. Contudo, tratando-se de formação de professores que 

atuarão com um grupo específico, como o da primeira etapa do ensino básico (BRASIL, 

1996), nos gera certa inquietação: como está se dando esse processo? Neste movimento 

de inquietude que deve ser permanente sobre as concepções e percepções corporais no 

microssistema Escola de Educação Infantil, surgem outros questionamentos: como a 

intervenção pela via corporal na formação de professores da Educação Física, que 

atuarão com crianças contribui para a elaboração da proposta pedagógica a ser 

construída com elas na Educação Infantil? Por onde e como partir, será promovendo o 

alto rendimento de técnicas desportivas? Ou brincando de forma direcionada seguindo 

regras e combinados? Deixar brincar livremente sem nenhuma intencionalidade 

pedagógica ou sob orientação? Ou ainda, quem sabe usar de estratégias para conter seus 

corpos inquietos? Que corpos são estes na Educação Infantil? 

Para buscar compreender esses e outros questionamentos que surgem ao pensar 

nas crianças da Educação Infantil, trazemos a trajetória histórica de como elas foram 

sendo percebidas ao longo do tempo. Na antiguidade, explica Áries (2014) elas eram 

inventadas ou moldadas pela sociedade e atendiam um apelo religioso, sendo 

representadas em obras de arte como: anjos fortes e musculosos. Na Idade Média as 

crianças foram consideradas mini-adultos, participando e interagindo como tais 

(ÁRIES, 2014). Portanto, a criança sempre existiu, mas a infância é uma invenção da 
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modernidade (SARMENTO, 2002), esta que surge a partir da Revolução Industrial. 

Atualmente, na pós-modernidade elas têm ―voz e vez‖, ou melhor, sempre tiveram voz, 

mas não eram percebidas e escutadas. Hoje reflete-se e questiona-se sobre sua posição 

na sociedade, no sentido de serem vistas como produtoras de cultura, passam a ser, uma 

categoria social (SARMENTO, 2002) . 

Se considerarmos o fator tempo da Abordagem Bioecológica 

(BRONFENBRENNER, 2011) constatamos que a história não é linear, nem 

fragmentada como antes e depois. Estas diferentes concepções fazem parte da nossa 

constituição de seres humanos e embora o processo histórico de reconhecimento da 

criança como ator social seja muito importante no momento atual, ainda precisamos 

pensar e qualificar as formações de professores que ministram as atividades de 

Educação Física com os atores sociais da Educação Infantil.   

A Educação Física desde o século XIX volta seu olhar para a Educação Infantil, 

na época por meio da Ginástica que visava ―domar‖ os corpos das crianças. A partir do 

século XX o desenvolvimento cognitivo é o foco. Já na década de 1930 a Educação 

Física exerce uma formação higiênica e uma perspectiva de recreação. A década de 

1970 foi marcada pela concepção de uma formação integral e encontra na 

psicomotricidade sua fundamentação (OLIVEIRA, 2005). Sendo assim, o objetivo do 

artigo foi refletir sobre as possibilidades e potencialidade de uma nova estratégia 

pedagógica de intervenção que pode contribuir na formação de professores da Educação 

Infantil da rede municipal de ensino.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho de cunho qualitativo traz excertos de uma experiência com doze 

professoras, que atuam em uma escola de Educação Infantil da rede municipal de ensino 

do município de Rio Grande/RS. A escola atende bebês de 0 até crianças de 6 anos. 

Foram 6 encontros com duração de aproximadamente 2 horas cada. A tônica foram as 

vivências corporais para a exploração de sentimentos, concepções, saberes e percepções 

individuais e também no coletivo ao relacionar com sua formação e atuação junto as 

crianças, por meio da estratégia pedagógica de intervenção: Psicomotricidade 

Relacional (NEGRINE, 1995). 
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As doze professoras participantes têm formação em Pedagogia Licenciatura e 

apenas uma delas além da graduação em Pedagogia também é formada em Educação 

Física Licenciatura. Para pensar e estruturar a formação das professoras se fez 

necessário, além do embasamento teórico, aliar uma pesquisa de práticas corporais nas 

quais as participantes vivenciaram diversas dinâmicas e estratégias que estimularam o 

movimento, o lúdico, a cooperação, o brincar, a agressividade, o contato e tantos outros 

sentimentos e percepções que emergiram durante os encontros.   

Esses aspectos foram e são fundamentais na Educação Infantil e precisam ser 

explorados pela criança sob a orientação e acompanhamento do professor com um olhar 

atento e cuidadoso. É o que denominamos de trajetória lúdica ou movimento do brincar. 

Olhar, observar e analisar o que a criança faz com determinado objeto, colega, professor 

e as relações que elas estabelecem, assim como os movimentos que executam. Enfim, 

apostamos em uma análise Bioecológica (BRONFENBRENNER, 2011), que parte do 

pressuposto de que a criança é um ser biopsicossocial.  

A estratégia segue um rigor metodológico que é estruturado em a) rito de 

entrada: momento inicial, no qual todos os participantes sentavam em círculo e o 

professor- mediador da atividade esclarecia a temática do encontro, o material, o espaço 

e o tempo disponível; b) atividade propriamente dita: momento em que os participantes 

criavam, inventam, compartilhavam objetos, brincadeiras tendo como tônica o 

movimento corporal; c) sensibilização: volta a calma por meio de uma massagem 

e/oureflexão sobre as atividades desenvolvidas; d) registro: os participantes registram as 

emoções mais significativas vivenciadas em um memorial descritivo; e) rito de saída: 

momento em que todos os participantes sentaram em círculo e expressaram seus 

sentimentos e percepções, sem entrar em julgamento de mérito sobre as tarefas 

propostas. Para finalizar o encontro articulavam-se as vivências com uma leitura de 

texto teórico e científico.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

As vivências tiveram como objetivo promover sensações e relações tanto intra 

como inter-relacionais diversificados, todos relacionados ao ambiente escolar na 

Educação Infantil: os rótulos e pré-conceitos, a confiança, a relação professor/criança, a 
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criatividade, a agressividade que se desdobraram em várias outras temáticas corporais. 

A teoria Bioecológica (BRONFENBRENNER, 2011) foi o nosso alicerce, pois nos deu 

suporte para compreender o desenvolvimento humano e estabelecer as relações com o 

ambiente escolar e com os demais contextos que compõem o mapa ecológico da criança 

e que influenciam na sua constituição, enquanto ser humano em desenvolvimento.  

Os comportamentos, as posturas, os gestos, as expressões orais, corporais e os 

símbolos, conforme Bronfenbrenner (2011) são representações de uma determinada 

cultura a qual é influenciada pelo macrossistema. Portanto, queremos evidenciar que o 

âmbito escolar da Educação Infantil é permeado por influências do microssistema 

escola e dos atores que nele atuam, mas também dos outros contextos: meso (que refere-

se a família, vizinhos, etc); exossistema (políticas públicas, trabalho dos pais, etc.) e 

macrossistema ( valores, ideologias, meios de comunicação, etc.) estes dois últimos são 

contextos nos quais a pessoa (a criança ou o professor) não participa ativamente, mas é 

influenciado por ele (BRONFENBRENNER, 2011). 

A Educação Física é imprescindível no contexto da Educação Infantil, contudo a 

presença desse profissional especializado ainda não é realidade na maioria das escolas. 

Por outro lado, quando há o professor especialista muitas vezes, este tem carência na 

formação para essa especificidade do corpo como via relacional e de aprendizagens. 

Para tanto, as formações se preocuparam em levar conhecimentos sobre corpo, 

movimento, brincar, lúdico e a articulação destes aspectos o que é emergente e urgente 

para potencializar o processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil. Assim, a 

formação privilegiou a participação ativa dos professores, que puderam experimentar as 

diversas e múltiplas sensações que as atividades suscitaram e facilitaram para a 

compreensão das percepções e dos comportamentos das crianças, quando expostas as 

vivências.  

Os relatos sobre as percepções individuais e coletivas feitas pelas professoras 

participantes evidenciaram a potência ao vivenciar minimamente as sensações 

percebidas pelas crianças, o que qualificou e influenciou as estratégias. Fato que 

coaduna com o estudo de Sayão (2002) ao esclarecer que as crianças têm uma energia 

corporal que proporciona o contato consigo, com os objetos, e símbolos presentes no 

microssistema e que as leva a experimentar sensações novas, mexer, pular, correr, etc.  
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Ações estas que cansam os adultos próximos, os quais procuram pará-las. Por isso, é tão 

importante ―que os adultos se conheçam não só por intermédio daquilo que seus corpos 

espelham exteriormente, mas igualmente por intermédio daquilo que seus corpos 

espelham interiormente. (...) as possibilidades de nossos corpos: seus gestos, 

movimentos, expressões‖ (SAYÃO, 2002 p.61-62).  

A resistência ao brincar e ao movimento bem como o ―não saber o que fazer‖ 

sensações que imperavam, na atividade propriamente dita, nos primeiros encontros 

foram dando espaço para a criatividade, a cooperação, o diálogo, o ―olho no olho‖ e a 

criação coletiva com/entre os participantes. Situações semelhantes acontecem também 

com as crianças, pois todos seres humanos precisam de um tempo para (re)conhecer o 

outro, os objetivos e aprender a (re)construir-se no coletivo.  

As reflexões e articulações teóricas e práticas com o grupo, através do rito de 

saída destacavam a repercussão positiva na constituição do ser professor, mencionando 

o fato de poderem vivenciar o brincar, o lúdico e as vivências que tiveram como tônica 

a via corporal. Pois, estas desencadeavam sensações tanto de valências positivas como 

negativas, contudo necessárias para promover as reflexões sobre a sua prática e 

condutas por eles – os professores – tomadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos diante de uma estratégia relacional potente de intervenção e formação, 

o que foi percebido a partir da referida pesquisa experiencial com as professoras da 

Educação Infantil. O que colabora para a potencialização da motivação ao pensar a 

formação com e não para os professores da Educação Infantil.  

Concluímos que, a formação coletiva, sensível e corporal foi e é potente pela via 

de reflexões acerca da práxis. Fato que permite ao professor sair da zona de conforto ao 

estar em movimento, e em atuação no microssistema escola de Educação Infantil.    
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GESTÃO DE RISCOS EM ESPORTES E ATIVIDADES AO AR LIVRE: 

PERCEPÇÕES DA EQUIPE DE TRABALHO DO PST/NAVEGAR UFRGS 

Rodrigo Cavasini
211

 

Ana Paula Lima Teixeira
212

 

Ricardo Demétrio de Souza Petersen
213 

 

PALAVRAS-CHAVE: esportes na natureza; segurança; ética em esportes e atividades 

ao ar livre 

 

INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas tem se observado a expansão de iniciativas voltadas 

à canoagem, surfe, skate, vela, trekking e outros esportes e atividades ao ar livre. 

Projetos de esportes e atividades ao ar livre com diversas finalidades são encontrados 

em países dos cinco continentes. Em relação às propostas que buscam promover a 

inclusão social por meio de esportes e atividades ao ar livre o Projeto PST/Navegar é 

um dos exemplos realizados no Brasil. Esse projeto buscou a democratização do acesso 

a esportes e atividades ao ar livre para adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social e esteve presente em mais de 40 municípios (CAVASINI, 2016). 

Entre 2003 e 2014 o Projeto PST/Navegar foi realizado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

O Projeto PST/Navegar UFRGS atendeu aproximadamente 2500 adolescentes e contou 

com a participação de mais de 150 professores e estudantes de graduação e pós-

graduação em Educação Física (PETERSEN et al., 2014).  

A utilização de esportes e atividades ao ar livre em propostas de inclusão social 

desperta o interesse dos participantes, permite que benefícios pessoais, sociais e 

ambientais sejam obtidos, ao mesmo tempo em que, pode expor os participantes a 

diversos riscos.  No Projeto PST/Navegar UFRGS a realização de atividades 

envolvendo canoagem, vela, remo, desafio com cordas, slackline, entre outros esportes e 

atividades ao ar livre permitiu o desenvolvimento de aspectos pessoais, sociais, 
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econômicos e ambientais (CAVASINI, 2008), enquanto estavam presentes riscos reais, 

como o de afogamento em práticas de canoagem, e riscos subjetivos, em que figura o 

medo de altura em atividades de desafio com cordas. 

Os riscos são características marcantes dos esportes e atividades ao ar livre, mas 

não devem impedir a realização dessas práticas. De fato os riscos podem se relacionar 

com aspectos motivacionais, ao mesmo tempo em que tornam necessário o emprego de 

propostas estruturadas de gestão.   

A gestão de riscos integra as iniciativas desenvolvidas por instituições de 

referência na área de esportes e atividades ao ar livre (CAVASINI; BREYER; 

PETERSEN, 2016). Para Dikson e Gray (2012) a gestão de riscos busca o tratamento 

dos riscos que podem afetar a capacidade de atingir objetivos estabelecidos e pode ser 

compreendida como: ―a aplicação sistemática de políticas de gestão, normas e 

procedimentos para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos‖ 

(ATTARIAN, 2012, pág. 4).  

Entre os componentes de sucesso da gestão de riscos em esportes e atividades ao 

ar livre pode ser destacado o papel exercido por professores com expertise nessa área. 

Eles possuem condições diferenciadas para elaborar, aplicar e avaliar propostas 

eficientes de gestão (CAVASINI; BREYER; PETERSEN, 2016). A maior compreensão 

das percepções dos professores que atuaram no Projeto PST/Navegar UFRGS sobre a 

gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre pode contribuir para a ampliação do 

conhecimento sobre o tema e o aprimoramento das propostas de gestão. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho objetiva investigar as percepções sobre a gestão de riscos em 

esportes e atividades ao ar livre de professores que integraram a equipe de trabalho do 

PST/Navegar UFRGS.  

 

METODOLOGIA 

Este é um estudo qualitativo em que foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas no segundo semestre de 2013. Doze professores Educação Física 

participaram do estudo. Os colaboradores possuíam expertise em esportes e atividades 

ao ar livre e integraram a equipe de trabalho do Projeto PST/Navegar UFRGS por um 
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período superior a seis meses.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

As informações obtidas através das entrevistas foram comparadas e 

sistematizadas, permitindo a elaboração de três categorias de análise: riscos em esportes 

e atividades ao ar livre; gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre; e relatos de 

desenvolvimento de propostas de gestão de riscos. 

A primeira categoria de análise tratou dos riscos em esportes e atividades ao ar 

livre. Os doze entrevistados afirmaram que os riscos são indissociáveis da prática de 

esportes e atividades ao ar livre. Sete professores declararam que os riscos podem 

despertar o interesse dos participantes. Para Dikson e Gray (2012) os riscos não devem 

ser compreendidos unicamente como elementos negativos, pois como afirma Attarian 

(2012) eles são essenciais para a realização de qualquer esporte e atividade ao ar livre.  

Os doze entrevistados enfatizaram que os riscos não são impeditivos à prática de 

esportes e atividades ao ar livre, entretanto geram a necessidade da utilização de 

propostas eficientes de gestão. Conforme Attarian (2012) os esforços dos profissionais 

envolvidos na promoção de esportes e atividades ao ar livre devem buscar um equilíbrio 

entre os riscos reais e subjetivos. Para tanto o autor defende a utilização de propostas de 

gestão adequadas às diferentes realidades.  

A segunda categoria de análise abordou a gestão de riscos em esportes e 

atividades ao ar livre. Os doze colaboradores enfatizaram o papel da gestão de riscos 

para qualquer iniciativa de esportes e atividades ao ar livre, bem como a relevância dos 

processos de capacitação de recursos humanos. De acordo com Cavasini, Breyer e 

Petersen (2016) a gestão de riscos deve ser priorizada em detrimento da 

intencionalidade de promover aulas supostamente seguras.  Para Attariam (2012) os 

acidentes em esportes e atividades ao ar livre se relacionam com diversos fatores 

pessoais, como competências reduzidas e decisões e escolhas inadequadas, os quais 

podem ser focados em cursos de formação.  

Dez colaboradores relataram que as propostas de gestão de riscos realizadas em 

passos são formas efetivas para o tratamento dos riscos, por facilitarem o 

desenvolvimento de abordagens estruturadas. Conforme enfatizam Kosseff e Leider 

(2015) existem diversas propostas de gestão de riscos em esportes e atividades ao ar 
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livre, contudo, as propostas realizadas em passos tornam possível o aprimoramento dos 

processos de gestão. 

A terceira categoria tratou dos relatos de desenvolvimento de propostas de 

gestão de riscos. Os doze colaboradores indicaram que a proposta desenvolvida no 

Projeto PST/Navegar UFRGS atendeu seus objetivos, como a não ocorrência de 

acidentes ou incidentes graves, pelas seguintes razões: utilização obras de referência e 

de modelos de gestão de riscos consagrados; adequação às características e demandas 

locais; envolvimento da equipe de trabalho nas etapas de elaboração, de implementação 

e de avaliação; emprego de abordagem avaliativa abrangente que contou com a 

contribuição de especialistas externos à equipe de trabalho. Para Dikson e Gray (2012) o 

êxito em propostas de gestão de riscos depende de diversos fatores, como a participação 

de todos os envolvidos e a contribuição de agentes externos em atividades de 

consultoria e de avaliação. 

Além disso, sete colaboradores relataram o desenvolvimento de propostas de 

gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre em iniciativas externas ao Projeto 

PST/Navegar UFRGS, como as realizadas em escolas, clubes esportivos e centros de 

atividades ao ar livre. Os aspectos mais recorrentes nessas experiências foram o 

interesse das instituições em promover atividades seguras, paralelamente à inexistência 

de propostas estruturadas de gestão e ao reduzido conhecimento de outros profissionais 

sobre o tema. Uma situação que aponta para a necessidade da ampliação das discussões 

sobre o tema no Brasil, pois como afirma Attarian (2012) qualquer instituição 

promotora de esportes e atividades ao ar livre deve possuir proposta específica para a 

gestão de riscos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vários aspectos relacionados aos esportes e atividades ao ar livre são relevantes 

e merecem a atenção, em especial, dos envolvidos em iniciativas de promoção da 

inclusão social para adolescentes. A presença de riscos na prática de canoagem, vela, 

surfe, skate, slackline ou outros esportes e atividades ao ar livre é um aspecto que gera a 

demanda por esforços estruturados, superando a simples intencionalidade de promover 

práticas seguras.  

As percepções dos integrantes da equipe do PST/Navegar UFRGS sobre a 
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gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre foram organizadas em três 

categorias de análise: a primeira categoria abordou os riscos em esportes e atividades ao 

ar livre; a segunda categoria focou na gestão de riscos em esportes e atividades ao ar 

livre; a terceira categoria tratou dos relatos de desenvolvimento de propostas de gestão 

de riscos. 

Cabe salientar que os dados desse estudo foram levados em consideração para o 

aprimoramento da proposta de gestão de riscos utilizada no Projeto PST/Navegar 

UFRGS, bem como para o desenvolvimento de cursos de capacitação do Ministério do 

Esporte e a elaboração de capítulos de livros e outros artigos. 
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ATIVIDADES CORPORAIS DE AVENTURA: PERCEPÇÕES DE 

PRATICANTES 
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214
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215

 

 

PALAVRAS-CHAVE: atividades corporais de aventura; natureza; percepções. 

 

INTRODUÇÃO  

As atividades corporais de aventura junto à natureza são atividades que tem 

grande procura no contexto contemporâneo. Segundo Costa (2000), essas atividades 

tem despertado o interesse das pessoas pelo seu valor simbólico que remete a 

insegurança do mundo moderno. Assim, ao correr risco nas atividades de aventura o 

praticante, ludicamente, retorna ao primitivismo através do risco calculado e do desafio 

dos próprios limites (medo), além de vivenciar momentos junto à natureza que 

possibilita a reflexão das questões ambientais que vivemos. 

Como participamos do projeto de Extensão da UFRGS, intitulado Esportes de 

Aventura no Morro Santana, o qual tem intenção de possibilitar a reflexão junto às 

comunidades circunvizinhas ao Campus do Vale da UFRGS sobre atividades corporais 

de aventura e sobre questões ambientais, percebemos que várias razões levaram as 

pessoas a procurar as atividades corporais de aventura. Por isso, o objetivo desse 

trabalho foi identificar as percepções dos participantes do projeto de Extensão: 

esportes de Aventura no Morro Santana referentes às atividades corporais de aventura 

experienciadas. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o trabalho foi à observação participante, realizada 

pelos pesquisadores (bolsista e professor ministrante da ação). O trabalho de bolsista de 

extensão e pesquisador possibilitou identificar as percepções dos participantes, 

principalmente durante a prática dessas atividades que oportunizam novas concepções, 

as quais, somente são possíveis com as experiências corporais de aventuras.  

Para Marinho (2004, p. 49) as atividades junto à natureza, ―cujas características 
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se diferenciam dos esportes tradicionais, tais como as condições de prática, os objetivos, 

a própria motivação e os meios utilizados para o seu desenvolvimento, além da 

necessidade de inovadores equipamentos tecnológicos‖, possibilitam uma maior 

contextualização e contemporização das atividades físicas.  

As atividades corporais de aventura observadas foram às realizadas pelos 

participantes do projeto de Extensão da UFRGS, intitulado: Esportes de Aventura no 

Morro Santana. Sendo o Morro Santana o local onde se localiza o Campus do Vale da 

UFRGS e, segundo Frizzo, Santos e Henze (2013) é o ponto culminante de Porto 

Alegre, com ampla área preservada e que possui um valor histórico e ambiental porque 

se constitui em um ecossistema natural relevante para a fauna local e migratória. 

 Esse projeto oferece a comunidade escolar e comunidades circunvizinhas 

atividades de rapel, tirolesa, escalada em árvores e slackline que são realizadas em 

árvores e riachos existentes no Morro Santana e no Campus do Vale da UFRGS. Antes 

de realizar essas atividades junto à natureza, os participantes do projeto realizam 

treinamento de técnicas de ascensão e descensão na quadra coberta do Colégio de 

Aplicação. Nas caminhadas realizadas no Morro Santana, participam um número 

significativo de estudantes do Colégio de Aplicação juntamente com professores de 

Geografia, Biologia, Química e Educação Física. Durante as caminhadas realizam-se 

reflexões sobre a importância da preservação ambiental dos espaços naturais 

remanescentes na região, além de possibilitar aos estudantes o conhecimento das 

características geográficas e biológicas do local. Os participantes observados foram 

estudantes do Colégio de Aplicação, estudantes de graduação da UFRGS, tanto da 

Educação Física quanto de outros cursos, estudantes da PUCRS e pessoas das 

comunidades circunvizinhas. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Os estudantes do Colégio de Aplicação e as crianças das comunidades procuram 

as atividades corporais de aventura em busca de lazer onde o prazer de aventurar-se é 

que os motivam. As atividades realizadas tem como finalidade a superação de 

obstáculos naturais e emocionais, possibilitando aos participantes superar limites que 

anteriormente não conseguiam. Inúmeras vezes, durante a realização de atividades, 

observou-se o medo de encarar o desafio, principalmente pelos iniciantes. Todavia, ao 
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se sentir seguro por perceberem que aquela atividade não demandaria risco, devido às 

medidas de segurança adotadas, novas sensações surgiram: como a vontade de realizar o 

desafio proposto e a satisfação de vencer o medo. A superação do medo torna-se 

compensadora ao participante que consegue superar seus limites. Observou-se também, 

que ao passar do tempo os participantes pediam níveis de dificuldade e riscos maiores o 

que nos levam a compreender que o risco é um motivador ou prazeroso aos 

participantes.    

Percebeu-se que os conhecimentos das técnicas de escalada em árvore, rapel, 

tirolesa e slackline, constituíam-se em saberes que transcendiam as práticas corporais de 

aventura, sendo significativos para o campo profissional ou diversão fora dali. Todas as 

atividades tinham o participante como protagonista do que ele iria realizar, desde a 

montagem dos equipamentos, sendo sujeito da prática e ampliando a gama de 

informações sobre as atividades corporais de aventura. Inicialmente, o medo pelo 

desconhecido acabava bloqueando as sensações de prazer que poderiam ter. Entretanto, 

com a prática e conhecimento e domínio das técnicas, aquele medo era deixado de lado 

e o proveito da atividade tornou-se mais intenso. Através das atividades realizadas por 

eles, vemos a descontração e a vontade de praticar diversas vezes cada modalidade, 

sempre com muita alegria e diversão. 

Os estudantes de graduação tem procurado o projeto não só para a realização das 

atividades de aventura, mas com o intuito de conhecer as técnicas de rapel e escalada 

que complementam a sua formação acadêmica. Observou-se isso, nos relatos dos 

estudantes de Educação Física, Geologia e Engenharia Florestal que compareceram as 

atividades de aventura. As pessoas das comunidades circunvizinhas que procuram o 

projeto também estavam interessadas nas técnicas o que, segundo eles, contribuíram 

para o trabalho em altura como colocação de acondicionados e pinturas. O que se notou 

também é que às práticas corporais de aventura são pouco disseminadas e, nesse caso, o 

projeto possibilita a aprendizagem de múltiplos conteúdos e práticas de acesso restrito a 

determinados grupos sociais e de difícil acesso as comunidades populares. 

Outra observação é que para muitos participantes as atividades corporais de 

aventura contribuíram para melhora da saúde psicológica, como aumento da autoestima 

e superação da depressão. Além disso, essas atividades contribuíram para 

conscientização sobre a necessidade de preservação ambiental frisando a importância do 
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cuidado das áreas que utilizamos para não haver qualquer prejuízo para o meio 

ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho possibilitou-nos a obtenção de conhecimentos, tanto ambientais, 

no que diz respeito à fauna, flora e espaços naturais, quanto às técnicas das diversas 

modalidades realizadas. Isso tem contribuído significativamente para a reflexão sobre as 

questões ambientais que afetam o cotidiano das pessoas da região metropolitana de 

Porto Alegre-RS. Ademais, as percepções dos praticantes de atividades corporais de 

aventura nos levam a refletir sobre a impotência dessa atividade no contexto 

contemporâneo. Como pode-se observar e pelas falas dos sujeitos envolvidos, a prática 

dessas atividades não tinham caráter de lazer, os participantes buscavam nessas 

atividades algo a mais como: conhecimento de técnicas que contribuiriam para a 

formação profissional, superação de medos, construção de autoestima e melhoria da 

saúde psicológica. Nesse sentido constatou-se que as atividades corporais de aventuras 

possibilitam mudanças perceptivas, cognitivas e psicológicas dos sujeitos que as 

praticam.   
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PROBLEMATIZAÇÕES EM TORNO DA LÓGICA “ECO”: NOS RASTROS 

DO SUSTENTÁVEL SOBRE A LAMA NA BEIRA DA PRAIA DO CASSINO 

Thiago Silva de Souza
216

 

Luiz Carlos Rigo
217

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ecologia; Beira da praia; Políticas de proteção da natureza. 

 

INTRODUÇÃO 

Buscamos aqui levar adiante um exercício de iniciado em outro trabalho 

(SOUZA, HECKTHEUER, RIGO, 2016)
218

. Especificamente, demostramos atenção a 

um ponto lá pouco explorado, qual seja: a visibilidade relevada naquela ocasião ao tema 

dos ―microrganismos‖, os quais emergiram nas argumentações de um ambientalista a 

partir de um periódico local, denominado Jornal Agora. Desconfiando do tom 

polemista
219

, trazemos alguns fragmentos de três reportagens desse periódico como um 

solo para as problematizações que aqui empenhamos. Especificamente, quando coloca 

em jogo os argumentos daqueles que se manifestam frente a lama que se encontrava 

alojada na beira da praia do Cassino. 

Paralelamente, emergia uma série de conexões entre as ações de um grupo 

autodenominado SOS Cassino e algumas conferências que ao longo da história 

pautaram temas ligados a proteção da natureza. O que nos move, portanto, é a 

problematização de algumas ações do SOS Cassino em seus entrecruzamentos com 

políticas voltadas a proteção da natureza a partir de algumas edições do Jornal Agora.   
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279 
 

METODOLOGIA (DOS MICRORGANISMOS ÀS REDES QUE O EMARANHAM: 

AS VISIBILIDADES INFORMACIONAIS NAS FORÇAS EM JOGO) 

Metodologicamente assumimos a noção de rede, na perspectiva que nos fala 

Kastrup (2003): não ―definida por sua forma, por seus limites extremos, mas por suas 

conexões, por seus pontos de convergência e bifurcação. Por isso, a rede deve ser 

entendida com base numa lógica das conexões e não numa lógica das superfícies‖ 

(KASTRUP, 2003, p. 53). 

A primeira conexão para com o termo microrganismo nos levou a uma 

aproximação ao texto da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB, 2000)
220

, 

realizada no interior da ECO 92
221

, onde surgia como um suporte para a significação do 

que foi denominado de ―ecossistemas‖: ―um complexo dinâmico de comunidades 

vegetais, animais e de microrganismos e o seu meio inorgânico que interagem como 

uma unidade funcional‖ (2000, p. 9).  

Tornava-se interessante nessa busca as sub reptícias vezes que o prefixo ―eco‖ 

englobava os termos que caracterizavam não só os microrganismos, mas também o tema 

do evento: ―diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas 

as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte‖ (CONVENÇÃO 

SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 2000, p. 9). 

Essa proliferação do prefixo ―eco‖ tomava nossa atenção, simultaneamente, ao 

momento em que olhavamos aqueles documentos e o que era publicado sobre o caso da 

lama alojada na beira da praia do Cassino. Como, por exemplo, o fragmento em que um 

consenso é anunciado: ―os três pesquisadores concordam que a dragagem é necessária, 

porém creem que os responsáveis pelas dragagens devem escolher formas 

ecosustentáveis e ecológicamente responsáveis para gerir o descarte dos 
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sedimentos‖(JORNAL AGORA, Nº 11.135)
222

. 

Um primeiro ponto problematizador a esse fragmento foi a colocação a uma só 

plano as posições que ocupam aqueles que falam na reportagem. Ou seja, o 

ambientalista da ONG Amigos da Natureza, mas também o Geógrafo representante da 

Câmara Municipal e a Bióloga são colocados numa mesma categorização: a de 

pesquisadores. Quer o jornal garantir maior cientificidade com esse termo? Devemos 

descartar com isso as relações de força que aqueles sujeitos empreendem nas (e a partir 

das) instancias aos quais são representantes (ONG, Câmara municipal)?  

Esses questionamentos instigavam uma curiosidade que nos fazia dedicar 

atenção não só aos posicionamentos editoriais, mas também as próprias manifestações 

do SOS Cassino. Como, por, exemplo, na reportagem publicada seis dias depois no 

momento em que o líder daquele movimento ao tematizar a lama fala da importância de 

um ―estudo independente‖: ―se existe a dúvida, por que continuar agindo dessa forma? 

Isso não pode continuar sendo feito assim. O ecossistema já esta muito prejudicado, nós 

não queremos mais dúvida, queremos respostas‖ (JORNAL AGORA, Nº 11. 140)
223

. 

O que podiamos identificar novamente era uma vontade de cientificidade dentro 

do Jornal Agora, mas agora sob a mirada de um representante do SOS Cassino. Se há 

pontos convergentes entre as ações do SOS Cassino e do Jornal Agora, um deles rodeia 

uma vontade de cientificidade, ora, evocando a posição de pesquisador, ora, evocando a 

realização de ―estudos independentes‖.  

Outro ponto em que converge as ações do Jornal com o SOS Cassino parte de 

uma diminuição de ênfase ao que chamamos vontade de cientificidade e um aumento a 

uma vontade de consenso em torno da ―necessidade‖ das dragagens. Observamos 

indícios disso, quando em outro momento o líder do SOS Cassino ressalta que o grupo: 

―não é contra as dragagens realizadas pelo Porto. Nós sabemos que elas são necessárias, 

porém, até termos respostas claras, achamos corretos que o descarte desses sedimentos 

sejam realizados em terra‖ (JORNAL AGORA, Nº 11. 140). 
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Esse destaque ao que chamamos de uma vontade de consenso, culmina num acordo 

administrativo entre SOS Cassino e o Superintendência do Porto de Rio Grande 

(SUPRG), junto a outras entidades 
224

. Como, por exemplo podemos ver na reportagem 

publicada nos dias 30 e 31 de maio de 2015, quando trata do protocolamento dos 

documentos e a respectiva entrega a (SUPRG). Neles, solicitações ―visando proteger a 

orla da praia de mais desgastes, seja por problemas de dragagem e/ou da própria lama‖ 

(JORNAL AGORA, Nº 11.157)
225

.  

Entra em jogo assim, outros termos muito próximos das discussões da ECO 92, 

na qual em seu interior sustentou alguns desdobramentos da Convenção sobre a 

diversidade Biológica (2002) que anteriormente ajudava-nos a desdobrar alguns pontos 

relativos aos microrganismos. Para essa conexão, extraímos o seguinte fragmento 

referente a uma nota daquelas entidades: ―o Cassino acolheu a todos nós uma vida 

inteira, com certeza, acolherá as futuras gerações e merece ser acolhido por todos nós, 

riograndinos, pelotenses e demais regiões, neste momento difícil que vem passando‖ 

(JORNAL AGORA, Nº 11.157).  

O que nos empreende atenção, agora, é o termo ―futuras gerações‖, 

especialmente, quando nos debruçamos em outros documentos que compõe a rede 

ligada a eventos transnacionais, especificamente, ao Relatório de Brundtland publicado 

em 1988 no Brasil sob o título Nosso futuro comum. Além das pistas trazidas no próprio 

nome do relatório, nele, o consenso em torno de uma noção torna-se produtivo para o 

contexto que viemos problematizando. Essa noção é a de ―desenvolvimento 

sustentável‖, isto é, aquele que deve atender ―às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem também às suas‖ (NOSSO 

FUTURO COMUM, 1991, p. 9)
226

. 

DISCUSSÃO: NOS RASTROS DA ECOLOGIA NA HISTÓRIA  

A produtividade para o contexto que viemos problematizando circunda a 

vontade de consenso em torno da necessidade das dragagens.  O jornal ao publicar sobre 
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as ações do SOS Cassino a partir das reportagens aqui apresentadas, joga com tema 

mais globais nas edições que enquadram as ações do grupo local. Das relações de força 

colocadas em jogo nesse contexto é a perspectiva (transnacional – macropolítica) do 

Jornal Agora que se destaca, especificamente, quando frente ao ativismo empreendido 

pelo SOS Cassino, possibilita pensarmos em conexões ao que compete uma 

regularidade editorial (que engloba uma série de negociações que culminam num acordo 

que possibilita articularmos com a noção de ―desenvolvimento sustentável‖ . 

O que vemos aflorar junto a essa regularidade de publicações periódicas perpassa a 

própria história da noção de desenvolvimento sustentável quando vemos que 

incorporado as discussões sobre esse tema o que se coloca em jogo são estratégias que 

fazem emergir o consenso (aqui voltado a ―necessidade‖ das dragagens). Isso, 

especificamente, quando Carneiro (2012) problematiza o documento Nosso Futuro 

Comum, nos dizendo que nele:―O impasse entre crescer e conservar o ambiente foi 

solucionado com o consenso em torno do termo desenvolvimento sustentável, o qual se 

funda em três pilares: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

ambiental‖ (p. 10). Mas as conexões não terminam por aí, uma vez que, ao buscar um 

paralelismo em suas edições com as ações do SOS Cassino, o Jornal mostra-se um canal 

aberto para com a produção de ―um fluxo que conecte a produção de verdade sobre o 

meio ambiente‖ (CARNEIRO, 2012, p. 14). Ou não é a produção da verdade que o 

jornal busca com o que diagnosticamos como uma vontade de cientificidade?  

Ir adiante frente a esse diagnóstico torna pertinente pensar o ―eco‖ que, em um 

jogo de palavras, ―ecoa‖ também da seção anterior. O ―eco‖ que antecede ―sistemas‖, a 

―lógica‖ e o ―sustentável‖ (ligada as dragagens). Esse ―eco‖ corresponde a ―ecologia‖, 

isto é, ―um ramo da ciência biológica em que as espécies e seus organismos deixaram de 

ser o alvo central das pesquisas, investiga-se o que ocorre entre as espécies através das 

trocas energéticas da cadeia alimentar presente nos diversos ecossistemas‖ 

(CARNEIRO, p. 8, 2012).  

A urgência dessa ciência é historicamente localizada por Carneiro (2012) através 

de um redimensionamento instaurado pela explosão da bomba de hidrogênio em 
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1945
227

. Frente a esse redimensionamento, um olhar mais calculado passa a legitimar os 

movimentos ambientalistas antes difusos e com pautas pontuais
228

. E, assim, na ―metade 

do século XX, a ecologia passou a ser evocada e divulgada na opinião pública como 

uma força e uma verdade capaz de restringir o uso da ciência moderna baseada no poder 

sobre a natureza‖ (WORSTER apud CARNEIRO, p. 8, 2012).  

 

CONCLUSÃO: DO PODER ―SOBRE‖ A NATUREZA AO PODER ―COM‖ A 

NATUREZA  

Frente a problematização de algumas ações do SOS Cassino em seus 

entrecruzamentos com políticas voltadas a proteção da natureza a partir de algumas 

edições do Jornal Agora, destacamos nessa conclusão preliminar a série de conexões 

desdobradas nas políticas transnacionais que fazem emergir um olhar restritivo, qual 

seja, o uso da ciência moderna baseada no poder ―sobre‖ a natureza, quando delimitada 

pelos saberes ecológicos. 

 No sul do Rio Grande do Sul podemos perceber pistas muito pontuais dessa 

restrição no encontro com uma vontade de cientificidade (ecológica) dos saberes que se 

manifestam em torno da lama, evocadas nas pautas do SOS Cassino e divulgadas pelo 

Jornal Agora. Se o quando se restringe pode ser conectado ao se falar exclusivamente a 

partir de estudos (logia) de uma ciência ou outra ciência ―eco‖, pensamos na 

possibilidade de pensar as ―práticas‖ a que são atreladas os prefixos que antecedem 

esses estudos. Dizemos isso forçosamente apontando para uma exploração que nos 

instiga paralelamente a esse trabalho, explorar o ―eco‖ a partir da relação ―com‖ o surfe 

ou mais especificamente como viemos fazendo, junto aos ―surfistas em rede‖
229

muito 
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Problematizando publicações lá efetivadas pensarmos uma perspectiva mais relacional 

(micropolítica) ao que tange as ações de defesa de praias. Um primeiro investimento desse 

trabalho foi apresentado no Simpósio Nacional de Educação Física (ESEF/UFPEL) com o título 
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mais na perspectiva de uma micropolítica. 
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MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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PALAVRAS-CHAVE: Motivação; Educação Física; Revisão 

 

INTRODUÇÃO  

Quando uma pessoa inicia um programa de atividade física ou uma modalidade 

esportiva, seja esta iniciativa causada por necessidade ou por convicção, a maior 

dificuldade que se encontra é na aderência desta atividade à longo prazo. Juntamente a 

isto, é reconhecido que os efeitos benéficos de qualquer atividade para à saúde, 

dependem extensivamente da adoção por um longo período de estilo de vida ativo. 

A palavra motivação exerce um grande efeito sobre as pessoas principalmente 

quando refere-se a prática de atividades físicas em geral. Muitas vezes a motivação pode 

ser responsável por inúmeras razões pelas quais o indivíduo decidirá realizar alguma 

atividade física ou não. 

 

OBJETIVO  

O presente trabalho teve como objetivo debater sobre um tema que emerge nos 

dias atuais a questão da motivação na Educação Física e suas manifestações no atual 

cenário em que estamos inseridos. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho consiste de uma revisão de literatura de artigos científicos, livros e 
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periódicos sobre o tema motivação na Educação Física e suas possíveis consequências 

no desenvolvimento desta área de estudo. 

 

MOTIVAÇÃO 

A motivação é entendida, segundo Huertas (2001), como um processo 

psicológico, ou seja, ela é proporcionada por meio dos componentes afetivos e 

emocionais. No entanto, as pessoas possuem diferentes tipos de motivação para um 

determinado assunto. 

De acordo com os estudos de Fita (1999) ―a motivação é um conjunto de 

variáveis que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido para poder 

alcançar um objetivo‖ (p. 77). Assim, a motivação consiste em determinadas ações que 

levam as pessoas a alcançar seus objetivos. 

As causas às quais os alunos atribuem seus êxitos ou fracassos 

podem ser classificadas seguindo diferentes critérios: causas 

internas ou externas, segundo as causas se encontrem no interior do 

sujeito ou fora dele; estáveis ou instáveis, segundo respondam a 

algo permanente ou mutável e, por último, controláveis ou 

incontroláveis, segundo seja possível ou não intervir nelas (FITA, 

1999, p. 81). 

Huertas (2001), salienta que existem dois tipos de motivação: motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca. 

A motivação intrínseca está relacionada ao interesse da própria atividade, que 

tem um fim em si mesma e não como um meio para outras metas. Pode ser considerada 

como um sistema motivacional independente dos demais, que suporta um tipo concreto 

de antecipação de metas e um conjunto de crenças e atitudes. Para Huertas (2001), 

quando uma ação se encontra regulada intrinsecamente, esta se fundamenta 

principalmente em três características: autodeterminação; competência e satisfação em 

fazer algo próprio e familiar. Segundo Fita (1999), ―a própria matéria de estudo desperta 

no indivíduo uma atração que o impulsiona a se aprofundar nela e a vencer os 

obstáculos que possam ir se apresentando ao longo do processo de aprendizagem‖ (p. 

78). 
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A motivação extrínseca está relacionada às rotinas que vamos aprendendo ao 

longo de nossas vidas. Segundo Huertas (2001), quando a finalidade da ação, a meta, e 

o propósito têm haver com uma contingência externa, com uma promessa de um 

benefício tangível e exterior, se fala de motivação extrínseca. Pode-se dizer que a 

motivação extrínseca é aquela que vem de fora, e está associada à matéria, à 

remuneração, ao ter. 

No processo ensino-aprendizagem, a motivação deve estar presente em todos os 

momentos. Quanto a isso, Fita (1999) explica que muitas vezes dizemos que para o 

aluno ter motivação em aula é importante ter um bom professor. Ouve-se dizer também, 

que um bom professor é aquele que sabe motivar seu aluno. De acordo com esse 

posicionamento, Huertas (2001) salienta que toda motivação deve estar relacionada a 

metas e objetivos, portanto, um bom professor possui metas de ensino, o que tornará o 

aluno motivado a aprender. 

O papel do professor, segundo Huertas (2001), não é o de influenciar o aluno 

quanto às suas habilidades, conhecimentos e atitudes, mas o de facilitar a construção por 

parte deles do processo de formação. Frente a essa ideia, o professor influenciará o 

aluno no desenvolvimento da motivação da aprendizagem. Para o autor, quanto mais 

consciente for o professor com relação a motivação, melhor será a aprendizagem de seu 

aluno.―La motivación en la escuela depende más del tipo de metas que com regularidad 

se plantee un alumno que del tipo de atribuciones que haga‖ (HUERTAS, 2001, p. 256). 

Da mesma forma que as necessidades biológicas são inerentes ao indivíduo, a 

motivação intrínseca também o é. Segundo Forties e cols., 1995 (apud Gouvêa, 1997), 

ela é caracterizada como um exercício para si mesmo, realizado apenas pela satisfação 

de praticar e executar, sem nenhum outro interesse. É inerente ao objeto e à matéria a 

ser aprendida, não dependendo de elementos externos. 

 

MOTIVAÇÃO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Um dos principais fatores que interferem no comportamento de uma pessoa é, 

indubitavelmente, a motivação, que influi, com muita propriedade, em todos os tipos de 
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comportamentos, permitindo um maior envolvimento ou uma simples participação em 

atividades que se relacionem com: aprendizagem, desempenho e atenção. 

No tocante à Educação Física, a situação parece semelhante, pois pode-se dizer 

que depende muito das aspirações dos alunos para que um determinado elemento 

motivacional tenha uma função positiva, ou seja, um aluno pode se sentir mais 

motivado ao praticar basquetebol, e outro pode sentir o mesmo com relação ao voleibol. 

Para MAGGIL (1984) a motivação é importante para a compreensão da 

aprendizagem e do desempenho de habilidades motoras, pois tem um papel importante 

na iniciação, manutenção e intensidade do comportamento. Sem a presença da 

motivação, os alunos em aulas de Educação Física, não exercerão as atividades ou 

então, farão mal o que for proposto. 

O professor de Educação Física deseja "motivar" seus alunos para o esporte, e 

quando leva isto a sério, procura direcionar seus alunos para a prática de maneira que 

venham a praticá-la também fora das aulas obrigatórias. Também é preciso considerar 

que entre os objetivos relevantes do ensino moderno desta disciplina, está o preceito da 

Educação Física Permanente, isto é, como promoção e motivação da prática dos 

esportes para o resto da vida. É função do professor de Educação Física, quando deseja 

motivar seus alunos para a prática permanente dos esportes, observar os seus objetivos, 

fazer o possível para criar valores de estímulos positivos e atraentes ao maior número de 

participantes ou até para todos os alunos. 

A motivação no esporte depende da estrutura da personalidade do atleta, 

sobretudo de como e em que medida se convertem algumas necessidades esportivas 

relevantes em alguma característica da estrutura deste indivíduo. O desenvolvimento 

intelectual é um forte aliado do desportista que busca o sucesso; nesta dimensão a visão 

da necessidade e utilidade da prática esportiva, relacionando o envolvimento do 

treinamento físico com questões de ordem geral, as funções socializadoras, as funções 

compensadoras no esporte. Considerando que o reforço intelectual da motivação no 

esporte requer um determinado nível intelectual, é compreensível que este esforço 

possua uma maior importância entre pesquisadores da Psicologia do Esporte do que 

propriamente entre os esportistas ou dirigentes. 
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MOTIVAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Na opinião de Machado (1997), muitos são os motivos responsáveis pelo bom 

desenvolvimento e desempenho na aquisição e manutenção de habilidades em aulas de 

Educação Física na escola. Existem outras atividades que não precisam necessariamente 

envolver movimento muscular, como, por exemplo, ouvir uma aula teórica. As 

atividades que requerem maior participação, ou seja, com mais movimentos, 

concentram maior número de motivos para aumentar o interesse e o estímulo do 

participante, além de despertar um sentimento de desafio.  

Outros estudos realizados por Betti (1997) demonstram que o meio mais 

utilizado para a difusão do movimento corporal nas escolas de 1º e 2º graus é o esporte. 

Entretanto, o conteúdo esportivo quase sempre está relacionado apenas ao voleibol, ao 

basquetebol e ao futebol. Além disso, do ponto de vista dos alunos parece haver 

realmente uma identificação da disciplina educação física com o esporte, principalmente 

a partir da 5ª série do primeiro grau, embora também gostassem de aprender outros 

conteúdos.  

De qualquer maneira, não é o que frequentemente ocorre. As aulas são na 

maioria das vezes compostas de exercícios, treinamentos e pouca teoria sobre a 

modalidade a ser ensinada, preocupando-se apenas em formar futuros campeões para o 

―consumismo‖ do esporte. Essa é uma abordagem bem vista pelos pais e pela sociedade, 

pois o objetivo é alcançar o sucesso, formar campeões no esporte (MACHADO, 1997).  

No estudo de TRESCA e DE ROSE JR (2000) investigou-se a predominância 

motivacional em aulas de dança na educação física escolar e verificaram que não houve 

uma diferença entre as motivações intrínsecas e extrínsecas.  

Enquanto isto, no estudo com cadeirantes que praticam basquetebol, identificou-

se que os tipos de motivação destes indivíduos existem fatores intrínsecos e extrínsecos. 

Além disto, 50% dos praticantes buscaram neste esporte para desenvolver atividades do 

tipo lazer/recreação (BOAS, BIM e BARIAN, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos principais objetivos da Educação Física deve ser alimentar sentimentos 

de realização e satisfação entre os estudantes, durante o processo ensino aprendizagem. 

Isso depende dos objetivos, em verdade, podemos constatar que cada ação pressupõe 

uma evolução que leva a um fechamento, que pode suscitar novas ações, como em uma 

espiral crescente de desenvolvimento. Acredito que a articulação de processos 

interdependentes e criadores de sentido efetivamente constituem uma proposta 

pedagógica diferenciada em qualidade e em conhecimento. 

A motivação e a criatividade, não são elementos essenciais somente às aulas de 

Educação Física. Eles contribuirão substancialmente, na formação geral dos alunos, 

auxiliando, portanto, no entendimento da importância da cidadania. Esta, por sua vez, 

possibilitará que, posteriormente, aqueles alunos sejam cidadãos mais íntegros, 

colaborando na formação de uma sociedade mais justa. 
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“FANTÁSTICA” FÁBRICA DE PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

(PPPS): PERCEPÇÕES ENQUANTO ACADÊMICOS EM PROCESSO DE 

FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Peterson Furtado Figueira
234

 

Paulo Moisés Gautério Gonçalves
235

 

Luel Cardozo Tavares
236

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação física; projetos políticos pedagógicos; formação. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante da incumbência de construir uma escrita, caracterizada em formato de 

artigo, na disciplina de Pedagogias da Educação Física III, do curso de Educação Física 

Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande, eis que nos dispomos a escrever 

sobre a obrigatoriedade de produzir projetos políticos pedagógicos nas instituições 

escolares.  

 Optamos por produzir a escrita como um ensaio inacabado. Desenvolver um 

texto em ―formato‖ de ensaio necessita que o escritor busque, mesmo que de maneira 

singela, se aproximar de algum estudioso que reflita sobre o assunto, para que 

minimante possa ―tecer os fios‖ de um ensaio. Dessa forma, evocamos como referência 

a essa maneira de produzir escritas, as reflexões do professor Jorge Larrosa, acerca da 

produção de ensaios. Segundo Jorge (2004):  

Poder-se-ia dizer, talvez, que o ensaio é o modo experimental do 

pensamento, o modo experimental de uma escrita que ainda pretende 

ser uma escrita pensante, pensativa, que ainda se produz como uma 

escrita que dá o que pensar; e o modo experimental, por último, da 

vida, de uma forma de vida que não renuncia a uma constante reflexão 

sobre si mesma, a uma permanente metamorfose. (LARROSA, 2004, 

p. 7). 

Nesse sentido, nos aventuraremos em uma problematização constante do que 

hoje se constitui como Projeto Político Pedagógico (PPPs). Ensaiando o próprio 
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pensamento, objetivamos produzir esse texto colocando em dúvida as justificativas que 

reafirmam a importância de construir PPPs nas instituições escolares. 

Como parte fundamental do tema estruturador do presente trabalho, assim como 

elemento de uma proposta nacional, onde a escola é incentivada a produzir sua 

―identidade,‖ faz-se necessário esmiuçarmos e definirmos o Projeto Político Pedagógico 

que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 9.394/96) inciso I do artigo 13. 

Compreendemos que a definição de da Silva (2003) sobre o que é um PPP, seja um bom 

exemplo do que se propõem tais documentos: 

É um documento teórico-prático que pressupõe relações de 

interdependência e reciprocidade entre os dois polos, elaborado 

coletivamente pelos sujeitos da escola e que aglutina os fundamentos 

políticos filosóficos em que a comunidade acredita e os quais acredita 

praticar; que define os valores humanitários, princípios e 

comportamentos que a espécie humana concebe como adequados para 

a convivência humana; que sinaliza os indicadores de uma boa 

formação e qualifica as funções sociais e históricas que são de 

responsabilidade da escola (SILVA, 2003, p. 296). 

Dentro dos PPPs ainda existem diversos elementos que, o configuram e 

caracterizam de uma forma e não de outra. Ainda expondo o que da Silva (2003) 

entende por tais projetos: 

[...] instrumento que organiza e sistematiza o trabalho educativo 

compreendendo o pensar e o fazer da escola por meio de ações que 

combinem a reflexão e as ações executadas do fazer pedagógico. A 

construção coletiva deve considerar a história da comunidade escolar, 

afirma os fundamentos políticos e filosóficos e os valores, assegurar 

uma boa formação e processos constantes de vivências democráticas, 

a capacidade de mediar dos conflitos existentes nas relações 

interpessoais, primar pela capacidade inventiva e criativa de todos, 

conduzir com presteza processos de avaliação processual e revitalizar 

a gestão democrática com efetiva participação de todos os membros 

da escola e da comunidade onde a escola está geograficamente situada 

(SILVA, 2003, p. 296-297). 

 Podemos observar muitos pontos chave para nossa reflexão acerca do tema, 

como: construção coletiva, vivências democráticas e participação de todos são bons 

exemplos dos pilares da construção de um projeto político. No entanto, a realidade 

dentro do ambiente escolar caracteriza-se como vem sendo pensada nos PPPs? As 

decisões dos PPPs passam realmente entre alunos e comunidade? Tais decisões 

realmente são democráticas? 
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―FANTÁSTICA‖ FÁBRICA DE PPPs 

 Neste momento, refletimos o porquê da utilização do adjetivo ―fantástica‖, pois 

sua incumbência nos remonta a crer na suposição que os PPPs realmente modulam e 

alinham alguma comunidade escolar. Assim como, cumpre tudo aquilo que se propõe, 

enquanto documento elaborado teoricamente por todos os indivíduos que de uma forma 

ou de outra atuam no ambiente escolar. 

 As principais características dos Projetos Políticos Pedagógicos que até então 

tivemos acesso para análise, são: capacitação de indivíduos para interagir de forma 

criativa, consciente, singular e principalmente crítica na sociedade. No entanto, a 

realidade se concretiza distante ou distorcida por trás de muitos desses projetos. Além 

disso, por muitas vezes subjugam o formato real do que acontece e de quem estão 

falando, produzem sujeitos, histórias e condições do entorno da escola com aspectos de 

que estão ali para salvar ou retirar da margem aqueles que por eles mesmos são 

denominados de necessitados, quando não, vulneráveis.  

Como exemplo, podemos citar uma passagem dos objetivos do PPP da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental João de Oliveira Martins (2011): ―Resgatar os 

valores humanos da comunidade escolar...‖ então significa que a comunidade escolar 

não estaria imbuída de tais ―valores humanos‖, que humanidade os responsáveis pela a 

criação do projeto creem que os indivíduos ali inseridos não possuem ou perderam? Não 

estariam eles(as) subjugando a comunidade em nome de um ―estado valoroso‖ a ser 

apreendido?  Assim como estes, muitos outros questionamentos emergem diante da 

leitura desses projetos, levantando dúvidas tanto sobre a credibilidade de tal documento 

como sua real eficácia para o que se propõe. 

Também devemos correlacionar o indicativo de rotularmos de ―fábrica de 

PPPs‖, devido ao modo como é construído. Justificamos sua implementação de acordo 

com as perspectivas abordadas até então, de que tais documentos se tornam 

instrumentos meramente burocráticos. Suas reais condições precisariam ser analisadas 

por órgãos responsáveis e com credibilidade para tal. Entretanto, essas fiscalizações ou 

não existem ou são ineficazes no papel de averiguar o que está escrito com o que 
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acontece no cotidiano do ambiente escolar. 

Em termos de organização curricular, regularmente encontramos um ensino 

escolar seriado e disciplinar, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental. Antes 

disso, na Educação Infantil e Anos Iniciais, encontramos uma organização curricular em 

torno da unidocência. Já no ensino médio, há variações do modelo disciplinar com 

vistas a uma organização em torno de áreas do conhecimento.  

Diante de tais aspectos é possível identificar semelhanças com o que 

encontramos, por exemplo, nas fábricas. Os mecanismos de controle são inúmeros, o 

que mantém um padrão disciplinador que acaba se naturalizando entre todos sem 

questionamentos. A escola desde muito cedo vai disciplinando os alunos através dos 

horários a serem cumpridos, imposições de regras e hierarquias a serem respeitadas, 

dentre outros fatores. O período de escolarização acaba se tornando uma faze de 

preparação para a inserção no mercado de trabalho onde todas essas regras deverão ser 

respeitadas para que o cidadão se adéque dentro dos padrões considerados como ideais 

para o convívio na sociedade. 

A partir destes aspectos, nos cabe refletir se realmente esse seria o papel da 

escola tendo em vista que se trata da primeira instituição com a qual temos contato fora 

do seio familiar, considerando que podemos encontrar as mais diversas 

―personalidades‖ o que poderia proporcionar uma troca muito grande de conhecimento 

partindo das particularidades de cada aluno. Levar todos a uma padronização nos parece 

uma forma de bloqueio fazendo com que desde cedo sigamos regras e sejamos 

controlados. A obrigatoriedade dos PPPs nada mais é, do que mais uma ferramenta que 

contribui para que toda esta engrenagem funcione e além disso exerce um controle sob 

aqueles que poderiam levantar questionamentos a tal sistema, ou seja, os próprios 

professores. Todo cuidado é pouco para que as coisas não saiam da linha e com o passar 

do tempo novos mecanismos e leis limitam ainda mais a atuação daqueles que deveriam 

ser formadores de opinião, mas que na prática, acabam sendo obrigados a utilizar uma 

pedagogia que Paulo Freire (1987) denomina como ―pedagogia bancária‖ onde cabe ao 

educador depositar informação e os alunos se limitam a armazená-la sem que sejam 

estimulados a refletir. 
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OS PPPS ENQUANTO PRODUTO OBSOLETO DE UMA ESCOLA QUE SE 

(RE)INVETA COTIDIANAMENTE 

Diante da obrigatoriedade da escola, tomada como normalidade enquanto 

instituição criada e gerida pelo Estado, não se torna estranho a criação também 

obrigatória de documentos que pretendem normatizar, legislar, orientar, avaliar e 

direcionar as relações que se constituem nos ambientes escolares. Porém, a realidade 

que se forma na dinâmica escolar por vezes é destoante em relação ao que consta nos 

projetos políticos pedagógicos. 

A não garantia de que um projeto político pedagógico de fato projete ações no 

ambiente escolar, é conferida diante da realidade de muitos desses projetos estarem 

engavetados sob a retenção da direção escolar ou até mesmo diante da não existência 

desses projetos.  

Algumas questões devem ser consideradas em relação à retenção desse 

documento por parte da escola como, por exemplo, a compra do mesmo construído por 

consultores externos o que tende a apresentar uma incoerência com a realidade escolar 

ou até mesmo a desatualização do documento, que quando é conferido serve para o 

envio à Secretaria de Educação. 

Tal documento, necessariamente precisar ser construído no chão da escola. O 

que significa que, sua criação e discussão deve acontecer pelos atores ali inseridos, 

professores, diretores, supervisores, representantes estudantis, assim como 

representantes da comunidade a qual a escola pertence. A própria gestão escolar já 

deveria conter tais traços democráticos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, 9.394/96), pois tanto a organização dos espaços físicos como 

trabalho pedagógico deveriam estar em uma via de mão dupla entre escola e 

comunidade. 

Os olhares ―pessimistas‖ ao que se apresenta enquanto projeto político 

epedagógico, se evidenciam no sentido de perceber as obrigatoriedades burocráticas 

como ―fábricas de obsolescências‖, pois acreditamos que situações impostas ao 

cumprimento burocrático acabam por gerar inutilidade e desprendimento de energia 

(quando ocorre) desnecessário. 
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O ENUNCIADO DA FELICIDADE EM PERFIS FITNESS NO INSTAGRAM 
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PALAVRAS-CHAVE: Mídia; Educação; Perfil Fitness;  

 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade em que vivemos hoje, muitas vezes, as relações virtuais acabam por ser 

mais interessantes do que a vida real, onde compramos, conversamos, trabalhamos, nos 

informamos, nos divertirmos cada vez mais no ―modo on‖ (BAUMAN, 2011). Pesquisas 

mostram que o acesso à internet pelos brasileiros caminha em uma crescente
239

 e que, dentro 

dessa realidade, a maioria dos usuários estão conectados através das redes sociais com o 

objetivo de diversão ou busca de informação
240

.  

As redes sociais virtuais são sites ou aplicativos específicos que tem o intuito de 

conectar pessoas, por isso consideradas redes de relacionamento, como por exemplo, o 

Instagram. Trata-se de uma rede online gratuita que compartilha fotos e pequenos vídeos de até 

60 segundos de gravação, podendo ser acompanhados ou não de textos. O uso de tal aplicativo e 

de outras redes sociais produz uma exposição sistemática das pessoas na rede através de suas 

timelines que mostram onde estão, o que comem, o que compram, o que assistem, o que leem, 

como se divertem, naturalizando a própria exibição, substituindo e rejeitando a clássica frase de 

Descartes por uma versão atualizada para nossa era da comunicação de massas: ‗Sou visto, logo 

existo‘‖ Bauman (2011, p.28). 

Já os perfis fitness se caracterizam por serem páginas pessoais em redes sociais que 
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postam diariamente assuntos relacionados ao mundo fitness, este entendido por Saba apud 

Furtado (2009) pela ênfase das dimensões biológicas, ―originado da junção de duas palavras, fit 

que significa apto, e ness, que quer dizer aptidão‖ (p.7). Este endereçamento dos perfis a uma 

vida ativa mobiliza as relações sociais contemporâneas, capturando o público de modo a fazê-lo 

educado por aquilo que está exposto. Para tanto, este trabalho apresenta parte dos dados de uma 

investigação que analisou os conteúdos postados por perfis fitness no Instagram, bem como as 

estratégias que estes perfis utilizaram para endereçar determinados enunciados, entre eles, o de 

felicidade. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa seguiu uma inspiração netnográfica que, segundo Amaral; Natal; Viana 

(2008) mantém as premissas básicas da etnografia para os meios relacionados à internet e as 

redes digitais. Em termos procedimentais, foi realizada a criação de uma conta na rede social 

Instagram, onde tornamo-nos seguidores de 04 perfis fitness, sendo eles: Gabriela Pugliesi 

(@gabrielapugliesi); Gracyanne Barbosa (@graoficial); Eva Andressa (@eva_andressa); Juliana 

Salimeni (@jujusalimeni). Os perfis foram escolhidos seguindo critérios pré-estabelecidos, tais 

como ser de nacionalidade brasileira; ter um número significativo de seguidores (mais de 500 

mil)
241

; não relatar formação acadêmica em áreas da saúde; fazer mais de duas postagens por dia 

relacionadas à prática de exercícios físicos ou a qualquer conteúdo que o tangencie 

(alimentação, vestuário, estética). A produção dos dados aconteceu entre 20 de maio e 18 de 

junho de 2016, período que usamos para capturar e armazenar todas as publicações feitas pelos 

perfis selecionados, fosse foto ou vídeo
242

. Na nossa pesquisa, arquivamos as imagens/vídeos 

com a legenda publicada pelos perfis e o número de likes que as postagens tinham no momento 

da coleta. Para a análise dos dados utilizamos ferramentas da análise de discurso foucaultiana, 

sobretudo a noção de enunciado e enunciações (FISCHER, 2012). A partir disso, nos pautamos 

em descrever e compreender os enunciados encontrados no discurso midiático (mídia social) 

pela análise das imagens, legendas, textos, ou seja, as enunciações produzidas pelos perfis 

fitness.  

 

RESULTADOS 
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 Devido ao enorme número de perfis encontrados com estes requisitos, definimos 

pelos mais populares, aqueles que tinham mais seguidores. 
242

 É preciso ressaltar que não analisamos os vídeos completos postados por cada perfil, 

e sim, a imagem da captura de tela das publicações, ou seja, a primeira imagem que surgiu 

durante o carregamento do vídeo. 
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Amplamente difundidas na sociedade, as mídias em geral (televisão, jornal, 

revista) e a internet em específico, apresentam certas características, tais como as 

formas de produzirem seus conteúdos e com isso, encaminhar para seu público um certo 

modo de viver. Este processo é denominado por Fischer (2002) como ―dispositivo 

pedagógico da mídia‖, o que significa: 

[...] tratar de um processo concreto de comunicação (de produção, 

veiculação e recepção de produtos midiáticos) em que a análise 

contempla não só questões de linguagem, de estratégias de construção 

de produtos culturais [...], apoiada em teorias diretamente dirigidas à 

compreensão dos processos de comunicação e informação, mas 

sobretudo questões que se relacionam ao poder e a formas de 

subjetivação (p.155). 

A partir disso, percebemos que as mídias atuam em um sentido que opera fortemente na 

constituição de sujeitos e subjetividades, ao passo que produz conteúdos, sejam audiovisuais, 

imagens, escritos, entre outros, porém, repletos de significações e saberes que, de certo modo, se 

dirigem à educação dos seus espectadores, os ensinando maneiras de ser e estar na cultura em 

que estão inseridos (FISCHER, 2002). 

No que tange aos perfis fitness, nos deparamos com uma multiplicidade de conteúdos 

postados, o que diminui a possibilidade de errar o alvo que se imagina interessado em dicas de 

alimentação, exercício físico, moda, entre outros tópicos relacionados ao mundo fitness. A 

tabela seguinte sintetiza a frequência com que as publicações sobre os diversos conteúdos 

apareceram em cada perfil, sendo os números caracterizados pelos dias em que ocorreram 

publicações sobre os temas: 

 

Perfil Fitness Vestuário Eventos Sites/apps Alimentação Estética Treinamento Profissionais 

@jujusalimeni 22 2 24 14 12 11 6 

@graoficial 14 6 16 21 9 26 22 

@gabrielapugliesi 17 2 1 9 8 13 3 

@eva_andressa 15 5 13 2 3 8 1 

Total: 68 15 54 46 32 58 32 

Tabela 1: Frequência do conteúdo das postagens durante os 30 dias de produção dos dados. 

 

A similaridade em serem todos perfis considerados fitness não se traduz na regularidade 
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daquilo que postam, pois, como observado, cada um produz um tipo de ênfase em determinado 

conteúdo que, de certa forma, o distingue de outro. Porém, pudemos perceber dentre os diversos 

conteúdos presentes nas publicações analisadas o atravessamento do enunciado da felicidade, 

utilizando-se de algumas estratégias, tais como a exposição do corpo e a expertise colocada 

através das falas de profissionais da área da saúde onde os perfis fitness justificam e apoiam 

suas atitudes em busca do corpo perfeito e de uma vida saudável. 

É possível compreender a partir daquilo que é postado que a administração do corpo é 

dever e trabalho de cada indivíduo, do tipo faça você mesmo (BAUMAN, 2008), cuide você 

mesmo. A justificativa apresentada coloca também a satisfação em ser o que é, a felicidade 

durante a autofabricação, ainda que com a presença de expressões faciais de dor, de sacrifício 

diário. 

Ela se ―oferece como exemplo‖. Sou famosa e amada; sou um objeto 

de desejo e admiração. Por quê? Qualquer que seja a razão, existe 

porque eu a fiz existir. Olhem meu corpo: é esguio, flexível, tem boa 

forma – perenemente jovem. Você certamente gostaria de ter – de ser 

– um corpo como o meu. Meu corpo é meu trabalho; se você se 

exercitar como eu, você poderia tê-lo (BAUMAN, 2001, p.79). 

Seguir o conselho, traria a recompensa, o êxito do esforço, colocando todo o processo 

numa imagem de completude de sua vida. Se estes corpos que estão presentes nas publicações 

são o que são, é porque cada uma das donas dos perfis colocou no seu produto suor, dedicação e 

muito trabalho para alcançá-los. Cada um deve ―[...] a seu corpo cuidado, e se negligenciar esse 

dever, você deve sentir-se culpada e envergonhada. Imperfeições do seu corpo são sua culpa e 

vergonha. Mas a redenção do pecado está ao alcance das mãos da pecadora, e só de suas mãos‖ 

(BAUMAN, 2001, p.79). 

Nesse espetáculo um dos números mais importante é a exposição do corpo. 

Constantemente utilizada nas publicações, a prática de deixar partes do corpo mais à mostra é 

uma estratégia independentemente do conteúdo que esteja se tratando. Por vezes seminu, por 

outras mostrando interessadamente determinadas partes, a exposição do corpo comprovaria 

através da visibilidade da pele e dos músculos que tudo aquilo que está sendo aconselhado é real 

e verdadeiro. 

Nas imagens que publicam, os perfis fitness afirmam que a vida saudável tem rosto, 

formato e cor definidos, e eles indicam beleza, alinhamento e otimismo.  Pouquíssimas são as 

postagens que relatam o contrário, e, quando descrevem isso, ainda assim se colocam como 

superadoras de obstáculos, seja ele a preguiça, o mal humor, o cansaço de ir na academia, a 

vontade de comer um doce. Enfim, estamos diante de processos que buscam subjetivar seus 
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seguidores de forma a obter ou simplesmente perseguir que um ―#bumbumnanuca‖
243

 se 

transforme em modelo ou sinônimo de felicidade. 

 

CONCLUSÃO 

Afirmamos que o conjunto de enunciações dos perfis e as nuances que as atravessam 

formam certos enunciados. Estes não existem a partir dos perfis fitness, mas os perfis ajudam a 

colocar em funcionamento e dar sentido por dentro do discurso midiático, em especial, àquilo 

que acontece nas redes sociais. Para Barros Filho; Karnal (2016), não é incomum o diagnóstico 

que nos tempos vividos ―temos a tendência de estabelecer um modelo prévio ou uma meta que 

devemos nos adaptar‖ (p.22-23) e, ao atingi-la, finalmente ser feliz. O inverso, ou seja, a 

frustração por não ter a capacidade de completar o projeto estimado não está muito longe das 

pílulas antidepressivas, da insatisfação consigo mesmo. Talvez seja justamente isso que ―ajuda a 

explicar por que, nessa era de tanta liberdade, nós tenhamos tantos gurus explicando o que 

devemos comer, vestir, fazer, falar e ser‖ (p.23). 

 Acreditamos, contudo, que como em todo processo investigativo, os recortes não nos 

autorizam a generalizar os achados. Há que se ressaltar sobre a potência que essas novas mídias 

possuem para educar os sujeitos que as consomem, uma vez que neste espaço virtual, tais como 

os perfis fitness, circulam saberes, subjetivando formas de ser e agir a partir daquilo que é 

postado diariamente. 
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O CONSUMO DE MACONHA E COCAÍNA NO FUTEBOL AMADOR NA 

CIDADE DE RIO GRANDE - RS 
Matheus Dias Coelho
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Raquel da Silveira
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PALAVRAS-CHAVE: Futebol Amador; Maconha; Cocaína. 

 

O futebol é um esporte que surgiu no final do século XIX e foi difundido no 

Brasil pelos ingleses. Emergiu como uma prática corporal das elites, porém, em pouco 

tempo adquiriu a popularidade em todas as classes sociais e acabou se caracterizando 

por ser a ‗identidade nacional‘ do esporte no Brasil (JUNIOR, 2007; SILVA, 2011). 

Conforme Sevcenko (1994), esse esporte foi sendo praticado em diferentes classes 

sociais e se estabeleceu no cotidiano das cidades ao longo dos tempos. Espacialmente, a 

disseminação do futebol refletiu o surgimento dos chamados campos de ‗várzea‘ – 

produzindo o que tem sido chamado de ‗Futebol de Várzea‘. Com o desenvolvimento e 

crescimento na prática desse esporte foram sendo admitidas diferentes configurações do 

mesmo. O ‗futebol de várzea‘ está classificado como comunitário e pode ser chamado 

por diferentes nomes, de acordo com a região onde é praticado: ―futebol amador‖ 

(CORREIA; FREITAS; RIGO, 2013, p. 1); ―futebol de várzea‖ (RIGO; JAHNECKA; 

SILVA, 2010, p. 156); e ―futebol colonial‖ (RIGO; RODRIGUES; WALLY, 2004).  

Pela sua ampla difusão na sociedade, o futebol frequentemente é utilizado como 

ferramenta para implementação de políticas públicas que visam à promoção de saúde e 

lazer da população, como também na prevenção ao uso de drogas. Entretanto, a 

associação do esporte amador ao álcool e/ou às drogas, especialmente, substâncias 

químicas que agem no sistema nervoso central, alterando a função cerebral e, 

temporariamente, mudam a percepção, o humor, o comportamento e a consciência são 

recorrentes. Apesar do ambiente acolhedor, de interação social, risadas e brincadeiras, 

de fortalecimento dos laços de amizade, também é um local em que o uso de drogas se 

faz presente, conforme os relatos no trabalho de Myskiw (2012). Dessa forma, estudar 

este ambiente e conhecer o que motiva os atletas ao uso de drogas no futebol amador, 

identificando os principais fatores envolvidos nesse processo, parece ser pertinente para 
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que possamos problematizar as práticas que envolvem este esporte. Assim, buscamos 

com esta pesquisa analisar o consumo de maconha e cocaína no futebol amador da 

cidade do Rio Grande (RS). 

Para alcançar esse objetivo, desenvolvemos este estudo que está em construção e 

tem um caráter qualitativo. Serão entrevistados, a partir de um roteiro semiestruturado, 

cinco homens praticantes do futebol amador na cidade do Rio Grande e que, ao mesmo 

tempo, são usuários de maconha e/ou cocaína. O contato com os informantes já foi 

estabelecido devido a inserção do pesquisador (o primeiro autor) no universo do futebol 

amador da cidade de Rio Grande há mais de 10 anos. Após a realização das entrevistas 

iremos analisá-las e elaborar ‗categorias de análise‘ para poder descrever os resultados 

da pesquisa.  

Ao final das análises, espera-se que seja possível compreender os fatores 

associados ao uso de maconha e cocaína no futebol amador e a relação desse esporte 

com o uso dessas drogas. Esperamos dialogar com a literatura já existente sobre esse 

tema, em especial sobre trabalhos que reafirmam uma relação direta entre esporte e 

saúde.  
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