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RESUMO 

ALMEIDA, Leandro Gouveia. Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, outubro 

de 2019. PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: NARRATIVAS 

SOBRE EXPERIÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM OS “MUROS” DA ESCOLA. 

Orientadora: Iduina Mont‘Alverne Braun Chaves. Tese (Doutorado em Educação). 

Linha de Pesquisa: Políticas, Educação, Formação e Sociedade. 

Nesta pesquisa, busquei compreender a cultura, os ―modos de pensar, sentir e agir‖ 

(MORIN, 2004), apreendidas nas experiências dos corpos dos estudantes de um grupo 

de alunos do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro – IFRJ, do Campus Duque de Caxias durante a Educação Física Escolar, 

a partir de atividades em lugares que extrapolaram os ―muros‖ da escola. O referencial 

teórico-metodológico se ancorou nos princípios da Sociologia do Cotidiano de Michel 

Maffesoli, da Epistemologia da Complexidade de Edgar Morin, da Teoria do Imaginário 

de Gilbert Durand, além de se sustentar na Pesquisa Narrativa proposta por Iduina 

Chaves, dentre outros que pisam o mesmo solo paradigmático. No que tange ao campo 

de pesquisa, busquei capturar as ―ideias-força‖ (ARAÚJO, 2004), as imagens e os 

simbolismos, a partir das seguintes heurísticas: registros em caderno de campo que 

tiveram como objetivo retratar as vivências e experiências dos alunos do Ensino Médio 

do IFRJ Duque de Caxias (sujeitos desta pesquisa) nas aulas de Educação Física; 

oficinas realizadas em lugares diferenciados que foram além dos ―muros‖ da escola; 

fotos e filmagens como fontes de registros das atividades/oficinas, ou seja, do que foi 

‗vivido em ato‘; mosaico realizado por meio de um trabalho de recorte e colagem de 

imagens, a partir das atividades/oficinas ministradas dentro da disciplina de Educação 

Física; pintura de telas que complementaram as oficinas e demais atividades; desenhos 

realizados na areia; letras de músicas evocadas logo após as atividades e entrevistas 

narrativas como representativas do sentido e significado da experiência vivida nas 

atividades programadas. As ideias-força se constituíram em torno do sensível, da 

liberdade, da confiança, da união, da alegria, do trabalho em equipe, da força, da 

criatividade e do respeito ao próximo. Como principais conclusões, a pesquisa apontou 

para importância da Educação Física Escolar na formação dos valores que regem a 

formação integral do aluno, a partir de atividades que ultrapassaram os ―muros‖ da 

escola, alcançando lugares diferenciados, levando em consideração a experiência vivida 

pelo corpo, suas nuanças e o sensível.  

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar, Corpo, Simbolismo. 
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ABSTRACT 

ALMEIDA, Leandro Gouveia. Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, outubro 

de 2019. PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: NARRATIVAS 

SOBRE EXPERIÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM OS “MUROS” DA ESCOLA. 

Orientadora: Iduina Mont‘Alverne Braun Chaves. Tese (Doutorado em Educação). 

Linha de Pesquisa: Políticas, Educação, Formação e Sociedade. 

On the course of this research, I sought to understand the culture, the ways of thinking, 

feeling and acting (MORIN, 2004), held through experiences from body of the students 

from High School group from ―Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro – IFRJ‖, in Duque de Caxias, during the Physical Education class with 

activities in places that surpass the school ―walls‖. The theoretical-methodological 

framework attached itself to the principles of ―Socioantropologia do Cotidiano‖ by 

Michel Maffesoli, on ―Epistemologia da Complexidade‖ by Edgar Morin, on Gilbert 

Durand with his ―Teoria do Imaginário‖ and the contribution from ―Pesquisa Narrativa‖ 

made by Iduina Chaves, among others that step on the same paradigmatic soil. 

Regarding the research field, I sought to understand the idea-strength (ARAÚJO, 2004), 

the images and symbolisms, from the following heuristics: registers in field notebooks 

facing the experiences from the High School students from IFRJ – Duque de Caxias 

(subjects of the research) in the Physical Education classes; workshops that took place 

in differentiated places, which went beyond the school ―walls‖; pictures and footage as 

record source from the activities/workshops; which means, from what was ―lived in 

act‖; mosaic made by a cut out and pasted image work by the workshops/activities 

provided inside the Physical Education discipline; oil panting that fulfill the workshops; 

drawings on sand; song lyrics evoked right after the activities and  narratives interviews 

as representation from both sense and meaning from the experience witnessed through 

the programmed activities. The idea-strength formed itself around the sensitive, 

freedom, trust, union, joy, team work, strength, creativity and respect to others. As main 

conclusions, the research points out the importance of Physical Education in the 

development of values which rule the Student´s integral formation, with activities that 

surpass the school ―walls‖ in differentiated places, taking into consideration the 

experience lived by the body, its changes and the sensitive.  

Key-Words: School Physical Education, Body, Symbolism. 
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INTRODUÇÃO 

A impossibilidade de elaborar as 

experiências, de lhes dar um sentido 

próprio. E se as experiências não são 

elaboradas, se não adquirem um sentido, 

seja ele qual for, com relação à própria 

vida, não podem se chamar, estritamente, 

experiências.  

(Jorge Larrosa) 

Há um menino, há um moleque, morando 

sempre no meu coração. Toda vez que o 

adulto balança ele vem pra me dar a mão. 

Há um passado no meu presente, o Sol bem 

quente lá no meu quintal. Toda vez que a 

bruxa me assombra o menino me dá a mão. 

Me fala de coisas que eu acredito que não 

deixarão de existir. Amizade, palavra, 

respeito, caráter, bondade, alegria e amor. 

 (Brant e Nascimento) 

 Sou hoje um caçador da infância. Vou meio 

dementado e enxada às costas no meu 

quintal vestígios dos meninos que fomos. 

 (Manoel de Barros) 

A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa remete à minha infância, 

remete ao meu corpo pulsante feito uma bola que quica no chão de asfalto e voa como 

se fosse uma águia. Sempre gostei muito de jogos e brincadeiras, frequentei clubes e 

pratiquei esportes, vivenciei com intensidade todas estas atividades através de 

experiências potentes.  

Segundo Montero (2004), a memória transforma o ruído informe do tempo. É 

como se eu vivesse tempos idos de forma (des)ordenada. Trata-se da experiência de 

viver um ―tempo sem tempo‖, uma profusão de cenas confusas e sem datas. Neste meu 

caminho memorialístico, a experiência da ludicidade sentida pelo corpo estava posta 

através do prazer. Prazer este, que a partir de movimentos espontâneos e independente 

das condições de lugar, de tempo e de espaço, pode possibilitar o afeto, a imaginação, a 

fantasia, a vivência, a alegria, que ―me fala de coisas bonitas que não deixarão de 

existir‖
1
. A experiência lúdica é uma espécie de arrebatamento que me faz sentir 

                                                             
1
 
1
 Música de Milton nascimento intitulada ―Bola de meia, bola de gude‖ lançada em 1989.  A 

letra da música sempre foi muito significativa pra mim e me acompanhou nos estudos 

relacionados ao Mestrado e não foi diferente agora na Tese em questão. 
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―menino, moleque
2
‖. Huizinga (2004) reforça este entendimento quando afirma que no 

jogo ―[...] a beleza do corpo humano em movimento atinge seu apogeu‖ (p. 9). Neste 

caminho da memória e do corpo, percebo que ―há um passado no meu presente‖
3
: um 

menino brincante e irradiante. 

Retomando o passado, lembro que as brincadeiras da minha infância (1980/1990) 

eram livres e espontâneas. Jogar bola, correr, pular, cair, rolar, jogar bola de gude, 

brincar dos piques mais variados possíveis, soltar pipa, rodar pião, enriquecia-se de 

expressões ―vivas‖ através da experiência, da alegria, da liberdade e entravam como 

prioridade em nossos jogos e brincadeiras. Lembro-me que naquela época o relógio 

‗voava‘, o tempo passava muito rápido. Quando dava por mim, lá estava minha mãe no 

portão me chamando para o banho e o jantar. Só a atendia porque havia ―o chamado‖ 

(FREIRE, 2002), caso contrário, continuaria mergulhado naquele prazer com o corpo 

sujo dos pés à cabeça, mas por inteiro jorrando felicidade. Era incrível, não sentia fome 

nem sede, só queria brincar, só queria me esbaldar. Sobre isto, Freire (2002) infere que 

existe o ―Senhor do jogo‖, onde o mesmo habita o mundo real e o mundo da fantasia, ou 

seja, há uma recursividade entre ida e volta ao mundo da fantasia. No meu brincar, essa 

experiência se materializava e está presente até hoje em minha vida. A fantasia versada 

pelo jogo, pela brincadeira e pelo prazer da ludicidade caminha livremente em minhas 

veias, corre no meu sangue, mais que isso, pulsa pelo meu corpo, corre solta como uma 

pipa no ar. Afinal, me considero, assim como o autor referido, um eterno jogador.  

Aproveito a lembrança para dialogar com Huizinga (2004) que, neste sentido, se 

alinha ao entendimento de que o jogo evade a vida real, ou seja, ultrapassa os limites da 

vida, fazendo com que haja um fascínio esplêndido durante o jogo. Certa ocasião, eu 

estava brincando de ‗pique esconde‘, totalmente envolvido, parecia ter transcorrido 

pouquíssimo tempo, no entanto, para quem estava do lado de fora da brincadeira, os 

minutos eram intermináveis, sentia como se houvesse ―um moleque morando sempre no 

meu coração‖
4
, sentia-me borbulhar igual água fervendo. Por isso, o tempo passado no 

jogo não era sentido nem pelos que jogam e nem pelos que assistiam que, muitas vezes, 

ruíam as unhas até a cabeça do dedo esfolar.  

Uma questão que não me impedia de brincar era o material ou objeto. Na maioria 

das vezes, se o brinquedo estivesse em meu alcance poderia fazer parte do contexto dos 

                                                             
2
 Ib. 

3
 Ib. 

4
 Música de Milton Nascimento. 
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jogos e brincadeiras, entretanto, se a situação fosse adversa e não pudesse contar com 

objetos próprios para brincar, aflorava rápido em meu corpo o ser brincante e criativo, 

se fazendo valer de um repertório cultural em que tudo pode ser vivido no ―mundo do 

faz de conta‖. Assim, qualquer objeto servia como suporte da brincadeira: uma lata 

chutada, um pedaço de pau que ora era cavalo, ora espada ou ainda um taco. Neste 

sentido, pude experimentar o movimento, me (re)experimentar através do próprio 

brincar de forma que este contemplasse, sempre, o desejo de quem brinca, independente 

do então ser um caminho, ser uma via de ricas descobertas e aprendizagens. Para Nhary 

(2006), o lúdico é de extrema relevância na formação da personalidade do indivíduo, na 

socialização e nas manifestações culturais fazendo parte da relação de ensino-

aprendizagem. Aqui o processo de formação aparece de maneira clara, neste sentido, 

temos a noção de ‗bildung‘ seguindo a esteira de Araújo e Chaves, como 

o desenvolvimento do sujeito segundo as suas disposições próprias 

graças aos recursos do meio que implica a ideia de movimento, de 

trajeto, de percurso de um personagem em ordem a uma maturação 

(ARAÚJO; CHAVES, 2014, p. 3). 

 Logo, a ―bildung‖ é uma atividade de si mesmo que imbrica a parte e o todo, 

correlacionando a individualidade num conjunto harmonioso e abundante de 

experiências que inevitavelmente nos leva a transformação que mesclam a pessoa com a 

sociedade. 

Deste modo, a formação do indivíduo não constitui um fim em si 

mesmo, na medida em que o seu objetivo último é humanizar a 

própria sociedade: formar o género humano. O homem não pode 

existir sem a sociedade, ele necessita de conhecer o outro enquanto 

essência da própria humanidade (ARAÚJO; CHAVES, 2014, p. 5). 

 

Há uma reciprocidade. Mundo e sujeito trocam e interagem dentro de uma 

formação mútua em que os dois se formam e se transformam. Foi assim que me fiz um 

menino brincante, foi assim que hoje, professor, me vejo pesquisador de experiências 

lúdicas. 

Tal transformação também passa pelas partículas do espaço, ou seja, o lugar. 

Sobre este último, posso afirmar que pude usufruir muito dos (lugares) ao redor de 

minha residência. As ruas, os campos, as praças, os parques eram uma espécie de 

templos para diferentes experiências do ―Senhor do jogo‖ (FREIRE, 2002). As ruas da 

minha infância ainda não eram fechadas e muito menos com quebra-molas. Os campos 

eram de barro e não de grama sintética e pagos como se tem hoje. Os espaços eram 
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abertos, as praças nos permitiam brincar com liberdade como uma águia que voa livre 

pelo ar.  

Neste momento, minha infância me invade por inteiro e me ‗sacode‘ de prazer, eu 

tremo igual vara verde em arco de festa junina. Lembro-me do quintal, da bola, 

elementos que me faziam viver o faz-de-conta do brincar. Havia um muro, que para 

mim era uma ‗rede de voleibol‘, onde a bola bailava de um lado para outro feito pássaro 

esvoaçante. Essas lembranças cheiram como uma rosa que também tem espinhos, neste 

caso, quando a bola caía na casa do vizinho... Era ‗furo‘ na certa. Parecia que aquele 

furo era direto em meu peito, como doía. 

Lembro-me ainda de mais um fator que contribuiu para o meu encantamento pela 

experiência do corpo: a minha escola. Fazendo referência a ela, entendo que fiz parte de 

um grupo privilegiado à época (anos 80 e 90), pois na escola onde estudava podia me 

relacionar com pessoas solidárias, afetivas que queriam ―estar junto‖, o que, para 

Maffesoli (2009), está diretamente ligado à sensação de prazer, do coletivo e que leva a 

um ―vibrar em comum‖ (Ib). Por isto, creio que através da experiência seja possível 

sentir sensações inesquecíveis em nossas vidas, como, no meu caso, pelo viés da cultura 

lúdica que se manifesta nas formas de pensar, sentir e agir (MORIN, 1996). 

Terminado o Ensino Médio, a expectativa era grande quanto ao futuro 

profissional, porém, para mim, não havia sentido fazer outra coisa que não fosse uma 

graduação em Educação Física, o que ocorreu no segundo semestre do ano de 1999. 

Minha escolha profissional estava determinada pelo meu envolvimento com a 

experiência vivida, com as atividades lúdicas e desportivas.  Durante a graduação, 

estagiei em colégios e escolas de futebol. Em 2004, tendo concluído o ensino superior, 

continuei atuando nos dois âmbitos, sendo que no primeiro, como professor de uma 

escola particular no Município de Nilópolis e, no segundo, como coordenador de 

escolas de futsal na mesma instituição. No ano de 2005/2006, iniciei e concluí uma 

especialização lato sensu em Desporto de Quadra e Campo, pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 

Em minha jornada profissional, procurei unir os conhecimentos adquiridos no 

referido curso e as experiências advindas da prática. Esta relação de recursividade entre 

prática-teoria-prática vem sustentando meus ―fazeres‖ e ―saberes‖. Assim, torna-se 

relevante aliar Educação Física e Educação de forma mais abrangente, tarefa 

considerada fundamental para a vida escolar e social dos estudantes, tendo em vista que, 

na atualidade, a Educação Física Escolar pode e deve estar interligada aos saberes 
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escolares, de forma que busque a formação integral do aluno. Porém, observando a 

atuação dos professores de Educação Física com os quais tive contato, percebi que não 

era assim que as práticas se davam, parecia que os corpos estavam ―amarrados‖. Dentre 

tantas dificuldades, o limite dos ―muros‖ da escola era uma ―barreira‖ que quase sempre 

delimitava as aulas. Penso ser este um dos motivos que provocaram minhas 

inquietações e angústias ao longo do tempo: entendo e acredito que a Educação Física 

Escolar vai muito além do ensino das modalidades desportivas tradicionais, sem negá-

las. Resolvi, a partir desta minha experiência de vida e profissional, tentar me colocar 

em outro lugar para de forma mais direta e rápida, ir direcionando meu trabalho 

pedagógico para o modo pelo qual acredito ser mais assertivo, ou seja, explorar a 

Educação Física Escolar e o corpo com gestos livres e espontâneos, abrindo 

possibilidades de criar sentido e significado. É como se o corpo precisasse dizer: ei! 

‗psiu‘! Eu estou aqui! 

O assunto me interessa muito. Nas escolas onde trabalhei e/ou estagiei, acabei me 

deparando com situações que iam ao encontro do que vivi/experimentei enquanto 

criança/adolescente e, ao mesmo tempo, se aproximavam do que havia idealizado como 

ser professor de Educação Física. Foram minhas experiências, principalmente a mais 

recente, quando fui professor de Educação Física do COLUNI
5
 (talvez esta tenha sido o 

meu Graal, o meu encontro com o Daimon, o meu thémata
6
) que me fizeram enveredar 

pelo campo da pesquisa, fazendo desta última experiência meu objeto de investigação 

no mestrado. 

O meu encontro como o COLUNI – Colégio Universitário Geraldo Reis, se deu 

quando fui informado por um amigo (e professor) que haveria um processo seletivo em 

um colégio público localizado em Niterói. Encantei-me por esta possibilidade e decidi 

concorrer à vaga. Foi incrível, parece que pressenti o que estava por vir, meu corpo 

suava frio e esquentava ao mesmo tempo, o paradoxo da complementaridade. Assim 

que adentrei naquela instituição, pensei que, caso fosse aprovado e classificado no 

processo de avaliação, poderia, enfim, começar um trabalho em que minhas 

perspectivas pudessem ser contempladas. Cheguei a vislumbrar a ideia da Educação 

                                                             
5
 Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI - UFF 

6
 O termo thémata é designado por Edgar Morin em sua obra ―Meus Demônios‖ como algo que 

se relaciona com a busca das ideias que estimulam a pesquisa, que possivelmente relaciona vida 

e experiência. Sobre daimon, James Hillman em seu livro intitulado ―O código do ser‖, traz a 

ideia do fruto do carvalho, è como se cada pessoa tivesse que atender a um chamamento. A 

força do destino deve ser vivida, mas já está presente antes de ser vivida. 



15 
 

Física Escolar do modo como eu acreditava, fazendo parte relevante do Projeto Político 

Pedagógico daquela escola. 

O que eu tanto pretendia aconteceu. Eram duas vagas, passei em primeiro lugar no 

concurso. Passados os trâmites burocráticos, no final de 2009, início de 2010, comecei a 

lecionar no referido colégio. No início das aulas, a primeira impressão que tive foi de 

alunos transbordando movimentos e velocidade fugazes. Foi então que descobri a 

existência de um projeto chamado Corpo e Movimento
7
, cujo principal objetivo era 

proporcionar aos alunos jogos e brincadeiras de forma lúdica e espontânea, mediados 

por bolsistas, em horários de entrada, saída, intervalos e recreios. Neste momento, 

alguns questionamentos começaram a surgir: por que nas aulas de Educação Física 

Escolar não se poderia utilizar os movimentos menos ‗robotizados‘? Até que ponto a 

aula fechada/mecanizada fazia sentido para as crianças/ adolescentes? Como seria ‗dar 

voz‘ ao aluno dentro da Educação Física Escolar? Durante as aulas seria possível a 

utilização de materiais alternativos? Quais? Como fazer com que as aulas de Educação 

Física daquela escola fossem mais significativas para aquelas crianças e adolescentes? 

Estas inquietações foram sustentando a minha experiência docente e me possibilitaram 

problematizar e encontrar o foco de minha práxis ao longo do tempo em que permaneci 

no COLUNI e também me permitiram deixar como contribuição para as Políticas 

Públicas a minha Dissertação de Mestrado. 

Por falar em Mestrado, Julho de 2011, lá estava eu, pronto para começar os 

estudos referentes ao processo seletivo para a Pós-graduação Stricto Sensu, o Mestrado 

em Educação na Universidade Federal Fluminense – UFF. Após a aprovação neste 

concurso, uma nova etapa surgira cheia de esperanças agradáveis relacionadas à 

educação, à escola, aos alunos, à pesquisa, ao meu amadurecimento pessoal e 

acadêmico. 

As aulas no Mestrado começaram em março de 2012 e, concomitantemente, me 

inseri no grupo de pesquisa Cultura, Imaginário, Memória, Narrativa e Educação 

(CIMNE), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Iduina Chaves. Espaço formado por mestrandos e 

doutorandos mergulhados no referencial teórico-metodológico da socioantropologia que 

tem pilares como os estudos de Michel Maffesoli, Edgar Morin e Gilbert Durand, além 

de abarcar outros autores cujos pressupostos sustentam meus estudos e a minha vida até 

os dias atuais. 

                                                             
7
 Vale lembrar que fiz parte deste projeto em dois momentos: primeiro fui coordenado pela 

Prof.ª Dr.ª Tania Nhary e depois passei a ser coordenador do projeto. 
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A partir destes novos rumos acadêmico-profissionais por mim assumidos é que 

compreendi a importância de se fazer uma pesquisa no Mestrado voltada ao estudo de 

questões relacionadas ao papel da Educação Física Escolar pautada em jogos e 

brincadeiras na perspectiva da ludicidade. O campo escolhido para tal foi o Colégio 

Universitário Geraldo Reis – COLUNI– UFF, porque, além de ser o lugar no qual eu já 

atuava profissionalmente, também foi o lócus de tantas inquietações e fonte de 

inspiração para a pesquisa. 

À época, estava imbuído de algumas indagações: os jogos e brincadeiras dentro da 

Educação Física Escolar podiam favorecer a um ―estar–junto‖ (MAFFESOLI, 2009)? 

Essas experiências contribuiriam para o fortalecimento das relações entre os discentes, 

para o sentimento de prazer, emoções e diferentes fruições que, consequentemente 

favorecessem às agregações? O ―estilo estético‖ (Ib) que se caracteriza pelo predomínio 

afetual dos sentimentos e das emoções teria lugar/papel dentro dos jogos e brincadeiras, 

fazendo parte da Educação Física Escolar? Este turbilhão de emoções se fazia nítido em 

seus aspectos patente e latente nas aulas de Educação Física Escolar? 

Em linhas gerais, o objetivo de minha pesquisa no Mestrado foi compreender a 

cultura lúdica manifestada pelos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental do COLUNI 

- UFF nas aulas de Educação Física e em atividades permeadas pela ludicidade e suas 

consequências para a formação dos mesmos. Mais especificamente, os objetivos 

encontraram-se suturados e amalgamados de modo que nos levou a refletir sobre as 

práticas pedagógicas de Educação Física no COLUNI que não se limitavam ao ensino 

das modalidades desportivas. Também me propus a discutir as noções de ludicidade, 

jogos e Educação Física como processo de formação do adolescente. Para tanto, fez-se 

pertinente produzir uma conexão entre os estudos da sociologia do Cotidiano e as 

noções pertinentes ao tema ludicidade. Pretendi também apreender como os alunos 

estavam vivenciando a Educação Física com atividades que estavam para além das 

‗quatro linhas‘ de uma quadra desportiva, ou seja, compreender qual o sentido e o 

significado das mesmas e de que forma contribuíam (ou não) na formação integral 

destes discentes. 

Como resultados da pesquisa, encontramos, através dos jogos e brincadeiras 

realizados nas atividades intituladas ―Acampando e brincando: a calada da noite‖, 

―Pipa: movimento para o saber ao sabor dos ventos matutinos‖ e ―Eu e a Educação 

Física no COLUNI‖, atividades que demonstraram uma potencialização da sensibilidade 

por parte dos alunos do 9° ano do COLUNI que se reverberou em atitudes de união, de 
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alegria, de solidariedade, de criatividade, de ordem, de respeito ao próximo e de 

comprometimento. Foram os alunos brincantes que ―me falaram de coisas bonitas‖ 

como ―amizade, palavra, respeito, caridade, bondade, alegria e amor
8
‖. Assim, o lúdico 

e todos os sentimentos que dele emanaram tornaram-se presentes nas aulas de Educação 

Física de modo que se entrelaçaram com a vida/norma, o latente/patente, a 

razão/emoção, a ordem/desordem e o real/imaginal. 

Os alunos do 9° ano do COLUNI, nas aulas de Educação Física, estabeleceram 

laços de amizade, comunhão, partilharam sentimentos e conhecimentos, sentiram o 

prazer de estar junto, um vibrar em comum fazendo parte da ética da estética. Deram luz 

e transformaram o abstrato em concreto, nas palavras dos alunos: ―tudo isso fez criar 

um sentimento de harmonia, amor, alegria e felicidade‖. 

Como professor substituto (temporário) do COLUNI, precisava ir à busca de uma 

estabilidade profissional. É nesta etapa que surge o IFRJ em minha trajetória, antes 

conhecido como CEFETEQ, mais precisamente em 24/04/2014. Nova explosão de 

alegria! Data de minha entrada no IFRJ na carreira docente do Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico (EBTT). Desde a minha inserção nessa instituição, atuo no campus Duque 

de Caxias com a disciplina de Educação Física Escolar no Ensino Médio, nos cursos de 

Petróleo e Gás e Química bem como, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a 

disciplina intitulada Qualidade de Vida, além de ministrar o componente curricular, 

Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar, no curso de pós-graduação lato 

sensu em Educação Física Escolar. Também coordenei o projeto de extensão chamado 

―IFRJ em ação: atividades esportivas e corporais no Campus Duque de Caxias‖. Este 

vigora até os dias de hoje e consiste em possibilitar atividades corporais na perspectiva 

do lazer para alunos, professores e servidores do campus sempre com a ludicidade 

sendo contemplada e com o corpo repleto de sangue vivo. 

Neste momento, muitas novidades marcaram minha vida, sem dúvida, a mais 

valiosa foi a chegada da minha ―pedra preciosa‖, que diante de tanta incerteza e 

ansiedade em relação ao início do doutorado por conta da greve, não posso deixar de 

transcrever sobre o acontecimento mais importante da minha vida: o nascimento da 

minha filha, Rafaela. Até porque, acredito, como Nóvoa, (1995) que vida pessoal e vida 

acadêmica andam juntas. Com o nascimento da minha filha, eu (re)nasci, (re)vivi 

pessoalmente, academicamente e profissionalmente. Um clarão se apresenta com muita 

                                                             
8
Música intitulada ―Bola de meia, bola de Gude‖ de autoria do cantor e compositor Milton 

Nascimento.  
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sensibilidade e maturidade, sendo o brilho e o ―Ruby‖ de uma modificação relevante e 

gratificante enquanto pessoa. 

A experiência de ser pai e a experiência de entrar para o curso de doutorado em 

Educação da UFF ocorreram simultaneamente, permitindo que meu corpo pulasse de 

energia, se enchesse de perspectivas e de esperança diante de um leque de 

possibilidades que se abria e de um encantamento com os novos rumos acadêmicos que 

eram vislumbrados. 

Naquele momento específico, alguns questionamentos surgiram e me levaram a 

algumas perguntas, a saber: por que alguns professores de Educação Física Escolar 

ainda se contentam somente com os conteúdos ligados às modalidades esportivas? 

Quais as contribuições da Educação Física Escolar na formação do aluno? O que a 

Educação Física Escolar tem proporcionado a um grupo de alunos do IFRJ Campus 

Duque de Caxias? O que de fato está acontecendo nas aulas de Educação Física 

Escolar?  Em que contexto está situado o professor neste papel de dialogar com as 

práticas da Educação Física Escolar e o corpo em lugares diferenciados? Estas práticas 

acontecem? Como? Em que podem contribuir para a formação dos educandos? 

Assim, é possível delimitar os objetivos, geral e específicos, que nortearam a 

elaboração desta pesquisa. São eles: 

Objetivo geral: 

Compreender a cultura (modos de pensar, sentir e agir), apreendida nas 

experiências do corpo dos estudantes de um grupo de alunos do Ensino Médio do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ, Campus 

Duque de Caxias, durante as aulas de Educação Física, principalmente nas atividades e 

em lugares que extrapolam os ―muros‖ da escola. 

Objetivos específicos: 

-Apresentar e discutir as noções de experiência, de lugar, de corpo, de Educação 

Física e de imaginário; 

- Compreender em que sentido as experiências da Educação Física Escolar são 

formadoras para a vida destes alunos; 

- Revelar os aspectos simbólicos predominantes na cultura dos estudantes a partir 

das experiências em lugares diferenciados proporcionados pelas aulas de Educação 

Física no IFRJ. 

Diante do exposto, puxando um fio condutor fluido e complexo, escolhi começar 

esta caminhada pela vereda do corpo e da emoção, mas sem jamais deixar de lado a 
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razão numa tentativa de estabelecer um movimento recursivo e integrador próprio da 

vida. 

Com os objetivos traçados, apresento a seguir os capítulos que deram forma e 

conteúdo à pesquisa e que, mesmo aparecendo de maneira separada para uma melhor 

visualização didática, não deixaram de estar amalgamados. São eles: 

No primeiro capítulo, intitulado CONTEXTUALIZAR PARA APONTAR OS 

CAMINHOS DA PESQUISA, trouxe um breve histórico da Educação Física Escolar, 

fiz um recorte que pudesse mostrar ao leitor como o corpo e a Educação Física vieram 

se delimitando ao longo tempo, deixando claro que a trajetória não é linear, ela se 

entrelaça num vai e vem que muitas vezes se faz presente até os dias atuais. 

Depois, no segundo capítulo, A EXPERIÊNCIA VIVIDA, trago a noção de 

experiência ligada ao corpo e à Educação Física Escolar, juntamente com a ―travessia, o 

percorrido, a passagem‖, ou seja, uma experiência que foi sentida e vivida além dos 

―muros‖ da escola e está relacionada com a formação do sujeito. 

O terceiro capítulo é chamado de O LUGAR DIFERENCIADO. Neste, as 

relações do corpo com o lugar se destacam, sendo o lugar algo significante e 

protagonista no que tange à escola, á Educação Física, ao corpo, à experiência e à 

partícula do espaço. 

No capítulo quarto, O CORPO EM MOVIMENTO: entrelaçando olhares, o 

corpo começa a ganhar autonomia através da Educação Física Escolar alinhada a 

perspectiva da ―cultura do movimento‖ (KUNZ, 2004), levando em consideração a 

experiência a partir de gestos livres e espontâneos, a qual esta associada à noção de 

―corpo imaginal‖ (NHARY, 2011), em que o corpo, a ludicidade, o imaginário e o 

simbolismo se ligam aos aspectos emocionais e não aos movimentos mecanizados, 

biológicos e físicos. Além disto, historicamente, tentei mostrar uma mudança ocorrida 

no entendimento sobre o corpo a qual se caracterizou pela transição de uma ideia de 

corpo cartesiano para uma noção mais fluida que não separa corpo e mente e leva em 

consideração o aspecto sociocultural. 

No quinto capítulo, cujo nome é TRILHANDO NOVOS CAMINHOS E EM 

OUTROS LUGARES: possíveis apontamentos, tentei compreender os alunos em sua 

integralidade através da Educação Física Escolar, a qual pode contemplar a dimensão 

afetiva e a dimensão racional do ser humano, partindo do pressuposto de que o ser é 

―bio-psico-sócio-cultural‖ (MORIN, 2004). Isto, a partir da experiência vivida em 

lugares diferenciados e com as atividades realizadas. 
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Já no capítulo sexto, O CORPO DO CORPO: referencial teórico 

metodológico, trouxe aquilo que considero a base de sustentação da pesquisa. A 

Socioantropologia do cotidiano de Michel Maffesoli, a Epistemologia da complexidade 

de Edgar Morin, a Antropologia de Gilbert Durand, a Pesquisa Narrativa de Iduina 

Chaves e as heurísticas utilizadas. Levei em consideração o banal, o frívolo, a parte e o 

todo, as imagens com seus significados simbólicos, sendo os símbolos polivalentes e 

ricos de sentido e significados. 

Chegamos ao sétimo capítulo, O LOCUS DA PESQUISA: IFRJ – campus 

Duque de Caxias contei um pouco da história do IFRJ, o seu surgimento, seus 

primeiros campi, a atualidade, os cursos oferecidos e os sujeitos da pesquisa. Em 

seguida, procurei andar de mãos dadas com o leitor, mostrar cada canto do instituto, 

fazer com que ele pudesse visualizar o espaço mesmo que nunca tenha pisado lá. Tentei 

também dar a noção concreta do ―enclausuramento‖ causado diante de tantos ‗cercos‘, 

tantas paredes e muros.  

No oitavo capítulo, AS FACES SIMBÓLICAS: caminhando entre telas, 

mosaicos, músicas, desenhos e imagens, tem início um ponto que considero chave 

nesta pesquisa, as análises. Estas começam com um passeio nos três lugares onde foram 

realizadas as oficinas, demandando heurísticas específicas e o simbolismo das imagens 

que emergiram, sempre atento aquilo que era recorrente, pregnante - as ideias-força. 

Fechando o capítulo, trago algo que foi comum nos três lugares e nas três oficinas: o 

lanche. Coloco o alimento à mesa, o qual foi compartilhado e, a partir disso, pode 

refletir, nos atos de ingestão e de digestão, atrelado á experiência vivida, os afetos, as 

emoções e a comunhão.  

Nono capítulo, a ―cereja do bolo‖, a minha narrativa embrenhada com a narrativa 

dos três sujeitos da pesquisa, nele, é quando de fato os corpos ganham voz; não foi à toa 

que intitulei assim: QUANDO OS CORPOS GANHAM VOZ: as narrativas. Aqui, 

reservo-me o direito de provocar os leitores, deixá-los curiosos e os convido a sentar à 

mesa e compartilhar comigo cada capítulo que compõe este trabalho até chegar ao nono, 

no qual será possível penetrar no self de cada um dos três sujeitos desta pesquisa. Peço-

vos uma coisa: leiam com a consciência do coração. 

Antes de seguir, devo deixar claro que a redundância da palavra corpo no 

decorrer da escrita é feita de maneira proposital e tem a intenção de ―paralisar‖ o leitor 

em alguns momentos e quem sabe até se perguntar: ―Mas que corpo é este de que 
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estamos tratando?‖. Acredito que a reflexão faz parte do processo de feitura bem como 

de leitura da tese.  

Em suma, o referencial teórico adotado nesta pesquisa tem sua base nos princípios 

da Socioantropologia do Cotidiano de Michel Maffesoli, na Epistemologia da 

Complexidade de Edgar Morin e na Teoria do Imaginário de Gilbert Durand, que além 

de terem um capítulo específico (capítulo 6), também perpassaram por toda pesquisa.  

Na esteira da experiência e do lugar, tivemos um diálogo que se alinhou aos seguintes 

autores: Jorge Larrosa, Ana Fani Alessandri Carlos, Yi – Fu Tuan. Neste caminho, 

considerei alguns autores de maior relevância na perspectiva do corpo, da Educação 

Física Escolar e do jogo, a saber: David Le Breton, Michel Serres, Tania Nhary, Elenor 

Kunz, João Batista Freire, Johan Huizinga, Roger Caillois, entre outros. Para dar 

sustentação à Pesquisa Narrativa, caminhamos com Iduina Chaves e seus saberes. À luz 

da teoria do Imaginário de Gilbert Durand e dos estudos sobre o simbolismo com os 

autores Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, foi possível a compreensão das ideias-força 

que emergiram da pesquisa, sob a perspectiva da Filosofia do Imaginário de Alberto 

Felipe Araújo. Quanto à metodologia, apresentei as heurísticas que foram utilizadas 

como instrumento de captura e puderam subsidiar as análises, dentres elas está a 

Pesquisa Narrativa que é entendida como fenômeno e como método (CHAVES, 1999), 

buscando compreender as relações entre as experiências, o vivido cotidianamente pelo 

grupo de alunos e as perspectivas futuras de formação dos mesmos. 

Assim, temos as noções e os autores passando no ‗tapete vermelho‘ para fortificar 

o solo desta pesquisa, servindo de chave para compreensão, reflexão e análise dos temas 

e perspectivas aqui tratados. 

A seguir, apresento uma breve contextualização da Educação Física Escolar e de 

como era o olhar voltado para o corpo em cada época. Com isto, temos a intenção de 

situar o leitor historicamente para melhor compreender o tema em que se insere esta 

pesquisa.  

Vamos à travessia!  

CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAR PARA APONTAR OS CAMINHOS DA PESQUISA  

Para contextualizar a história da Educação Física Escolar no Brasil e dar 

visibilidade a alguns marcos que constituíram o campo até os dias de hoje, apresento, 

em ordem crescente dos anos, um traçado histórico da disciplina referida e de como o 
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corpo era visto nestes meandros. Vale ressaltar, que essa história nem sempre foi 

constituída de maneira linear. Para tal, busquei um diálogo com a obra de José 

Veríssimo, intitulada ―A Educação nacional‖, de 1906 e também com o livro ―A 

História da Educação Física no Brasil e suas Bases Legais‖, de 2014, dos autores 

Margarida Gordo, Márcio Santos e Wagner Moreira, entre outras obras e autores. 

Para iniciarmos, cabe-nos tentar mostrar ao leitor como se deu a inserção da 

Educação Física na Educação brasileira, o que ocorreu na época do Império. 

Entre leis, decretos e resoluções, a Educação Física se movimentou e 

criou corpo no cenário educacional brasileiro. Essa história foi 

referendada com o Parecer nº 224 de 12 de setembro de 1882, que 

instituiu a Reforma de Ensino Primário e varias Instituições 

Complementares da Instrução Pública, mais especificamente em seu 

capítulo VII intitulado Da Educação Física, que teve como seu relator 

o baiano Rui Barbosa, considerado por muitos como o paladino da 

Educação Física no Brasil (GORDO; MOREIRA; SANTOS, apud 

SOARES; MARINHO; ACCIOLY, 2014, p.48).  

Neste cenário, a Educação Física Escolar se integrou ao currículo escolar como 

ginástica e com suas bases voltadas para a concepção médico-higienista. Isto, porque 

Rui Barbosa direcionou sua ótica para o viés médico, higienista, científico e moderno da 

Educação Física naquele momento. O interesse era promover corpos saudáveis e a 

regeneração da raça, com o objetivo de amenizar a lastimável situação de miséria social 

em que o povo brasileiro vivia. Acreditava-se que com as noções de higiene, o povo 

poderia criar hábitos saudáveis e salutares.  

Outra vertente evidente no Parecer 224/1882 era a questão do sentido utilitário da 

Educação Física. Tal vertente dizia que o corpo precisava ser trabalhado para 

compensar o estresse das atividades mentais e também estava clara a questão da 

separação de gênero: a Educação Física Escolar para os homens deveria se basear numa 

perspectiva higienista e na valorização das capacidades físicas como a destreza, a força, 

a velocidade, entre outras. Já para as mulheres, deveria ter um caráter harmônico e 

integral, visando um corpo mais feminino. Parece que neste sentido o intuito era formar 

mulheres sadias para a maternidade. 

À época, a elite intelectual brasileira se recusava à prática da Educação Física por 

associar as aulas às práticas manuais e de produção. Assim, achavam que exercitar o 

corpo era oposto ao intelecto. Neste sentido, o pensamento dualista aparece claramente, 

sendo separado em corpo e espírito. A Igreja também se opunha à prática da Educação 

Física por acreditar que o exercício valorizava o corpo em detrimento do espírito (assim 
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como os intelectuais). Logo, o espírito representava o sagrado e a pureza, o corpo era 

visto somente como uma matéria de desejos, ou seja, espírito-sagrado/corpo-profano. 

Passando para/pela primeira república que, cronologicamente compreende-se 

entre os anos de 1889 e 1930, a Educação Física no Brasil continuou em seu curso 

fluente. A Associação Cristã de Moças (ACM) foi implantada no Brasil e sempre foi 

uma instituição incentivadora da prática esportiva no Brasil. Um pouco depois também 

foi criada a Escola de Educação Física da Força Policial do Estado de São Paulo. 

Nas primeiras décadas do século XX, o higienismo continuou fortemente 

amparado pela elite intelectual brasileira. Com o crescimento do país de maneira 

desordenada e sem o mínimo saneamento básico, muitas doenças acometeram o povo 

brasileiro, a saber: gonorreia, malária, febre amarela e lepra. Isso sem falar das doenças 

infectocontagiosas como a tuberculose. A solução encontrada pelos governantes da 

época, além das medidas sanitaristas, como a vacinação, era tentar desenvolver a 

concepção de higiene no povo através da educação. Em consequência disto, a escola 

entrava em cena através da Educação Física Escolar, a qual era vista como uma 

possibilidade mais significativa na difusão de medidas sanitaristas, já que as aulas eram 

ministradas por instrutores orientados por médicos. 

O Brasil, na mesma esteira da França, precisava de um povo forte para o trabalho 

na indústria. Entretanto, devido à longa jornada de trabalho diária, os trabalhadores 

começaram a adoecer. Logo, a produção na indústria diminuiu por conta deste corpo 

frágil. Assim, os higienistas firmavam mais ainda o seu ponto de vista e, mais do que 

isso, passaram a exercer o corpo como uma máquina. A reboque deste corpo/máquina 

vem a questão da economia. Um corpo adoecido e frágil rendia menos e por isto não 

produzia muito, supostamente um prejuízo à economia. 

Ainda no início do século XX, a Educação Física contou com o apoio de alguns 

intelectuais que eram a favor da perspectiva médico-higienista e contrários à perspectiva 

que reduzia a Educação Física á prática de esporte e dentro do esporte somente o 

futebol. Para eles, o esporte ―imbecilizava‖ os praticantes e também só era praticado por 

um pequeno grupo da elite. Fernando Azevedo, um educador e intelectual da época, por 

exemplo foi defensor e seguidor das concepções eugenistas e higienistas. Para ele, o 

esporte era anti-higiênico, agressivo e impróprio para as mulheres. Entretanto, com o 

passar dos anos, com algumas ressalvas, Fernando Azevedo mudou de ideia e começou 

a concordar com a prática esportiva, desde que tivesse uma proposta pedagógica como 

pano de fundo. A proposta era fundamentada em algumas características: a Educação 
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Física deveria ser praticada de forma racional na escola, não indicado para crianças; 

deveria ter a ginástica como base; á preparação dos corpos para os princípios higiênicos 

e educativos; abranger um número maior de participantes. Assim, supostamente, estaria 

menos sujeita a provocar fadiga e a provocar efeitos colaterais e teria uma base 

cientifica. 

Tal base científica que tanto Fernando Azevedo e Rui Barbosa defendiam, se 

embasava em uma vertente médica e pedagógica. Tentavam imprimir estudos médicos e 

fisiológicos da anatomia e da fisiologia que, por sinal, acabaram se transformando em 

outra concepção, a saber: concepção biologicista. Esta concepção trouxe avanços e 

retrocessos para a Educação Física. Avanços, porque possibilitou certa credibilidade e 

aceitação da Educação Física dentro e fora da escola e retrocessos, porque a Educação 

Física entendia que o corpo se reduzia à sua dimensão biológica descartando, dessa 

forma, as outras dimensões: cultural e histórica. 

Dentro desse contexto, não havia uma política de formação de professores 

definida, o que causava, no início do século XX, certa confusão por conta da falta de 

professores habilitados para trabalhar. Por conta disso, em 1929, foi criado um curso 

provisório de Educação Física com base no modelo do Centro Militar de Educação 

Física. O objetivo era formar professores para a rede pública. Na primeira turma havia 

militares, médicos, professores e monitores de Educação Física. No mesmo ano (1929), 

o então Presidente do Brasil, Washington Luís, percebeu que cada professor/monitor 

ministrava seus próprios métodos nas aulas ou reproduziam métodos trazidos da 

Europa. Assim, Washington Luís com base em um anteprojeto do General Nestor 

Sezefredo dos Passos oficializou o Método Francês no Brasil. O método francês 

consistia em moldar e adestrar o corpo pelo viés do ―corpo belo‖ e sua base estava 

voltada para os movimentos calistênicos. 

Em 1930, o governo brasileiro foi tomado por militares e logo depois repassado 

para Getúlio Vargas. Tinha-se então, a ―Era Vargas‖ e o início da segunda república 

sendo uma fase decisiva para a Educação Física. Uma das características do governo de 

Vargas era a questão centralizadora. Em seu governo, foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde Pública – MES. Francisco Luiz da Silva Campos foi designado para 

ministro e também foi o responsável pela Reforma Educacional de 1931, conhecida 

como Reforma Campos. No que tange à Educação Física, esta foi colocada de maneira 

obrigatória no ensino secundário (o que seria atualmente o equivalente ao período 

compreendido entre o quinto ano do Ensino Fundamental e o terceiro ano do Ensino 
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Médio). Com o decorrer dos anos, alguns acontecimentos foram decisivos para a 

educação e a Educação Física. Em 1937, com mais um golpe de Vargas, o Congresso 

Nacional é fechado e é estabelecido o Estado Novo. Em sua confirmação, a Educação 

Física teve a condição de disciplina obrigatória em todos os níveis de ensino e em todo 

o Brasil. 

De acordo com Castellani Filho (2002), a Educação Física se alinhava aos 

parâmetros do governo Vargas. Nesse sentido, em consonância com uma perspectiva 

rígida, inerente ao regime militar, com a manutenção da ordem e da disciplina, tornando 

as pessoas mais obedientes e eficazes no ato de aprender, objetivando uma educação 

alienada e contida do corpo. Este, por sua vez, seria, então, voltado para acelerar e 

melhorar a produção econômica. 

A formação dos professores entra mais uma vez em pauta de forma inevitável. O 

Departamento Nacional de Educação com a colaboração do Ministério da Guerra, por 

intermédio da Escola de Educação Física do Exército e da Prefeitura Municipal, 

juntamente com o Instituto de Educação, oferecem um curso de formação de 

professores de Educação Física. É importante dizer que tal formação estava alicerçada 

em concepções militares que guiavam o Brasil. O principal objetivo desse curso era 

formar homens fisicamente saudáveis, com o intuito de servirem a pátria e estarem 

prontos para o combate e para a linha de frente, difundindo ordens nacionalistas e de 

patriotismo nos jovens e influenciando professores e alunos. 

Em 1939 foi deflagrada a Segunda Grande Guerra. À época, o Brasil estava 

vivendo de um modo geral, e especificamente dentro da Educação Física, um contexto 

militar de adestramento, ordem, obediência e de preparação dos homens para o 

combate. 

Logo depois, ocorreu a Reforma Capanema constituída pela Lei nº 4.244 de 09 de 

abril de 1942, foi promulgado que o Brasil teria de aderir a Segunda Guerra. Então, a 

Educação Física entraria com papel predominante neste contexto de acordo com a 

preparação prévia dos homens. É interessante ressaltar que as mulheres participavam de 

exercícios físicos mais leves e em turmas diferentes dos homens; os deficientes físicos 

não participavam da prática da Educação Física por não se ―encaixarem‖ no objetivo 

central do governo. 

Nos anos 1945, a Segunda Guerra teve fim e o Estado Novo também. Vargas e 

seu modelo ditatorial foram enfraquecidos porque o povo brasileiro não suportava mais 

tanta opressão, Vargas sofreu um golpe de Estado e foi deposto em outubro do mesmo 
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ano. Com a troca de regime e de governo, aconteceram várias mudanças no país, na 

educação e na Educação Física. Com o governo transitório de José Linhares, houve a 

separação da Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e a diminuição da 

frequência semanal e do tempo das aulas. 

Já no governo de Juscelino Kubitschek, a partir de 1955, entra no contexto a era 

da esportivização. O tempo de aula retorna para cinquenta minutos com a frequência de 

três vezes por semana e os alunos que participavam de competições esportivas e 

demonstrações de Educação Física eram liberados das aulas curriculares. 

Por volta dos anos 1960 até 1970, culminou-se no Brasil a era da esportivização, 

este modelo ficou atrelado ao estereótipo Educação Física/Esporte dentro da escola. O 

governo à época investiu pesado no esporte de alto rendimento com o objetivo de 

colocar o país em status de potência no esporte. Não por acaso, este modelo 

organizacional da Educação Física foi posto pelo governo, como uma estratégia 

autoritária e de investimento no esporte de alto rendimento. O governo buscava desviar 

a atenção do povo e, principalmente, alienar os jovens dos problemas que ocorriam no 

país. Através de eventos, jogos e momentos de lazer, os políticos pretendiam 

desmantelar os movimentos discentes em busca de seus direitos e, a reboque disto, 

ainda tentavam sucumbir a realidade aos olhos do povo brasileiro. 

As atividades relacionadas à Educação Física Escolar ficaram voltadas para o 

esporte, e este, se transformou em ―esporte NA escola‖ e não mais ―esporte DA escola‖ 

e a relação do professor passou a ser de técnico/instrutor. Neste momento, imperou uma 

visão tecnicista e mecanicista em que a meta e a produtividade eram os resultados 

esperados através dos gestos engessados e rígidos em sua ‗perfeição‘.  

A partir dos anos 1979, este movimento começou a perder força com o começo do 

governo de João Figueiredo que ficou até os anos de 1985. Com o fim da ditadura no 

Brasil, a educação e a Educação Física puderam ter mais liberdade de expressão por si 

só. 

Falando da década de 1980, alguns questionamentos começam a surgir em relação 

à Educação Física Escolar no Brasil. Chega-se a um consenso que embasamentos 

teóricos mais profundos precisavam estar entrelaçados com os conhecimentos dos 

professores de Educação Física para sua maior consolidação e credibilidade. A ciência 

começa a ser valorizada e há uma enxurrada de críticas aos modelos de Educação Física 

Escolar impostos até aquele momento. Cursos de mestrado e doutorado foram abertos e 

começavam a estabelecer diálogos com outras áreas, a saber: pedagogia, antropologia, 
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sociologia, filosofia, cultura e educação. Com esta mudança de paradigma, que se 

iniciou na década de 1980 e ganhou força nos anos 1990, o modelo cartesiano e 

mecanicista perde força para a concepção sistêmica. Esta concepção carrega consigo a 

visão integral do ser, sem dicotomias entre corpo e mente, que existem em uma ótica 

dualista, ou seja, há uma ligação do homem com o homem, com os outros e com a 

natureza.  

É preciso ressaltar que na trajetória que concerne à Educação Física, não houve 

separações exatas de tempo e espaço diante das tendências citadas acima. Logo, muitas 

vezes, vieram e vêm se constituindo ao longo do tempo com entrelaçamentos e com 

pontos de recursividades notórios diante de uma perspectiva mal delineada e que 

atravessam o campo da Educação Física Escolar. No entanto, entre estas idas e vindas 

quanto ao estatuto da Educação Física, em alguns momentos, o objetivo principal era 

simplesmente a aquisição de hábitos saudáveis por parte dos praticantes. A saúde moral 

também aparece como pressuposto da Educação Física. Temos, ainda, a questão da 

docilização do ser, somada aos movimentos calistênicos
9
. Acontecem também os 

movimentos de Educação Física Competitivista, na qual o culto ao ‗atleta-herói‘ era (e 

talvez ainda seja) valorizado. Em outro aspecto podemos ver um modelo no qual a 

esportivização estava (e talvez ainda esteja) em primeiro lugar, buscando valorizar os 

que apresentam melhores condições em determinados esportes, deixando claramente de 

lado os ‗inaptos‘ em detrimento dos ‗aptos‘. 

Como fora dito anteriormente, estas tendências da Educação Física Escolar 

passaram a ser tensionadas nos anos 1980, pois os resultados não foram significativos 

positivamente nem no aspecto das vitórias em jogos desportivos oficiais, tampouco no 

que diz respeito ao aumento de praticantes de exercícios físicos. Nessa época, criou-se 

uma ―cultura prática‖ por parte dos docentes em torno do chamado ―rola bola‖
10

. Parece 

que a Educação Física Escolar passava por uma transição de paradigma, fazendo com 

que houvesse certo simplismo para com os conteúdos. Até os dias atuais, vimos alguns 

professores de Educação Física Escolar insistirem em mecanizar os gestos e o corpo 

                                                             
9
 Movimentos repetitivos e muito usados pelos militares. Ex.: ‗canguru‘, polichinelo, etc. 

10
 Termo popularmente denominado para uma prática em que os docentes entregavam uma bola 

para os alunos e os mesmos faziam o que bem entendessem, chegando ao ponto de alguns 

professores ficarem sentados lendo jornal. Normalmente o ‗rola a bola‘ se dá com meninos 

jogando futebol e meninas jogando queimado. 
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através da alienação e esportivização
11

, transformando os movimentos em um único 

fim, ou seja, colocar os gestos no aspecto do esporte de rendimento com o corpo rígido 

e disciplinado. 

Sendo o corpo objeto da Educação Física Escolar, percebemos que ao longo do 

tempo e da história, este corpo foi tratado por alguns ideários como: moral, cívico, 

tecnicista, esportivista, competitivista, um corpo sem comunicação. No entanto, 

compreendemos que a Educação Física Escolar, nos tempos atuais precisa superar este 

paradigma até então implantado no campo. Um corpo não dicotômico, que leve em 

consideração a razão e a emoção, a objetividade e a subjetividade, ou seja, a plenitude 

do ser. Logo, o corpo carece de uma nova perspectiva mais voltada para a cultura, para 

o lugar e para a experiência vivida. 

Diante do exposto até o momento, podemos verificar algumas abordagens que 

caracterizam a história da Educação Física Escolar.  A partir de 1980, começam a surgir 

algumas abordagens pedagógicas da Educação Física Escolar, a saber: abordagem da 

psicomotricidade, abordagem desenvolvimentista, abordagem construtivista, abordagem 

crítico-superadora, abordagem crítico-emancipatória, abordagem da saúde renovada e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

 No desenvolvimento da abordagem psicomotora
12

, o objetivo é(ra) a retirada do 

esporte de alto rendimento da escola. O desenvolvimento da criança se dá através da 

aprendizagem dos processos cognitivos, afetivos e psicomotores, buscando garantir a 

formação integral do aluno. Seu principal defensor foi o francês Jean Le Bouch. 

A abordagem desenvolvimentista tem o autor GoTani como um de seus principais 

defensores. A ideia é que o movimento seja o principal meio e fim da Educação Física 

Escolar. Assim, o crescimento físico se caracteriza pelo desenvolvimento fisiológico, 

motor, cognitivo e afetivo-social na aprendizagem motora. A repetição dos movimentos 

se constitui como elemento fundador e fundamental desta abordagem. 

Outra abordagem é a construtivista-interacionista. Esta se opõe à proposta 

tecnicista. A relação desta abordagem está diretamente ligada aos autores Vygotsky e 

Jean Piaget. Neste sentido, o movimento poderia ser um instrumento para facilitar a 

aprendizagem de conteúdos diretamente ligados ao aspecto cognitivo, por exemplo: a 

aprendizagem da leitura, da escrita, da geografia etc. Caracteriza-se também por 

                                                             
11

 Termo utilizado para movimentos específicos de determinados esportes e tendo como 

objetivo principal resultados positivos em competições. 
12

 Isso se deve à chegada da Psicomotricidade, a partir das ideias de Le Bouch. 
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considerar o conhecimento prévio do aluno, absorvendo sua cultura de jogos e 

brincadeiras. O jogo tem papel fundamental nesta abordagem, visto que enquanto a 

criança joga ou brinca, ela aprende em um ambiente lúdico e prazeroso. 

Partindo para a abordagem crítico-superadora, temos a obra intitulada ―Coletivo 

de autores‖ como grande aporte teórico que é baseado no marxismo e neo-marxismo, 

tendo grande influência dos autores José Carlos Libâneo e Demerval Saviani. A 

Educação Física Escolar é entendida como disciplina que trata da cultura corporal, ou 

seja, tem como base o jogo, a ginástica, a dança, o esporte e a capoeira.  A luta de 

classes também é um de seus pressupostos. 

A abordagem crítico-emancipatória (KUNZ, 2004) valoriza a compreensão crítica 

do mundo, da sociedade, de suas relações sem a pretensão de transformar esses 

elementos por meio da escola. Para uma aprendizagem significativa, esta abordagem 

denomina a ―transcendências de limites‖ com as seguintes etapas: encenação, 

problematização, ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento. 

Caracterizando a abordagem da saúde renovada, esta abordagem entende que está 

relacionada à saúde. Seus objetivos são: informar, mudar atitudes e promover a prática 

sistemática de exercícios. As aulas transcorrem de maneira não excludente e busca 

ultrapassar os parâmetros das modalidades esportivas e dos jogos. 

A partir da década de 1990, o cenário parece mudar diante da criação da terceira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB - N° 9394/96. As aulas de 

Educação Física Escolar entram como obrigatórias na educação básica
13

 e são 

integradas à proposta pedagógica da escola. A ideia é que o currículo precisa ser 

contemplado como um todo, fazendo da escola um lugar de informação, de produção de 

conhecimento, de socialização e de desenvolvimento integral dos estudantes. Portanto, 

as características das crianças precisavam ser levadas em consideração na hora de 

pensar o Projeto Político Pedagógico na escola. 

Neste momento, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), mais 

especificamente, o que se refere à Educação Física Escolar que traz como contribuição a 

reflexão e a discussão da prática pedagógica com três aspectos fundamentais: o primeiro 

é o ‗Princípio da inclusão‘, que, como a própria nomenclatura já diz, tem como objetivo 

incluir o aluno. Isto fica claro no trecho a seguir:  

                                                             
13

 A educação básica, desde 1996, é composta por: educação infantil, ensino fundamental e 

Ensino Médio. 
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Tem como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de 

movimento, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas. 

Busca-se reverter o quadro histórico da área de seleção entre 

indivíduos aptos e inaptos as práticas corporais, resultante da 

valorização exacerbada do desempenho e da eficiência (BRASIL, 

1998, p. 19). 

Outro aspecto fundamental é o ‗Princípio da diversidade‘ que visa ―ampliar as 

relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da 

aprendizagem. Busca-se legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se 

estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e 

socioculturais dos alunos‖ (BRASIL, 1998, p. 19). 

Por último, e não menos importante, temos as Categorias de conteúdos da 

Educação Física Escolar, a saber: conceitual (fatos, conceitos e princípios), 

procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores e atitudes). Os dois 

primeiros têm como norte a cultura corporal do movimento e estão ligados ao fazer, ao 

compreender e ao sentir com o corpo.  Já os conteúdos atitudinais, mostram a 

necessidade de o aluno vivenciá-los de modo concreto no dia a dia escolar, de forma 

que a produção de valores, atitudes, normas e comportamentos seja condizente com a 

sociedade. 

Os Parâmetros Curriculares nacionais – PCNs - voltam-se para a questão da 

cidadania e da formação de cidadãos críticos, respeitosos, solidários, adotando hábitos 

saudáveis, relacionando-se com a saúde individual e coletiva, identificando os padrões 

de beleza e saúde inseridos pela mídia, autonomia nas questões dos espaços públicos 

voltados para atividades corporais de lazer etc. 

Lembro que outras abordagens poderiam estar descritas aqui, porém, por ora, 

estas parecem ser suficientes para contextualizar o assunto. 

Por estes motivos, o que posso dizer é que: em meio ao formato das molduras 

acadêmicas que envolvem o quadro atual na ciência, aqui, fundamentado em um novo 

―espírito científico‖ (BACHELARD) que, por sua vez, alimenta um novo espírito 

pedagógico (DUBORGEL, 1992), sair das ‗caixas‘ que nos formaram/formam (no 

sentido de forma) desde o tempo em que entramos na escola básica e tentaram-nos 

‗amarrar‘ nos acentos das cadeiras como se fossemos corpos empalhados feito 

espantalhos imóveis. É partindo desse pressuposto que nos faz sair dos moldes (pré) 

estabelecidos, é que chego a mais um capítulo desta pesquisa.  
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Capitulo 2 

A EXPERIÊNCIA VIVIDA 

A experiência, a possibilidade de que algo 

nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que ocorrem: requer 

parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar; parar 

para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 

nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 

ouvidos, falar sobre o que nos acontece, 

aprender a lentidão, escutar aos outros, 

cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 

paciência e dar-se tempo e espaço.  

(Jorge Larrosa) 

Espaço e lugar. Será possível separar estas duas palavras? Neste momento, muito 

mais que respostas, vamos abrir um diálogo com o espaço relacionado ao lugar e à 

experiência vivida. O espaço, por uma concepção física, que se sabe ser muito polêmica 

no campo da Geografia, está relacionado ao meio que nos envolve, a uma estrutura 

finita (ou não) em que acontecem diversas manifestações. Quanto ao lugar, não menos 

polêmico conceitualmente, por isso polissêmico, conduz ao entendimento de paisagem; 

lugar de onde emanam sensações únicas, experiências vividas.  Assim, com essa 

explicação, considero nesta tese os espaços ligados a lugares pouco comuns que 

normalmente nos deparamos no âmbito escolar e mais especificamente no contexto da 

Educação Física. Digo isto, porque estes supostos lugares extrapolam os ―muros‖ da 

escola dentro do currículo escolar. 

A palavra experiência nos remete muitas vezes a algo que está imbricado com a 

travessia, o percorrido, a passagem, a algo vivido em uma paisagem única que é, ao 

mesmo tempo, sensorial e emocional. Diante disto, como seria esta experiência em 

lugares que ultrapassam os ―muros‖ da escola? Para Larrosa (2014), integrada à 

experiência vem a formação do sujeito. Nesta esteira, ―o sujeito da experiência tem algo 

desse ser fascinante que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, 

pondo-se nele à prova e buscando sua oportunidade, sua ocasião‖ (p. 26-27). Este 

mesmo sujeito precisa deixar que as coisas aconteçam, deixar que algo o toque, deixar 
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ser afetado, ou seja, deixar ser apoderado e transformado pelo acontecimento, caso 

contrário, não há experiência. 

Entretanto, a palavra experiência não é simples de explicar, porém, Larrosa (2014) 

nos clarifica com algumas possibilidades: 

―Experiências como cantos de rebeldias, protesto, cantos de guerra‖; 

―Experiências como cantos de dor, lamentos, violência‖; 

―Experiências com despedidas, fúnebres, perda‖; 

―Experiência como aventureiros, que exploram o desconhecido, que procuram ir 

além do conhecido‖. 

Neste trabalho, optei em compreender a experiência com os olhos de 

―aventureiros, que exploraram o desconhecido, que procuram ir além do conhecido‖. 

Encantei-me e busquei aquilo que Larrosa (2014) chamou de ir ―mais além do seguro e 

do garantido‘ (p. 10). Ainda que não soubesse muito bem onde. Quero dizer, tentar ir 

além dos ―muros‖ da escola e levar os discentes a sentirem esta experiência com o 

corpo, com a educação e com a Educação Física Escolar em outros lugares. Assim, os 

caminhos percorridos buscaram o sentido da experiência, tentaram unir educação e 

Educação Física Escolar de maneira que fosse valorizada a experiência que é sentida 

pelo corpo de maneira individual, única e coletiva ao mesmo tempo. Digo individual 

porque a experiência é vivida por cada pessoa, ou seja, um não pode viver a experiência 

do outro, mesmo que ambos estejam no mesmo lugar. Experiência única, porque cada 

experiência pode ser de outros sentidos e significados, mesmo que se faça com as 

mesmas propostas. E, experiência coletiva, porque o ―vibrar em comum‖ 

(MAFFESOLI, 2009), mesmo que cada qual a seu modo, torna-se a comunhão de um 

grupo. Neste sentido, ―a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou que toca‖ (LARROSA, 2014, p. 18). 

Logo, esta experiência que faz sentido é chamada de ―experiência dotada de sentido‖ 

(LARROSA, 2014, p. 17).  Portanto, tivemos na experiência, vista por esta ótica, a 

possibilidade de formação e de transformação. Isso se fez presente a partir do fato de 

que os corpos produziram e sentiram a experiência através de seus gestos livres e 

espontâneos, por intermédio de seus poros. E, dessa forma, seguindo a perspectiva 

apresentada em tela, estes gestos são sempre ricos de sentidos e significados, se 

tornando então, mais uma forma de expressão do homem. 

Falando em humanidade, temos a noção do ―saber da experiência‖ (LARROSA, 

2014). Este é diferente daquele saber que está voltado para a informação, para a técnica 



33 
 

e para o trabalho. O ―saber da experiência‖ (Ib) vai além e está diretamente ligado ao 

conhecimento e à vida humana. Mas também é preciso deixar claro que, neste caso, 

tanto o ―conhecimento‖ quanto a ―vida‖ não estão relacionados aos seus sentidos de 

senso comum em que o ―conhecimento‖ torna-se mercadoria e a ―vida‖ se reduz ao 

aspecto biológico e às necessidades de consumo. Portanto, para não correr o risco de 

cair no maniqueísmo, ou seja, ―preto ou branco‖, esta atividade ou aquela, não me refiro 

somente à metodologia que propus, mas toda a gama de possibilidades metodológicas 

que a Educação Física Escolar pode oferecer. Entretanto, para este trabalho, o foco 

voltou-se para as atividades dentro da Educação Física Escolar que ultrapassaram os 

―muros‖ da escola. Sobre isto, Larrosa (2014) diz: 

Muros. [...] Quando os muros se fecham sobre si mesmos, se 

convertem em guetos e cárceres de diversas espécies como as fábricas, 

as escolas, os manicômios, os hospitais, os condomínios germinados e 

os diversos tipos de escritórios. Quando sua altura é excessiva, 

tornam-se fronteiras, obstáculos e barreiras. São muros a metafísica, a 

ciência, a moral, a política, a religião, a arte e as formas consensuais 

da linguagem. Em geral, nos impedem de ver o outro lado, transpassar 

o âmbito do conhecimento e aprender outras formas de viver, de 

pensar e de nos relacionarmos. E, o que é pior, nos fazem esquecer 

que alguma vez os construímos (p. 108-109; grifo meu). 

 

Para tal, os lugares diferenciados foram o pano de fundo para tentar vivenciar 

estas práticas sem com isso instrumentalizar ou mesmo pedagogizar a experiência e cair 

na cilada do experimento, tarefa árdua diante de tamanha complexidade. Com isto, o 

pensamento pragmático começa a ―cair‖ diante do paradigma do pensamento aberto, 

produtivo, criativo, não aceitando as verdades prontas e absolutas. 

A seguir, entraremos por caminhos que poderão nos redimensionar para alguns 

conteúdos da Educação Física Escolar em lugares diferenciados pertencentes a uma 

porção do espaço e fazendo relações com os sujeitos que vivenciaram este lugar. 

Capítulo 3 

O LUGAR DIFERENCIADO 

Ao abrir este capítulo, recorro ao pensamento de Carlos (2007), quando este 

afirma que ―o lugar se refere de forma indissociável ao vivido, ao plano do imediato. E 

é o que pode ser apropriado pelo corpo‖ (CARLOS, 2007, p. 19). Pensando na 

constituição do homem por inteiro e tendo no seu processo de formação diversas 

possibilidades, foi o que nos moveu no sentido de possíveis relações do sujeito com o 
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lugar. Aqui tratamos do lugar como algo que guarda seus significados dentro de si e 

não fora, ou seja, comungam movimentos da vida que são capazes de ser apreendidos 

pela memória através do corpo e dos sentidos. Por isto, ―o lugar se apresentaria como 

ponto de articulação entre a mundialidade em constituição e o local enquanto 

especificidade concreta, enquanto momento‖ (CARLOS, 2007, p.12).  

Portanto, neste trabalho entendemos o lugar como: 

a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante 

- identidade - lugar. A cidade, por exemplo, produz-se e revela-se no 

plano da vida e do indivíduo. Este plano é aquele do local. As relações 

que os indivíduos mantêm com os espaços habitados se exprimem 

todos os dias nos modos do uso, nas condições mais banais, no 

secundário, no acidental. É o espaço passível de ser sentido, pensado, 

apropriado e vivido através do corpo. Como o homem percebe o 

mundo? É através de seu corpo de seus sentidos que ele constrói e se 

apropria do espaço e do mundo. O lugar é a porção do espaço 

apropriável para a vida — apropriada através do corpo — dos sentidos 

(CARLOS, 2017, p. 17). 

O corpo surge neste contexto como o próprio homem se apropriando do lugar, 

isto porque é através do corpo que agimos, sentimos, transformamos e somos 

transformados. Somos a cultura pelo corpo e o corpo pela cultura. Por este diálogo, 

acredita-se na possibilidade do entrelaçamento com as ideias de Larrosa (2014), quando 

o autor nos apresenta a experiência do vivido pelo corpo como aquilo que nos afeta e 

nos toca, e também  

a rua, a praça, o bairro, — espaços do vivido, apropriados através do 

corpo — espaço públicos, divididos entre zonas de veículos e a 

calçada de pedestres dizem respeito ao passo e a um ritmo que é 

humano e que pode fugir aquele do tempo da técnica (CARLOS, 

2017, p.18).   

O que nos interessou nesta pesquisa não é a técnica aplicada em determinado 

lugar, mas sim, compreender as relações e os laços que se constituíram através do 

significando e das relações existentes no e com o lugar. Assim como nos traz Carlos,  

Os percursos realizados pelos habitantes ligam o lugar de domicílio 

aos lugares de lazer, de comunicação, mas o importante é que essas 

mediações espaciais são ordenadas segundo as propriedades do tempo 

vivido. Um mesmo trajeto convoca o privado e o público, o individual 

e o coletivo, o necessário e o gratuito. Enfim o ato de caminhar é 

intermediário e parece banal — é uma prática preciosa porque pouco 

ocultada pelas representações abstratas; ela deixa ver como a vida do 

habitante é petrificada de sensações muito imediatas e de ações 

interrompidas. São as relações que criam o sentido dos ―lugares‖ da 

metrópole. Isto porque o lugar só pode ser compreendido em suas 
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referências, que não são específicas de uma função ou de uma forma, 

mas produzidos por um conjunto de sentidos, impressos pelo uso 

(2007, p. 18). 

 

E em mais este trecho 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, 

tecido por relações sociais que se realizam no plano do vivido o que 

garante a construção de uma rede de significados e sentidos que são 

tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo a identidade, 

posto que é aí que o homem se reconhece porque é o lugar da vida. O 

sujeito pertence ao lugar como este a ele, pois a produção do lugar 

liga-se indissociavelmente a produção da vida (2007, p. 22). 
 

Vida, educação, formação integral e valores nas relações entre os 

alunos/Educação Física Escolar/lugar/corpo/experiência foram noções que tentei 

compreender dentro da retroalimentação e recursividade alinhadas ao Tetragrama de 

Morin (2004), no qual a ordem, a desordem, a organização, a reorganização e as 

interações caminham juntas. Instâncias que atravessaram as paisagens construídas e 

vividas pelos sujeitos desta pesquisa, como veremos nos capítulos que explicitam as 

atividades e oficinas realizadas, assim como nas narrativas que contam sobre suas 

experiências com a Educação Física Escolar no IFRJ quanto em outras instituições que 

eles estudaram. Carlos (2007) percebe uma relação muito mais ampla e aberta do 

cotidiano: 

O caminho que se abre à análise é pensar o cotidiano — onde se 

realizam o local e o mundial — que é um tecido pelas maneiras de ser, 

conjunto de afetos, as modalidades do vivido, próprios a cada 

habitante produzindo uma multiplicidade de sentidos. Podemos buscar 

o entendimento do lugar nas práticas mais banais e familiares o que 

incita pensar a vida cotidiana segundo a lógica que lhe é própria e que 

se instala no insignificante, no parcelar, no plural (CARLOS, 2007, p. 

20). 

 

Outro autor que contribuiu para o entendimento das questões relacionadas ao 

lugar foi Yi–Fu Tuan (2012). Este autor procura ir de encontro, ou seja, ir na contramão 

daquilo que preconiza os aspectos econômicos e sociais da Geografia Crítica, buscando 

prioritariamente se aprofundar nos aspectos subjetivos e pessoais. Neste sentido, 

ninguém melhor do que o próprio autor para nos explicar a sua noção de Topofilia sobre 

a qual ele nos diz: ―Topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 

Difuso como conceito, vivido e concreto como experiência pessoal...‖ (p. 19). 

O autor estrutura o tema referido em cinco partes, a saber: 

Nenhum conceito abrangente guia o meu esforço. O melhor que posso 

fazer é estruturar o tema da topofilia com um conjunto limitado de 
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conceitos. Tentarei o seguinte: (1) examinar a percepção e os valores 

ambientais em diferentes níveis: as espécies, o grupo e o indivíduo; 

(2) manter cultura e meio ambiente, topofilia e meio ambiente, tão 

distintos a fim de mostrar como eles mutuamente contribuem para 

formação de valores; (3) introduzir o conceito de mudança, com um 

esquema de deslocamento da visão medieval europeia do mundo para 

um modelo científico, e o que significou para as atitudes ambientais; 

(4) examinar a ideia de busca do meio ambiente na cidade, no 

subúrbio, no campo e o selvagem, sob uma perspectiva dialética; (5) 

distinguir tipos diferentes de experiências ambientais e descrever as 

suas características (TUAN, 1983, p. 17). 

Para fins didáticos e de embasamento teórico-prático o item 5 (cinco) da citação 

anterior, foi considerado de suma relevância para os aspectos  do corpo, da experiência 

e do lugar. 

É neste sentido que acredito na importância de um método que ao mesmo tempo 

saiba e consiga distinguir (mas não separar e dissociar) o corpo e a mente, a emoção e a 

razão, a vida e a norma. Um método que alimente a teoria e seja por ela alimentada, um 

método em que as questões multidimensionais da realidade antropossocial sejam 

levadas em consideração e respeitadas, assim como o acontecimento, a vida, o latente, o 

lado sombra, o aleatório. Um método que me permita compreender a Educação Física 

Escolar em um grupo de alunos do Ensino Médio do IFRJ – Campus Duque de Caxias. 

Capítulo 4 

O CORPO EM MOVIMENTO: entrelaçando olhares 

Um corpo pertence ao mundo do sensível, 

ocupa uma extensão no espaço, tem um peso 

e seria, sem o sopro espiritual da anima, 

passivo e inerte. 

(Joaquim Brasil Fontes) 

Neste momento, o foco recai sobre o corpo no contexto da Educação Física 

Escolar, em que o aluno possa ser contemplado em sua totalidade, contribuindo para a 

formação do cidadão, tendo em vista os valores do trabalho em equipe, da solidariedade, 

do respeito ao próximo, da liderança, da união, da compreensão, da proxemia 

(MAFFESOLI, 1995), o que envolve os modos de ser e de se viver coletivamente. 

Para tal, me alinho ao pensamento de Kunz (2004). Este, por sua vez, faz algumas 

críticas à Educação Física Escolar pautada somente nos aspectos biológicos e 

tecnicistas. Para ele, o movimento é uma ação do sujeito e, a partir dela, ele passa a 
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perceber e criar sentidos e significados relevantes dentro do seu meio individual e 

coletivo. Portanto, no ambiente escolar e, na perspectiva da ‗cultura do movimento‘, 

Kunz (2004) preconiza uma concepção dialógica, sendo a Educação Física Escolar e o 

corpo resultados de práticas sociocultural apreendidas de maneira uniforme pelo sujeito. 

Kunz (2004) relata que em alguns casos ―a Educação Física Escolar parece ter 

obrigação de copiar o desporto de competição típico dos clubes esportivos e que se 

caracteriza pelo treinamento e competição como um produto de comércio e de 

consumo‖ (p. 131). Em outro trecho, o autor traz uma indagação bastante pertinente que 

busquei não perder de vista na compreensão e realização deste trabalho: ―por que não 

extrair do movimento das crianças fora do contexto escolar, no seu livre brincar e jogar, 

atividades que pudessem ser transformadas em temas de ensino da Educação Física?‖ 

(KUNZ, 2012, p. 62). No mesmo texto, o autor justifica a indagação anterior, dando 

exemplo do sentido e significado em torno da experiência vivida por alguns alunos com 

uma bicicleta, quando ele os observa antes de uma aula. Quero dizer, que é pouco nos 

apropriarmos somente dos desportos para significar os movimentos, a ―cultura do 

movimento‖ (Ib), quando tratada à luz da Educação Física Escolar. Ela transcende o 

pilar que sustenta as práticas pedagógicas deste campo, a saber: o esporte, a luta, a 

dança, a ginástica, os jogos e brincadeiras etc. Então, ultrapassar ‗os muros‘ da escola 

significou ampliar consideravelmente estas práticas pedagógicas, considerando os 

alunos integralmente. 

Outra referência relevante neste trabalho é João Batista Freire. O autor também 

faz uma crítica quanto à forma como são trabalhados o corpo e o movimento em 

algumas escolas. Para ele, a fantasia, a criatividade, o imaginal, o simbolismo, os jogos 

e os brinquedos normalmente não são levados em consideração nas propostas 

pedagógicas tradicionais. Freire (1997) afirma que corpo e mente são indissociáveis e, 

creio eu, assim que devem ser vistos no contexto social escolar.  

Estes autores são pontos de partida, entretanto, conforme o estudo vai se 

aprofundado nas questões que permeiam a Educação Física Escolar, ampliam-se ou 

modificam-se o quadro teórico, visto que o objeto vai requerendo outros olhares, e que 

vão sendo encontrados ao logo do levantamento do tema que se segue. Ainda dentro da 

perspectiva do movimento, do afeto e abarcando o gesto, Maffesoli (2009) afirma que: 

O exemplo da sedução é sintomático, pois mostra como o campo dos 

afetos, que poderia se qualificar de sério, isenta a farsa, livre de toda 

mácula, é, de fato, um lugar de expressão da concretude do jogo, da 
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brincadeira e do rito [...] um gesto, dissemos, basta-se a si mesmo, 

esgota-se na sua atualização. É efêmero e insignificante e 

insignificante como uma brincadeira, mas contém igualmente toda 

uma gravidade (MAFFESOLI, 2009, p. 52-53). 

Sobre isto, Almeida (2013) nos elucida e diz que através de movimentos livres e 

dos jogos é possível atingir muito mais do que gestos alienados e distintos, visto que o 

corpo é rico em espontaneidade, o que coloca este autor em consonância com Freire 

(1997). A escola não precisa castrar o movimento do aluno para que haja o aprendizado. 

Os autores sugerem uma educação de corpo inteiro. A ideia fundamental é trabalhar o 

corpo de maneira indissociável, sem que haja distinção entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, existência e essência, empirismo e idealismo, natureza e cultura, real e 

imaginal, enfim, sem valorizar um em detrimento do outo. 

Na grande parte das vezes, escolas tradicionais acabam por desconsiderar parte 

dos movimentos, as brincadeiras, os jogos e as fantasias. Com isto, preconizam o corpo 

estático, crendo que o aprendizado só será possível a partir de dicotomias e 

procedimentos mecânicos. Acreditando na liberdade e na criatividade do corpo, Freire 

(Ib), crê numa contextualização do movimento e isto fica claro ao afirmar:  

se for possível promover o desenvolvimento de uma habilidade 

motora, como girar, por exemplo, dentro de um contexto de 

brinquedo, porque fazê-lo isoladamente? Não vemos razão para 

―treinar‖ fora do jogo aquilo que pode ser realizado significativamente 

dentro dele‖ (Ib, p. 134). 

O corpo nos reserva a consciência material, intelectual e emocional, ou seja, com 

as imagens implodindo pela expressão, ele (o corpo) entende, sente e (re)significa o que 

aprende na vida. O corpo foi a nossa primeira forma de expressão, rico em sentido e 

significado e se apresenta de maneira contextualizada estabelecendo relações com o real 

e o sensível, envolvendo racionalidade, sonho, devaneio, sendo vivido e vivificado. 

Neste sentido, procurei caminhar junto à noção de corpo imaginal na perspectiva 

do pensamento do imaginário. Tal noção fora estudada e trabalhada por Tania Nhary 

(2011) em sua Tese de doutoramento intitulada: ―A Cultura Lúdica na Escola e no 

Corpo Imaginal‖. Professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ – FFP, 

graduada em Educação Física, seus estudos no Mestrado e no Doutorado se voltaram 

para as questões do corpo, da ludicidade, do imaginário e do corpo imaginal. Portanto, 

clarificando a noção de corpo imaginal, a autora nos diz 
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Ele não corresponde diretamente a algo externo, mas uma mixagem 

do mundo real com o mundo psíquico. É um corpo que mistura 

realidade e fantasia, consciente e inconsciente, em uma espécie de 

imaginação criadora manifesta em seus movimentos. A realidade 

invisível se expressa ao mundo visível também pelos gestos do corpo, 

visto que os sonhos, a imaginação e o devaneio unem significados que 

se materializam no plano corpóreo. A poética do corpo, essa 

capacidade criadora, constitui o corpo imaginal [...] Corpo que recebe 

toda carga e toda força da capacidade criadora, corpo sinestésico, que 

capta as percepções e as nossas maneiras de ser e sentir as coisas do 

mundo ao nosso redor, o que envolve uma gestualidade nunca 

decifrada integralmente, que está sempre em execução e é 

constantemente nova. Pois o sentir é inesgotável e é vivido em um 

espaço-tempo que é único (NHARY, 2011, p.127). 

Ancorado na autora, temos o corpo imaginal sendo correspondente da psique e, 

neste caso, ―o movimento imaginal obedece mais a uma lógica emocional que a uma 

lógica mecânica‖ (Ib, p. 128). O movimento é ‗sentido e suas emoções são expressas 

através dos movimentos, logo, o ―corpo imaginal é a representação de uma ‗mistura‘ 

dos saberes da mente, das experiências vividas, do mundo imaginativo, das pulsões 

internas e das imagens arquetípicas da psique‖ (Ib, 128). 

 Ao contrário de algumas escolas que ainda insistem em trabalhar com a 

segmentação do ser, neste trabalho o objetivo foi compreender os corpos se 

complementando em valores socioculturais e movimentos, levando em consideração a 

perspectiva emocional e comunicativa entre sujeito e mundo, mundo real e mundo 

imaginal. 

O que pretendi foi a busca de um corpo que não se limitasse aos aspectos 

biológicos e físicos. O intuito foi correlacionar as ações do aluno ao seu contexto vivido 

nas aulas de Educação Física Escolar, valorizando as experiências que puderam ser 

vividas individual e coletivamente sentidas e proporcionadas pelo corpo e pelo 

movimento, se constituindo como bases fortes da compreensão da cultura, ou seja, os 

modos de pensar, sentir e agir que acabam por se configurar em gesto, sensibilidade, 

formas, linguagens e criatividade. Assim, houve uma complementaridade no corpo que 

foi se embrenhando no fisiológico e no cultural, no orgânico e no simbólico, no racional 

e no imaginário, na razão e no devaneio. Devaneio que conduziu ao imaginal e aos 

símbolos, sendo o ponto de chegada à alma nesta trama. Alma, que aqui é tratada como: 

Falar de alma é falar de sentidos, daquilo que se cheira, que se toca, 

que se ouve; daquilo que se vê e que pressupõe um saber: o saber da 

produção de sentidos. E tentar apreender esses saberes é alcançar a 

alma que os constituem. Afinal, há uma alma em cada corpo e também 

e por ela se cultivam os sentidos. As coisas do corpo e da alma são da 
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ordem dos sentidos, logo a alma é corporificada. Os sentidos são o 

canal de comunicação do corpo com a alma. A linguagem do corpo 

brota das imagens internas, da alma, e a expressão desta nos constitui 

como indivíduos. A inquietude de nossas vozes internas, o 

chamamento da vida (daimon) e das paixões e nossos sentidos, se 

encarnam no corpo e revelam as nervuras de seus afetos, seus 

segredos, seus anseios, suas dores. Assim, pelo corpo, podemos ‗olhar 

a alma‘. Tudo que ela expressa em seus movimentos, em sua vivência 

e experiência é prenhe em significados (NHARY, 2011, p.45-46). 

A partir dos pressupostos mencionados nas linhas anteriores, tenho por intenção, 

pautado na sociologia e na antropologia, aguçar novos olhares acerca do corpo, 

referendados ainda pela noção de ―cultura do movimento‖ (KUNZ, 2012).  Para tal, 

vamos, inicialmente, buscar visões mais históricas sobre o corpo para dimensioná-lo na 

perspectiva cultural, ou, mais especificamente, para compreender a cultura do 

movimento humano. 

Segundo Courtine (2009), o corpo teve em nossa sociedade um papel secundário 

até o final do século XIX pelo menos. Neste sentido, a visão cartesiana imperava dentro 

da perspectiva filosófica. Complementando Courtine (Ib), Soares (2006) nos fala: 

É possível afirmar que ao longo do século XIX a Ginástica, 

posteriormente chamada de Educação Física quando ensinada na 

instituição escolar, foi insistentemente solicitada a responder questões 

ligadas à ordem, à disciplina, à higiene. Esta demanda imprimiu-lhe 

uma face higiênica, moral virtuosa. Afastou-a, conforme afirmação de 

Delcroze, da sensibilidade, da subjetividade de quem ensina e de 

quem a pratica. Para a Ginástica/Educação Física do século XIX, e 

porque não dizer do século XX e XXI também, o corpo foi 

compreendido como lugar das mais distintas manipulações 

engendradas a partir de uma racionalidade dada pela máquina. Passa, 

assim, a ser visto como produtor e consumidor de energia (p. 118). 

Entretanto, na passagem do século esta relação segmentada entre sujeito e corpo 

começa a dar sinais de limitação, abrindo espaço para uma outra forma de enxergar essa 

relação, sob uma ótica não dicotomizante. Assim: 

Nosso século apagou a linha divisória do ‗corpo‘ e do ‗espírito‘ e 

encarava a vida humana espiritual e corpórea de ponta a ponta, sempre 

apoiada pelo corpo [...] Para muitos pensadores, no final do século 

XIX, o corpo era um pedaço de matéria, um feixe de mecanismo. O 

século XX restaurou e aprofundou a questão da carne, isto é, do corpo 

animado (COURTINE, 2009, p. 7). 

Aqui, é pertinente deixar claro que esta passagem não foi realizada de uma hora 

para outra. Tal processo se constituiu (e constitui) de maneira não linear, lenta e 

inacabada. Nesta pesquisa, acredito e quero dar ênfase a essa viragem na perspectiva do 
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corpo e da Educação Física Escolar ocorrida a partir dos anos 1980 em diante, como 

mencionado em capítulo anterior, isto, com os holofotes direcionados para a cultura, ou 

seja, 

aos discursos que fazem o corpo um objeto cultural [...] o propósito de 

envolver um corpo material: corpo orgânico, de carne e sangue, corpo 

agente e instrumento de práticas sociais, corpo subjetivo, enfim, eu-

pele, envoltório material das formas conscientes e das pulsões 

inconscientes (COURTINE, 2009, p. 10).  

E mais: 

Trata-se, no entanto, de mudança mais profunda. Muitas práticas 

novas, desde as décadas de 1970 e 1980, se desenvolveram à margem 

dos esportes tradicionais. Muitas delas reivindicam uma 

―contracultura‖, uma pertença específica, essas resistências às 

instituições que a sociedade mais individualista parece manifestar nos 

dias de hoje. Os ―surfistas do Atlântico‖ interrogados por Jean-Pierre 

Augustin, por exemplo, declaram ―uma singularidade de estilo de vida 

e um sentimento de diferença‖, que os afasta da rede esportiva 

tradicional; os esquiadores do free ride, um esqui radical, ávido de 

‗extra pista‘ e de vertical, designam também a sua prática como ―um 

modo de vida, um fenômeno de sociedade‖ que se mostra mais 

sensível à natureza que as competições organizadas; ou ainda os 

corredores de estrada que não cessam de lutar por corridas que 

escapam às estruturas federais, privilegiando a aventura coletiva, um 

imenso happening onde cada um buscaria uma performance pessoal e 

não tanto um desafio lançado aos melhores. Enquanto as associações 

de esqueitistas multiplicam as iniciativas urbanas para um pouco mais 

de ―liberdade de movimento‖ (VIGARELLO, 2009, p. 238-239). 

Torna-se inevitável, quando o assunto é corpo, não mencionarmos a 

contemporaneidade de tal objeto de estudo e, principalmente nos aspectos que tangem a 

‗beleza‘ e à sexualidade, que entram em cena de maneira abrupta. Sobre isto: 

Há um higienismo e, porque não dizer, um eugenismo 

contemporâneos verdadeiramente assustadores. E a Educação Física 

tece dentro de seu reduzido, mas não menos importante espaço, uma 

compreensão de corpo como santuário do músculo, como emblema da 

cultura da aparência regulada por um ciclo de absorção e de 

eliminação, tanto orgânica quanto econômica. Se no século XIX, no 

auge da ascensão e afirmação da Ginástica, o corpo devia ser educado 

para economia de energia, para economia de movimento, hoje ele é 

educado para gastar a energia sempre em excesso, para manter-se em 

forma a partir de uma norma que determina o que boa forma. Se no 

século XIX a atividade física devia canalizar energias sexuais, hoje ela 

deve sexualizar e sensualizar o corpo (SOARES, 2006, p. 119). 

Entretanto, para esta pesquisa, tratei da abordagem do corpo e da ―cultura do 

movimento‖ (KUNZ, 2004) e mais algumas noções de autores como Le Breton, Jean-
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Jacques, Carmem Lúcia Soares, Michel Serres entre outros que iluminaram a 

perspectiva do corpo na esteira que ultrapassa a dimensão biológica e vai em busca de 

seus aspectos socioculturais, não se fechando em sua realidade em si, mas focando em 

sua complexidade. Por isso, tornou-se necessário esse alerta sobre as formas de 

compreensão do corpo ao longo da história na sociedade.  

 Ampliando a compreensão do corpo, recorremos a uma perspectiva sócio- 

antropológica que se complementa a visão histórica apresentada nas linhas acima. 

Assim chegamos a David Le Breton. Pensador francês, que cresceu em Le Mans, 

localizada no Noroeste da França, sociólogo, antropólogo e psicólogo além de ser 

professor na Universidade de Estrasburgo II. Seu interesse em estudar questões 

relacionadas ao corpo deve-se ao fato de não se sentir bem com o seu próprio corpo. 

Seu estudo é: 

Dedicado à compreensão da corporeidade humana como fenômeno 

social e cultural, motivo simbólico, objeto representações e 

imaginários. Sugere que as ações que tecem a trama da vida 

quotidiana, das mais fúteis ou das menos concretas até aquelas que 

ocorrem na cena pública, envolvem a mediação da corporeidade; fosse 

tão-somente pela atividade perceptiva que o homem desenvolve a 

cada instante e que lhe permite ver, ouvir, saborear, sentir, tocar e, 

assim, colocar significações precisas no mundo que o cerca 

(BRETON, 2007, p.7). 

Acredito juntamente com Nhary (2011), que sentimos a vida pelo corpo, 

demonstramos nossa vida interior também por ele. Ele é a realidade existencial. Em 

qualquer situação que a vida nos apresente é com ele que sentimos ‗as coisas‘ do 

mundo, é por ele que (re)velamos nossa alma assumindo a condição de indivíduo. É 

como se o corpo se apossasse do homem e não o contrário, ―o corpo quando encarna o 

homem é a marca do indivíduo, a fronteira, o limite que, de alguma forma, o distingue 

dos outros (BRETON, 2007, p. 10). A existência individual e coletiva é proveniente do 

corpo e de suas significações, sempre entrelaçadas de sentidos e valores, 

compartilhando as experiências daqueles que estão inseridos no mesmo contexto 

cultural. Assim, temos na corporeidade, o sujeito fazendo do mundo ―a extensão de sua 

experiência; transforma-o em tramas familiares e coerentes [...]. Emissor ou receptor, o 

corpo produz sentidos continuamente e assim insere o homem, de forma ativa, no 

interior de dado espaço social e cultural‖ (BRETON, 2007, p. 8). Tais sentidos estão 

relacionados ao ‗círculo social‘ em que o corpo está inserido, e isto, não se limita à 

infância, mas continua por toda a vida, de acordo com o viver social e a cultura e, 



43 
 

possivelmente constitui uma formação do corpo sendo agregador e não excludente, 

contribuindo para a conexão que une as pessoas. Por isto: 

O corpo é socialmente construído, tanto nas suas ações sobre a cena 

coletiva quanto nas teorias que explicam seu funcionamento ou nas 

relações que mantém com o homem que encarna. A caracterização do 

corpo, longe de ser unanimidade nas sociedades humanas, revela-se 

surpreendentemente difícil e suscita várias questões epistemológicas. 

O corpo é uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o 

efeito de uma elaboração social e cultural (BRETON, 2007, p. 26). 

Sendo assim, o homem não está separado do seu cosmo e não entendemos o corpo 

separado do homem, logo, privilegia-se uma sociedade pautada e imbuída na 

perspectiva comunitária em detrimento de uma sociedade individualista. A partir disto, 

o corpo está amalgamado numa complexidade que relaciona condição humana, natureza 

e cosmo. Logo: 

O homem e o corpo são indissociáveis e, nas representações coletivas, 

os componentes da carne são misturados ao cosmo, à natureza, aos 

outros. A imagem do corpo é aqui é a imagem em si, alimentadas 

pelas matérias simbólicas que mantêm sua existência em outros 

lugares e que cruzam o homem através de uma fina trama de 

correspondências. O corpo não se distingue da persona e as mesmas 

matérias-primas entram na composição do homem e da natureza que o 

cerca. Nessas concepções da pessoa, o homem não é separado do 

corpo, como normalmente considera o senso comum ocidental. Em 

sociedades que permanecem relativamente tradicionais e 

comunitárias, o ―corpo‖ é o elemento de ligação da energia coletiva e, 

através dele, cada homem é incluído no seio do grupo. Ao contrário, 

em sociedades individualistas, o corpo é elemento que interrompe, o 

elemento que marca os limites da pessoa, isto é, lá onde começa e 

acaba presença do indivíduo (BRETON, 2007, p. 30). 

―O significante corpo é uma ficção; mas ficção culturalmente eficiente e viva‖ (Ib, 

p. 32). Para o autor, ―o homem é socialmente criador dos movimentos do corpo‖ 

(BRETON, 2007, p. 45). Por esta trama, o corpo vai materializando uma existência, 

tanto montada em função do meio, quanto criada para o meio. Assim, com a visão 

direcionada para os aspectos vividos sem sociedade, tais como: a integração, a união, a 

solidariedade, o prazer de ―estar junto‖ (MAFFESOLI, 2009), a emoção, o imaginário, 

o devaneio, a experiência e o lúdico, é que tentei a harmonia no que o autor diz 

A sociologia do corpo constitui um capítulo da sociologia 

especialmente dedicada a compreensão da corporeidade humana como 

fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representação 

e imaginários. Sugere que as ações que tecem a trama da vida 

quotidiana, das mais fúteis ou das menos concretas até aquelas que 

ocorrem na cena pública, envolvem a mediação da corporeidade; fosse 
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tão somente pela atividade perceptiva que o homem desenvolve a cada 

instante e que lhe permite ver, ouvir, saborear, sentir, tocar e, assim, 

colocar significações precisas no mundo que o cerca (BRETON, 2007, 

p. 7). 

E ainda. 

Os usos físicos dos homens dependem de um conjunto de sistemas 

simbólicos. Do corpo nascem e se propagam as significações que 

fundamentam a existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação 

com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma 

através da fisionomia singular de um ator. Através do corpo, o homem 

apropria-se da substancia de sua vida traduzindo-a para os outros, 

servindo-se dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros 

da comunidade. O ator abraça fisicamente o mundo apoderando-se 

dele, humanizando-o e, sobretudo, transformando-o em universo 

familiar, compreensível e carregado de sentidos e de valores que, 

enquanto experiência, pode ser compartilhado pelos atores inseridos, 

como ele, no mesmo sistema de referências culturais. Existir significa 

em primeiro lugar mover-se em determinado espaço e tempo, 

transformar o meio graças a soma de gestos eficazes, escolher e 

atribuir significados e valor aos inúmeros estímulos do meio graças as 

atividades perceptivas, comunicar aos outros a palavra, assim como 

um repertorio de gestos e mimicas, um conjunto de rituais corporais 

implicando a adesão de outros. Pela corporeidade, o homem faz do 

mundo a extensão de sua experiência; transforma-o em tramas 

familiares e coerente, disponíveis a ação e permeáveis a compreensão. 

Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente e assim 

insere o homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e 

cultural (BRETON, 2007, p. 7-8). 

É nesta perspectiva que compreendo os aspectos que permeiam o corpo, sendo a 

corporeidade encarnada pelo homem e pelo corpo de maneira indissociável e estando no 

cerne das seguintes temáticas: ―a expressão de sentimentos‖ e ―as percepções 

sensoriais‖. Sobre a primeira, temos em consonância com M. Mauss (1968), a 

sustentação da dimensão social e cultural dos sentimentos sendo formalizado no 

comportamento das pessoas, por isto, dentro da coletividade é que busquei os 

sentimentos experimentados e expressos por um grupo de alunos, cuja cultura foi 

investigada, onde suas manifestações afetivas foram ligadas a evidencias do vínculo 

social que são embasados pela partilha e pelo reconhecimento mútuo. Em relação à 

segunda, ―as percepções sensoriais‖, temos um apontamento para a importância das 

questões sensoriais voltadas para as interpretações sociais, indo além das visões 

biológicas, fisiológicas, neurológicas e genéticas, somente. ―A percepção dos inúmeros 

estímulos que o corpo consegue recolher a cada instante é função do pertencimento 

social do ator e de seu modo particular de inserção no sistema cultural‖ (BRETON, 
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2007, p. 56). Assim, os valores e as significações encontram-se dentro de uma cultura 

que não se esgota a partir da ordem simbólica da sociedade, logo: 

A condição do homem (e também a extensão física de sua relação com 

o mundo) está sob a égide do universo de sentidos que adere a ele e 

mantém o vínculo social. A sociologia do corpo aponta a importância 

da relação com o outro na formação da corporeidade; constata de 

forma irrestrita a influência dos pertencimentos culturais e sociais na 

elaboração da relação com o corpo [...] Se a corporeidade é matéria de 

símbolo, ela não é uma fatalidade que o homem deve assumir e cujas 

manifestações sem que ela nada possa fazer. Ao contrário, o corpo é 

objeto de uma construção social e cultural (BRETON, 2007, p. 65). 

Sobre isto, abro um diálogo e condenso um pouco mais as noções de corpo com o 

autor Michel Serres. Este é filósofo, membro da Academia francesa, professor na 

Universidade de Stanford e autor de numerosos ensaios, entre eles: Os cinco sentidos, 

Hominescências e Notícias do Mundo. Entretanto, neste momento, fico mais atento à 

obra intitulada Variações Sobre o Corpo, escrita em 2004, na qual o autor deixa claro 

que  

O corpo em movimento federa os sentidos e unifica no tempo e no 

espaço. Se esta pluralidade de movimentos, êxtases, desejos e 

frustações parece óbvia no cotidiano da cultura, ela se encontra 

ausente nos ensinamentos que recebemos nas escolas (CARVALHO 

apud SERRES, 2004, p. 15).  

É como se o corpo, na perspectiva da pluralidade de movimentos, saísse da casca 

do ovo e se ‗libertasse‘ da barriga que o cerca por alguns meses, se liberando livremente 

em movimentos fluidos e ricos em cultura que proliferam expressões e sentimentos 

significantes na função do sistema social. O corpo, em intensa totalidade de suas 

funções, entra num turbilhão e,  

Eu nunca soube explicar o eu nem descrever a consciência. Quanto 

mais penso, menos sou; quanto mais eu sou eu, menos penso e menos 

ajo. Não me busco como sujeito, projeto tolo; solitários, as coisas e os 

outros se encontram. Entre eles encontra-se meu corpo, um pouco 

menos coisa e muito menos outro (SERRES, 2004, p. 13). 

Por isto, o corpo e o movimento; o movimento e o corpo; o corpo do movimento; 

o movimento do corpo; o corpo em movimento e o movimento em corpo não são apenas 

um jogo semântico, 

Esse canto prodigioso e intenso que surge do corpo exposto ao 

movimento ritmado do coração, à respiração e á regularidade parece 

sair dos receptores musculares e das articulações, do sentido dos 

gestos e do movimento para invadir inicialmente o corpo e depois o 
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ambiente, com uma harmonia que celebra sua grandeza e que, 

posteriormente, se adapta transbordante ao próprio corpo que a emite 

(SERRES, 2004, p.15). 

Sendo assim, o corpo não é meramente um resto de separações, ele é visto e 

sentido de forma coesa, quando simetria e assimetria permitem um mergulho na 

plenitude da totalidade e se transforma em diversas possibilidades de sentimentos, 

podendo chegar a um corpo pleno de despojamento. Para tal, o esquecimento também é 

importante, a não consciência se torna inflexível e ―a aprendizagem mergulha os gestos 

na escuridão do corpo; aliás, o pensamento também; saber é esquecer [...] para habitar 

melhor seu corpo e também comandá-lo, esqueçam dele, pelo menos em parte‖ (Ib, 

p.43). Esta falta de consciência seria o avesso de Narciso. Este seria o mais consciente 

entre os homens, isto porque tinha o corpo em ótima forma e, o nome Narciso, vem de 

narcose, ou seja, ―um jovem tão dorido quanto embebedado de narcóticos que se asfixia 

em consequência de uma overdose‖ (SERRES, 2004, p. 45). Contraditoriamente, o 

corpo nas mais diversas circunstâncias pode elevar ao máximo a sua integralidade e 

com seus membros livres, usa todo o direito de se movimentar de acordo com a sua 

vontade, sendo liberto e fazendo valer toda sua potencialidade inconsciente.  

E, é pelo corpo e através do corpo, que a origem do conhecimento se elucida, ou 

seja, todo conhecimento reside primeiro no corpo inteiro, logo, o corpo é embasado por 

uma cognição própria que o leva a atividade sensorial. Para que tenhamos conhecimento 

de qualquer pessoa ou coisa, o corpo adquire sua forma anteriormente, sendo 

transformado em esquema corporal. 

O corpo também é memória,  

O corpo imita, armazena e lembra. Quem pode computar o enorme 

tesouro de posturas que ele traz consigo? Nossa primeira base 

cognitiva reside nas recordações encarnadas, em dados que se 

transformaram em programas. Quanto mais se dilata esse capital, esse 

reservatório inconsciente – pois o inconsciente é o corpo -, menos ele 

pesa e mais ele se torna leve e aéreo em virtude das adaptações 

conquistadas (SERRES, 2004, p. 75-76). 

Esta memória não é externa, mas sim uma cópia e um armazenamento de dados 

internos. Então, o corpo no mundo desempenha o papel da memória e é o primeiro 

suporte de transmissão da fluidez que impregna a totalidade do corpo em sua 

plasticidade, que ao mesmo tempo, é inconsciente e lúcido na direção da performance. 

Clarifico mais uma vez que neste trabalho adotei a perspectiva da ―cultura do 

movimento‖, defendida por Kunz (2004), que afirma o movimento a partir da 



47 
 

experiência vivida do aluno, composta por movimentos provenientes das culturas 

tradicionais e/ou populares, aumentando e (re)significando-as. Alinha-se também na 

direção da subjetividade, da relação pessoal/identidade social, da questão do 

sentido/significado e da preocupação com a não distinção entre corpo e mente.  É o que 

veremos em seguida com os corpos trilhando novos caminhos em outros lugares. 

Capítulo 5 

TRILHANDO NOVOS CAMINHOS E EM OUTROS LUGARES: possíveis 

apontamentos 

Buscando ir além, ou seja, desmitificar e diversificar a práxis pedagógica através 

de atividades que puderam encantar e contemplar os alunos de maneira integral, é que, 

através da ótica da ―cultura do movimento‖ (KUNZ, 2004), procurei direcionar os 

conteúdos da Educação Física Escolar, tentando ultrapassar as perspectivas biológicas e 

utilitárias que por vezes são observadas dentro de algumas aulas. Os aspectos afetivos e 

sociais são quesitos presentes em minha prática levando em consideração o ser humano 

em seus aspectos bio-psico-sócio-culturais (MORIN, 2011). 

A partir das atividades que foram realizadas, consideradas aqui o principal 

material de análise a tese em questão, busquei potencializar a experiência do corpo 

como forma de vida e de expressão, valorizando o esporte no seu ―sentido mais amplo‖, 

―constituindo o sentido/significado de seu ―se-movimentar‖ Kunz (2004), contemplando 

os sujeitos livres, emancipados, reflexivos, ou seja, permitindo maior liberdade e 

ampliando oportunidades dos alunos vivenciarem experiências em lugares 

diferenciados. 

Uma perspectiva que atravessa este assunto é defendida por Daolio (2004) que diz 

respeito ao professor de Educação Física Escolar. Ele ressalta a importância desse 

profissional no trato com o ser humano devendo estabelecer abordagens perpassadas 

pelas dimensões culturais ligadas ao corpo e movimento. Josimar Daolio entende o ser 

humano em sua totalidade, englobando os aspectos fisiológicos, psicológicos e 

sociológicos; estas três dimensões jamais podem se separar. O que se pretendeu foi ter a 

maior sensibilidade possível para entrelaçar estes aspectos à dimensão simbólica, esta se 

consubstanciando em novos apontamentos para falar de corpo.  Não se trata de 

menosprezar o movimento, muito pelo contrário, trata-se de buscar compreender sua 

espontaneidade e criatividade, sua leveza e riqueza, suas formas mais sensíveis e 
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profundas de se expressar. Não podemos nos afastar dos aspectos estéticos e subjetivos, 

devemos, nesta perspectiva, ter o lugar como produtor de uma experiência do corpo 

com possibilidades de expressão dinâmica de cultura, como expressão de sentimentos. 

Para tal, Darido e Rangel (2008) nos elucidam com o seguinte trecho 

As aulas de Educação Física na escola têm utilizado quase que 

exclusivamente as quadras e materiais esportivos, como bolas e 

redes. Sugerimos a ampliação dos espaços possíveis para as aulas, 

ou a transformação de um espaço para atender a um maior 

número de alunos[...]Nesta nova concepção de Educação Física, as 

atividades e os procedimentos didáticos exigem uma variação muito 

maior. Neste sentido, é possível utilizar os espaços vizinhos à escola, 

praças e parques públicos e, dependendo do contexto geográfico, 

praias, rios ou montanhas (p. 167, grifos meus). 

A citação sustenta e contempla o que foi realizado na presente pesquisa e que está 

diretamente ligada à Educação Física Escolar que acredito. Entretanto, é preciso deixar 

claro que as atividades que foram analisadas não tiveram a intenção de remeter às 

noções de lazer, de recreação ou de aventura. A ideia foi proporcionar e compreender os 

sentidos e significados de práticas diversificadas que estejam dentro dos conteúdos das 

aulas de Educação Física Escolar em lugares diferenciados, ou seja, que foram além dos 

―muros‖ da escola. O objetivo foi manter o foco nas dimensões relacionadas à 

experiência vivida pelo corpo, aos valores, ao afeto, às emoções, à relação, às 

expressões, aos sentidos e significados, de modo que daí fosse possível capturar as 

imagens simbólicas que dessas experiências emanaram. Tais atividades foram feitas na 

praia, em um sítio e em um parque ao ar livre, lugares constituídos por natureza. Mais 

uma vez, reforço que não é a intenção deste estudo tratar de atividades de aventura. 

Estas por sua vez, podem ser conceituadas como diferentes categorias, a saber: deslize, 

imersão, verticalidade (ascensão e descida), voo e exploração. Aqui optei por tratar de 

atividades que puderam permear o conteúdo da Educação Física Escolar nos lugares 

citados acima e que no decorrer deste texto tais atividades vão sendo anunciadas e 

explicitadas. Importantes aportes de interpretação, análise e compreensão estarão 

relacionados aos sujeitos da pesquisa e aos lugares em que as aulas/atividades foram 

realizadas, o que veremos mais adiante. 

Neste contexto, pode ser interessante olhar o cotidiano também na perspectiva de 

Nilda Teves Ferreira, quando a autora nos ilumina ao dizer:  

Cada escola institui um cotidiano específico, e é esse cotidiano que 

respalda a implementação de determinadas metodologias, ou não. 
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Entenda-se por cotidiano o conjunto complexo que vai muito além do 

imediato, do empírico, do sensível, do atual, do perceptível. Enquanto 

conjunto, ele engloba o vivido, a subjetividade, as emoções, os 

hábitos, os afetos e ainda, as abstrações e imagens criadas e mantidas 

por aqueles que ali convivem. Falar, pois, o cotidiano da escola, 

significa falar da escola da sua dimensão concreta, real (FERREIRA, 

1995, p. 46). 

Para tal, o professor/pesquisador precisa estar aberto para novas experiências. 

Logo, 

Trabalhar com o cotidiano significa adentrar pelos mundos das 

significações, aprender o que tem sentido para um determinado grupo. 

Porém, no norteamento da ação/reflexão/ação são fundamentais as 

produções teóricas, sem as quais a prática se reduz a ativismo apenas. 

Só assim se poderá construir para que o professor ressignifique sua 

própria prática. Refazer um plano de aula, reorganizar um sistema de 

avaliação, enfim, redimensionar seu fazer, investindo em experiências 

inovadoras, instituidoras de novas praticas profissionais, é conquista 

do próprio professor, sujeito da práxis pedagógica (Ib, p. 48). 

Com interação, o aluno não é somente um expectador, mas faz parte do seu 

próprio processo de construção através de suas ações e das ações do outro. O 

significado e o contexto são tecidos juntos, respeitando e utilizando os saberes dos 

alunos, fazendo com que os mesmos façam parte do processo de ensino-aprendizagem, 

fornecendo oportunidades do adolescente (re)significar seus hábitos, valores e atitudes. 

Seguindo a perspectiva de uma prática em que possamos respeitar e ser respeitados, 

amar e ser amados, valorizar e sermos valorizados verdadeiramente pelo trabalho 

realizado. Vejo muitos professores pensando em uma produção exacerbada, 

esquecendo-se daqueles que, de fato, deveriam olhar: o aluno como um ser bio-psico-

sócio-cultural (MORIN, 2011). Mas, não se trata de olhar sem enxergar, de ouvir sem 

escutar e tampouco de tocar sem encostar, é sentir o corpo pelo corpo. Chego a este 

pressuposto a partir das experiências que apresento aqui, lócus privilegiado nesta 

pesquisa e, sobretudo, com o olhar teórico metodológico que irrigou minha forma de 

compreender os dizeres do corpo e que passo a apresentar no capítulo seguinte. 
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Capítulo 6 

 O CORPO DO CORPO: referencial teórico metodológico  

Enquanto o racionalismo abstrato contenta-

se com uma visão mecânica, o procedimento 

intelectual atento aos valores sensíveis bebe 

na lógica do vivido e na sua dinâmica 

orgânica. 

(Michel Maffesoli) 

O pensamento da complexidade é o modo de 

pensar pelo qual o pensamento toma 

consciência e desenvolve o que nunca 

deixou de ser: uma aventura na nuvem de 

desconhecimento. 

(Edgar Morin) 

A Antropologia das Organizações e da Educação é o referencial teórico-

metodológico que fundamenta este estudo, com base, especialmente, na Epistemologia 

da Complexidade de Edgar Morin, na Sociologia do Cotidiano de Michel Maffesoli, na 

Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand e na Pesquisa Narrativa de Iduina 

Chaves, bem como em outros autores que transitam no mesmo solo paradigmático. 

6.1 A BASE - A Socioantropologia do Cotidiano e a Epistemologia da 

Complexidade: o solo paradigmático 

Michel Maffesoli, sociólogo francês contemporâneo, foi aluno de Gilbert Durant 

e, além de outros estudos, constitui sua obra em torno da ligação social comunitária e 

das questões relacionadas ao imaginário nas sociedades contemporâneas, somadas à 

noção de ética da estética. Tal noção remete a um ethos constituído a partir de emoções 

partilhadas e vividas em comum. O autor diz que os objetos de estudo que estão 

somente ligados ao econômico e ao político se encontram esgotados, saturados e 

precisam ser repensados. Esta face da vida social é denominada como lado iluminado, 

onde a razão, a lógica e o racional estão em primeiro plano ou são o único plano 

reconhecido. Maffesoli preconiza, então, uma maior valorização da outra face da vida 

cotidiana, das menores partículas vividas na sociedade, os ‗pequenos nadas‘ 

(MAFFESOLI, 1995), que para alguns poderiam passar despercebidamente, nomeados 

assim de lado sombra, ou seja, o sensível, emoção, a vida como ela é. 
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Procura assim, abrir espaço para o imaginário como campo de investigação, 

tentando mostrar a relação do cotidiano com o dramático e integrar a ―cultura de 

sentimentos‖ 
14

, que é denominada pelo autor como: ―a consequência da atração - cada 

um entra num grupo conforme as circunstâncias ou os desejos. Prevalece uma espécie 

de acaso. Mas o valor, a admiração, o hobby e o gosto partilhados tornam-se cimento, 

vetores de ética‖ (MAFFESOLI, 2009, p. 22). Para este autor, 

Fusão e fervilhar são termos que, com frequência, chocam. 

Especialmente no mundo intelectual, é fácil observar que possuem 

uma conotação totalmente pejorativa. Na realidade, no trajeto cíclico 

da história humana, muitas são as sociedades descritas nesses termos. 

Como exemplo, lembro que, na Viena fim de século, uma cultura 

plástica, sensual, amante da natureza, opunha-se ao espírito burguês, 

laborioso, moralista, cuja única opção era controlar a natureza e 

explorá-la. O burguesismo, com as características que acabo de 

descrever, é essencialmente distintivo e tem por valor último o 

indivíduo e suas particularidades. Em contrapartida, a cultura 

alternativa é uma cultura de grupo, como disse Schorske, uma 

Gefuhlskultur (cultura dos sentimentos), totalmente amoral, baseado 

no prazer e no desejo de estar junto sem finalidade específica. E isso 

chamo de ética da estética (MAFFESOLI, 2009, p. 69) 

Dito de outra maneira, para o autor, não é preciso negligenciar e nem deixar 

totalmente de lado o econômico e a razão, porém, é preciso que se adicione o ―sonho ou 

o imaginário‖ (MAFFESOLI, 2009). Com este pensamento, propõe um instrumento de 

investigação social que contemple simultaneamente: ―a lucidez crítica e o sonho ou a 

poesia‖ (Ib), deseja que o todo seja explorado, visto que ele acredita que a 

Socioantropologia nos leva a compreender a organicidade do social, a interação dos 

múltiplos e complexos elementos que a compõem e que se manifestam no que é vivido 

cotidianamente. 

Os estudos de Michel Maffesoli sobre o cotidiano foram fundamentais para este 

trabalho, pois a emoção, o sensível, a experiência, o coletivo, o ―estar junto‖ (Ib) são 

noções basilares que se alinharam aos caminhos percorridos neste trabalho. Tais estudos 

reforçaram a ideia de se pensar e proporcionar as aulas de Educação Física por uma 

ótica diferenciada, sem dicotomia entre corpo e mente e fazendo valer inúmeras 

possibilidades que as atividades puderam oferecer, de maneira que ultrapassassem a 

alienação do ser, dando possibilidade de se viver e de se valorizar os vários aspectos do 

                                                             
14

 Mais adiante esta noção será apresentada de maneira mais específica. 
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ser humano, ou seja, os aspectos bio-psico-sócio-cultural (MORIN, 2011), o corpo 

humano na sua inteireza. 

Destaca-se também o ideal comunitário como sendo o retorno de elementos 

arcaicos que vêm substituindo os valores que foram a marca da modernidade (ideal 

democrático): o ideal de igualdade, a crença no futuro, no progresso e nas utopias. Os 

elementos arcaicos, tais como os laços comunitários e a cultura do sentimento 

ressurgem com força total no final do século, comprovando que a racionalidade 

moderna não conseguiu eliminar o sensitivo, o não racional da vida social. Desta forma, 

a modernidade foi marcada pelo ideal democrático e a pós-modernidade é marcada pelo 

ideal comunitário. Sobre isto, Maffesoli (2009) nos elucida: 

Se levar um pouco mais adiante a minha hipótese, posso dizer que a 

estética, como cultura dos sentimentos, simbolismo, ou, para empregar 

uma expressão mais moderna, como lógica comunicacional, garante a 

conjunção de elementos até então separados. Assim, mesmo na ordem 

epistemológica, baseia-se na superação da distinção, a razão vendo os 

seus efeitos reduzidos pela ação dos efeitos da imaginação (p. 71). 

E ainda: 

a estética no seu sentido mais simples: vibrar em comum, sentir um 

uníssono, experimentar coletivamente, tudo que permite a cada um, 

movido pelo ideal comunitário, de sentir-se daqui e em casa neste 

mundo. Assim, o laço social é cada vez mais dominado pelos afetos, 

constituído por um estranho e vigoroso sentimento de pertença (p. 8). 

Outra diferenciação feita pelo autor centra-se nas noções de unicidade e de 

unidade, importantes para este estudo, sendo a segunda uma ideia mais fechada e rígida, 

bem diferente da primeira que remete à noção de algo mais aberto. Portanto, temos a 

unicidade constituindo a comunicação, através da ―conexão dos microvalores éticos, 

religiosos, culturais, sexuais‖ (idem, p.18) que circulam em nossa sociedade. Para o 

autor, a pós-modernidade pontua como destaques as ―tribos, festas e ritos‖, que afloram 

sentimentos como: dor, incerteza, alegria, tristeza, bem e mal, ou seja, se 

consubstanciam em unicidade. 

Segundo Maffesoli, em entrevista ao Jornal do Brasil, caderno B de 11 de outubro 

de 1996 (DA COSTA, 1997), ―a Pós-modernidade escapa ao racionalismo de muitos 

autores. Os mega-shows de música e os jogos de futebol e outros esportes mostram que 

a paixão e o afeto estão em primeiro plano, em muitas manifestações sociais hoje‖ 

(p.10). Sendo assim, há na pós-modernidade um viés emocional. Logo, nas sociedades 

da pós-modernidade surgem os processos de massificação em que acontecem as 
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condensações e as tribos mais ou menos efêmeras que se revelam pela aproximação e 

distanciamento com contornos mal delineados e fluidos. 

Dentro da perspectiva maffesoliana, a complexidade e a pluralidade da vida social 

são de suma relevância. Nesse sentido, o autor se opõe a uma ótica da fragmentação do 

conhecimento científico (tradicional e monocular), preconizando o que chama de ‗visão 

estereoscópica‘, que considera o conhecimento plural. 

O autor pensa o ‗conceito‘ como uma categoria de concepção fechada, uma 

unidade, uma rigidez, e, em contrapartida, propõe a ideia de ‗noção‘ como ―plasticidade 

e polissemia‖, considerando a ‗noção‘ ―mais adequada à apreensão da labilidade, da 

heterogeneidade e do inacabamento social‖ (TEIXEIRA, 1990, p. 102).  

Mafessoli problematiza então as noções da razão e da imaginação, considerando a 

primeira, para fins de análise, como a construção, a crítica, o mecânico. Em relação à 

segunda, enfatiza a natureza, o sentimento, o orgânico. A primeira noção estaria mais 

ligada à sociologia positivista e a segunda à sociologia compreensiva. Como infere 

Maffesoli, o positivismo surge por um caminho de saturação se apoiando num 

―pensamento simplificador e redutor, que não consegue apreender a heterogeneidade e 

complexidade social‖ (TEIXEIRA, 1990, p. 102-103). Alinhando-se, de certa forma, 

aos estudos da complexidade de Edgar Morin, apresentados mais adiante neste capítulo.  

Passemos então a outra noção, a de estética, que, para Maffesoli (2009), deve ser 

compreendida muito além do senso comum, visto que 

[...] deve-se entender, neste caso, a estética no seu sentido mais 

simples: vibrar em comum, sentir um uníssono, experimentar 

coletivamente, tudo que permite a cada um, movido pelo ideal 

comunitário, de sentir-se daqui e em casa neste mundo. Assim o lado 

social é cada vez mais dominado pelos afetos, constituído por um 

estranho e vigoroso sentimento de pertença (p.15).  

 Logo, ―aquilo que é vivido, experimentado em comum; aquilo que me liga 

estruturalmente ao outro deve ser também considerado nas análises sociais. Nisto reside 

todo segredo da estética‖ (idem, p. 64). Tal noção, sem dúvida, contribui para que se 

possa pensar a experiência nesta perspectiva. Isto, porque Maffesoli (2009) tem como 

hipótese que: 

o paradigma estético é o instrumento que permite compreender toda 

uma constelação de ações, de sentimentos e de atmosferas específicas 

do espírito do tempo moderno. Tudo aquilo que tem ligação com o 

presenteísmo, no sentido de oportunidade, tudo o que remete à 

banalidade e à força agressiva, ou seja, a crescente valorização do 
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carpe diem, encontra na matriz estética um ponto de afinidade e de 

ancoragem (p. 68). 

A partir dos pressupostos maffesolianos, juntamente com Larrosa (2009), 

entendeu-se que a experiência do vivido, quando valorizada funciona como criação, ou 

seja, ―A experiência compartilhada gera um valor e funciona como um vetor de criação‖ 

(MAFFESOLI, 2009, p. 14). Assim, a criatividade e a banalidade foram analisadas em 

sua totalidade, pois nelas circulam emoções, pensamentos, anseios que o autor define 

como ―cultura do sentimento‖ (Ib). A ela se relaciona a admiração, o hobby e o gosto 

partilhado, uma espécie de ‗cimento‘ que se torna vetor da ética. Segundo Maffesoli 

(2009), 

Para ser mais preciso, denomino ética uma moral ―sem obrigação nem 

sanção‖, sem qualquer outra obrigação que não seja de fazer parte do 

corpo coletivo; sem qualquer sanção que não seja de ser excluído do 

grupo em caso de perda de interesse (inter-esse). A ética da estética 

faz do sentir junto com outros um fator de socialização (p.23).  

Tal socialização pode ser articulada à ideia de estilo, sendo considerada ―a 

expressão de uma época. E, enquanto tal permite e assegura a ligação entre si de todos 

os membros de uma sociedade‖ (MAFFESOLI, 1995, p.56). Entende-se então que tende 

a prevalecer em nossa sociedade uma maneira de ser estética, que se apresenta como um 

vetor de socialidade, uma maneira de desfrutar junto a um presente eterno, uma 

comunhão. Esta questão é retratada quando Maffesoli (Ib) relata o seguinte: 

Os valores estéticos nada mais são do que as condições de 

possibilidades de um novo vínculo social. Nesse sentido, a busca do 

prazer, a epifanização do corpo, a valorização do tempo livre, a 

preocupação da qualidade de vida e outras formas de ‗cuidado de si‘ 

só adquirem valor à medida que favorecem o desejo do outro, prazer 

de estar com o outro (MAFFESOLI, 1995, p.56-57). 

Por esta e outras noções, acredito que a experiência vivida foi além de gestos 

mecanizados por um corpo rígido ultrapassando os limites técnicos e se alinhavando 

com o sujeito através de movimentos livres nos lugares além dos ―muros‖ da escola. É 

como se o lúdico se servisse deste ―estilo estético‖ para estabelecer a socialidade, a 

qual, segundo Maffesoli (2009), se configura como: 

Certo que está renascendo outra concepção de tempo, privilegiando o 

que os romanos chamavam de otium, uma espécie de férias ou, 

melhor, de disponibilidade social capaz de associar lazer, criação e 

prazer de estar-junto. Tudo o que pode ser resumido com a noção de 

sociabilidade (p. 79). 
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Para ajudar a constituir um solo forte pelo caminho da pesquisa e na tentativa de 

compreender a realidade, trago outro pensador contemporâneo, historiador, filósofo e 

sociólogo francês, Edgar Morin que olha para a contemporaneidade trazendo a ideia de 

pensamento complexo. Com outra forma de pensar, compreende os saberes para além 

de uma forma fragmentada e sugere uma possível (re)ligação dos saberes.  

Eu não trago o método nem trago à procura do método. Não parto com 

o método, parto com a recusa, plenamente consciente, da 

simplificação. A simplificação é a disjunção entre entidades separadas 

e fechadas, a redução a um elemento simples, a expulsão daquilo que 

não cabe no esquema linear. Parto com a vontade de não ceder a estes 

modos fundamentais do pensamento [...] Parto com a necessidade dum 

princípio de conhecimento que não só respeite, mas também 

reconheça o não realizável, o não racionalizável, o fora-da-forma, o 

enorme. Precisamos dum principio de conhecimento que não só 

respeite, mas também revele o mistério das coisas [...] Na origem, a 

palavra ―método‖ significava caminho. Aqui temos de aceitar 

caminhar sem caminho, fazer o caminho no caminhar. [...] O método 

só pode formar-se durante a investigação; só pode desprender-se e 

formular-se depois, no momento em que o termo se torna um novo 

ponto de partida, desta vez dotado de método. Nietzsche sabia-o: ―os 

métodos vêm no fim‖ (O Anticristo). O regresso ao começo não é um 

círculo vicioso se a viagem, como hoje a palavra trip indica, significa 

experiência, donde se volta mudado. Então, terá podido a aprender a 

aprender a aprender aprendendo. Então, o círculo terá podido 

transformar-se numa espiral onde o regresso ao começo é, 

precisamente, aquilo que afasta do começo (MORIN, 2013, p. 24-25). 

Acredito que por estes motivos, dentre outros, a Educação Física Escolar e o 

corpo podem alinhar-se ao pensamento complexo, no qual organização e 

(re)organização são permanentes, assim como no tetragrama de Morin, em que ordem, 

interações, desordem e (re)organização se entrelaçam num ‗balé‘ sem fim, indo muito 

além de um determinismo sistêmico e mecânico do movimento, buscando as relações de 

socialização, respeito, união, solidariedade, comunhão etc. Logo, ―a vida é um cadinho 

de desordens inúmeras e incessantes que ela suporta e produz. Produz desordem 

produzindo complexidade, que, por sua vez, produz desordens desenvolvendo acaso, 

diversidades, egoísmo, concorrências, antagonismos‖ (MORIN, 2011, p. 411). E mais, 

Devemos compreender, não isoladamente, mas no seio e em virtude 

do tetragrama, as virtudes da desordem que são simultaneamente 

condições e resultados das flexibilidades e dinamismos da organização 

viva. Portanto, não devemos nem dissociar nem identificar desordem, 

autonomia, liberdade: a desordem desencadeada destrói as condições 

de organização da liberdade. É a cooperação 

desordem/ordem/organização viva que produz as condições da 

liberdade, a qual por sua vez produz ordem, desordem e organização. 



56 
 

A desordem permite a invenção e criação, mas são não só o fruto da 

cooperação ordem/desordem/organização mas, também, respostas as 

desordens (p. 412). 

Portanto, o pensamento complexo se alinhou à experiência por ter possibilitado 

encontros, associações, combinações, certezas, incertezas, ordem e desordem que, nas 

palavras de Morin (2003), ―em situações complexas, nas quais, num mesmo espaço e 

tempo, não há apenas ordem: não há apenas determinismo, mas também acaso: em 

situações nas quais emerge a incerteza, é preciso a atitude estratégica do sujeito ante a 

ignorância, a desarmonia, a perplexidade e a lucidez‖ (p. 18). Portanto, 

O pensamento complexo não visa a ―totalidade‖ no sentido em que 

este termo substitui uma simplificação globalizante, sucedendo à 

redução ao todo à redução às partes. Visa à relação entre os níveis 

moleculares/molares/globais. O pensamento complexo visa não ao 

elementar – onde tudo se baseia na unidade simples e no pensamento 

claro – mas ao radical, onde aparecem incertezas e antinomias. O 

pensamento complexo visa a multidimensionalidade (MORIN, 2011, 

p. 401). 

Em sua obra Ciência com consciência, Edgar Morin traz uma oposição entre 

programa e estratégia, relatando alguns pontos entre ambos. Para o autor, o programa 

está pronto para ação, não improvisa, não inova, necessita de um controle e de uma 

vigilância. Além disto, tolera pouquíssimos erros em seu funcionamento. Em relação à 

estratégia, ressalta que a mesma encontra recursos, faz contornos, realiza investimentos 

e desvios, evolui e está aberta a possíveis imprevistos, faz uso também da aleatoriedade, 

dos riscos, dos obstáculos e da adversidade, e ainda é reflexiva. Assim: 

É por ter aprendido a importância paradigmática do acaso que o 

pensamento biológico tende naturalmente a divinizá-lo. Ao contrário, 

o pensamento determinista e o pensamento providencialista continuam 

a convencer-se de que o acaso é apenas o testemunho da nossa 

ignorância provisória, ou o sinal da nossa insuficiência irremediável 

[...] É certo que o acaso impõe a suas irredutibilidades fundamentais, 

mas, integrado e articulado no paradigma 

ordem/desordem/interações/organização, torna-se, sem perder a sua 

inteligentibilidade, um princípio de inteligentibilidade dos fenômenos 

vivos (Ib, p. 409). 

Neste sentido, a complexidade se baseia numa perspectiva multidimensional, que 

leva em consideração os fatores físicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e 

espirituais do homem, diferentemente do pensamento simplificador que separa estes 

aspectos ou os mutila. O pensamento simplificante não está habituado com o acaso e a 

desordem. Desta forma, ele se contrapõe ao objetivo deste estudo/pesquisa no que diz 



57 
 

respeito à experiência vivida, diretamente relacionada à aleatoriedade, ao acaso, à 

ordem/desordem, à vida e à norma, ao patente e ao latente. Nesta perspectiva, temos a 

complicação, a contradição, a dificuldade lógica, os problemas de organização, 

formando fios tecidos pela complexidade, formando um ‗traçado‘ alinhado ao 

pensamento complexo. 

A noção da relação dialógica que encontramos no Tetragrama de Morin, que 

envolve as ideias (termos) de ordem/desordem/organização/interação, foi elemento 

importante no traçado teórico desta pesquisa, na medida em que se constituiu através 

das relações de chamado, em que um precisa do outro, nunca se separam, se 

complementam e são antagônicos, como podemos perceber quando Morin (2013) nos 

diz: 

Assim, ordem, desordem, organização se coproduzem 

simultaneamente e reciprocamente. Sob o efeito dos encontros 

aleatórios, as imposições originais produziram a ordem 

organizacional, as interações produziram as inter-relações 

organizacionais. Mas pode-se dizer que, sob efeitos das imposições 

originais e das potencialidades organizacionais, os movimentos 

desordenados, desencadeando encontros aleatórios, produziram a 

ordem e a organização. Há então um circuito de coprodução mútua (p. 

76). 

E, tentando ir além de uma ciência com uma visão fechada, é que partimos para 

as questões voltadas ao imaginário. 

6.2 A ANTROPOLOGIA DO IMAGINÁRIO DE GILBERT DURAND – 

breves apontamentos 

 

Queremos, em primeiro lugar, afirmar que 

se trata aqui de um método válido para 

qualquer mensagem que emana do homem e 

não apenas para a mensagem “literária” 

enquadrada no código de uma língua 

natural. Afirmámos por diversas vezes que 

não existe senão uma “ciência do homem”, 

ou seja, que os recortes epistemológicos (em 

psicologia, sociologia, medicina, história, 

literatura, estética, etc.) são meramente 

circunstanciais, simples “pontos de vista” 

sobre um objeto único: o homo sapiens 

sapiens. 

(Gilbert Durand) 
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Todo imaginário possui uma carga 

simbólica que nada mais é que a potência 

constitutiva que coordena o pensamento a 

nunca poder intuir objetivamente uma coisa, 

mas integrá-la imediatamente num sentido. 

(Gilbert Durand) 

Tentando romper com o pensamento estritamente racional e simplificador, é que 

entendo o ser humano nos seus diversos níveis de complexidade dentro das ciências 

sociais. Por isto, venho ao longo dos últimos anos me propondo a realizar uma 

ultrapassagem dos métodos que regem somente as supostas verdades absolutas e, 

também, nutrindo-me de uma perspectiva em que a relação do homem com os outros e 

com o meio esteja dentro de uma trama que se constitua de maneira complexa, subjetiva 

e fluida. Assim, a intenção foi dialogar com as emoções e com as imagens simbólicas 

que as representam, levando em conta o sensível, a imaginação simbólica, sem 

desmerecer a razão.  

 No que se refere à questão simbólica destaco, dentre outras, as obras de Gilbert 

Durand, as obras intituladas ―Imaginação Simbólica‖ (1993) e ―O Imaginário: ensaio 

acerca das Ciências e da filosófica da imagem‖ (2004). Durand foi professor da 

Universidade de Grenoble II, na França, e diretor do Centro de Pesquisas sobre o 

Imaginário (Centre de Recherchesur l’imaginaire) e suas pesquisas e estudos voltavam-

se para as Ciências do Imaginário. O autor faz críticas severas ao paradigma mecanicista 

e dualista da ciência moderna notificando que a realidade não pode ser explicada apenas 

pelos ditames da razão, e, assim, abre espaço para a intuição, a fantasia, o sonho, a 

imaginação criativa, enfim, para a dimensão simbólica. 

Nas palavras de Araújo e Teixeira (2011): 

Durand critica as posições associacionistas (que reduzem a imagem à 

percepção debilitada), bergsonianas (que reduzem a imaginação à uma 

lembrança da memória) e sartreanas (que reduzem a imaginação a um 

modo de consciência), por tenderem a um monismo mecanicista da 

consciência psicológica, da qual o imaginário nada mais é do que uma 

ilustração dialética. Em suma, no seu entender, a falha dessas teorias é 

a de não considerar a imagem como símbolo, deixando, por isso, 

perder-se a eficácia do imaginário. É o que procura corrigir na sua 

elaboração teórica, cuja tese central é a da primazia do símbolo sobre 

o sentido figurado (p. 18). 

Durand leva em consideração o imaginário numa perspectiva poética que abrange 

algumas ‗disciplinas‘, como: filosofia, teologia, psicologia, sociologia, etc. Estas, levam 

em conta e valorizam a imaginação simbólica. Logo, é por meio de uma abordagem 
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antropológica que Gilbert Durand debruçou-se sobre suas pesquisas, uma vasta e 

intensa filosofia das imagens, aprofundando-se nas representações como uma rede de 

relações de imagens, imaginação e fantasia. O imaginário para o autor, constitui toda 

teia das representações humanas, sendo necessária a conexão dos domínios biopsíquico 

e sociocultural, se tornando um todo, uma relação dinâmica na perspectiva da 

organização das imagens.  

Durand (1993) diz que a nossa consciência têm duas formas de representar o 

mundo, ou seja, uma forma é a direta, que se constitui de percepção e sensação e a outra 

forma é a indireta, que bebe na fonte das lembranças, dos devaneios e das prospecções, 

e as imagens que estão sempre banhadas pela dimensão simbólica. Portanto, as imagens 

estruturam a visão de mundo dentro do plano consciente e inconsciente agrupando um 

conjunto de situações mentais que abrangem imagens visuais, plásticas, mas também as 

metafóricas, os símbolos e as narrativas (orais e/ou corporais). 

Sejam por palavras ou pela expressão corporal, nossas formas de linguagem no 

meio sociocultural estão sempre atravessando as imagens e o simbolismo, o que está 

diretamente voltado para o imaginário. 

O corpo entra neste cenário conduzindo a conscientização do mundo e com o seu 

próprio movimento, é receptor, condutor e gerador de imagens. A imagem é dotada de 

sentido e significado, é compreendida como se encarna e acaba dando significado a ela 

mesma, e, é aí que reside o plano simbólico. As imagens são emanadas por seus 

significados simbólicos e representam a expressão do inconsciente, sendo o processo de 

simbolização, primeiramente sentido no corpo. Podemos dizer então, que os símbolos 

são polivalentes e são ricos em sentidos e, o que faz tais sentidos são as ações do sujeito 

com o seu meio que acaba se apresentando como uma representação, ou seja, a ideia a 

ser expressa. 

Durand (2002) considera o imaginário como elemento constitutivo e instaurador 

do comportamento do homo sapiens além de considerá-lo 

como atividade que transforma o mundo, como imaginação em 

atividade que transforma o mundo, como imaginação criadora, mas 

sobretudo como transformação eufêmica do mundo, como intellectus 

sanctus, como ordenança do ser às ordens do melhor. Tal é o grande 

desígnio que a função fantástica nos revelou (p. 432).    

Nesse sentido, a constituição de uma Antropologia do Imaginário por Gilbert 

Durand e a consequente hermenêutica antropológica, segundo Chaves (2011, p.10), 

procuram compreender o homem como produtor de imagens, bem como entender o 
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estudo do imaginário como responsável por ―apreender, nos componentes fundamentais 

do psiquismo humano, as estruturas profundas arquetípicas, nas quais se ancoram as 

representações simbólicas e o pensamento‖. Em outras palavras, a busca do sentido, 

como função primordial do humano. 

Durand enfatiza, ainda, o imaginário como um sistema dinâmico responsável por 

organizar as imagens, cujo papel fundador é o de mediar a relação do homem com o 

mundo, com o outro e consigo mesmo (DURAND, 2002). 

É importante destacar que a apreensão do simbólico segundo Chaves (2012) ―vai 

exigir instrumentos metodológicos, levando em conta sua lógica própria, sua dinâmica, 

sua polissemia e que para compreender os símbolos é preciso entender o problema das 

representações, ou seja, que um simboliza ―simboliza‖ e representa algo‖ (p. 469). 

6.3 A PESQUISA NARRATIVA  

 A partir deste momento, adentramos na perspectiva da Pesquisa Narrativa 

(CHAVES, 1999), entendida como fenômeno e como método.  Busquei compreender as 

relações entre as experiências, o vivido cotidianamente pelo grupo de alunos, as 

perspectivas futuras de formação dos mesmos e as possíveis influências da Educação 

Física Escolar na/para vida dos discentes. Juntamente com Chaves (1999), procurei 

adotar uma sustentação teórica forte no que tange à Pesquisa Narrativa, vislumbrando 

que, pela oralidade ou pela escrita, as manifestações pudessem ser capturadas e, assim, 

analisadas à luz do pensamento simbólico.  

A metodologia da Pesquisa Narrativa se mostra muito interessante, pois 

atualmente nos encontramos em um processo de saturação de alguns paradigmas que 

perpetuam um estilo mecânico e engessado, fundamentados em saberes fragmentados e 

em uma razão fechada (MORIN, 1996). 

Ao optar por fazer da narrativa dos alunos uma fonte de pesquisa, através da 

escrita e da fala de si sobre as atividades realizadas, alinho-me à ideia de Chaves (1999) 

quando afirma que há em torno da narrativa um reconhecimento importante e 

significativo como instrumento, contribuindo de forma relevante para o 

desenvolvimento profissional, pessoal, de pesquisa e de ensino. Como fenômeno e 

como método, se mostra de maneira atuante no que diz respeito ao aspecto pessoal. 

Segundo Chaves (1999), 
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Através de contar, escrever e ouvir histórias de vida – as suas e as dos 

outros – podemos penetrar nas barreiras culturais, descobrir o poder 

do ―self‖ e a integridade do outro e ainda, aprofundar o entendimento 

de suas perspectivas e possibilidades. Além do mais, todas as formas 

de narrativa assumem o interesse em construir e comunicar 

significado. O significado da prática, da vida (p. 1).  

Para o pesquisador, o ato de narrar é muito importante e significativo, pois leva o 

narrador para além do patente, da norma e em direção ao latente, à vida. Para isto, é 

necessária uma escuta sensível que seja capaz de dar lugar à subjetividade das histórias 

de vida, levando-nos captar e compreender os aspectos simbólicos presentes nestas 

histórias e permitindo que se estabeleça um diálogo entre o que emerge da fala e da 

escrita dos entrevistados.  

Sobre a escrita de si, faz sentido dizer que a mesma é formativa, porque entre a 

história vivida e a experiência emanam reflexões sobre a própria identidade, 

fortalecendo a formação no plano pessoal e profissional, no caso específico deste 

estudo, pelas vias das histórias contadas pelos sujeitos da pesquisa, que revelaram 

significados, valores e emoções.  

Com efeito, a narrativa, em consonância com Chaves (1999), se contrapõe à 

distinção entre pensar/sentir, ideia ligada ao pensamento moderno do ocidente, ao 

paradigma behaviorista/comportamental que reduz a atividade humana à pergunta e à 

resposta, naquilo que é visto e palpável. Em outras palavras, a narrativa é capaz de ligar 

o conhecimento ao sentimento e o pensamento à ação, possibilitando a compreensão da 

vida como obra e como uma trajetória particular envolvida em uma teia de sentidos e 

significados explicitados no momento do contar-se.  

E, para além do narrado, buscar compreender o não dito, o que o olhar disse e o 

silêncio revelou. Para isso, foi necessário dialogar com as histórias dos sujeitos dessa 

pesquisa de forma respeitosa, buscando captar seus sentidos. Chaves (1999) afirma que 

―o processo de fazer sentido, de dar sentido e significado, mesmo através da narrativa, 

pode ser visto como emancipatório, pois oferece uma forma de dar expressão à 

experiência pessoal‖ (p. 6). 

Essa mesma autora, juntamente com Josso (2004), estão de acordo que, com as 

narrativas, torna-se possível um discernimento entre experiências coletivas e 

experiências individuais. Neste sentido, é que a presente pesquisa, pelo viés narrativo 

das experiências vividas pelo corpo, pode tomar forma e luz dentro da Educação Física 

Escolar, favorecendo os dois aspectos ressaltados pelas autoras, o individual e o 

coletivo. 
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Logo, o corpo aparece neste cenário como um contador de histórias através de 

seus gestos e sentimentos. Nesse contexto, a narrativa surge como vida, história, 

experiência e forma, se tornando de fundamental importância para o desenvolvimento 

da pessoa, da alteridade e também como dado biológico, se valendo de experiências 

passadas, presentes e futuras. Neste sentido, o espaço da narrativa tem função 

socializadora do indivíduo consigo próprio, com o mundo social e tudo aquilo que o 

cerca. É importante saber que a construção da narrativa pode versar entre heteronomia e 

autonomia (antigo e atual): no primeiro modo, Delory remete o indivíduo à busca de 

princípios já constituídos e usa o exemplo do homem medieval; no segundo modo, o da 

autonomia, o homem dá a si mesmo sua própria conotação, encontrando sua experiência 

pessoal e se desenvolvendo pelo seu vivido (formação pessoal). E foi exatamente no 

modo da autonomia que busquei trilhar pelos meandros da narrativa dos sujeitos da 

pesquisa em questão. Em uma relação de espaço e tempo, pode-se dizer que o homem 

experimenta a sua existência através do tempo. Tal relação se dá pela linguagem e por 

suas formas simbólicas que me levaram a usar algumas metáforas como: fio, caminho, 

percurso, círculo, ciclo, carreira de vida, que servem para designar um espaço que foi 

percorrido, o que seria um cursor da vida ao longo do tempo. 

Na perspectiva do ―Individualismo qualitativo ou reflexivo‖ há, segundo Delory 

(2012), o ―retorno que os indivíduos realizam sobre si mesmos e que os constituem 

como sujeitos capazes, graças à sua atividade reflexiva e interpretativa, dar uma forma 

pessoal às suas inscrições sociais e ao curso de sua existência‖ (p. 49). 

 A narrativa de vida como: 

experiência de (re)conhecimento e de (re)apropriação de si mesmo e 

de sua história, é um componente essencial desses ―procedimentos de 

exploração pessoal‖: métodos de desenvolvimento pessoal e práticas 

de formação profissional, sob modalidades variadas e com objetivos 

que lhes são próprios, recorrem a narrativa de si – os primeiros, para 

explorar a história íntima do sujeito, pesquisar seus antecedentes 

psíquicos e afetivos, liberar suas potencialidades; as segundas, para 

apreender um perfil de aprendizagem, estabelecer um balanço de 

competência, definir um projeto de formação. Embora não sejam 

verbalizados ou explicitados, os temas da identidade pessoal, do 

desabrochar individual, da realização de si estão presentes na 

consciência individual e agem no sentido de uma singularizarão das 

trajetórias e de uma apropriação da história individual. A narrativa que 

cada um faz de sua vida deve torná-lo ―o sujeito‖ e ―o autor‖ de sua 

própria história‖. A narrativa e suas modalidades com a confiança em 

si, o respeito de si e a estima de si, a narrativa de si está sempre 

emanada e indissociada da tríplice: afetiva e privada, jurídica e 

política e social ou societária (DELORY, 2012, p.63). 
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Assim, procurei tecer um emaranhado de fios narrativos a partir da experiência 

vivida no cotidiano da Educação Física Escolar, no que diz respeito à experiência do 

corpo nos lugares vividos com os alunos do Ensino Médio do IFRJ CDUC. No entanto, 

para tal, foram selecionadas narrativas de três alunos. Falando de si, de suas 

experiências, expectativas e mostrando as emoções, as formas de viver o social. Busquei 

compreender a importância da experiência vivida pelos seus corpos em lugares que 

ultrapassam os ―muros‖ da escola. Além dos três sujeitos selecionados, ao longo do 

texto vou revelando fragmentos de narrativas de alguns outros alunos que também 

participaram das atividades na tentativa de mostrar a recorrência/repetição de algumas 

―ideias-força‖ (ARAÚJO, 2004). Saliento que usei nomes fictícios. 

Para compreender o lado latente, utilizei um conjunto de heurísticas que têm por 

finalidade captar as ―ideias-força‖, bem como fazer emergir as imagens e os sentidos na 

busca de compreender a experiência dos alunos com a Educação Física Escolar em 

lugares que não a escola. Estas imagens simbólicas são representações das emoções, 

das crenças, dos valores, dos sentimentos, das ideias dos alunos, constituindo-se assim, 

como um sistema simbólico rico e polissêmico, uma espécie de ―encruzilhada de todo o 

psiquismo humano, onde se reúnem o afetivo e o desejo, o conhecido e o sonhado, o 

consciente e o inconsciente‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. XII).  

Complementando a perspectiva teórico metodológica adotada, outras heurísticas 

serviram de subsídios para as análises e se constituíram de: (a) registros em cadernos de 

campo das vivências e experiências dos alunos do Ensino Médio do IFRJ–Duque de 

Caxias (sujeitos desta pesquisa) nas aulas de Educação Física; (b) oficinas realizadas em 

lugares diferenciados que foram além dos ―muros‖ da escola; (c) fotos e filmagens 

como fontes de registros das atividades/oficinas, ou seja, do que foi ‗vivido em ato‘; (d) 

mosaico realizado por meio de um trabalho de recorte e colagem de imagens a partir das 

oficinas/atividades ministradas dentro da disciplina de Educação Física; (e) pintura de 

telas que complementaram as oficinas e demais atividades; (f) desenhos realizados na 

areia; (g) letras de músicas evocadas logo após as atividades; (h) entrevistas narrativas 

que revelaram os sentidos da experiência vivida nas atividades programadas. 

Já com relação aos sujeitos da pesquisa, o critério para sua escolha se deu pela 

permanência da turma com o professor pesquisador desde o primeiro período até o 

período atual. A Educação Física Escolar está dentro da matriz curricular até o quinto 

período de ambos os cursos (Petróleo e Gás e Química) oferecidos pelo IFRJ – Duque 

de Caxias, local que iremos conhecer no capítulo a seguir. 
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Capítulo 7 

O CORPO LOCAL: IFRJ – Campus Duque de Caxias 

Criado em consonância com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, diante da 

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis 

(CEFET Química de Nilópolis-RJ) e da integração do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, 

até então vinculado à Universidade Federal Fluminense, surge o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Até a presente data, o instituto 

é constituído dos seguintes Campi: Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Engenheiro Paulo de Frontin, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, 

Realengo, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda. 

Especificamente no IFRJ-Campus Duque de Caxias, localizado no bairro Sarapuí, 

atualmente são oferecidos os cursos de pós-graduação em Educação Física Escolar, a 

graduação de licenciatura plena em Química, os cursos do Ensino Médio - Petróleo e 

Gás, Polímeros e Segurança do Trabalho, e também os cursos integrados ao Ensino 

Médio - Polímeros, Manutenção e suporte de Informática, Petróleo e Gás e Química.  

No que tange ao espaço físico, contamos com duas entradas, uma de pedestres 

pela rua principal e uma pela rua lateral ao estacionamento. 

 
Figura 1: Entrada de pedestres (Arquivo pessoal) 
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Figura 2: Entrada de pedestres (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 3: Estacionamento com entrada pela rua lateral (Arquivo pessoal) 

 No térreo, o prédio é composto por: gabinete da direção, sala da coordenação de 

estágios, sala da coordenação pedagógica, sala da coordenação de curso, sala dos 

professores, copa, diversos laboratórios, auditório, banheiros, bebedouros, sala dos 

materiais de Educação Física. 
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Figura 4: Corredor do térreo (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 5: Corredor do térreo (Arquivo pessoal) 
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Figura 6: Corredor do térreo (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 7: Corredor lateral do térreo (Arquivo pessoal) 
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Figura 8: Corredor do térreo com visão da quadra (Arquivo pessoal) 

Ainda no térreo, temos uma quadra poliesportiva coberta, dois vestiários, um 

prédio em anexo, além do estacionamento já mostrado anteriormente. 

 

Figura 9: Visão da quadra para o corredor (Arquivo pessoal) 
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Figura 10: Visão do corredor para a quadra (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 11: Quadra poliesportiva coberta (Arquivo pessoal) 
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Figura 12: prédio em anexo (Arquivo pessoal) 

No segundo andar do prédio, temos: uma biblioteca, duas salas de informática, 

banheiros, bebedouros, secretaria e as salas de aula que são, aproximadamente, doze no 

total.  

 
Figura 13: Rampa de acesso ao segundo andar (Arquivo pessoal) 
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Figura 14: Escada de acesso ao segundo andar (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 15: Corredor do segundo andar (Arquivo pessoal) 

O Instituto não possui uma área comum de convivência para os alunos (pátio). 

Embora as fotografias possam dar a impressão de espaços amplos, iluminados e de certo 

conforto, o que vem acontecendo na realidade é um certo grau de sucateamento que 
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acaba prejudicando o dia-a-dia dos discentes, dos docentes e dos funcionários do 

Instituto que circulam por estes espaços diariamente. Mesmo sendo um espaço grande, 

não há salas suficientes para todas as turmas, os laboratórios precisam de reforma e 

equipamentos, os aparelhos de ar condicionado nem sempre funcionam e o calor sufoca. 

Logo, os encontros entre os alunos acontecem nos corredores e, em sua maioria, na 

quadra. A socialidade (MAFFESOLI, 1985) é vista no cotidiano da quadra dentro dos 

aspectos da solidariedade do ―estar-junto‖, ultrapassando o lado racional e das normas 

da escola e atingindo o afetual. Ou seja, já há, por parte dos alunos, uma busca intuitiva 

por outros lugares, por espaços mais abertos e menos limitados por concreto. A 

Educação Física entra neste contexto como um elemento harmônico na escola e, em 

consonância com Maffesoli (1996), ―o lugar tornando-se laço [...] esses lugares e 

espaços de solidariedade estão repletos de afetos e de emoções comuns, são 

consolidados pelo cimento cultural ou espiritual‖ (p. 268). Portanto, um dos motivos 

pela escolha do objeto de estudo, foi o nítido ―abafamento‖ e ―enclausuramento‖ a que 

os corpos são submetidos diariamente diante de tanto concreto. 

Capítulo 8 

AS FACES SIMBÓLICAS: caminhando entre telas, mosaicos, músicas, desenhos e 

imagens  

Que a importância de uma coisa não se 

mede com fita métrica nem com balanças 

nem com barômetros etc. Que a importância 

de uma coisa há que ser medida pelo 

encantamento que a coisa produz em nós. 

(Manoel de Barros) 

As faces simbólicas do corpo foram capturadas em três atividades realizadas para 

além dos ―muros‖ do IFRJ, o que demandou um conjunto de heurísticas específicas para 

cada atividade. Começamos a viagem pelas telas pintadas imediatamente após a 

atividade da corrida de orientação que realizamos na Quinta da Boa Vista. Num 

segundo momento, o lugar escolhido foi o Sítio Catarina por onde caminhamos e 

realizamos jogos que resultaram num mosaico (recorte e colagem). E, por fim, 

chegamos à Praia da Reserva onde bailamos com as letras das músicas, as imagens e os 

desenhos produzidos após a atividade realizada. Além destas atividades e de suas 

produções, também foram realizadas entrevistas com alguns alunos tendo como foco 
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suas experiências nesses três lugares. Vale lembrar que, tais entrevistas foram realizadas 

aletoriamente com alunos participantes, além dos três sujeitos escolhidos que terão suas 

narrativas analisadas em capítulos mais adiante.  

Para interpretar o simbolismo das imagens capturadas nesta ―viagem‖, contamos 

como as contribuições de Jean Chevalier & Alain Cherbrant, Eva Heller e Gregg Furth 

e, para chegarmos às ideias-força andaremos com Alberto Felipe Araújo, dentre outros 

que surgiram ao longo do percurso. 

Agora, tentando arejar este corpo e constituí-lo de experiência viva, é que 

partimos a seguir para os lugares que foram o lócus deste estudo: a Quinta da Boa 

Vista, o Sítio Catarina e a Praia da Reserva. 

8.1 A QUINTA DA BOA VISTA: o corpo em ato 

 

Figura 16: Jardim da Quinta da Boa Vista (Arquivo pessoal) 

Entendo que pisar no lugar pode ser mais do que estar no lugar. É (in)corporar, é 

sentir e viver o lugar. Partindo desse pressuposto, apresento a história da Quinta da Boa 

Vista que fica localizada no bairro de São Cristóvão. Nos séculos XVI e XVII era uma 

fazenda que pertencia aos jesuítas e no início do século XVIII passou a pertencer à 

Família Real que ali residiu entre 1817 e 1889.  

Na Quinta da Boa Vista, nasceu e foi criado o Imperador do Brasil D. Pedro II e, 

posteriormente, em vinte e nove de julho de 1846 nasceu sua filha, a princesa Isabel. 

Com o passar dos anos, a Quinta da Boa Vista foi palco de atividades da Assembleia 
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Nacional que foi responsável pela criação da Constituição de 1891. No ano seguinte, o 

Museu Nacional, dirigido por Ladislau Neto, foi transferido do Campo de Santana para 

o Palácio da Quinta e seguiu até o ano de 2018, quando foi devorado por um incêndio. 

Nos Jardins, há uma área bastante arborizada, com muita grama, um lago, duas 

cavernas com pedras e gruta artificial. Contém ainda um lago com uma espécie de 

coreto que possui colunas em estilo neoclássicas. A ligação entre a terra e coreto se dá 

por cima das águas através de uma ponte. O verde e a sombra são preponderantes em 

grande parte do parque e, além disto, ainda conta com vários bancos, mesas de concreto, 

quadras poliesportivas e campos de futebol espalhados pela área. 

Passando para o Jardim Zoológico, atual RIOZOO, reaberto em dezesseis de 

dezembro de dois mil e dezessete, conta com um plantel de mil e trezentos animais de 

todo o mundo, entre eles: elefante, leão, girafa, aves, gorilas e outros. Também conta 

com uma nova praça de alimentação onde os frequentadores podem se alimentar e 

descansar. 

Chegamos ao Museu Nacional,
15

 instituição que contempla ensino, pesquisa e 

cultura que está inserido num complexo que é composto pelo Palácio de São Cristóvão, 

pelo Horto Botânico e alguns prédios anexos, como o conhecido Museu da Quinta, que 

completou duzentos anos em 2018. Na educação formal, o museu contava com os 

seguintes cursos de pós-graduação: Antropologia Social, Botânica, Zoologia, e 

Arqueologia e tem a perspectiva de oferecer Geociências. Contava também com três 

cursos de especialização, a saber: Gramática Gerativa, Línguas Indígenas e Geologia do 

Quaternário. No Horto, encontra-se uma biblioteca científica. 

Mas precisamos ir além, ir à busca do corpo que assume cada lugar descrito, 

principalmente, porque, ao contrário do que vimos nas imagens do IFRJ – CDUC, a 

Quinta da Boa Vista nos proporcionou lugares sem amarras, sem paredes, com muita 

natureza e liberdade e assim foi possível realizar a atividade denominada Corrida de 

Orientação que veremos a seguir. 

                                                             
15

 O Museu Nacional teve a sua história interrompida por um incêndio ocorrido no dia 

02/09/2018 o qual acabou destruindo um acervo com cerca de vinte milhões de itens. 
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Figura 17: Museu Nacional (Arquivo pessoal antes do incêndio) 

Situando o corpo e a corrida de orientação  

Para dar corpo e contextualizar a corrida de orientação, faço um breve panorama 

de tal atividade que existe faz mais de cem anos e que surgiu em Bergen, na Noruega, 

inicialmente sendo bastante praticada por militares. Hoje a maior prova desta 

modalidade é realizada na Suécia e conta com cerca de vinte e cinco mil participantes. 

Tal modalidade pode ser praticada simultaneamente por diversas pessoas, 

independentemente da faixa etária, do condicionamento físico, do gênero e do fato de 

serem pessoas com ou não deficiência. Seus objetivos podem ser competitivos e/ou 

recreativos. Isto mostra uma atividade em que o corpo é livre em si mesmo. 

A corrida de orientação pode ser praticada em diversos lugares, basta que o 

espaço seja ―mapeado‖ previamente. É evidente que um lugar amplo, acessível e 

arborizado, torna a atividade mais agradável aos participantes.  

A atividade consiste em ter diversos pontos que necessariamente são encontrados 

de forma sequencial, sendo recebido pelos participantes um mapa com tais pontos e as 

provas são geralmente contra o relógio. Dentro do mesmo lugar/tempo são deixados 

vários mapas que são distribuídos de acordo com o nível de cada participante. Neste 

jogo, a velocidade deve estar alinhada à rapidez de raciocínio, ou seja, corpo e mente 

sempre integrados. 
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Figura 18: O mapa da Quinta da Boa Vista e uma bússola (Arquivo pessoal) 

Corrida de Orientação: desvendando imagens simbólicas  

Natureza é uma força que inunda como os 

desertos. 

(Manoel de Barros) 

 

Figura 19: Apresentação da atividade para os alunos (Arquivo pessoal) 
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Doze de maio de dois mil e dezessete, poderia começar a contar a atividade a 

partir desta data. Entretanto, toda vez que extrapolamos os ―muros‖ da escola, 

precisamos de uma logística prévia e esta sempre é partilhada e conduzida com os 

próprios alunos, sujeitos desta pesquisa, ou seja, a atividade teve início antes mesmo do 

dia da sua culminância. 

O lugar aqui é entendido como uma partícula do espaço onde o sujeito vive e se 

sente parte deste mesmo lugar. Assim, o corpo, ao pertencer a este lugar, pode ser 

influenciado pela experiência vivida, que neste trabalho é compreendida como aquilo 

que nos toca e nos afeta. Dentro desse contexto, corpo e ―cultura do movimento‖ 

(KUNZ, 2004) caminham lado a lado porque se entende que comportam movimentos 

espontâneos, ricos em sentido e significado e sem a intenção de mecanizá-los. Assim, 

dialogando com tais ideias e com a intenção de fazer com que as aulas de Educação 

Física Escolar ultrapassassem os ―muros‖ da escola, é que iniciamos a atividade 

intitulada “Desvendando imagens simbólicas”. 

A atividade proposta ocorreu nos jardins da Quinta da Boa Vista com um grupo 

de aproximadamente 17 (dezessete) alunos do terceiro período do curso de Petróleo e 

Gás, do Ensino Médio do IFRJ, Campus Duque de Caxias, além de alguns alunos da 

pós-graduação. A proposta surgiu com o intuito de romper paradigmas estabelecidos no 

contexto da Educação Física no modelo tradicional, onde na maioria das vezes somente 

o futsal, o handebol, o voleibol, o basquetebol e o queimado são valorizados. Outro 

fator preponderante foi a prévia vontade demonstrada por parte dos alunos em realizar 

visitas técnicas
16

, visto que no conteúdo ministrado em nossas aulas, há este tipo de 

atividade em todos os períodos
17

. 

Através do diálogo com os alunos do Ensino Médio, depois de muitas rodas de 

conversa, chegamos à ideia do conteúdo através de um projeto denominado ―Corrida de 

Orientação: aproximação com a natureza‖. Tal ação foi conduzida pela professora de 

Educação Física, Gabriela Conceição, que a época atuava no IFRJ - Campus Pinheiral 

(hoje leciona no Campus Rio de Janeiro). A ideia foi se tornando realidade e resolvemos 

fazer uma troca de experiências entre alguns Campi, ou seja, as unidades de Duque de 

Caxias, Pinheiral, São Gonçalo e Rio de Janeiro. As experiências dialogaram na 

                                                             
16

 São aulas fora do Instituto e visam ampliar a experiência dos alunos nos diversos âmbitos de 

aprendizagem. 
17

 Em todo IFRJ, a Educação Física Escolar é ministrada até o quinto período do Ensino Médio, 

o que compreende a metade do terceiro ano do Ensino Médio para uma escola cujo calendário é 

anual e não semestral. 
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perspectiva do fortalecimento de ações entre os diversos Campi, fortificando a 

instituição, suas ações educativas, o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da Educação 

Física Escolar. 

Com boa acessibilidade para a chegada, contando com uma bela paisagem 

formada pelo verde das árvores, com o lago e toda beleza e história, decidimos que o 

lugar seria a Quinta da Boa Vista. Então, ―mãos à obra‖: a questão primordial para que 

a aula fosse realizada seria a parte do transporte, isto porque, o IFRJ na data não contava 

com nenhuma parceria de transporte e o carro de quinze lugares que temos estava em 

manutenção. Pois bem, a professora Gabriela, com um micro ônibus de Pinheiral, se 

disponibilizou a transportar os alunos de Duque de Caxias até o lugar da aula e depois 

levá-los de volta ao Campus e isto foi feito.
18

.  

Era preciso que os alunos estivessem atentos aos itens individuais para a 

realização da atividade: levar água, tênis confortável, protetor solar, chapéu/boné, 

repelente, entre outros. E, então, chegou a hora de começar a atividade propriamente 

dita. A professora Gabriela foi colocar os prismas para começar a corrida, enquanto um 

grupo de alunos do curso de Meio Ambiente fazia uma explanação sobre as questões 

voltadas para o ―jogo‖ e também para as questões ambientais daquele lugar de maneira 

geral. Passada esta etapa, mais uma breve orientação foi fornecida dos mapas e foram 

entregues aos alunos que, por vontade própria, decidiram desvendar as imagens 

simbólicas do corpo no corpo em grupo formados de maneira aleatória. 

                                                             
18

 Ressalto que atentarei às questões relacionadas aos alunos do Campus Duque de Caxias. 
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Figura 20: Explanação sobre a atividade (Arquivo pessoal) 

 

Figura 21: Grupo de alunos que participou da corrida (Arquivo pessoal) 

 Animados e eufóricos, os discentes partiram em disparada para realizar seus 

objetivos e nós professores ficamos em uma base para estabelecer o ponto de encontro. 

Vez ou outra passavam alguns grupos de alunos por nós durante a atividade e se 

mostravam muito envolvidos. Neste ponto da atividade, ficou nítida a interação entre os 

alunos dos diversos campi. 
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Figura 22: Grupo reunido para “desvendar as imagens” (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 23: Grupo de alunos chegando com o mapa em mãos (Arquivo pessoal) 
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Figura 24: Grupo conferindo os prismas (Arquivo pessoal) 

Com o passar do tempo, alguns grupos foram chegando e falando os minutos que 

atingiram todos os prismas. Para que não houvesse tempo ocioso, levamos alguns 

materiais, como bolas, raquetes e petecas de badminton e cordas para potencializar algo 

a mais para os estudantes, para o movimento. 

 

Figura 25: Alunos jogando (Arquivo pessoal) 
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Depois da atividade, dialogamos sobre a experiência que tinha acabado de 

acontecer, sobre o vivido. Alguns questionamentos foram levantados naquele momento: 

Qual a relação daquele lugar com a atividade e o próprio corpo? Até que ponto o lugar 

pode influenciar no jogo e no corpo? Que sentido fazia aquela aula para os alunos? Foi 

pedido que os alunos expressassem pela pintura todo significado que a atividade 

realizada teve para eles; como se tivessem de explicar o dia deles através daquela 

produção, daquela imagem e não por palavras. 

 

Figura 26: Alunos saltando com as telas pintadas (Arquivo pessoal) 
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Figura 27: Aluna pintando a tela (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 28: Alunos em roda pintando as telas (Arquivo pessoal) 
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Figura 29: Alunos com suas telas prontas (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 30: Telas expostas para despertar a âncora nos alunos no dia da entrevista 

narrativa (Arquivo pessoal) 
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Figura 31: Alunos escrevendo sobre a atividade (Arquivo pessoal) 

Apresento as imagens e seus simbolismos.   

 

Figura 32: telas pintadas pelos alunos do IFRJ 

Nas telas, emergiram alguns elementos que me levaram até algumas imagens, 

dentre elas, a imagem da mão surgiu de maneira forte e pregnante, o que revelou uma 

ação diferenciada: ―A mão é, enfim, um símbolo da ação diferenciadora‖ 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 592). Mãos que seguraram em outras e 

entrelaçaram-se com outras para que houvesse a liberdade e a confiança no outro e em 

si mesmo. Assim, ―colocar as mãos nas mãos de outra pessoa é entregar a própria 

liberdade, ou melhor, desistir dela, confiando-a à outra pessoa, é abandonar a própria 
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força‖ (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 592). Então, as mãos tornaram-se o 

primeiro elo que uniu o corpo dos alunos: sobre isto, Manoel nos contou: 

 fizemos a corrida sozinhos e isso nos transmitiu confiança em nós 

mesmos e em nossa equipe. Além da confiança a atividade ajudou 

muito no trabalho em grupo, sem contar que o lugar era inspirador e 

maravilhoso.   

A confiança e o trabalho em equipe foram decorrentes do envolvimento dos 

alunos com a atividade. Eles tiveram autonomia sobre as mesmas, isto porque todo o 

processo nas atividades/oficinas foi construído a partir do diálogo constante com os 

discentes sobre a construção, que se tornou coletiva. Estas atividades/oficinas tiveram 

como pressuposto, a participação singular/plural do grupo. Foi um trabalho construído 

por cada um, mas também por todos; pela parte e pelo todo (MORIN, 2011), pela força 

do conjunto. Logo, tivemos a imagem das mãos ―saltando‖ das telas, como se pudessem 

dizer: ―Estou aqui!‖ isto, como elemento significante desta participação, visto que ―Nas 

línguas do Extremo Oriente, expressões tais como meter a mão, tirar a mão, têm o 

sentido corrente de começar, terminar um trabalho‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 

1993, P. 589). Sobre isto, Barros escreveu: A educação física não se resume em correr, 

brincar ou jogar bola, mas sim a interação dos alunos e construção dos alunos. 

A imagem da mão também nos remeteu à ideia de conjunto, do fazer, de 

construção, de realização e de transformação. Assim caminhamos juntos e, de mãos 

entrelaçadas que reverberaram o ―estar-junto‖ (MAFFESOLI, 2004), à experiência 

vivida e compartilhada em comum com o grupo e pelo grupo, na parte e no todo 

(MORIN 2011). Com isto, ―as posições relativas das mãos e dos dedos simbolizam 

atitudes interiores‖ (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 590). Neste caso, o 

‗trabalho‘/atividade foi construído, realizado, desencadeado e articulado com o 

entrelace de todos, numa comunhão de saberes que se constituíram a partir do respeito, 

da solidariedade, dos embates, da confiança, da liberdade, entre outros valores que 

regem a vida, como podemos observar neste trecho escrito por Oliveira:  

ela [a Educação Física] ajuda também na interação entre os alunos da 

turma, fortalece a ajuda no trabalho em equipe e [...] todas as aulas 

de educação física foram importantes para o meu processo de 

formação e a considero uma matéria tão importante quanto qualquer 

outra matéria considerada primordial. 

A mão deu forma e potência à atividade, pode-se dizer que a mão é a própria 

atividade. Ela (a mão) tem voz e manifestação corporal, tem olhos que sentiram: ―A 
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mão é às vezes comparada com o olho: ela vê. É uma interpretação que a psicanálise 

reteve, considerando que a mão que aparece nos sonhos é equivalente ao olho. Daí o 

belo título: O cego com dedos de luz‖ (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 592). 

―Ação diferenciadora‖ (Ib, p. 592) nas mãos, brilho nos olhos, surge o Sol com 

sua luz radiante que iluminou a atividade e as árvores nas telas. O simbolismo do Sol é 

tão diversificado quanto suas aparições no céu e, é nesta recursividade entre idas e 

vindas, que o próprio o Sol surge como ―fonte de luz, do calor, da vida‖ (CHEVALIER 

e GHEERBRANT, 1993, p. 836). O Sol com sua simbologia ―está no centro do céu 

como o coração no centro do ser [...] se a luz irradiada pelo Sol é o conhecimento 

intelectivo, o próprio Sol é a inteligência cósmica, assim como o coração é, no ser, a 

sede da faculdade do conhecimento‖ (Ib, p. 837). Intensa totalidade de onde surgiram 

corpos fluidos e imbricados ao lugar e à Educação Física Escolar no IFRJ, assim como 

o Sol rege o mundo e ―Seus raios representam as influências celestes‖ (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 1993 p. 836). Energia solar que iluminou a Educação Física Escolar e 

penetrou nas relações humanas e emergiu na fala de Dudu:  

É um tipo de matéria que nos faz sair do padrão de aula normal, que 

é dentro de uma sala de aula, sentados, copiando [...]. Educação 

Física é sair desse “quadrado” e fazer com que tenhamos mais 

interação com os colegas de classe. 

Interação com afeto, com respeito e com luminosidade que se mostrou forte e 

imortal, assim como o símbolo do Sol que surge nas manhãs revelando a sua dualidade 

entre razão e emoção: onde, 

o Sol representa o conhecimento intuitivo, imediato; a Lua, o 

conhecimento por reflexo, racional, especulativo. Consequentemente, 

o Sol e a Lua correspondem respectivamente ao espírito e à alma 

(spiritus e anima), assim como a suas sedes – o coração e o cérebro 

(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 837).  

Esta dualidade foi compreendida como complementar e também como um 

fenômeno iniciático que se reverberou nos alunos que fizeram parte deste estudo, visto 

que o Sol foi encarnado como um dos elementos fundamentais e comuns nas três 

atividades realizadas. Sendo assim, a imagem do Sol nos remeteu ao brilho, à 

luminosidade, ao belo, ao amável, ao esplêndido e ao lugar. Ele iluminou a atividade 

proposta e a Educação Física Escolar, fazendo transparecer novas formas de pensar, 

sentir e agir (MORIN, 2011) dentro da perspectiva da formação humana. Portanto, as 
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imagens das telas clarificam um rumo integrador no entendimento da prática da 

Educação Física Escolar e de seus saberes. 

Outra imagem bastante recorrente e que enche os pulmões de ar puro foram as 

árvores com seus caules fortes, como podemos verificar nas telas demonstradas 

anteriormente. 

A imagem da árvore vem amalgamada com a força da constituição do caule, 

ambos iluminados pelo Sol e pelo mundo celeste, sendo a luz e a claridade como algo 

fundante para a vida e o crescimento da árvore que, simbolicamente representa a vida 

que se uniu pelo crescimento de uma família, ou seja, um grupo de alunos. Então, temos 

na imagem da árvore o, 

Símbolo da vida, em perpétua evolução e em ascensão para o céu, ele 

evoca todo o simbolismo da verticalidade; veja-se, como exemplo, a 

árvore de Leonardo da Vinci. Por outro lado, serve também para 

simbolizar o aspecto cíclico da evolução cósmica: morte e 

regeneração. Sobretudo as árvores frondosas evocam um ciclo, pois se 

despojam e tornam a recobrir-se de folhas todos os anos 

(CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 84). 

 O caráter cíclico foi bastante representativo neste símbolo e nas atividades 

realizadas na Quinta da Boa Vista, isto, porque, sua representação pode ser vista pelas 

raízes que surgiram das profundezas do solo, do tronco que está na superfície da terra, 

dos galhos e folhas que estão na parte mais alta, no céu. Tem-se uma árvore fazendo a 

ligação entre o subterrâneo, a terra e o céu que, por sua vez, buscou a verticalidade com 

sua copa, ereto como o corpo foi percebido no lugar. Na árvore, há a contemplação de 

quatro elementos da natureza, a saber: a água, a terra, o ar e o fogo (BACHELARD, 

2009). O primeiro elemento é representado pela seiva, o segundo, pelas raízes, o 

terceiro, pelas folhas e o quarto elemento é simbolizado pelos galhos que produzem 

fogo quando são friccionados uns aos outros. Logo, a relação e a integração estão 

ligados ao símbolo da árvore.  Integração que apareceu nesta escrita de Zinho:  

As aulas de educação física são um momento de interação entre os 

alunos, onde saímos do ambiente fechado da sala de aula e são 

propostas atividades que integram e misturam todos.  

A integração e a relação que emanaram das imagens das telas também ficaram 

nítidas nos estudantes durante a atividade. Na verdade, a ordem é outra: primeiro 

apareceram nos estudantes e depois na tela, na qual o sentimento do corpo foi exposto 

em forma e conteúdo pelas tintas coloridas. É, assim, que encaro neste trabalho a 
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perspectiva do corpo anti-cartesiano: membros, tronco, cabeça e movimentos unidos 

constituindo um ser na sua totalidade. Dito por Flávia:  

A educação física vai muito além de só trabalhar o corpo. Muitas 

vezes, não percebemos o que ela nos proporciona, pois são atividades 

que mudam o nosso caráter e as relações que temos com o próximo. 

A relação com o lugar, com a natureza e com o símbolo da árvore ficou clara mais 

uma vez na fala de Ivan:  

Foi muito legal fazer uma atividade em contato com a natureza, tendo 

as árvores fazendo sombra, uma paisagem linda, o dia estava perfeito 

e fazer esta atividade com os amigos foi melhor ainda [...] fazer isso 

ao ar livre foi muito melhor [...] gosto muito desse contato com a 

natureza, as árvores, o ambiente fresco. 

 Nesta fala surgiu nitidamente a relevância de extrapolar os ―muros‖ da escola, de 

ir além e chegar ao centro, ou seja, ao coração. 

Simbolicamente, o coração, é ―o centro vital do ser humano, uma vez que é 

responsável pela circulação do sangue. Por isso, é ele tomado como símbolo – e não, 

certamente, como sede efetiva – das funções intelectuais‖ (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 1993, p. 280). Sendo o ―centro vital‖, a imagem do coração neste 

estudo foi representada pelos sujeitos através da união, da paixão, do trabalho em 

equipe, da amizade, da sensibilidade e do respeito. Juntos com os valores citados, 

busquei a recursividade do movimento e da Educação Física Escolar, assim como ―O 

duplo movimento (sístole e diástole) do coração faz dele ainda o símbolo do duplo 

movimento de expansão e de reabsorção do universo‖ (Ib, p. 281). Duplo movimento 

que sintetizou as relações entre o ―antagônico e o complementar‖ (MORIN, 2004). 

Entre, no sentido de permear as duas noções citadas, versando entre o prosaico e o 

poético, o ―lado sombra‖ e o ―lado iluminado‖ (MAFFESOLI, 2009), a vida e a norma. 

 Neste caminho, o coração na tela foi pintado em elevação no sentido de ascensão, 

então,  

Se o ocidente fez do coração a sede dos sentimentos, todas as 

civilizações tradicionais localizam nele, ao contrário, a inteligência e a 

intuição: talvez o centro da personalidade se tenha deslocado da 

intelectualidade para a afetividade [...]. [...] pode-se acrescentar, nas 

culturas tradicionais, conhecimento tem sentido muito amplo, que não 

exclui os valores afetivos (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 

280). 
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De mãos dadas e sob a luz radiante do Sol foi que a afetividade, através da 

―proxemia‖ (MAFFESOLI, 2009), desabrochou na tela em forma de flor e suas 

ramificações. Uma flor que nasceu no topo do coração e se espalhou pelas laterais que 

representam a possibilidade de se trabalhar, segundo a perspectiva de um paradigma 

mais aberto, os conteúdos da Educação Física Escolar.   

Chegando e analisando as cores, a simbologia da cor verde se fez presente nas 6 

(seis) telas apresentadas. O verde situa-se entre azul e amarelo se apresentando como 

―mediador entre o calor e o frio, alto e baixo [...] é uma cor tranquilizadora, refrescante, 

humana (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 938-939).  E mesmo a atividade em 

si tendo um grau de esforço elevado por conta da corrida, a leveza e a alegria 

predominaram como nos conta Dudu: A corrida de orientação foi o máximo, nunca 

tinha feito nada parecido. Foi engraçado também, pois a gente teve que correr muito e, 

às vezes, para cortar caminho, descer pelos morrinhos que tinham e quase 

escorregamos.  

Creio que, nesta etapa da atividade, tenha ocorrido um despertar por partes dos 

alunos. Despertar que os levou a encarar a Educação Física Escolar segundo uma 

perspectiva não tradicional, o que se pretendia com a atividade proposta. Por isto o 

verde surgiu recorrentemente, porque ―O verde é a cor do reino vegetal se reafirmando, 

graças as águas regeneradoras e lustrais nas quais o batismo tem todo o seu significado 

simbólico. O verde é o despertar das águas primordiais, o verde é o despertar da vida‖ 

(Ib, p. 939). Batismo, que é compreendido aqui, como purificação, como possibilidade 

de começar uma nova etapa com outras possibilidades para os alunos e para a Educação 

Física Escolar. O verde se apresentou de maneira tonificante, revigorante, profunda e 

com a intenção de mudar os rumos até então seguidos no ambiente escolar na 

perspectiva da Educação Física. A cor verde também tem o sentido de maternidade: ―A 

expressão ficar verde, nascida pela hipertensão provocada pela vida urbana, também 

exprime a necessidade de uma volta periódica a um ambiente natural, o que faz o 

campo um substituto da mãe‖ (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993, p. 939). Logo, a 

Quinta da Boa Vista se configurou neste ―campo‖ no sentido de acolhimento e reflexão. 

O clima natural provocado pelo verde remeteu a aspectos saudáveis e também teve a 

contribuição do Sol brilhante como fonte de luz, energia e calor. Assim, ―Ego e corpo 

saudáveis, crescimento e inovação na vida‖ (FURTH, 2004, p.159). 
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Do verde para o branco que também esteve presente em todas as telas. A cor 

branca se apresentou como um fio condutor que atravessou os sujeitos desta pesquisa e 

suas imagens. O ponto comum foi a iniciação. 

 É uma cor de passagem, no sentido a que nos referimos ao falar dos 

ritos de passagem: é justamente a cor privilegiada desses ritos, através 

dos quais se operam as mutações do ser, segundo o esquema clássico 

de toda iniciação: morte e renascimento (CHEVALIER e 

GHEERBRANT, 1993, p. 141). 

 Por mais assustador que possa parecer falar em término da vida e em momento da 

morte, a imagem da morte representa um instante de passagem, se constitui como um 

novo início, uma mudança, sendo o branco a cor do retorno. ―Em todo pensamento 

simbólico, a morte precede a vida, pois todo nascimento é um renascimento‖ (Ib, p. 

142). Por isto, algumas culturas utilizam o branco como luto, porque a morte precede a 

vida eterna.  

O branco está nas extremidades, na ausência de cores e na soma das cores e, como 

imagens, revelou segurança, positividade e calma durante a atividade. 

O branco, que muitas vezes se considera uma não-cor... é como o 

símbolo de um mundo onde todas as cores, em sua qualidade de 

propriedades de substâncias materiais, se tenham desvanecido...O 

branco produz sobre nossa alma o mesmo efeito do silêncio 

absoluto...Esse silêncio não está morto, pois transborda de 

possibilidades vivas...É um nada, pleno de alegria juvenil, ou melhor, 

um nada anterior a todo nascimento, anterior a todo começo [...] a 

alvorada (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1993 p. 142). 

Neste sentido, o branco nas telas consolidou mais uma vez a passagem de um 

ponto a outro, de uma perspectiva a outra. Imageticamente, revelou a morte de uma 

etapa anterior para uma nova formação, compreendida pelo fenômeno iniciático 

corporal. 

Diante deste cenário, a contribuição da Educação Física Escolar tem sido 

significativa no IFRJ Duque de Caxias, diz Robertinha: 

 me sinto muito bem quando estou na aula de EF, me divirto bastante. 

Me sinto leve. Mas no Ensino Fundamental, na outra escola, não era 

assim, eu quase não praticava, porque as aulas não eram tão 

diversificadas. Hoje é diferente, o professor está sempre fazendo algo 

diferente.  

O diferente promoveu a viragem, a mudança de paradigma para este grupo de 

alunos. O diferente também proporcionou nos alunos segurança e aconchego. ―A sua 

naturalidade, a sua falta de artificialidade faz do marrom a cor do aconchegante. 
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Semelhante a ele é também o acorde → do sentimento de estar em segurança‖ 

(HELLER, 2013, p. 472). Pudemos perceber isto através do marrom pintado nas 6 (seis) 

telas. O marrom é a mistura de todas as cores, é o elo sem início e sem fim que 

consolidou a atividade e se reverberou no trabalho em equipe. Nas telas, a cor marrom 

foi pintada nos caules e nas raízes das árvores o que denota a rusticidade e a redução do 

espaço, o que remeteu exatamente à sensação de segurança. Mesmo a Quinta da Boa 

Vista sendo um local bem amplo, o aconchego, o sentimento de afeto se fizeram 

presentes, ―sendo uma cor cálida, sem ser quente‖ (HELLER, 2013, p. 475). Por isto, se 

ligou intimamente aos tons amadeirados e interligou-se às sombras frescas das folhas 

verdes, juntando-se e formando a alegria com a mistura do amarelo, do laranja e do 

vermelho. A segurança do marrom é tão firme que foi capaz de sustentar o coração 

verde e vermelho e também adentrar nos próprios alunos, demonstrando a força do 

conjunto sobre as pedras firmes, grupo que foi iluminado pela felicidade do Sol nas 

cores amarelo, laranja e vermelho. 

Agora apresento outro agrupamento de telas. Nelas procurei as imagens fundantes 

e as cores pregnantes como elementos de análise. As imagens reveladoras foram: ponte, 

pássaros, nuvem e casa/abrigo. As cores foram: azul, amarelo e cor de rosa.  

Vejamos! 

 

Figura 33: telas pintadas pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 
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Apresentada em cores fortes nas telas, é a vez da ponte fazer a sua passagem na 

‗avenida‘ dos símbolos. De acordo com Chevalier e Gheerbrant (1993) 

O simbolismo da ponte, como aquilo que permite passar de uma 

margem a outra, é um dos mais difundidos universalmente. Esta 

passagem é a passagem da terra ao céu, do estado humano aos estados 

supra-humanos, da contingência à imortalidade, do mundo sensível ao 

mundo suprassensível (p. 729). 

Sensibilidade que apareceu no corpo, na atividade e no lugar com a emoção, com 

a vida e com o lado sombra, aquilo que Maffesoli (2009) denomina de ―banal‖, ou seja, 

―as pequenas partículas do cotidiano‖ juntamente com ―os pequenos nada‖ que foram se 

constituindo e sendo construídos ao longo do lugar, do percurso, do caminho e da 

passagem.  

A questão da construção, que é forte no símbolo da mão, surge atrelada ao 

símbolo da ponte, pois temos o ‗Pontifex‘, que significa aquele que constrói pontes. 

Portanto, o ―pontífice é ao mesmo tempo o construtor e a própria ponte, como mediador 

entre o céu e a terra‖ (idem). Nesse caso, aderimos à ideia do próprio corpo ser o 

pontífice. Em outras palavras, o corpo é quem constrói e é a própria passagem que liga 

um lado ao outro. Assim, de maneira amalgamada com o corpo, com o lugar e com a 

ponte, Maffesoli (2009) traz a noção de ―proxemia‖ e do ―estar-junto‖, que podem ser 

observados na declaração de Dudu:  

Além de conhecermos novos lugares e sair da escola, podemos ser 

livres (como fomos lá) e ter confiança em nós mesmos, pois deixaram 

com que andássemos, corrêssemos, investigássemos cada canto 

daquele lugar. 

E quem sente é o corpo com todos esses sentimentos; corpo vivo e alerta. 

A imagem da ponte se unificou com a imagem da árvore trazendo a ideia de fonte 

de vida, de regeneração, de renovação cíclica, de cosmo vivo. 

As pontes, nas quatro telas, foram pintadas com a cor marrom, cor que simboliza 

a sensação de estar em segurança e em aconchego (HELLER, 2103). O processo de 

iniciação/de passagem surgiu ao longo do estudo via simbolismos da ponte e da cor 

branca – cor de passagem, ligada ao fenômeno iniciático, cor essencial da sabedoria, a 

cor dos primeiros passos da alma antes do alçar voo dos guerreiros. (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p.142). 

Por falar em alçar voos, trago os pássaros das telas e os seus simbolismos: ―o voo 

dos pássaros os predispõe, é claro, a servir de símbolos às relações entre o céu e a terra 
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[...] na mesma perspectiva, o pássaro é a representação da alma que se liberta do corpo‖ 

(Ib, p. 687). É símbolo de força, de vida, de comunicação. Liberdade demonstrada por 

Taninha em sua fala:  

trocar conhecimentos e trabalhar em grupo [...] muitos adolescentes 

se sentem presos dentro das salas (como eu me sentia) e na aula de 

educação física saímos dessas paredes e pudemos até enxergar 

melhor o colega do lado. Na Quinta da Boa Vista, me senti como 

nunca tinha me sentido antes em nenhuma escola. As saídas eram 

sempre com os professores grudados o tempo todo, não podia fazer 

nada, e esse não, mostrou confiança e liberdade. Fizemos nosso 

percurso direito, os professores prestavam atenção, mas não ficavam 

no nosso pé. Foi uma experiência maravilhosa.  

Na fala de Taninha, além da liberdade, outra imagem chamou atenção: trabalhar 

em grupo. Tal ideia também é simbolizada pela imagem da ave. Sobre isto, 

Os documentos mais antigos entre os textos védicos mostra que o 

pássaro ou ave (em geral, sem especificações particulares) era tido 

como um símbolo da amizade dos deuses para os homens. É um 

pássaro que vai buscar soma, isto é, a ambrosia, no alto de uma 

montanha inacessível e a dá aos homens (p. 729).  

Considerado também o símbolo da amizade, o pássaro com suas asas, uniu céu e 

terra e entrelaçou relações dos alunos, que não se limitaram a Educação Física Escolar 

unicamente, mas se voltaram para a vida, vida saudável, alegre, brincalhona. Em duas 

telas temos os pássaros nitidamente voando livremente em oposição às amarras, aos 

―muros/gaiolas‖. Voo que significou mutações e transformações nos alunos em seus 

―modos de pensar, sentir e agir‖ sobre a Educação Física, sobre a formação. (MORIN, 

2011). 

Em sintonia com o impulso juvenil, o fervor e a alegria de viver dos estudantes da 

pesquisa, o pássaro me pareceu cumprir seu papel de mensageiro (Hermes), bateu suas 

asas e promoveu ―uma educação iniciática e purificadora por vezes longa e arriscada‖ 

(CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 90). Risco eminente e seguro ao mesmo 

tempo, tensão que fez de o corpo/pássaro de asas batentes alçar o voo da transformação 

corporal e partir do ―mundo terreno para ter acesso ao celeste‖ (Ib. p, 91). Asas que 

indicaram a liberdade, simbolizando o dinamismo de um viajante na busca de sua 

essência. 

E é no sentido de subida e ascensão que o pássaro se deparou com a nuvem, mais 

uma imagem deste trabalho. ―A nuvem é o símbolo da metamorfose viva, não por causa 

de algumas de suas características, mas em virtude de seu próprio vir-a-ser‖ (Ib. p. 648). 
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Nas telas, a nuvem branca compõe o céu azul, a nuvem azul complementa o horizonte 

branco e na terceira tela há uma metamorfose generalizada que mistura nuvem, céu e 

mar, onde azul e branco se fundem de maneira não linear, se transformando e 

metamorfoseando como uma borboleta que para o seu amadurecimento deve passar por 

dois estágios: lagarta e crisálida (vida e morte) até chegar à ressurreição. Vida tão 

aclamada pelos estudantes. O seu ―próprio vir-a-ser‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 

1993, p. 648). Então, ―um outro aspecto do simbolismo da borboleta se fundamenta nas 

suas metamorfoses: a crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; a borboleta 

que sai dele é um símbolo de ressureição‖ (Ib. p. 138). Dos estudantes – de suas 

experiências em busca de vivências inovadoras. 

As nuvens estão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano e simbolizam a 

transformação pela qual o ser deve passar. Por isto, conseguiram irrigar as terras 

promissoras e foram capazes de possibilitar semeaduras frutíferas nos sujeitos desta 

pesquisa. 

As imagens foram surgindo e ganhando cores. A casa ficou evidente como mais 

uma imagem forte, mas não vimos a casa como pura forma geométrica, com paredes 

erguidas e telhados rígidos. O sentido da casa se voltou para o abrigo, para o aconchego 

e o acolhimento,  

Tal objeto geométrico deveria resistir a metáforas que acolhem o 

corpo humano, a alma humana. Mas a transposição para o humano 

ocorre de imediato, assim que encaramos a casa como um espaço de 

conforto e intimidade. Abre-se então, fora de toda racionalidade, o 

campo do onirismo (BACHELARD, 2008, p. 63-64).  

Esta casa teve lembranças, foi além, teve intimidade, teve experiência adquirida e 

lugares vividos, o Parque da Quinta da Boa Vista foi a casa/abrigo. Os alunos 

devanearam e sonharam, 

Nessas condições, se nos perguntassem qual o benefício mais precioso 

da casa, diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, 

a casa permite sonhar em paz. Só os pensamentos e as experiências 

sancionam os valores humanos. Ao devaneio pertencem os valores 

que marcam o homem em sua profundidade.  O devaneio tem mesmo 

um privilégio de autovalorização. Ele usufrui diretamente de seu ser. 

Então, os lugares onde se viveu o devaneio reconstituem-se por si 

mesmos num novo devaneio [...] na vida do homem, a casa afasta 

contingências, multiplica seus conselhos de comunidade. Sem ela, o 

homem seria um ser disperso. Ela mantem o homem através das 

tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é alma. É o 

primeiro mundo do ser humano‖ (Ib, p. 26). 
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O afeto vivido na casa/abrigo, nas telas, tornou-se um ponto de chegada e de 

partida viabilizado pela imagem da ponte. Lembranças foram (re)vividas por vínculos 

afetivos, de alegria e de aconchego. A casa significou mais do que um objeto 

arquitetônico, aproximou os alunos e remeteu ao sentimento de encanto em cada canto 

daquele lugar, como ficou claro no fragmento escrito por Dudu:  

o lugar ajudava e dava uma vontade maior de praticar a corrida de 

orientação e, ao mesmo tempo, transmitia calma, coisa que muitas 

vezes não sentimos quando estamos na quadra. Aula na escola é 

ótimo, mas sair da escola é inexplicável. “Não sei dizer, só sei 

sentir”. 

Continuando a travessia com as imagens reveladas: ponte, pássaro, nuvem e 

casa/abrigo e, fazendo a passagem, chego às cores das telas. O azul foi representado 

predominantemente na água e no céu. Um azul brilhante que ―Pode denotar saúde; o 

fluxo vital da vida (―a fonte da vida‖) ou energia‖ (FURTH, 2004, p. 159). Com efeito, 

Dudu nos conta: A educação física pra mim serve para ajudar a melhorar o 

condicionamento físico e a saúde. Além de melhorar a saúde, você fica bem com o 

corpo e ganha energia. 

A profundidade é uma das características da cor azul, nem por isto deixa de ser 

vazio em sua horizontalidade que se perde no infinito, tampouco, abandona a sua pureza 

como essência. Infinitude que transforma o real em imaginário, que faz o papel da 

travessia para o caminho do sonho, versa entre o pensamento consciente e inconsciente 

da mesma maneira que o azul do dia vai se recolhendo para o azul da noite e, dentro 

destas contradições, o azul vai encaminhando a vida humana. Tranquilidade, serenidade 

e harmonia foram representadas nas telas pela água, pelo céu, pelo infinito e pelo 

aconchego do útero. 

Fazendo o contraste com o azul, o amarelo se apresentou com toda sua 

intensidade, quentura e ardência: ―Os raios do Sol, atravessando o azul celeste, 

manifestam o poder das divindades do além‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, 

p. 40). Divindades atravessadas pela alegria proporcionada pela atividade e pelos raios 

amarelados do Sol que ―O campo da sua confrontação é a pele da terra, nossa pele, que 

fica amarela – ela também – com a aproximação da morte‖ (Ib, p. 40). Morte que foi 

encarada como um novo início, apreendida por uma nova perspectiva de corpo e da 

Educação Física Escolar, encarnada pela ―cultura do movimento‖ (KUNZ, 2004). Morte 

que precede o (re)nascimento do ser para a vida cíclica. 
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―A luz de ouro se torna, por vezes, um caminho de comunicação nos dois 

sentidos, um mediador entre os homens e os deuses‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 

1993, p. 40). Dois sentidos: azul/frio, amarelo/quente, morte/vida, homens/deuses, 

céu/terra que denotam a ambiguidade como característica do amarelo e, ao mesmo 

tempo, sua complementariedade. 

Quando falamos de símbolos e da cor amarela, fica inevitável não haver uma 

ligação com o Sol, portanto,  

A experiência mais elementar que temos do amarelo é o Sol. Esta 

experiência é compartilhada por todos como efeito simbólico: como 

cor do sol, o amarelo age de modo alegre e revigorante. Os otimistas 

têm uma disposição ensolarada, o amarelo é a sua cor. O amarelo 

irradia, ri, é a principal cor da disposição amistosa [...] o amarelo é 

lúdico. O amarelo irradia como um sorriso (HELLER, 2013, 153). 

Para fazer sentido e ter o melhor entendimento do que será escrito agora, sugiro 

que o leitor volte a algumas páginas anteriores e observe o arco-íris e o Sol. Feita tal 

observação, leia os escritos e volte às telas novamente, porque ―Para que o amarelo atue 

tão alegremente, ele precisa sempre da companhia do vermelho e do laranja. Amarelo-

laranja-vermelho é o tríplice acorde típico do prazer e de tudo que o cerca: ele é acorde 

– da alegria de viver, - da atividade, - da energia – da animação clamorosa‖ (Ib, p.153). 

O arco-íris pintado na tela tem a sua base composta pela cor amarela, seguida do coral e 

da cor vermelha, respectivamente, juntas e quase amálgamas, havendo então a real 

compreensão da citação anterior ―tríplice acorde típico do prazer e de tudo que o cerca‖ 

(Ib, p. 153). Para completar, tem o Sol na parte superior com seus raios misturados ao 

branco (o amarelo se relaciona com o branco). 

Incrível! Alegria, prazer e ludicidade expressaram o pensamento e o sentimento 

dos alunos pelas cores e pelas imagens que foram ilustradas nas telas. Complementando 

a alegria, vejo o Sol iluminando os jardins e o próprio aluno, mas este Sol vem com um 

sorriso vermelho sangue ―da alegria de viver, - da atividade, - da energia – da animação 

clamorosa‖ (HELLER, 2013, p.153). Sobre isto, Rafa diz: A aula na Quinta da Boa 

Vista foi maravilhosa, pois eu nunca tinha aulas fora do IFRJ e também nunca tinha 

feito uma corrida de orientação. Gostei bastante. Foi algo diferente e prazeroso. 

Afeto, compreensão, companheirismo, amabilidade e sensibilidade se ligam ao 

coração. Se o azul é frio e o amarelo é quente, ―O rosa mistura de uma cor quente com 

uma cor fria, simboliza as virtudes do meio-termo‖ (HELLER, 2013, p. 398). Cor do 

equilíbrio, da suavidade e do carinho. Não raro, quando a cor rosa é usada, ela está 
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associada a pele, dando a impressão de um aspecto saudável, o que de fato se retratou 

nas telas, tanto na pele dos corpos desenhados quanto na própria roupa da menina 

também desenhada. Equilíbrio que versou entre o sagrado e profano,  

Encontram-se esses dois elementos componentes da cor rosa, o 

vermelho e o branco, com seu valor simbólico tradicional, em todos os 

planos, do profano ao sagrado, na diferença atribuída às oferendas de 

rosas brancas e de rosas vermelhas, assim como na diferença entre as 

noções de paixão e de pureza, entre as de amor transcendente e de 

sabedoria divina (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 789). 

Meio termo ideal entre os extremos, a cor rosa demonstrou a suavidade da vida 

em sua juventude e criatividade advindas das atividades realizadas. 

Com as imagens apresentadas podemos ver a questão da iniciação caminhar como 

um fio condutor. Este fio foi visto na perspectiva da passagem, da formação e da vida. 

Os alunos ao final da corrida de orientação estavam tão envolvidos com a atividade que 

deixaram a expressão de seus corpos na própria tela. Os olhos brilhavam e o 

corpo/tela/pincel/tinta formavam um só ser. 

Uma formação que radica no âmago daquilo que constitui o ser 

humano enquanto núcleo vital e ontológico que se manifesta como 

fundamento do homem. Não se devendo contudo esquecer a 

historicidade inerente ao próprio humano que se faz fazendo-se e que 

se forma formando-se (ARAÚJO E CHAVES, 2014, p.2). 

Aqui, é importante trazer a noção de Bildung que está diretamente atrelada à ideia 

de (trans)formação em que formar o ser está ligado à concepção de imaginação e ―assim 

sendo é nas e pelas imagens transpessoais e matrizes universais atemporais, outros 

diriam arquetípicas, que o sentido iniciático e apalavrador ressurge prenhe de funções 

educativas diversas e complementares‖ (ARAÚJO E CHAVES, p. 5, 2014).  

Como as imagens foram provenientes das experiências vividas com a Educação 

Física Escolar naquele lugar (Quinta da Boa Vista),  

Percebe-se assim que o espaço e o tempo escolares sejam ambos 

ultrapassados pelo ―mundo da vida‖ deixando, por conseguinte, de 

existir um plano de estudos dando lugar a circunstâncias e 

experiências que constituam pretextos para a aprendizagem do sujeito 

enquanto viandante. É, portanto, aqui que a ideia de viagem, com as 

paisagens que lhes estão necessariamente associadas (ARAÚJO E 

CHAVES, 2014, p. 8). 
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Neste sentido, a viagem/as experiências deram subsídios para a metamorfose de 

cada um no processo iniciático. Assim, o processo iniciático se faz presente quando se 

entra e sai (vida-morte-ressureição) por caminhos sinuosos, feito um labirinto. 

A trans-formação do indivíduo carece sempre da viagem iniciática, 

sob a direção, ou não, de um Mestre, de um Guia, de um Sábio, que 

em muito passa pelo mundo da vida, pela vida no mundo para lembrar 

aqui (ARAÚJO E CHAVES, 2014, p. 11). 

Nesta travessia, os alunos foram sendo encaminhados e caminharam pelas vias da 

vida de mãos dadas com o condutor, com o guia, que inspirou os estudantes de maneira 

que se embrenharam por inúmeras descobertas em seus caminhos e andanças pelas 

estradas e colheram como frutos: a união, a liberdade, a confiança, a amizade, dentre 

outros valores que regam a vida e que puderam ser percebidos durante a atividade 

realizada na Quinta da Boa Vista. 

E de mãos dadas é que seguimos adiante com mais uma atividade, desta vez no 

Sítio Catarina. 

8.2 O SÍTIO CATARINA: o corpo saltitante 

Eu tenho a ânsia de não fazer lugar comum. 

(Manoel de Barro) 

 

Figura 35: O Sítio Catarina e a nossa turma (Arquivo pessoal) 
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Com os corpos saltitantes outra vez, nossa turma chegou para mais uma atividade, 

mais um lugar, novos sentidos, outras experiências em relação ao espaço. 

(In)corporando novas experiências possibilitadas pelo contato com outra partícula do 

espaço, desta vez, o Sítio Catarina, localizado no Município de Duque de Caxias, no 

bairro de São Bento que cerca de dois quilômetros do Campus onde estudam os sujeitos 

desta pesquisa. Atualmente, a propriedade é particular e seu dono é um senhor muito 

gentil. O senhor é daqueles que chama para tomar um café e gosta de ficar por horas 

papeando, proseando e proseando. Este é o Sr. Nelson. 

O local já fora palco de algumas visitas de estudantes e professores do IFRJ. É 

agradável e potente para diversos fins que variam de aulas até comemorações. 

Infelizmente, em Duque de Caxias, e mais especificamente, perto do Campus, não há 

muitas possibilidades de locais públicos apropriados para a realização de atividades 

curriculares de uma escola. Isto ocorre por uma gama de aspectos que compreendem 

desde a gestão pública até os maus tratos, ou seja, depredações feitas pelos próprios 

moradores quando se trata de espaços comuns. Realidade vivida por muitos municípios 

do nosso Estado por conta do sucateamento em que vivemos que, não foi o foco deste 

estudo, apesar de não passar despercebido. 

Para melhor visualização do leitor, o local é aqui descrito pontuando as suas 

características e peculiaridades, tentando fazer com que imaginalmente o lugar seja de 

alguma forma ―sentido‖ mesmo por quem nunca tenha pisado lá. Logo na entrada do 

sítio, já podemos observar um ambiente bastante arborizado e de sombras agradáveis 

onde é possível um bom descanso e uma boa conversa. Há ao fundo, um salão coberto e 

um palco para possíveis apresentações de dança, expressão corporal, shows e etc, além 

de uma área destinada a alguns jogos como ‗totó‘, ‗ping pong‘, dama, xadrez e outros. 

Ainda perto destes brinquedos, estão localizados dois banheiros e dois vestiários 

bastante funcionais. Além dos elementos já citados, há uma espécie de cozinha que é 

composta de churrasqueira, pia, geladeiras e duas bancadas. Passando para outra parte 

do sítio, temos duas piscinas, sendo uma para adolescentes e adultos e a outra para 

crianças. Um campo de grama sintética também compõe o espaço e acaba por 

harmonizar todo o local. Por fim, existe uma casa/escritório que fica fechada e só é 

aberta para uso exclusivo do proprietário e dos funcionários. Eis o Sítio Catarina. 

A escolha do local foi motivada, de modo geral, pelo interesse dos alunos e, 

também, pelo fato de uma aluna da turma já havia frequentado o local. Assim chegamos 

ao sítio. Entretanto, um dos aspectos preponderantes para a escolha foi à proximidade 
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com o Campus, embora desta vez tenhamos ido com o transporte particular do Instituto 

uma Van de quinze lugares que fez duas viagens sem maiores problemas. 

Entramos em mais um lugar que (ultra)passou os ‗muros‘ da escola, onde foi 

possível jogar, correr, nadar e também partilhar uma refeição. 

Se na Quinta da Boa Visa fizemos a atividade de orientação, no Sítio Catarina foi 

a vez dos jogos e brincadeiras, atividades que serão apresentadas a partir de agora, uma 

a uma, nas próximas linhas. 

Ambientando  

Na chegada ao sítio foi preciso deixar os estudantes fazerem uma simbiose com o 

lugar para que pudessem se apresentar, sentir o aconchego e o cheiro, de maneira que 

o ar, o fogo da energia, aterra sólida e as águas se transubstanciam em 

minha carne e meu sangue, assim como os gestos e posturas ao seu 

redor, transubstanciam-se, porém, sobretudo, no seu corpo ao qual o 

meu oferece as mesmas gentilezas, carícias e prazeres‖ (SERRES, 

2004, p. 114). 

Logo eles foram se entregando aos jogos, talvez tenha sido os jogos, 

amalgamando uns aos outros numa linda simbiose. O pingue-pongue, o ‗totó‘ e a sinuca 

se apresentaram espontaneamente, foi como se os alunos tivessem atendido um 

chamado do ―Senhor do jogo‖ (FREIRE, 1997). Um momento não dirigido, mas que 

conduziu esta aventura, esta nova experiência com o lugar e com o vivido. Assim 

começou a aventura da experiência. 

 

Figura 36: Alunos em atividade não dirigida (Arquivo pessoal) 
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Diálogo e conversa – Conversa e Diálogo – diálogo do corpo 

Passado o frenesi da chegada, era hora de estabelecer um diálogo sobre as 

atividades programadas explicar seus objetivos; ouvir as sugestões de jogos e 

brincadeiras levadas pelos estudantes e guiar/conduzir os aprendizes que, por vezes, 

foram os condutores do processo de ensino aprendizagem numa via de mão dupla que 

neste caso se transformou em uma via de várias mãos: via do mestre, via dos 

aprendizes, via dos corpos, via do lugar, via da experiência. Fios condutores de alma. 

Mais uma vez, o mestre se configurou como ―norte‖ para a atividade, na qual também 

foi conduzido pelos discípulos numa recursividade, como nos traz Gusdorf: 

O melhor mestre não é aquele que se impõe, que se afirma como 

dominador do espaço mental, mas, ao contrário, o que se torna aluno 

de seu aluno, aquele que se esforça para acordar uma consciência 

ainda ignorante de si mesma e de guiar seu desenvolvimento no 

sentido que melhor lhe convém. (2003, p.6). 

 

E mais: 

A relação mestre-discípulo surge-nos, pois, como uma dimensão 

fundamental do mundo humano. Cada existência forma-se e afirma-se 

em contato com as existências que a cerca; ela constitui como um nó 

no conjunto das relações humanas. Em meio essas relações, algumas 

são privilegiadas: a dos filhos com pais e irmãos, a relação de amizade 

ou de amor e, singularmente, a relação do discípulo com o mestre que 

lhe revelou o sentido da vida e o orientou, se não na sua atividade 

profissional, ao menos na descoberta das certezas fundamentais (Ib, p. 

4). 

Vias que foram se constituindo pelo saber e pelo prazer vivido e experimentado 

pelo corpo e pelo lugar. Fazer o aluno se sentir parte do processo foi primordial neste 

estudo. Por isto, dar-lhe voz fez-se necessário para o empoderamento do corpo como 

forma de expressão e linguagem. 
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Figura 37: Alunos conversando sobre as atividades (Arquivo pessoal) 

Todos juntos 

Nesta atividade, a interação e a liderança se sobrepuseram. Foi preciso agir, 

(inter)agir. Todos embaraçados no mesmo lugar com a intenção de unificá-los a partir 

de um círculo com um pequeno/grande detalhe: em nenhum momento os alunos podiam 

se separar; não foi permitido perder o contato das mãos. A música deu o tom da 

atividade e fez o corpo se tremular no ritmo da batida, mas sem esquecer do objetivo 

comum: o círculo. 

 

Figura 38: OS corpos entrelaçados (Arquivo pessoal) 
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Corpos ligeiros  

A velocidade e a sagacidade foram o punho forte desta atividade. Duas colunas 

formadas pelos alunos que deveriam se colocar na ordem determinada pelo professor. 

As fileiras foram formadas de acordo com algumas características: em ordem crescente 

alfabética da primeira letra dos nomes, em ordem decrescentes do mês em que faziam 

aniversário e outras variações. Corpo inteiro trabalhando, vivendo, pulsando da cabeça 

aos pés, dos pés a cabeça. Não adiantava ser rápido e se colocar de maneira equivocada 

da sequencia pedida, não adiantava ter a sequência correta e pouca velocidade para o 

posicionamento. Era preciso (inter)relação entre as partes e o todo. 

 

Figura 39: Os corpos se ordenando (Arquivo pessoal) 

Corpo encubado 

Esta foi a hora de proteger aquele jogador. O jogo consiste em escolher um aluno 

para que todos da sua equipe o protejam de maneira que a bola jamais possa atingi-lo. O 

detalhe é que a outra equipe não sabe quem está sendo protegido. É uma espécie de 

corpo ‗sagrado‘ fugindo do corpo ‗profano‘. Enquanto isto, a outra equipe também tenta 

acertar/adivinhar o protegido do outro lado, o encubado. Assim que um dos protegidos é 

atingido, a equipe deve acusar imediatamente. É interessante prestar atenção na relação 

de confiança construída entre as equipes opostas. Isto porque, cada equipe deve 

estabelecer somente uma pessoa para ser protegida e falar imediatamente caso ela seja 
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atingida (antes disto só a própria equipe sabe quem é). Ou seja, não é permitido fazer a 

troca do aluno protegido. Daí vem a relação mútua de confiança entre os alunos. 

 

Figura 40: Alunos jogando e protegendo o corpo „camuflado‟ (Arquivo pessoal) 

Corpo líquido 

 Depois de tanto suor escorrendo pelo corpo, chegou a hora de deixar a água da 

piscina refrescar a pele ardente diante daquele calor ostensivo de Duque de Caxias. A 

piscina, ah...a piscina! Depois que me certifiquei de que todos sabiam nadar e, após uma 

conversa sobre segurança, em que se definiu o que era possível de ser feito e o que não 

era; não saltar, não empurrar ninguém, não brincar de ―afogar o outro‖, além de outros 

―nãos‖ que, em certos momentos se fazem necessários e limitadores mesmo num 

diálogo horizontal entre mestre e aprendizes. Pois bem, alguns minutos de refresco e o 

impulso do jogo logo os chamou: vem!. Vem jogar! As duplas foram se agrupando feito 

molécula, ao contrário do óleo e da água, a rede foi se espreguiçando no meio da 

piscina, a bola voando de um lado a outro e os corpos leves e suaves dentro d‘água se 

banhavam pelo jogo: era o voleibol aquático. 
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Figura 41: Os corpos se banhando (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 42: Voleibol aquático (Arquivo pessoal) 

Recortando e colando 

Recortando, colando, escrevendo e colocando o significado e, dentro deste último, 

expressando o sentido que as atividades realizadas naquele lugar emanavam de dentro 

para fora, a atividade de recorte e colagem foi feita em trios e duplas. A cada grupo foi 
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entregue uma cartolina, diversas revistas, jornais, cola, tesoura, canetinhas e lápis 

coloridos. A ideia foi que cada grupo conseguisse expressar através das figuras e das 

palavras todo o sentido das atividades que eles tinham acabado de realizar. E cada um, a 

seu modo, foi desenrolando e dando forma e conteúdo à atividade. Alguns sentados nas 

cadeiras, outros no chão e em pé; sujeitos livres para criar, para dar asas à imaginação. 

Nada de corpos eretos enquadrados num padrão que alguém julgou como ‗correto‘. 

 

Figura 43: Os corpos em expressão (Arquivo pessoal) 

Apresento agora a heurística intitulada ‗recorte e colagem‘, realizada pelos 

estudantes como mais uma fonte de análise para o estudo em pauta. Para compreender 

as imagens e os simbolismos, organizei os trabalhos em dois grupos. O primeiro foi 

composto pelos elementos mítico-simbólicos que mais se destacaram nos quadros, 

dentre eles: esporte/jogo, vida, saúde, Educação Física, altruísmo e competição - como é 

possível verificar nos quadros 44, 45, 46 e 47. O segundo foi constituído pelos seguintes 

elementos: confiança, companheirismo, cérebro e coração - que estão nas figuras 48 e 

49. 

Primeiro agrupamento: 
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Figura 44: recorte e colagem feitos pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 

 

 

 

Figura 45: recorte e colagem feitos pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 



109 
 

 

Figura 46: recorte e colagem feitos pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 

 

 

Figura 47: recorte e colagem feitos pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 

De início se faz pertinente esclarecer que a palavra esporte neste trabalho 

estabeleceu uma relação direta com o jogo, portanto, ao longo do estudo, procurei 

buscar elementos para tal compreensão. Se ainda assim, o leitor, por ventura, achar 

melhor seguir com a noção
19

 de esporte, terá de considerar o contexto cultural como 

                                                             
19

 Este estudo não tem o objetivo de seguir especificamente uma Abordagem Pedagógica da 

Educação Física Escolar. 
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algo essencial e sempre associado aos pressupostos da educação de maneira mais ampla. 

Assim, o esporte foi visto no seu sentido e seu significado, mais amplos que ―não se 

resumem, apenas, num saber-fazer, mas inclui também o saber-pensar e o saber-sentir‖ 

(KUNZ, 2004, p. 75). Desta forma, o que foi levado em consideração não foi o 

movimento no sentido do esporte normatizado e de competição, embora, tenha ocorrido 

a disputa nos jogos realizados, porque se entende que a 

rigidez  na execução do gesto ou do movimento esportivo, juntamente 

com a padronização dos locais onde este movimento é realizado, 

permite o controle e a organização das atividades pelo princípio 

máximo que orienta este tipo de movimento: melhoria de rendimentos 

e habilidades para a concorrência e a competição (Ib, p. 85). 

O esporte, o jogo e o movimento foram considerados pelas suas diversas 

possibilidades e não pelo seu engessamento e rigidez, muito menos pela concorrência e 

competição. Portanto, na heurística realizada foi possível perceber ―o ser humano numa 

visão mais ampla e complexa [...] complexidade e amplitude se manifestam nas 

dimensões perceptivo-cognitivas, emocional-afetivas, sociais e motoras do ser humano‖ 

(Ib, p. 88). 

Na Educação Física Escolar tem-se o ―esporte na escola e da escola. Enquanto o 

primeiro estaria a serviço da instituição esportiva, o segundo estaria a serviço da 

instituição educacional ou valores educativos‖ (ASSIS, 2005, p. 16). E foi na 

perspectiva do ―esporte da escola‖ (Ib), que foram observadas e compreendidas as ações 

dos alunos, demonstradas na atividade de recorte e colagem proveniente dos jogos 

vividos. Prova disto é, quando na imagem 47, a palavra ―competição‖ vem posterior à 

palavra ―Altruísmo‖, ou seja, o que denotou um sentido de dedicação ao outro, sendo 

uma atitude solidária, oposta ao egoísmo. Nesta direção, as atividades realizadas 

demonstraram o jogo sendo jogado com os outros e não contra os outros
20

. Outra 

característica que contribuiu com o jogo, refere-se à construção das regras e suas 

ressignificações feitas pelos próprios estudantes, podendo evidenciar o entrelace do jogo 

com as questões relacionadas à vida, à saúde e à Educação Física. Tais imagens foram 

escolhidas não apenas pelo ato de jogar, mas principalmente pelo sentido que tiveram 

para os alunos. Pensando o jogo na perspectiva de Huizinga, destacamos que vai além 

de um fenômeno fisiológico, psicológico, físico ou biológico. Para o autor, trata-se de 

                                                             
20

 Esta noção é bastante trabalhada na Dissertação de Mestrado intitulada ―JOGOS 

COOPERATIVOS: O JOGO E O ESPORTE COMO UM EXERCICIO DE CONVIVÊNCIA, 

do autor FABIO OTUZI BROTTO. 
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uma ―função significante, isto é, encerra um determinado sentido‖ (KUNZ, 2004, p. 5). 

No jogo, é preciso levar em consideração seu caráter estético, sem deixar de lado suas 

características fundamentais. Nas palavras desse mesmo autor (Ib)               

a intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser 

explicados por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, 

nessa fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria 

essência e a característica do jogo. O mais simples raciocínio nos 

indica que a natureza poderia igualmente ter oferecido a suas criaturas 

todas essas úteis funções de descarga de energia excessiva, de 

distensão após um esforço, de preparação para as exigências da vida, 

de compensação de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de 

exercícios reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a 

tensão, a alegria e o divertimento do jogo (p. 5). 

 Divertimento representado por expressões e palavras nas imagens das colagens, 

demonstrando o jogo/esporte atrelado com à vida, o que fez a ligação, deu liga, assim 

como a palavra ―amo‖ foi responsável pela comunhão entre as figuras na imagem 45. 

Os jogos foram realizados e contemplaram o desejo do ―estar junto‖ (MAFFESOLI, 

2009). Portanto, a partir dele (jogo), foi possível apreender o afeto de maneira que a 

socialização fosse encarnada e promover, mais uma vez, a ―cultura do movimento‖ 

(KUNZ, 2004) que, neste caso, foi expressa pela cultura do grupo, ou seja, seus  modos 

de pensar, sentir e agir (MORIN, 2011) entrelaçados, harmônicos e afetivos, 

demonstrados nas atividades através das palavras, das atitudes e das ações. 

 Com efeito, Callois (1990) afirma que o jogo não é meramente uma distração 

individual e os classsifica em quatro categorias: a competição, o simulacro, a vertigem e 

a sorte. Para o autor, os jogos estão ligados à comunhão. Mesmo os jogos mais 

solitários e fortes precisam de um bom número de espectadores para sua realização 

plena. Ele ressalta ainda, que os jogos e as brincadeiras são, certamente, as coisas do 

mundo mais bem partilhadas, mesmo sendo jogado entre os mais guerreiros jogadores. 

―Como a vida real, mas num quadro previamente determinado, o jogo associa as noções 

de totalidade, de regra e de liberdade. As diversas combinações do jogo são outros tanto 

modelos de vida real, pessoal e social‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 

518). O jogo trata também da vida.  

As palavras saúde e exercício apareceram nas colagens de forma recorrente e são 

elementos que inegavelmente compõem o conteúdo da Educação Física Escolar. Não no 

sentido do visual, do culto ao corpo e do corpo belo, mas sim na direção da melhoria da 

qualidade de vida como foi dito por Ingrid:  
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A educação física representa uma forma de equilibrar o corpo e a 

mente, pois com ela é possível fugir do sedentarismo das aulas 

normais [...] e ainda estimula os alunos a praticarem mais atividades 

físicas para ter uma vida melhor e mais saudável.  

É sabido que com uma aula semanal composta de 90 minutos aproximadamente, 

não é suficiente para que haja resultados efetivos voltados para a saúde. No entanto, o 

que ficou claro foi a questão da formação, da (trans)formação, da virada que foi possível 

por meio da mudança de hábitos demonstrada pelos alunos e expressa na fala de Gabi: 

A educação física é muito importante não só para a nossa saúde, mas também para o 

nosso humor e bem estar. Cada pessoa deve procurar a melhor forma de se exercitar e 

de se sentir bem. Os pressupostos baseados no esporte/jogo, na vida e na saúde foram 

fundamentais para a proposta do curso de Educação Física no IFRJ.  

Resgato os termos ―altruísmo e competição‖ como forma de elucidar os valores 

que regeram as atividades realizadas no Sítio Catarina. Valores essenciais para a 

perspectiva de uma Educação Física Escolar voltada para o respeito, para a 

solidariedade, para o doar-se ao outro, como foi visto na imagem da mão nas atividades 

realizadas na Quinta da Boa Vista. Como numa colchas de retalho, os pontos principais 

e o desenho em curso foram se apresentando firmes e nítidos com o desenrolar da 

pesquisa. 

 O segundo agrupamento. 

 

Figura 48: recorte e colagem feito pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 



113 
 

 

Figura 49: Recorte e colagem feito pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 

Cérebro (razão) e coração (emoção) são órgãos vitais do ser humano e foram 

entrelaçados pelo amor, o que permitiu que fossem emanados companheirismo e união. 

O amor depende também da simbólica geral da união dos opostos, 

coincidentia contrariorum. É a pulsão fundamental do ser, a libido, 

que impele toda existência a ser realizada na ação. É ele quem atualiza 

as virtualidades do ser. Mas essa passagem ao ato não se produz senão 

pelo contato com o outro (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 

46). 

O amor fez a união das duas partes vitais do ser e, no recorte e colagem, o coração 

vem amalgamando a vida, a felicidade, o companherismo, a Educação Física, a razão e 

a emoção.  O coração foi ―o fio que remete ao simbolismo da interdependência das 

coisas, das causas e dos efeitos e, também, ao simbolismo do fio de Ariadne
21

‖ 

(ALMEIDA, 2013, p. 120). Neste sentido, o coração simbolizou  o lado prosaico (órgão 

vital) e o lado poético (emoção) da vida, assim como o cérebro foi percebido pelo lado 

mais humano, mais amoroso, deixando a sua conotação de razão pura suavizada pelos   

corações  desenhados em  sua volta.  

A proposta da Educação Física neste estudo seguiu os princípios da 

complexidade, visto que as atividades realizadas levaram os estudantes à formação 

integral, a novos conhecimentos e a  (trans)formações – a uma formação que abriga 

                                                             
21

 ―o simbolismo do fio de Ariadne, que é agente de ligação do retorno a luz‖ (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p. 431). 
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razão e emoção. Foi neste sentido que as imagens do coração e do cérebro se tornaram 

laços, pelo afeto, pela confiança e pelo amor. 

Chegamos a mais um lugar; a praia, com um sol a pino, um mar refrescante, 

motanha deslumbrante e ondas calmas e de paz. 

 

8.3  A PRAIA DA RESERVA: suas belezas que saltam 

Um fim de mar colore o horizonte. 

(Manoel de Barros) 

 

Figura 52: a Praia da Reserva e as suas belezuras (Arquivo pessoal) 

Um lugar encantador que fica situado entre os bairros da Barra da Tijuca e o 

Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sua extensão de areia e de 

águas claras e límpidas é de aproximadamente nove quiloômetros, cercados por vários 

quiosques em sua orla. Seu nome é Reserva por estar situada na Reserva de Marapendi 

que é uma área de proteção ambiental. Cercada de uma vegetação litorânea e um 

mistério que fica a cerca de cem metros de distância da areia e está submerso: o Navio 

Workman, encalhado desde os anos de 1913, teve saída de Vancuver, no Canada, para 

Londres e teria uma parada momentânea no Rio de Janeiro no entanto, acabou ficando 

em escala permanente, encalhou em terras brasileiras. Acho que gostou tanto do lugar 

que resolveu ancorar-se para sempre. 
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A escolha do local se deu por sua beleza deslumbrante e por ser uma praia que 

geralmente é mais vazia. Isto acontece porque o acesso não é permitido por transporte 

público, aliás, a questão do transporte nesta etapa da pesquisa foi algo que tivemos de 

resolver em meio a dificuldades, entretanto, tudo ficou organizado e pudemos realizar a 

atividade. 

Onze de abril de dois mil e dezoito, este foi o dia escolhido para a atividade. Com 

o Sol brilhando, um céu de ―brigadeiro‖, com a areia clara e as águas transparentes é 

que começamos esta etapa. O primeiro passo foi dialogar com os alunos sobre a história 

e a relação daquele lugar com a natureza, visto que é uma reserva ambiental. Depois 

deste passo, reconhecemos o local, falamos sobre a importância da alimentação, da 

hidratação e do protetor solar. Conversamos também sobre as questões relacionadas às 

marés, às correntezas e os riscos que, apesar de encantador, o mar oferece. Colocamos 

as bolsas guardadas e fugidas do Sol e começamos a balançar o corpo. 

Atenção! 

Nesta primeira atividade, os estudantes foram colocados frente a frente e o 

professor/pesquisador falou vários nomes aleatórios até dizer a palavra ‗cone‘. É neste 

momento que a velocidade de racíocio juntamente com agilidade motora entram em 

ação para o aluno rapidamente pegar o cone. Fizemos uma variação desta atividade 

usando mais palavras aleatórias, mas sim nomes de partes do corpo até que a palavra 

‗cone‘ fosse dita e a sagacidade entrava em ação novamente. Outra maneira de realizar a 

atividade foi que além de pegar o cone, o aluno deveria correr e chegar em um ponto 

previamente determinado e demarcado. Deixo claro que naõ foi pedido ao aluno para 

chegar mais rápido em tal ponto, embora a competição esteja tão enraizada nas pessoas 

que a maioria tentava chegar o mais rápido possível na linha demarcada. 
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Figura 52: corpos preparados (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 53: alunos atentos (Arquivo pessoal) 
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Correndo e entrelaçando 

Nesta atividade foram feitas duas variações e uma discussão sobre tais variações 

correlacionando com as questões de exclusão e inclusão que ocorrem diariamente em 

nossa sociedade. Qual sociedade queremos? A primeira atividade consistiu em 

movimentar -se em um espaço delimitado, e o professor/pesquisador falava em voz alta 

um número qualquer. Diante do comando, os alunos se agrupavam de acordo com o 

número previamente falado. Quem por acaso não conseguisse se agrupar, recebia um 

grande e fraterno abraço coletivo e não saía da atividade. Em sua variação, a diferença 

era a exclusão (feita de maneira proposital por dois motivos: para diálogar com os 

alunos acerca da relação com a sociedade e para refrescar e hidratar o corpo). Neste 

caso, quem não se agrupava, saía da atividade. 

 

Figura 54: movimento (Arquivo pessoal) 
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Figura 54: agrupamento (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 55: abraço coletivo (Arquivo pessoal) 
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Figura 56: o refresco na água doce (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 57: o refresco na água salgada (Arquivo pessoal) 
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Rodopiando  

 

Figura 58: círculo com o bastão (Arquivo pessoal) 

Agora é hora de rodar, da roda girar, de sentir o corpo vertiginar. Seria aquilo que 

Caillois (1990), denominou de ilinix, ou seja, o afastamento da realidade, uma espécie 

de transe, aquilo que faz o corpo perder a percepção: ―um estado de centrífugo, estado 

de fuga e de evasão, em que, a custo, o corpo reencontra seu equilíbrio‖ (CAILLOIS, 

1990, p. 44). Assim, cada aluno de posse de um bastão e formado um círculo, o 

professor/pesquisador definiu juntamente com os estudantes qual seria o primeiro lado a 

girar (direira ou esquerda). Feito isto, vários números são falados pelo 

professor/pesquisador até que seja dita qualquer outra palavra. Aí é hora do corpo girar 

para o lado combinado. Somente o corpo, o bastão não vai, ou seja, o aluno pega o 

bastão da direita e o aluno que estava a sua esquerda vai girar e pegar o bastão dele. 

Assim se desdobra com toda roda. É claro que nenhum bastão pode cair. Se isto 

acontecer, o grupo precisa estar mais coeso, mais alinhado, todos juntos e depois de 

algumas vezes, um desdobramento. Verbaliza-se sem aviso prévio, do lado determinado 

(pode ser para qualquer um dos dois lados), então, várias palavras são proferidas e 

quando é falado direita ou esquerda, os corpos se rodeiam para o lado que fora dito, 

sempre com a inteção de não deixar nenhum bastão cair no chão. Neste caso, na areia. 

Depois os alunos foram separados em duplas. Um permanece com o bastão e o outro 

com uma bola. Um de frente para o outro e ao sinal, eles trocam de lugar sem que a bola 
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e o bastão caiam (bastão e bola ficam no mesmo lugar, os corpos é que se movimentam; 

no máximo, a bola é lançada para o alto). Logo em seguida os alunos se orgnizam em 

quartetos e fazem o mesmo movimento, porém, em círculo e alternando bastão e bola. 

Depois de feitos algumas vezes, os alunos se agrupam todos novamente em um só 

grupo. O trabalho se repete como o primeiro que relatamos linhas acima. A diferença é 

que agora temos dois elementos, bastão e bola, e não somente um. Recapitulando esta 

atividade desde o início: o grupo começa com todos de maneira circular (com um 

elemento), depois separam-se em duplas (com dois elementos), em quartetos e se 

reagrupam novamente em um único grupo. Podemos verificar nesta atividade o todo e a 

parte se retroalimentando pela recursividade do grupo que começou junto, se separou e 

depois se uniu novamente, o que se alinha à perspectiva do pensamento complexo em 

que o Tetragrama de Morin (2004) se alimenta entre ordem, interações, desordem e 

(re)organização, como podemos verificar nas imagens a seguir. 

 

Figura 59: duplas com o bastão e a bola (Arquivo pessoal) 
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Figura 60: quartetos com o bastão e a bola (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 61: corpos, bastões e bolas (Arquivo pessoal) 

Vibração 

Agora está na vez de correr, de saltar, de se arrepiar com a adrenalina que corre 

pelo sangue e também de ser abraçado pelo outro que é antagônico e complementar ao 

mesmo tempo, como já fora dito anteriormente.  

Duas equipes são formadas e têm meninos e meninas nos dois times. Uma área 

lateral e de fundo são demarcadas com cones e bastões. No fundo é fincado um bambolê 

em cada área. A atividade é realizada com as mãos e o ojetivo é conseguir fazer a bola 

passar dentro do bambolê oposto. Para tal, os alunos não podem andar com a bola na 

mão, não podem retirar a bola abruptamente da mão do outro e, em comum acordo, foi 

decidido que para o ponto ser validado, a bola teria de passar minimamante uma vez na 

mão de cada participante da equipe. Caso contrário, não iria valer o ponto. A variação 
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ocorreu da seguinte forma: o aluno que conseguisse abraçar o colega do outro time, 

estando de posse da bola, faria um ponto para o time de quem abraçou. Logo não 

poderia ficar muito tempo com a bola na mão, porque seria abraçado e sofreria um 

ponto. Mesmo assim, diversos abraços foram dados e recebidos inevitavelmente. Ah, e 

sobre a pontuação? Pouco importou. Neste caso, o mais importante era a participação de 

todos e o abraço, o contato corporal. 

 
Figura 62: o jogo em ação (Arquivo pessoal) 

 

 
Figura 63: o floreio dos corpos (Arquivo pessoal) 
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O corpo de Jó 

Escravos de Jó
22

 

Jogavam caxangá 

Tira, põe 

Deixa ficar 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

Guerreiros com guerreiros 

Fazem zigue-zigue-zá 

(Autor desconhecido) 

Assim iniciamos mais uma atividade em roda. Concentrados, relaxados, alegres e 

ágeis eis os atributos dos corpos neste momento. Fazendo relações entre letra, canto e 

movimentos, os alunos iam acertando, errando e ajudando o bom andamento do círculo 

cantado. Ora o cone tinha que ir para o lado, ora para cima, ora fingia que ia, mas não ia 

e, assim, o envolvimento em torno de um objetivo comum foi florindo e florescendo no 

círculo, no sorriso, no corpo. Cantamos a música, sussurramos a música, cantamos em 

‗silênco‘ e cantamos com o corpo. 

 
Figura 64: a roda na roda (Arquivo pessoal) 

                                                             
22

 A expressão Jó vem da palavra em kimbundo, njó, que significa casa. Logo, escravos da casa 

e caxangá é um jogo de pedrinhas e tabuleiro. 
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Figura 65: o todo formando roda (Arquivo pessoal) 

 

 

Figura 66: a parte formando a círculo (Arquivo pessoal) 

O corpo no coração 

Depois da atividade de Jó, os alunos transbordavam sorrisos e a fome começava 

avisar que estava por ali. Entretanto, antes de começar a colocar o estômago para 

trabalhar e a mandíbula para dançar, havia mais uma atividade. Então, foi pedido para 
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os alunos ficarem em conjunto, em um único grupo, para juntos formarem uma imagem 

com o corpo, formando um só corpo. Nesta forma corporal, deveria está explícito todo 

sentimento deles, sendo um reflexo do que representavam aquele lugar, o corpo e a 

Educação Física no IFRJ até aquele momento na vida deles. Sem pestanejar, os corpos 

começaram a se embrenhar em diversas ideias e pensamentos. Falaram em estrela, no 

símbolo do IFRJ, entre outras imagens. Porém, decidiram que seria um coração e assim 

começaram a colocar ordem na desordem, organizar e reorganizar, interagir e discutir, 

impor e ceder, aglutinar e espalhar, juntar e separar, enfim, imaginar e criar o coração. 

 

Figura 67: grupo dialogando para a escolha da imagem (Arquivo pessoal) 
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Figura 68: o corpo coração (Arquivo pessoal) 

Desenhos na areia 

Como de costume, a criatividade entrou em cena mais uma vez em nossas 

atividades. Desta vez, as mãos e a areia se encontraram feito o mar e o céu no horizonte. 

Com gravetos nas mãos e o sentimento exposto na areia é que partimos para mais uma 

aventura na praia. Desenhos que partiram do coração, escorreram pelas mãos e 

desabrocham em lindas figuras na areia. A expressão, o significado e o sentido em ato 

fechando o ciclo de nossas atividades. Talvez, apenas abrindo um leque de 

possibilidades para outros aventureiros da experiência, sejam alunos, professores, 

corpos pulsantes que ousem se jogar além dos ‗muros‘ das escolas que, infelizmente, 

por vezes acabam aprisionandos. 
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Figura 69: sentimentos na areia (Arquivo pessoal) 

Na Praia da Reserva, outro agrupamento de heurísticas feitas por desenhos na 

areia. As imagens fundantes foram: sol, mar, onda e montanha, além de fotografias e 

letras de músicas encaminhadas pelos estudantes. 

Apresento os desenhos na areia e suas análises. 

 
Figura 70: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 
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Figura 71: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 

 

 

Figura 72: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 
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Figura 73: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 

 

 

Figura 74: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 
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Figura 75: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 

 

 

Figura 76: Desenho na areia feito pelos alunos do IFRJ 

O sol é a primeira imagem recorrente iluminando a atividade com seus raios 

fortes. Considerado como ―uma manifestação da divindade‖ (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p. 836), o sol é fonte de luz, de calor, de energia e de vida, que 

remete à atividade realizada e manifesta na fala de Rafaela: 

A educação física tem a capacidade de te mudar por completo e de 

tornar a vida muito mais saudável, muito mais agradável e muito mais 

divertida [...] nas ruas e praias se praticado da forma que você gosta, 
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no lugar que você gosta e com as pessoas que você gosta! Enfim, 

educação física é vida!  

Vida que se misturou à norma, à razão e à emoção e foi formando laços que se 

fortaleceram ao longo das atividades. ―O Sol é um aspecto da Árvore do mundo – da 

Árvore da vida – que se identifica com o raio solar.‖ (CHEVALIER E GHEERBRANT, 

1993, p. 836).  

Energia solar que proporcionou diversos sentimentos e algumas fruições no 

desenrolar de cada atividade. Um destes sentimentos apareceu algumas vezes pela 

palavra liberdade que vai de encontro com o enclausuramento causado pelos ―muros‖ 

que ―travam‖ o processo formativo. A este respeito Silva (2017) afirma que: 

enclausurados numa masmorra escura, são alimentados por uma 

objetividade científica racionalizante que já não dá conta das 

necessidades da educação no mundo contemporâneo. É urgente que 

haja um projeto de educação que destranque as janelas, portas e 

cortinas, deixe o Sol entrar e abra o coração do/para o mundo. As 

culturas estão pulsando dentro da escola e clamam por liberdade (p. 

14). 

Liberdade que foi expressa no encantamento com o lugar, sendo a partícula do 

espaço, com o sentimento de pertença do ―lugar vivido‖ (CARLOS, 2007) e a energia 

solar sentida pelo calor no ar, na terra/areia e na água, que na visão de Serres (2004) 

O ar, o fogo da energia, a terra sólida e as águas se transubstanciam 

em minha carne e meu sangue, assim como os gestos e posturas ao seu 

redor, transubstanciam-se, porém, sobretudo, no seu corpo ao qual o 

meu oferece as mesmas gentilezas, carícias e prazeres  (p. 114). 

O corpo sincronizado com a energia solar, o que simbolicamente foi remetido à 

liberdade, alinhado ao símbolo das asas que, ―são, antes de mais nada, símbolos de alçar 

voo, do alijamento de um peso (leveza espiritual, alívio), de desmaterialização, de 

liberação – seja de alma ou de espírito -, de passagem ao corpo sutil‖ (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p. 90). Leveza de liberdade que brilha nas palavras de Alicie 

que diz ter vivido  

momentos de descontração e liberdade; todo mundo feliz; a paisagem 

passando calmaria, as ondas representando o movimento e a paz. 

Pois pra mim a educação física é isso, é poder relaxar um pouco, se 

movimentar e exercitar o corpo, proporcionando saúde mental e física 

[...] você aprende e se diverte com os amigos; fica muito melhor, pois 

a vida está aí para ser curtida do lado das pessoas que você gosta. 

 Por isto, Silva (2017) exalta que  
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É importante olhar o aluno e a escola através das lentes das diversas 

dimensões que compõem a condição humana, que se diga: biológica, 

psíquica, social, afetiva, antropológica, simbólica e cognitiva, através 

de perspectivas que prezem igualmente pelo lado prosaico e pelo lado 

poético da vida que compreendam o homem como um todo em sua 

complexidade e multidimensionalidade (p. 14). 

Este olhar voltado para o aluno segundo perspectiva de Morin (2011) que leva em 

consideração o ser em seus aspectos bio-psico-sócio-cultural e que também nos 

possibilita dialogar com Maffesoli (2009), a partir de uma ótica direcionada para o 

convívio em sociedade, em grupos, sendo os dois autores complementares no que tange 

ao todo e à parte. Assim, ficou marcada nas atividades uma visão do macro e do micro 

se imbricando de maneira dinâmica, tendo a asa como símbolo deste dinamismo. 

A asa, símbolo de dinamismo, sobrepõe-se aqui ao símbolo de 

espiritualização; presa ao pé, ela não implica necessariamente uma 

ideia de sublimação, mas, sim, de liberação de nossas mais 

importantes forças de criação... (CHEVALIER E GHEERBRANT, 

1993, p. 91). 

Com o Sol se espelhando na água, vou para mais uma imagem desta atividade, o 

mar que também é: 

Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele: 

lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos. 

Águas em movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as 

possibilidades ainda informes as realidades configuradas, uma 

situação de ambivalência, que é de incerteza, de dúvida, de indecisão, 

e que pode se concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é ao mesmo 

tempo a imagem da vida e a imagem da morte (Ib, p. 592). 

Recursividade que mais uma vez surgiu em uma atividade. Renascimento, virada, 

passagem de um lado a outro a partir de uma nova perspectiva da Educação Física 

Escolar. O mar se liga diretamente com a criação, ao mundo e ao coração, ―o mar se 

situa entre Deus e nós‖ (Ib, p. 593). Sua travessia é sempre cheia de riscos que já foram 

vistos na atividade da Quinta da Boa Vista, mas que se fizeram pertinentes e 

necessários.  

As águas do mar neste estudo simbolizaram fonte de vida, purificação batismal e 

renascimento, sendo possível um retorno às origens juntamente com um recarregar-se 

de energia, um banho, um batismo, uma iniciação que remete ―à origem da vida e o 

elemento da regeneração corporal e espiritual, o símbolo da fertilidade, da pureza, da 

sabedoria, da graça e da virtude‖ (Ib, p. 15). 
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Proveniente do mar, as ondas chegaram com o movimento e simbolicamente 

remeteu à potência da natureza, ao poder e à mudança que, como no mar, seguem juntos 

na direção da renovação de ideias, de comportamentos e atitudes, sendo a onda formada 

por um dos quatro elementos da natureza, a água.  

A natureza da onda é proveniente de alguma ―desordem‖ (MORIN, 2011), 

provocada no oceano. No entanto, esta ―desordem‖ foi vista pela ótica da 

complementaridade, num movimento cíclico na perspectiva do ―Tetragrama de Morin‖ 

(Ib, 2011), no qual ordem, desordem, interação e organização se retroalimentam na 

perspectiva do Paradigma da Complexidade. Foi neste movimento de idas e vindas, de 

levar e de trazer, que as ondas, através das imagens revelaram a transformação dos 

estudantes num movimento ascensionista representado pela imagem da montanha: 

assim o encontro do céu e da terra, morada dos deuses e objetivo da 

ascensão humana. Vista do alto, ela surge como a ponta de uma 

vertical, é o centro do mundo; vista de baixo, do horizonte, surge 

como a linha de uma vertical, o eixo do mundo, mas também a escada, 

a inclinação a se escalar (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 

616).  

É importante acrescentar que o simbolismo da montanha é múltiplo, pois se liga à 

altura e ao centro ―na medida em que ela é alta, vertical, elevada, próxima ao céu, ela 

participa do simbolismo da transcendência‖ (Ib, p. 616).    E mais, as altas montanhas 

lembram as fortalezas e simbolizam segurança. 

Trago agora a imagem da felicidade estampada em um rosto desenhado na areia e 

que foi o semblante de todo grupo durante os trabalhos. Aqui, mais um símbolo para dar 

luz à imagem da elevação, da evolução, da transcendência, da alegria e da felicidade: a 

Cotovia, um pássaro com uma sagacidade inigualável de subir abruptamente ao céu e 

descer a terra da mesma forma, unindo estes dois polos, o terrestre e o celeste. ―O alçar 

voo na clara luz da manhã evoca o ardor infanto-juvenil, o fervor, a manifesta alegria da 

vida. Seu canto, por oposição ao do Rouxinol, é um canto de alegria‖ (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p. 296). Alegria que se reafirmou na seguinte fala de Manoel: 

fiquei muito feliz e alegre em poder participar de todas estas aulas, foi algo que fez meu 

corpo ferver de emoção. Neste caso, sentimentos revelados na fala do aluno me levam a 

dialogar com o lado poético que desconsiderar o prosaico, mas está emaranhado num 

turbilhão de emoções que se apresentam naquilo que Maffesoli (2009) diria, ―o lado 

sombra‖, os ―pequenos nadas‖ que vão ocorrendo no cotidiano e nas aulas, que para 

alguns pesquisadores menos sensíveis poderia passar despercebidamente, assim como a 
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―banalidade‖, que aqui é compreendida como algo significante e necessário na formação 

do ser no âmbito da escola, da educação e da Educação Física. 

O ―rubi‖ também pode representar esta felicidade dos alunos, ― O rubi, segundo 

Portal, era considerado na Antiguidade emblema da felicidade‖ (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p. 791). E esta felicidade ecoa nas palavras de Zinho: União, 

diversão e principalmente felicidade. Estar junto com quem gostamos é motivo de muita 

felicidade.  

Este ―estar junto‖ no dizer do estudante, está diretamente ligado à noção de 

Mafessoli (2009) se apresentando como uma energia que vibra em comum e se 

aproxima de outra noção, a proxemia (MAFFESOLI, 2009) que foi vivida também 

através da ludicidade, do amor, da emoção, da solidariedade, da amizade, do 

companheirismo, da felicidade dos estudantes, se esbaldando de alegria nas aulas de 

Educação Física. 

Felicidade que foi remetida à alegria dos estudantes, que se reverberou em 

ludicidade na Educação Física Escolar. Razão e emoção que se expandiram e 

contraíram em um movimento cíclico, ―complementar e antagônico‖ (MORIN, 2011) e 

que se uniram ao símbolo do rubi que ―a tradição popular rezava, na Rússia, que ele era 

bom para o coração, o cérebro, a memória, o vigor, e que purificava o sangue‖ 

(CHEVALIER E GHEERBRANT, 1993, p. 792). Purificação que alinhou o corpo aos 

―desregramentos‖, sem a rigidez mecânica que por muitas vezes regem algumas aulas 

de Educação Física Escolar.  

Encerro esta etapa mostrando algumas fotografias tiradas pelos próprios 

estudantes que foram seguidas de explicações e de músicas referentes às imagens. Em 

seguida, fiz uma análise das imagens mais fortes e recorrentes. 
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Figura 77: fotografia tirada por Rafaela, aluna do IFRJ (arquivo pessoal) 

Sobre sua foto, Rafaela escreveu:  

O esporte pode ser relacionado com a liberdade, alegria, positividade 

e leveza, assim como a natureza que, com o menor contato que seja, 

nos proporciona momentos otimistas e felizes. Juntar esporte e 

natureza, na minha opinião, é uma grande fonte de todas as coisas. 

A música escolhida por ela foi o ―Trem Bala‖ de Ana Vilela: ―É saber se sentir 

infinito num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar...‖  
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Figura 78: fotografia tirada por Manoel, aluno do IFRJ (arquivo pessoal) 

Já para Manoel,  

a praia é um dos únicos lugares onde esqueço de tudo, de todos os 

problemas, assim como as aulas de educação física. O lugar que me 

acalma, que eu admiro o quão belo é isso que Deus fez e que me traz 

paz. O sentimento de liberdade é imenso. Sem dúvida foi uma das 

melhores aulas de educação física que já tive e um dos melhores dias 

da minha vida, por estar com meus amigos então, melhor ainda. 

 

Música: ―Do lado de cá‖ - Chimarruts 

―Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinzas 

É o tempo tic tac devagar 

Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso 

Vem pra cá, vem pra cá 

Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa 

E tudo não parece funcionar 

Deixe esse problema à toa, pra ficar na boa 

Vem pra cá‖ 



138 
 

 

Figura 79: fotografia tirada por Ivan, aluno do IFRJ (arquivo pessoal) 

Para Ivan: 

A educação física tem a capacidade de te mudar por completo e de 

tornar a vida mais agradável e muito mais divertida, tanto nas 

quadras e sala de aula, quanto nas ruas e praias, se praticado da 

forma que você gosta, no lugar que você gosta e com as pessoas que 

você gosta. Educação física é vida! 

Música: ―Anjos (Pra quem tem fé)‖ – O Rappa 

Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord 

Lord, Lord, Lord, Lord 

Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord 

Lord, Lord, Lord, Lord 

Em algum lugar, pra relaxar 

Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim 

Pra quem tem fé 

A vida nunca tem fim 

Não tem fim, é 

Se você não aceita o conselho, te respeito 

Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem 
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Só que você sai em desvantagem se você não tem fé 

Se você não tem fé 

Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo 

Pra te provar e mostrar que a vida é linda 

Dura, sofrida, carente em qualquer continente 

Mas boa de se viver em qualquer lugar, é 

Volte a brilhar, volte a brilhar 

Um vinho, um pão e uma reza 

Uma lua e um sol, sua vida, portas abertas 

Em algum lugar, pra relaxar 

Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim 

Pra quem tem fé 

A vida nunca tem fim 

Não tem fim 

Em algum lugar, pra relaxar 

Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim 

Pra quem tem fé 

A vida nunca tem fim 

Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord 

Lord, Lord, Lord, Lord 

Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord 

Lord, Lord, Lord, Lord 

Mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo 

Pra te provar e mostrar que a vida é linda 

Dura, sofrida, carente em qualquer continente 

Mas boa de se viver em qualquer lugar 

Podem até gritar, gritar 

Podem até barulho então fazer 

Ninguém vai te escutar se não tem fé 

Ninguém mais vai te ver 

Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar 

Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar 

Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar 

Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar 

Pra você pode ser 

Em algum lugar, pra relaxar 

Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim 

Pra quem tem fé 

A vida nunca tem fim 

Pra você pode ser 

Pode ser 

Pra você pode ser 

Nunca tem fim 

Nunca tem fim 

Nunca tem fim 
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Figura 80: fotografia tirada por Dudu, aluno do IFRJ (arquivo pessoal) 

Já Dudu: 

Assim como esse óculos está refletindo a natureza, a educação física 

nos reflete também lindas coisas como saúde, interação, felicidade e 

disposição que nos permitem ter mais vida e disposição para 

podermos desfrutar das maravilhas que existem no mundo como essa 

linda praia do reflexo. 

Música: ―Living On The Outside‖ – Bruno Martini 

Tradução: 

 ―E cada osso quebrado 

Cada pedra que eles jogam 

Nós podemos cair de joelhos 

Mas vai ficar tudo bem 

Vendo você tão fria 

Dentro da sua alma 

Como se nunca soubesse 

Que nós vivemos lá fora‖. 
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Figura 81: fotografia tirada por Barros, aluno do IFRJ (arquivo pessoal) 

Barros: 

Essa foto mostra um momento de descontração. Todo mundo feliz, a 

paisagem passa uma calmaria, as ondas representam o movimento e a 

paz. Pois pra mim, a educação física é isso, é poder relaxar um 

pouco, se movimentar e exercitar o corpo, proporcionando saúde 

mental e física; ela é a única disciplina que se você errar não tem 

problema, mesmo não fazendo tão bem, você aprende e se diverte com 

os amigos. Fica muito melhor, pois a vida está aí para ser curtida ao 

lado das pessoas que você gosta. 

Música: ―Como uma onda no mar‖ – Lulu Santos 

Nada do que foi será de novo 

Do jeito que já foi um dia 

Tudo passa, 

Tudo sempre passará 

A vida vem em ondas como um mar 

Num indo e vindo infinito 

Tudo o que se vê não é 

Igual ao que a gente viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo no mundo 

Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo 

Agora, há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar. 
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Figura 82: fotografia tirada por Robertinha, aluna do IFRJ (arquivo pessoal) 

Robertinha:  

Essa foto retrata a vida como ela é: cheia de possibilidades e 

oportunidades como é a educação física que nos permite superar 

obstáculos e alcançar novos objetivos sempre. E ainda permite ficar 

com nossos amigos proporcionando risadas e momentos únicos. 

Música: ―Somewhere Over The Rainbow - Em algum lugar além do 

arco-íris‖ –  Israel Kamakawiwo'ole 
 

Em algum lugar além do arco-íris 

Em algum lugar além do arco-íris 

Bem lá no alto 

Há uma terra que eu ouvi falar 

Uma vez em uma canção de ninar 

Uma vez em uma canção de ninar 

Em algum lugar além do arco-íris 

O céu é azul 

E os sonhos que você sonhou 

Sonhos realmente se tornam realidade 

Algum dia eu vou desejar a uma estrela 

Acordar onde as nuvens estejam muito atrás de mim 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JPGB_enBR684BR684&sxsrf=ACYBGNR69IBYuVDKl_RH4pyxyGg8fYCpfQ:1568254876947&q=somewhere+over+the+rainbow+israel+kamakawiwo%27ole&stick=H4sIAAAAAAAAAAXBMQ7CMAwAwAkJJMTAC6IuSCxuBqjoZyo3mNYkqamT4v_wUu72p_MRJvDr7d29Pv7eHCBD6218xGsTQw95KxxAKYg-eZmGkLZSSXvUyqX-dm2RTDaTkpMvqaszOUVeRjHHRZGSi5gxorHJRRL9AbVUlV5yAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwif9e3WnMrkAhUgIrkGHcw0AmoQmxMoATAEegQIDBAX
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Onde problemas derretem como balas de limão 

Além das chaminés é onde você me encontrará 

Em algum lugar além do arco-íris 

Pássaros azuis voam 

Pássaros voam além do arco-íris 

Por que, por que eu não posso? 

Algum dia eu vou desejar a uma estrela 

Acordar onde as nuvens estejam muito atrás de mim 

Onde problemas derretem como balas de limão 

Além das chaminés é onde você me encontrará 

Em algum lugar além do arco-íris 

Pássaros azuis voam 

Pássaros voam além do arco-íris 

Por que, por que eu não posso? 

Pássaros voam além do arco-íris 

Por que, por que eu não posso? 

 

 

Figura 83: fotografia tirada por Flávia, aluna do IFRJ (arquivo pessoal) 

Flávia:  

eu escolhi esta foto porque tem uma pequena história nela. Começou 

com apenas 2 pessoas, a Rafaela e Léia, eu pedi para tirar foto com 

elas e depois veio todo mundo também, um após o outro. Achei isso 

bem legal, a amizade, a paisagem atrás, uma liberdade que tivemos 

neste dia e, de certa forma, ao lado da imensidão do mar nos sentimos 

tão impotentes e completos ao mesmo tempo que tudo fica mais 

emocionante. 

Música: ―What a Wonderful World‖ – Louis Armstrong 

Tradução: 
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Eu vejo as árvores verdes, rosas e vermelhas também 

Eu as vejo florescer pra mim e para você 

 E penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso 

Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas 

O brilho abençoado do dia, e a escuridão sagrada da noite 

E eu penso comigo, que mundo maravilhoso 

As cores do arco-íris, tão bonitas no céu 

Estão também nos rostos das pessoas 

Vejo amigos apertando as mãos, dizendo: como vai você? 

Quando realmente eles estão dizendo: eu te amo! 

Eu ouço bebes chorando, eu os vejo crescer 

Eles vão aprender muito mais que eu jamais vou saber 

E eu penso comigo, que mundo maravilhoso 

Sim, eu penso comigo, que mundo maravilhoso 

 

Figura 84: fotografia tirada por Zinho, aluno do IFRJ (arquivo pessoal) 

Zinho:  

União, diversão e principalmente felicidade. Está junto de quem 

gostamos é motivo de muita felicidade. A educação Física de certa 

forma influencia na união com os trabalhos em grupo, um ajudando o 

outro. 

Música: ―Minha alma‖ – O Rappa 

Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que 

eu não quero conservar para tentar ser feliz. 

Neste vai e vem entre fotografias, letras de músicas e pequenos depoimentos, o 

mar se fundiu de azul e verde, cores que encontram em seu simbolismo  
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dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele: lugar dos 

nascimentos, das transformações e dos renascimentos. Águas em 

movimento, o mar simboliza um estado transitório entre as 

possibilidades ainda informes as realidades configuradas, uma 

situação de ambivalência [...] o mar seria o símbolo da criação, que ou 

se acreditaria no criador ou seria dominada por ele [...] o mar 

simboliza o mundo e o coração humano, enquanto lugar das paixões 

(CHEVALIER E CHEERBRANT, 1993, p. 592-593). 

Possibilidades demonstradas pelos estudantes que foram provenientes das 

atividades realizadas na Praia da Reserva e tiveram como reflexo a calmaria, a 

tranquilidade, a serenidade, a harmonia, o crescimento, o frescor, a regeneração e a 

própria vida. Elementos que compõem o simbolismo das cores azul e verde. ―O verde é 

o despertar das águas primordiais, o verde é o despertar da vida‖ (Ib, p. 939). Todos 

estes elementos puderam ser vistos nas fotografias, nas letras das músicas e nas falas 

dos alunos. 

A sensação de liberdade também surgiu como ponto central nas heurísticas e foi 

remetida ao símbolo do pássaro, que:  

é a representação da alma que se liberta do corpo [..] na medida em 

que os deuses são tidos por seres voadores (como os anjos da Bíblia), 

os pássaros são, de algum modo, símbolos vivos da liberdade divina 

(Ib, p. 687-688). 

Liberdade que me fez fundir partes das músicas para tentar representar o vivido 

através do símbolo do pássaro que sobrevoou o  

―infinito num universo tão vasto e bonito
23

‖;  

―Em algum lugar, pra relaxar [...] pra quem tem fé [...] eu vou pedir pros anjos 

cantarem por mim
24

‖;  

―A vida vem em ondas como um mar
25

‖; 

 ―Pássaros azuis voam
26

‖; 

 ―Eu vejo as árvores verdes, rosas e vermelhas também
27

‖; 

 ―Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz
28

‖. 

Feliz e partindo para a festa do alimento. A seguir, apresento o ―banquete‖ que 

esteve presente nos três lugares. 

                                                             
23

 Trecho retirado da música ―Trem Bala‖ 
24

 Trecho retirado da música ―Anjos (pra quem tem fé)‖ 
25

 Trecho retirado da música ―Como uma onda no mar‖ 
26

 Trecho retirado da música ―Somewhere Over The Rainbow - Em algum lugar além do arco-

íris‖ 
27

 Trecho retirado da música ―What a Wonderful World‖ 
28

 Trecho retirado da música ―Minha alma‖. 
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8.4 A EXPERIÊNCIA PELO ALIMENTO: a agregação  

Comer é um ato fisiológico, antropológico e 

cultural, mas é também emocional e 

simbólico.  

(Gustavo Barcellos) 

Gastando energia, com a ―barriga nas costas‖ e o estômago fazendo o ―som de um 

leão‖, um momento de muita alegria foi ―mexer a mandíbula‖, foi mastigar o alimento. 

Principalmente, porque; nas três oficinas, todos acordaram muito cedo e a corrida 

cansou, a piscina abriu o apetite e a areia deixou as pernas ―bambas‖. O Sol é belo, mas 

desgasta, a fome foi inevitável. E o alimento, por sua vez, aglutinou os corpos em 

comunhão: ―As refeições, as festas, as procissões são, sabidamente, um modo de dizer o 

prazer de estar-junto‖ (MAFFESOLI, 2010, p. 74). 

 Nas atividades, com o decorrer das horas e o gasto energético elevado e também 

devido às inquietudes da idade, o corpo pedia nutriente. E, muito mais que nutrir, a 

comida foi união, celebrou o prazer de ‗estar-junto‘ (Ib, p.74), (com)partilhando os 

sabores cheios de saberes que o lugar pode ser capaz de proporcionar - relacionando o 

corpo, as atividades e a experiência vivificada em cada ―unitas-multiplex‖ (MORIN, 

2004),  a unidade na diversidade. ―É assim que, num movimento circular sem fim, a 

ética, o que agrega o grupo, torna-se estética, emoção comum, e vice-versa. Há uma 

simetria entre esses dois polos‖ (MAFFESOLI, 2010, p. 18). 

O alimento foi um ponto comum nas atividades, e sua presença se deu graças a 

todos os envolvidos nas oficinas. A nossa importância da comida aqui se dá mais pelo 

viés cultural e pela agregação que ela provoca ao redor da ―mesa‖ do que pela 

necessidade fisiológica. Assim, é hora de ―respirar, limpar o paladar e saborear as 

imagens sequencialmente oferecidas‖ (BARCELLOS, 2017, p. 15). É a vez de deixar o 

tempo apressado passar e sentir o sabor da comida devagar, degustar a sensibilidade de 

cada mastigar e apreciar a ―mesa‖, principalmente quem está ao redor dela. O texto de 

Barcellos (2004) alimenta muito bem a nossa fome de entendimento do momento 

vivido. 

Pão e água, arroz e feijão, pão com manteiga, café com leite, café 

pequeno, manteiga derretida, papas na língua, cuspir no prato, morrer 

pela boca, comer bola, tudo em pratos limpos, leite derramado, 

descascar abacaxi, marmelada, refresco, pepino – entre tantas e muitas 

outras locuções populares e proverbiais nas fronteiras das 

significações, traduzem combinações que são, mais que expressões do 

idioma, impactos da alma para além do plano linguístico. Como então 
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as metáforas da alimentação, da digestão e da comida podem nos 

ajudar a vislumbrar e guiar nossos processos de cuidado e cultivo da 

alma? Sonhos doces, verdades amargas, realidades salgadas, relações 

apimentadas, situações picantes compõem a psicologia da alimentação 

antes que se instalem os transtornos alimentares propriamente ditos. 

Caminhamos, talvez mais aqui do que em outros temas, numa tênue 

linha entre a metáfora significativa e liberadora e a concretude literal e 

aprisionante (BARCELLOS, 2004, p. 28-29). 

Contudo, o comer se refletiu nos atos de ingestão e digestão atrelados à 

experiência vivida, à sensibilidade, aos afetos, às emoções e à comunhão. 

 Ficou estabelecido que, a partir do momento em que chegássemos ao local, todos 

os alimentos seriam expostos, formando uma única refeição quero dizer que tudo era de 

todos e assim foi feito com os alimentos sendo compartilhados, ou seja, não tinha essa 

história de que isto é meu, aquilo é dele. A partilha do alimento uniu e libertou ao 

mesmo tempo. E,  

Para o que nos ocupa, direi que isto nos permite compreender o 

deslize de uma lógica de identidade para uma lógica da identificação. 

Aquela é essencialmente individualista, mas essa é muito mais 

coletiva. A cultura do sentimento é, portanto, a consequência da 

atração. Agregamo-nos segundo as ocorrências ou os desejos. É uma 

espécie de acaso objetivo que prevalece. Mas o valor, a admiração, o 

hobby, o gosto que são partilhados tornam-se cimento, são vetores de 

ética. Para ser mais preciso, denomino ética, uma moral ―sem 

obrigação nem sanção‖; sem outra obrigação que a de unir-se, de ser 

membro do corpo coletivo, sem outra sanção que a de ser excluído, 

cessa-se o interesse (inter-esse) que me liga ao grupo. Eis a ética da 

estética: o fato de experimentar junto algo é fator da socialização 

(MAFFESOLI, 2010, p. 32-33). 

 



148 
 

 

Figura 85: Mesa de piquenique montada pelos alunos do IFRJ (arquivo pessoal) 

A partir destes combinados, começamos a perceber, na prática, uma maneira de 

(com)partilhar, de dividir igualmente, de unir os corpos antes mesmo das oficinas 

começarem de fato. Isto porque, na primeira oficina, realizada na Quinta da Boa Vista, o 

lanche foi no início, pois entendemos que seria um ponto de partida para agregar as 

pessoas.  

Contudo, comer, propriamente dito, só começa a ser um modo de 

cultivar a alma (soul-making), como quero entrever aqui, quando se 

obedece à sua necessidade ritualística intrínseca , sua necessidade 

cerimonial: a refeição. Ela é central nesse contexto, e para ela 

converge tudo o que vimos mencionado. Na feição partilhada, ―as 

crianças aprendem a arte da conversação e adquirem os hábitos que 

caracterizam a civilização: repartir, ouvir, ceder a vez, administrar 

diferenças, discutir sem ofender‖. Ela é ato cultural e simbólico 

(BARCELLOS, 2004, p. 34). 

Não importou a forma da mesa (redonda, quadrada ou retangular), se foi no 

concreto ou na areia, a comida servida foi vista pelos valores mencionados por 

Barcellos (2004) e pela agregação ritualística da refeição, com ―livre circulação de 

afeto, quando então não marca diferenças ou hierarquias [...] Na mesa celebramos 

agrupamentos, comunidades e associações [...] que revelam níveis progressívos de 

intimidade e de convívio‖ (Ib, p. 36). 

Neste caminho, o lugar da comida, da refeição, nos revelou lembranças profundas 

através de prosas e conversas, vislumbrando o lado afetivo dos sujeitos desta pesquisa. 
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Tais memórias começaram antes do alimento chegar à boca, ou seja, em primeiro lugar 

vem a mão: ―O gosto, diga-se de passagem, sempre começou no tato: apreciar 

temperaturas, distinguir consistências, posicionar, dimensionar, moldar, sentir. 

Pontiagudo e penetrante a seu modo, o garfo traz a psique do distanciamento e da 

separação‖ (BARCELLOS, 2004, p. 113). E separação é tudo que não foi vivenciado 

durante as oficinas. Depois das mãos, vem a boca, sendo o nosso maior orifício e como 

zona de prazer temos ―suas papilas, membranas, mucosas, palato, sensores, glândulas 

salivares, língua, dentes, lábios, garganta, todo esse aparelho fisiológico, essa cpmplexa 

máquina de sentir‖ (BARCELLOS, 2004, p. 48). Assim, Barcellos (2004) denomina a 

poética da sensação na qual, ―sabores são saberes‖. 

E, antes de prosseguir para as narrativas dos sujeitos, que será a próxima etapa, 

encerraremos com uma citação que me parece resumir o que foi esta parte da pesquisa: 

Que ―comunhão‖ é mesmo essa que a mesa, o alimento, a cozinha 

proporcionam? Os animais coletam os alimentos na natureza; o 

homem os produz e prepara, o que implica um afastamento da 

natureza para a civilização. A comida é o agente civilizatório por 

excelência, criador da cultura, cultura que não se realiza totalmente 

sem a criação, a experiência e o aperfeiçoamento das diversas formas 

de convívio. Por isso, comer é conviver, e aquilo a que chamamos 

refeição se dá, na maior parte das vezes, em companhia, entre pares‖ 

(BARCELLOS, 2004, p. 128). 

 

Figura 86: a comunhão no alimentar-se (arquivo pessoal) 
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Figura 87: Corpos unidos pelo alimento (arquivo pessoal) 

A partir de agora, seguiremos de mãos dadas e ouvidos abertos com aqueles que 

foram os sujeitos da pesquisa em tela. Com vocês, as narrativas. 

Capítulo 9 

QUANDO OS CORPOS GANHAM VOZ: as narrativas 

Por viver muitos anos dentro do mato Moda 

ave O menino pegou um olhar de pássaro – 

contraiu visão Fontana. Por forma que ele 

enxergava as coisas Por igual como os 

pássaros enxergam. 

(Manoel de Barros) 

Poesia não é para compreender mas para 

incorporar Entender é parede: procure ser 

árvore. 

(Manoel de Barros) 

 Quando as aves falam com as pedras e as 

rãs com as águas – é de poesia que estão 

falando. 

(Manoel de Barros) 
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Inspirado em Manoel de Barros, atribuí codinomes aos três alunos que realizaram 

as entrevistas narrativas. Foi assim que cheguei a Guató: o menino esguio; à Ana 

Belona: a menina dos olhos de árvore e à Sol: a menina tagarela. 

Agora, nas linhas que se seguem, farei uma narrativa apresentando cada sujeito 

deste estudo. De maneira leve e fluida, mas sem perder o rigor acadêmico que uma tese 

carece. Entrelaçadas as respectivas apresentações, trago as minhas impressões sobre a 

entrevista realizada com cada sujeito, levando em consideração as ideias-força e os 

simbolismos que saltam da referida heurística. Foi preciso estar atento ao dito, ao não 

dito, ao gesto e deixar a sensibilidade aflorar, sendo bem distante daquela ciência dura 

que não leva em consideração o vivido e o símbolo como algo polívoco. 

Assim, acreditamos que: 

É a narrativa, enquanto gênero do discurso, que constitui não somente 

o meio, mas o lugar dessa operação: a vida tem lugar na narrativa e 

tem lugar como história. O que dá forma ao vivido e à experiência dos 

homens são as narrativas que eles fazem desse vivido e dessa 

experiência. A narrativa não é, então, apenas o sistema simbólico de 

que os homens dispõem para exprimir o sentimento de sua existência: 

o narrativo é o lugar onde a existência humana toma forma, onde ela 

se elabora e se experimenta sob a forma de uma história 

(MOMBERGER, 2012, p. 40). 

  

Com a narrativa, busquei captar a expressão da sensibilidade nesta pesquisa de 

cunho qualitativo, tendo a pretensão de analisar as sensações e as emoções seguindo 

uma perspectiva compreensiva. 

9.1 GUATÓ: o menino esguio 

Gramática do Povo Guató. Era a gramática 

mais pobre em extensão e mais rica em 

essência. 

(Manoel de Barros) 

Com a essência da ―Gramática do Povo Guató‖ é que começo esta narrativa e 

apresento um menino de olhar compenetrado e singular, de corpo longínquo e de pele 

morena. Sua voz mansa e calma está sempre em bom tom, com respeito, educação e 

gentileza. Filho de uma mulher muito trabalhadeira que além de cuidar da própria casa, 

ainda cuida da casa de outras pessoas: ela trabalha como empregada doméstica e dá 

muito duro por mim, só moramos eu e ela. Nascido no bairro de Capivari, localizado no 

Município de Duque de Caxias, foi criado em uma casa com várias outras em um 

mesmo quintal. Com cinco anos de idade, jogava futebol com os vizinhos este era o seu 



152 
 

passatempo, soltar pipa não era o seu forte. Por isto, ora jogava futebol, ora brincava de 

bola de gude. Crescendo e espichando, já com dez anos, os vizinhos se mudaram e a 

bicicleta passou a ser a sua melhor companhia, nela, o pensamento voava e o vento 

enxugava o suor que escorria pelo corpo abaixo.  

O menino só tinha estudado em uma única escola, Escola Municipal Parque 

Capivari, até o nono ano do ensino fundamental e, durante sua passagem por lá, teve 

vários professores de Educação Física e, com entonação de desconforto o menino 

continua: Tinha um que só fazia vôlei, futsal e queimado...o outro deixava você fazer 

tudo que você quisesse desde que você movesse o corpo. Em tal escola, o menino alto 

fez muitos amigos. Nesta época, a Feira de Ciências passou a ser seu encanto; não é à 

toa que hoje está no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de 

Janeiro – IFRJ.  

Outra paixão do menino de pernas longas era o teatro que fazia na própria escola: 

arte e ciência, ciência e arte imbricadas pelo corpo longo e de olhar focado. Menino 

excêntrico que já naquela época gostava de astronomia, de ler, de tocar flauta...ver 

séries com uma boa história, e bons personagens, como Westworld, Game ofThrones e 

Thiss Us. Quanto à leitura, procuro saber um pouco mais: gosta de ler o quê? E o 

menino responde sem pestanejar: Mais sobre ficção cientifica e mitologia...Grega, 

Romana, Egípcia, mais especificamente Atena e Toth, eles simbolizam o conhecimento. 

Sábio menino que sabe das coisas e que baila entre a astronomia, as séries de tv, a 

flauta, a leitura e a arte com o teatro encarnados no corpo.  

Continuando sua trajetória na antiga escola do Ensino Fundamental, o menino 

participava de um grupo de teatro chamado ―Multiarte‖: a gente fazia apresentações na 

nossa escola e em outros lugares. Fomos à Bienal, Paraty, fazíamos apresentações no 

Teatro Raul Cortês em Caxias, entre outros. A vida, sentida pelo corpo do menino 

grande, versava entre a leitura, o teatro, a ciência e o corpo. Isto porque a realização das 

peças no grupo de teatro era feita através da leitura de alguns livros em conjunto com 

seu grupo, assim, faziam peças musicais, danças e se faziam perceber por seus 

movimentos corporalmente fluidos de sabedoria.  

Um dos livros era chamado de “Quem tem medo de quê” e o outro foi 

“A Rebelião dos Sinais”. O primeiro é um livro com rimas que 

aborda vários medos que existem, como barulho do trovão e agulha, é 

bem infantil. O segundo já é um livro que critica o uso da linguagem 

da internet, que suprime o uso de sinais como acentos, pontos, 

reticências, esse tipo de coisa. 
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Como um bom leitor, o grande menino ia crescendo se fazendo crescer e ficando 

mais alto até que eis a hora de se aventurar em voos mais distantes e mais longos, como 

os seus braços ‗batentes‘ nos próprios joelhos. Paralelamente, com o nono ano do 

ensino fundamental, começou a se preparar para uma nova etapa em sua jornada de 

cientista/artista e:  

fiz prova para cinco lugares, PEDRO II, CEFET, IFRJ, FAETEC e 

FIO CRUZ
29.

. Passei para a FAETEC e na FIOCRUZ fui sorteado, 

também passei para o IFRJ, no CEFET passei apenas na primeira 

fase e não passei para o PEDRO II. Resolvi ir para o IFRJ pela 

qualidade e proximidade de casa e, atualmente, estou no quinto 

período do curso técnico de Petróleo e Gás. 

Com Guató, o menino esguio devidamente apresentado, começamos agora a 

caminhar e voar com suas palavras e seus pensamentos que viveram a experiência a 

partir das três atividades realizadas e que possibilitaram que seu corpo fosse encarnado 

pelo prazer, pela confiança e pela liberdade. Guató diz que 

 as aulas de educação física no IFRJ me permitem fazer atividades 

diferentes da outra escola porque me ajuda a trabalhar em equipe, 

principalmente porque nos laboratórios a gente precisa trabalhar em 

conjunto, então não é só mais uma matéria, ela agrega muito.  

Neste sentido, os valores trabalhados na Educação Física Escolar no IFRJ e, 

consequentemente nas atividades, já começaram a ecoar. Esta ‗agregação‘ narrada pelo 

menino esguio nos remeteu aos laços formados dentro das aulas, na tentativa de romper 

com uma ótica mais tradicional e engessada que ocorre em algumas aulas de Educação 

Física Escolar, centrada exclusivamente no ser biológico e tecnicista, que não leva em 

consideração a construção de valores como solidariedade, união e amizade entre os 

alunos. 

Conversando um pouco mais, Guató vai se soltando e deixando o corpo aparecer, 

se fazendo presente e evidente, se concentrando e (des)concentrando ao mesmo tempo, 

porque trabalhando a concentração, o trabalho em equipe, o exercício corporal são 

muito importantes e por aqui precisamos de foco para estudar. Quando Guató suspira, 

eleva o olhar em um sinal de lembrança, parece voltar até os lugares das atividades e 

muitas vezes verbaliza a expressão ―trabalho em equipe‖. Peço ajuda neste jogo de 

palavras e emoções para dialogar com (MAFFESOLI, 1995), quando o autor traz a 

                                                             
29

Colégio Pedro II, Centro Federal de Educação tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Fundação de Apoio a Escola 

Técnica e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 
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noção da socialidade, apontando a valorização do presente no viver coletivo, da vontade 

de ‗estar junto‘, de formar comunidade e ressalta que ―[...] empiricamente, isso nos 

remete a todas as formas de conjuntos musicais, esportivos, de consumo ou religiosos, 

que, embora sempre tenham existido em certas épocas (re)encontram uma amplitude 

que tinha perdido, ou que tinha sido relativizada‖ (MAFFESOLI, 1995, p. 53).  

Com Guató, o lugar também apareceu e Ele diz: eu achei bem legal, porque a 

gente saiu da escola. Foram aulas e passeios ao mesmo tempo e, ao ar livre, é mais 

bem aproveitado, fica melhor de fazer as coisas, mais prazeroso. Neste momento, 

desejo saber sobre este emaranhado de sentimentos vividos na experiência do lugar e 

peço para que fale mais e, sem hesitar, Guató diz: lá é mais livre, tem mais verde, tem 

mais árvores e mais sombras. Aqui na escola, o local é mais fechado, o ar tem mais 

poluição, o lugar influencia muito. Guató conta que o lugar foi muito importante em 

relação à atividade e que o mesmo jogo sendo jogado em lugares distintos é vivificado 

de maneira diferente por conta do plano imediato que este lugar se refere: eu acho que 

lá no lugar ainda seria melhor por ser mais livre e mais movimentado. O jogo, nesta 

esteira, fez parte do ―estilo estético‖ (MAFFESOLI, 2009) cuja ênfase está no 

hedonismo e no sensível, deixando para trás uma razão fechada e técnica, dando 

passagem para um estilo coletivo, impulsionado para um querer ―estar – junto‖ 

(MAFFESOLI, 2009), valorizando todo sentido de pertença, união, solidariedade, 

comunhão, respeito entre si e com o lugar. Aqui o corpo se apropriou do lugar ou o 

lugar se apropriou do corpo. Neste caso, Guató não conseguiu discernir, mas sabe que 

viveu a experiência na pele, no cheiro, no ar. Sobre isto, SERRES (2004), nos diz que 

―invadir inicialmente o corpo e depois o ambiente, com uma harmonia que celebra sua 

grandeza e que, posteriormente, se adapta transbordante ao próprio corpo que a emite‖ 

(p. 15). 

As relações do sujeito estão imbricadas com o lugar. Assim, CARLOS (2007), 

nos ajuda a pensar nestas questões ligadas ao lugar e seus significados, sendo uma mola 

propulsora que une a formação com os lugares vivificados. Então, a ideia de 

proporcionar aulas em lugares diferentes dos vividos cotidianamente na escola, 

contribuiu para mais uma possibilidade que não se restringe somente aos aspectos 

relacionados ao âmbito fisiológico, nem se tratou simplesmente de um reflexo 

psicológico, ou seja, passou do ponto físico ou biológico HUIZINGA (2004). Na 

perspectiva da complexidade de MORIN (1999), o fenômeno humano pode ser 

interpretado em diversas dimensões: pedagógica, social, cultural, biológica, histórica, 
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política, etc. Assim, o jogo como fenômeno social e cultural, contemplou a 

possibilidade de uma formação mais complexa deste grupo de alunos. 

Durante a entrevista, Guató falou sobre sua pintura. Tal explicação versou pelos 

sentimentos expressados por meio das tintas para contemplar as atividades que tinha 

realizado. Pedi para que colocasse na tela tudo aquilo que foi vivido e que qualquer 

pessoa que não tivesse participado da oficina pudesse compreender o que ocorreu 

naquele dia, sem palavras, somente com imagens. 

 

Figura 80: Tela pintada pelo Menino Esguio 

Sobre a tela, Guató disse; como a gente estava em lugares mais naturais, mais 

verdes, eu queria apresentar o coração enraizado com a natureza influenciando nesse 

coração.  Com o vermelho no centro do coração, temos ―energia [...] amor, alegria, 

excitação‖ (FURTH, 2004, p. 158).  E ainda, ―no Extremo Oriente, o vermelho também 

evoca de uma maneira geral o calor, a intensidade, a ação, a paixão‖ (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 1993, p. 946). O coração vermelho sangue da tela sobressaiu nas 
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palavras e no corpo de Guató e procurei saber mais: que coração seria este? Ah 

professor, esse coração seria a liberdade, seria a alegria...e, neste momento da 

conversa, Guató dá uma pausa, parece que faltavam palavras diante do coração batendo 

forte quase saindo do peito, mas continua, o vermelho com o tempo vai ficar todo verde, 

ele ainda estava meio preso; mas, com mais atividades assim, ele irá amadurecer. Para 

Chevalier e Gheerbrant (1993), o vermelho: 

universalmente considerado como o símbolo fundamental de vida, 

com sua força, seu poder e seu brilho [...] é a cor do fogo central do 

homem e da terra, o do ventre [...] se opera a digestão, o 

amadurecimento, a geração ou regeneração do homem [...] vermelho 

noturno e centrípeto é a cor do fogo central do homem e da terra, o do 

ventre e do atanor dos alquimistas, onde, pela obra em vermelho, se 

opera a digestão, o amadurecimento, a geração ou regeneração do 

homem ou da obra [...] é matricial, uterino [...] os oceanos purpúreos 

dos gregos e o mar Vermelho estão ligados ao mesmo simbolismo: 

representam o ventre, onde morte e vida se transmutam uma na outra 

(p. 944).  

Levando em consideração a cor vermelha, pudemos estabelecer nesta etapa, o 

quão foram e são importantes estas oficinas em diversos lugares. Isto porque, este 

suposto amadurecimento do coração vermelho está ligado ao processo de formação dos 

alunos, à medida que mais atividades estabeleçam estas diretrizes, o amadurecimento do 

aluno vai caminhando lado a lado com a vida, com a experiência e com a Educação 

Física Escolar. Sobre isto, Guató diz:  

quando fomos à praia foi muito emocionante. Aliás, todas as vezes 

que nós saímos foram experiências muito boas. A experiência no sítio 

e na Quinta da Boa Vista foram incríveis, mas a praia pra mim foi o 

melhor lugar. Eu gosto muito de praia, da calmaria do mar, do cheiro 

da maresia. Então, chegar lá e vivenciar uma aula é algo muito 

especial, ainda mais indo com meus amigos. Lembro, que na volta, 

vários alunos estavam dormindo dentro da van, o que deu uma 

sensação de calma. Assim, como fomos ao sítio, onde aproveitamos o 

máximo que pudemos, fazendo atividades na quadra, comemos depois 

e ficamos na piscina. Às vezes, estamos muito preocupados com 

alguma matéria, com as responsabilidades que temos e essas 

atividades, ainda mais em locais fora da escola, acabaram sendo uma 

forma de espairecer e nos divertir. Esses momentos, depois que nós 

nos formarmos, com certeza ficarão na memória. Vai ser uma 

lembrança boa no meio do caos que temos que passar com provas, 

relatórios, seminários e têm também as partes boas que se tornam 

experiências inesquecíveis. É parte da nossa história. 

Continuando a história, pedi para Guató falar uma imagem que pudesse sintetizar 

toda experiência vivida nos lugares e com as atividades, uma espécie de fechamento. 

Mas professor, imagem em que sentido? Torno a explicar com outras palavras. Dou 
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tempo para o silêncio ensurdecedor que toma conta naquele momento, daquela sala 

frisada com os raios solares de uma manhã quente típica do Sarapuí até que ouço depois 

de uma respiração mais forte: imagino uma águia, porque ela é focada, ela é 

concentrada e, ao mesmo tempo, ela é livre e eu também me senti livre naquele lugar e 

confiante também. Liberdade e confiança andaram atrelados e imbricados: 

 eu achei que eu ganhei confiança sim, porque como estava mais livre, 

os professores acreditaram e confiaram nos alunos, porque a gente 

estava livre e podia parar em outros lugares como no circo, no museu 

ou até ir para a rua mesmo, mas se vocês confiaram na gente, a gente 

acaba estabelecendo uma relação de confiança entre professor e 

aluno. 

A imagem da águia entra em cena, voa e se mistura com Hermes. Isto porque, a 

águia é a ―Rainha das aves, encarnação, substituto ou mensageiro da mais alta divindade 

uraniana e do fogo celeste‖ (CHEVALIER E CHEERBRANT, 1993, p. 22). Com 

astúcia de exercer o papel de levar e trazer a mensagem, a águia, Hermes, e a corrida de 

orientação se encontraram no mesmo caminho e mais: ―Dotada dessa força solar 

uraniana, que a potência com que evidencia, a águia torna-se, em decorrência disso, o 

pássaro-tutelar, o iniciador e o psicopombo‖ (Ib, p. 24). Como um jogo de quebra 

cabeça, tudo começa a se encaixar. Não é à toa que como um símbolo iniciático, regeu a 

primeira atividade, o primeiro lugar dentre os três e o primeiro sujeito desta pesquisa e, 

mais ainda, refletiu, talvez, a ausência do pai de Guató em sua infância, porque: ―A 

águia é, também, o símbolo primitivo e coletivo do pai e de todas as figuras da 

paternidade‖ (Ib, p. 22). Então, Guató: o menino esguio levanta voo e segue o caminho 

da sua imagem, da sua águia e da sua liberdade. 

Sou construtor menor. Os raminhos com que 

arrumo as escoras do meu ninho são mais 

firmes do que as paredes dos grandes 

prédios do mundo. Ai ai! 

(Manoel de Barros) 
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Figura 81: Imagem retratada pelo Menino Esguio (https://www.google.com.br) 

 

 

9.2 ANA BELONA: a menina dos olhos de árvore 

Ana Belona queria ser árvores para ter 

gorjeios. 

(Manoel de Barros) 

Outro sujeito desta pesquisa é uma menina de olhos lindos e pele de leite. 

Moradora de Magé, sempre viveu em concretos longos que chegam perto do céu azul e 

enormes como uma Paineira. O que a menina sempre teve para cima nunca teve para 

baixo. Não havia quintal, mas a extensão de suas brincadeiras era a praça perto da sua 

residência: eu brincava de bola, soltava bolinha de sabão. Só conseguiu estabelecer 

contato com amigos da sua idade a partir dos seis anos: aí a gente brincava muito de 

Barbie, eu brinquei muito de Barbie e de desenhar também...conta com tom de 

saudades e continua...eu gostava muito de brincar. A praça era (O) lugar das 

brincadeiras, o seu parque de diversões.  

A menina que usa ‗armadura‘ nos olhos e nem por isto deixa de apreciar o verde 

das árvores, tem uma tia e lá tem um quintal bem grande, fica em Suruí, depois de 

Magé, lá eu brincava muito. Versando entre estes dois lugares, a menina de belos olhos, 

durante sua narrativa, se mostrou bastante nostálgica em suas lembranças (re)vividas na 

memória. Entendo, com Montero (2004), que ―Na infância, todos somos loucos; quer 

dizer, todos somos possuídos por uma imaginação sem domesticar e vivemos numa 

região crepuscular da realidade em que tudo é possível‖. E mais,  
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Acho que todos os seres humanos entram na existência sem saber 

distinguir direito entre o real e o que é sonhado; de fato, a vida infantil 

é em boa parte imaginária. O processo de socialização, o que 

chamamos de educar, ou amadurecer, ou crescer, consiste 

precisamente em podar as florescências fantasiosas, fechar as portas 

do delírio, amputar nossa capacidade de sonhar acordados; e ai de 

quem não souber selar essa fissura com o outro lado, porque 

provavelmente será considerado um pobre doido (p. 14). 

Não neste trabalho! Na Educação Física do IFRJ, as flores cresceram, a fantasia 

bailou e o devaneio sonhou acordado, o que não pareceu ser algo comum em todas as 

escolas por onde Ana Belona passou, mais especificamente, durante as aulas de 

Educação Física no antigo colégio. A menina teve momentos que foram marcados pela 

segmentação dos corpos, 

a professora dividia o tempo né, menino e menina e também dividia a 

quadra [...]  ela escolhia um jogo ou a gente escolhia, não era tão 

legal, não. E quanto aos esportes, nunca fui muito boa em nenhum. 

Fazia GRD (ginástica rítmica desportiva), quando criança e de todas 

as coisas que fiz, essa era a que eu mais me identificava. Também fiz 

natação, handebol, kickboxing e pilates.  

Fico pensando: isto porque nunca foi boa nos esportes. imaginem se fosse?  

Neste momento, a lembrança surge com um gosto amargo de um passado recente 

e certo encantamento com as aulas atuais. Montero (2004) a este respeito entende que: 

―isto quer dizer que minha adolescência e a infância estão mergulhadas no magma 

amorfo e movediço do tempo sem tempo, numa turbulenta confusão de cenas sem 

datar‖ (p.8).  

Juntos há três semestres (turma e professor/pesquisador), ela diz que  

é muito legal porque é bem diferente...a Educação Física aqui com 

você. Não é só...dividir o tempo, aí joga vôlei, futebol, 

queimado...porque era muito queimado na minha escola. Aqui...há 

integração também. Você conhece mais as pessoas da turma, também 

assim, é...você pode relaxar porque é muito puxado aqui né. Aí tem 

que ter alguma coisa para você aliviar tudo isso e isso é muito 

importante pra gente. 

 A menina, por doze anos estudou na mesma escola indo até o nono ano do 

Ensino Fundamental. No máximo, andava por cinco minutos até chegar à escola, aliás, 

dá pra ver ela da janela da minha casa e o curso que eu fazia também...então era tudo 

bem pertinho de casa. Inicialmente pretendia ir mais além. Caminhar até o Colégio 

Pedro II era seu grande objetivo e apesar do lamento de não ter passado para o ‗Pedrão‘, 

embora eu tenha ficado um pouco triste, fiquei satisfeita por ter passado para o IF, mas 
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não foi amor à primeira vista. Andando pelo IF no dia da prova, sua mãe ouviu dela: 

nossa, mesmo que eu passe pra cá eu nunca vou estudar aqui. Iludida eu. Que bom que 

eu fui! 

Pronto! Começara as andanças da vida por outro lugar. A distância para o colégio 

aumentou, o desabrochar apareceu. Era como se as folhas fossem surgindo e o caule se 

fortificando com as raízes se fincando, mesmo que temporariamente, a experiência foi 

se vivificando. Acabei me apaixonando pelo colégio da forma como ele funcionava, as 

matérias técnicas que iriamos ter, os laboratórios...muita paixão por eles. Agora, pouco 

importava a distância, as conduções, o tempo...o lugar tomara seu corpo pelo fervor do 

Sarapuí: embora a infraestrutura do prédio seja bem precária, as pessoas que 

constituem o lugar transformam esse lugar num lugar maravilhoso de se conviver. 

Todos os problemas, até o calor desaparece. 

A mudança é nítida como as flores nas estações do ano. Hoje, a menina de raízes 

fortes e de flores coloridas, pouco tempo livre tem, pouco importa. Seu passatempo, a 

leitura romântica vai se aconchegando entre um laboratório e outro, entre uma condução 

e outra. As aventuras e o suspense saltam das páginas para o corpo na vida real e, por 

isto, acho a leitura um modo de se desligar um pouco desse mundo confuso que a gente 

vive hoje. É poder viajar sem sair do lugar, sempre aprendendo bastante.  

No decorrer da entrevista, peço para que a Ana Belona fale um pouco mais sobre 

as atividades que foram feitas nas aulas de Educação Física e, bem rápido, os olhos de 

árvore crescem feito uma flor que se espreguiça, o canto da boca parece tocar a ponta da 

orelha de tão grande que é o sorriso e:  

ah...muito legal, eu nunca tinha feito nada assim. E olha que não 

gosto muito de correr, mas lá eu fiz tudo. E logo vem a pergunta: por 

que você correu tanto? Porque eu estava ao ar livre e é muito 

diferente da quadra e eu acho que, num lugar assim de natureza, a 

gente acaba dando uma relaxada, sai um pouco desse negócio de 

prédio, construção, poeira, é muito legal! 

 O lugar entra mais uma vez em voga e se apresenta de maneira significante e 

influente na relação direta com a atividade, mas não um lugar comum e sim aquele 

vivido e encarnado pela experiência do corpo, Ana Belona continua, 

os mesmos jogos se tivessem sido feitos aqui (IFRJ), seria diferente. 

Sendo em outros lugares, torna tudo mais atrativo, o lugar muda tudo. 

É muito bom conhecer coisas novas e diferentes, ainda mais saindo da 

nossa rotina. Hoje, posso dizer que passei a gostar mais da educação 

física e das aulas que tivemos porque, antes daqui, era uma disciplina 

que eu achava meio chata por ser sempre a mesma coisa. Sempre 
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tinha a divisão de meninas e meninos e eram sempre os mesmos 

jogos. Com as atividades que fizemos, conseguimos integrar os dois 

gêneros sem ficar de forma desigual ou injusta, dando para jogar 

todo mundo junto. Então passou a ser uma aula mais interessante. 

O trabalho em equipe apareceu de maneira recorrente e articulada entre os 

sujeitos, o trabalho em equipe foi muito importante porque todo grupo precisava pensar 

juntos e não era só uma pessoa que coordenava. Sobre isto, temos:  

O que está aqui em causa é de grande monta, uma vez que essa 

proxemia determina, no sentido mais simples do termo, o (nosso) 

relacionamento com os outros. ―Mundo social vivido‖, experiência 

vivida, relacionamento e inter-relações recíprocas (MAFFESOLI, 

2010, p. 260).  

Ana Belona diz ainda mais sobre os lugares, o espaço, a união da turma, do 

trabalho em equipe e a lembrança:  

com as atividades feitas na Quinta da Boa vista, no sítio e na praia a 

gente pode perceber a educação física principalmente pelo fato de 

termos mais espaço para nos exercitarmos e realizar atividades que 

usassem o trabalho em equipe o que, em minha opinião, é uma das 

principais aprendizagens dessa disciplina. Foi uma experiência muito 

boa por ser fora da escola, assim a gente pôde conhecer novos 

lugares e também por ter feito jogos e brincadeiras com a nossa 

turma que foi se unindo ainda mais ao longo dos anos, atividades que 

sempre serão lembradas por todos nós. 

Diria eu, encarnadas no corpo e na pintura que vem a seguir. 

 

Figura 82: Quadro pintado por Ana Belona: a menina dos olhos de árvore (arquivo 

pessoal) 
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 Ana Belona logo começa dizendo: 

Na Quinta da Boa Vista foi o lugar que eu mais gostei. O lugar era 

muito bonito, fresco e tiveram as atividades que eu mais gostei, como 

aquela de procurar as bandeira que, pra mim, foi a melhor de todas 

as atividades passadas nos três lugares. Depois ainda pudemos 

desenhar, pintar e fazer vários outros jogos. Então, esse quadro 

representa diversão, foi muito legal...e as árvores representam a 

natureza. Como eu sempre gostei de desenhar, fazer esse quadro foi 

muito bom, foi diferente.  

O que Ana Belona queria era mostrar que todo aquele sorriso estampado no rosto 

durante a entrevista, também estava posto em cores naquele quadro vibrante no qual 

predominava o azul da água se misturando ao céu que ―pode denotar saúde; o fluxo vital 

da vida (―a fonte da vida‖) ou energia‖ (FURTH, 2004, p. 159). Já o verde que ―em 

plantas e grama saudáveis certamente nos diz que a planta tem um bom potencial para o 

crescimento‖ (Ib, p. 158).  

Assim, Ana Belona pode expressar a sua liberdade no corpo e na tela, se sentiu 

livre para correr, para pintar e para crescer com a energia vital representada na tela pelas 

cores azul e verde. Como o marrom representado no caule da árvore que liga as raízes 

até o verde das folhas, que liga a terra ao céu e também o marrom da ponte dando liga, 

ligando a ponte, fazendo o caminho ao caminhar numa espécie de profano e sagrado, 

prosaico e poético, o marrom é o ―sustento; em contato com a natureza e com o 

terrestre; saudável‖ (FURTH, 2004, p.159). 

O verde da copa das árvores foi os colírios dos olhos de Ana Belona: a menina 

dos olhos de árvore e, ―é uma cor tranquilizadora, refrescante, humana [...] o verde é a 

cor do reino vegetal se reafirmando, graças às águas regeneradoras e lustrais nas quais o 

batismo tem todo o seu significado simbólico. O verde é o despertar das águas 

primordiais, o verde é o despertar da vida‖ (CHEVALIER e GHERRBRANT, 1993, p. 

939). 

Parece redundante, mas, em inúmeros momentos da entrevista, a imagem da 

vida/árvore floresce em seu pensamento e, consequentemente, em suas palavras. 

Resumidamente, ela disse que a árvore representa o seu corpo e a união entre as 

atividades, a sua infância e a sua moradia nos dias atuais. Ela afirma: 

a natureza me encanta. Lá em Suruí tem muito mato e quando eu era 

criança e passeava por lá e também é bastante calmo o lugar.  Eu 

moro em frente a uma praça e quando acordo é só árvore...eu olho 

pela janela...é bem bonito. Eu prefiro assim, uma vista mais bucólica 

do que cheio de prédio e tal, é bem mais bonito. Nos lugares que 
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fomos, as árvores estavam sempre presentes também, fazendo 

bastante sombra. 

A imagem da árvore é muito forte no sentido de elevação, ascensão e subida o que 

nos remeteu à trajetória de Ana Belona desde a sua infância até a chegada ao IFRJ, já 

adolescente, ou seja, mesmo tendo as raízes firmes e distantes, representados pelo bairro 

de Magé e de Sarapuí, ela resolveu dar corpo ao caule da árvore, aumentou o tamanho 

de sua copa e frutificou em lugares mais altos, mais distantes da vista de sua janela e foi 

crescer feito um eucalipto na floresta da vida. 

A árvore de Manoel de Barros diz muito sobre a árvore de Ana Belona. Imagens 

do sol, de lua, de céu, da amizade, de borboletas, de voos. Um enxame de potentes 

significados. 

Árvore  

Um passarinho pediu a meu irmão para ser 

sua árvore. Meu irmão aceitou de ser a 

árvore daquele passarinho. No estágio de 

ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, 

de céu e de lua mais do que na escola. No 

estágio de ser árvore meu irmão aprendeu 

para santo mais do que os padres lhes 

ensinavam no internato. Aprendeu com a 

natureza o perfume de Deus. Seu olho no 

estágio de ser árvore aprendeu melhor o 

azul. E descobriu que uma casca vazia de 

cigarra esquecida no tronco das árvores só 

serve pra poesia. No estágio de ser árvore 

meu irmão descobriu que as árvores são 

vaidosas. Que justamente aquela árvore na 

qual meu irmão se transformara, 

envaidecia-se quando era nomeada para o 

entardecer dos pássaros E tinha ciúmes da 

brancura que os lírios deixavam nos brejos. 

Meu irmão agradecia a Deus aquela 

permanência em árvore porque fez amizade 

com muitas borboletas”.  

(Manoel de Barros) 
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Figura 83: Imagem retratada por Ana Belona: a menina dos olhos de árvore 

(https://www.google.com.br) 

 

9.3 SOL: a menina tagarela 

Sol, s.m. Quem tira a roupa da manhã e 

acende o mar. 

(Manoel de Barros) 

―Espevitada‖ daquelas que chega chegando e já começa falando: gosto MUITO de 

conversar, exceto quando o assunto é: comer! Esta parte é muito importante, tão 

importante que é uma comedora de mão cheia, ou melhor, de boca cheia.  

Com dois irmãos e uma família que é mega grande e que ela gosta muito, a 

menina está sempre rodeada de muitos amigos e da família que reside na mesma rua em 

que mora. Para ela, o lugar em que vive desde a infância é muito bom, exceto no que 

diz respeito à violência: eu adoro esse lugar, minha família morando na minha rua, 

minha igreja sendo próximo, eu adoro.  

Outra coisa que deixa a menina sem poder falar é justamente a sua relação com a 

água: quando era criança, já fiz natação, fiz polo aquático (adoro mar, adoro piscina, 

adoro água). Desde muito nova gosta de praticar esportes, diz a menina ‗matraca‘ que o 

seu jogo preferido na terra é o tênis de mesa,  

inclusive comecei a treinar e jogar. Aí viram que eu era boa e a 

escola me chamou para competir com outras escolas. Foi o único 

campeonato que fui. Queria ter competido mais, só que saí da equipe 

do tênis de mesa por causa do curso preparatório.  
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Além de jogar, a menina também gosta muito de assistir jogos de futebol, 

basquetebol e voleibol. 

Já passou por alguns colégios durante a sua vida e diz que os professores e os 

amigos que fez leva no coração e foram importantes em sua trajetória de vida. Apesar 

de querer ter ido falar lá pelas bandas da FAETEC, acabou indo balançar a mandíbula 

no IFRJ isto porque se apaixonou e começou a sonhar com o jaleco de um amigo de 

turma no curso preparatório. 

Em seus lugares, 

 seja em casa ou na escola, gosto de jogar tênis de mesa, ler (mas isso 

tem tempo que não faço), assistir séries (minhas preferidas são Grey’s 

Anatomy, Supernatural e Once Upon a Time), ver filmes, ficar com os 

meus afilhados, conversar, ir a festas, tirar fotos, ir à igreja e comer. 

 Sobre as séries, não sei explicar porque gosto, mas gosto. Acho que é um pouco 

por causa das lendas e dos contos. Nada de anormal para uma menina com seus 

dezessete anos de idade e que está no quinto período do Ensino Médio no curso de 

Petróleo e Gás. 

A Educação Física está em seu peito: é uma matéria que sem dúvida, por vários 

motivos, tem um lugar no meu coração! Sempre gostei de esportes...sempre gostei de 

jogar com os meus amigos; a educação física une todas as coisas que eu gosto. 

Moradora da comunidade do Juramento, ela jura que a sua infância foi rodeada de 

jogos e brincadeiras e que seu corpo pulava feito pipoca na panela: eu jogava tudo: 

tinha pega-pega, pique esconde, amarelinha, pião, bola de gude, soltava pipa, jogava 

bola. Eu nunca tive medo, sempre quis jogar. Podia ser brincadeira de menino ou de 

menina e em grupo também, o que eu queria era brincar. A rua era o palco iluminado, o 

microfone de som límpido e perfeito representado pelo corpo, era O Lugar. Aqui, Sol 

revive suas peraltices. Com Montero, (2004) entendo que  

 a maneira que nós inventamos nossas lembranças, o que é o mesmo 

que dizer que inventamos a nós mesmos, porque nossa identidade 

reside na memória, no relato de nossa biografia. Portanto, poderíamos 

dizer que os seres humanos são, acima de tudo, romancistas, autores 

de um romance único cuja escrita dura toda a existência e no qual 

assumimos o papel de protagonista (MONTERO, 2004, p. 8). 

Sendo protagonista e chegando à antiga escola onde cursou até o nono ano do 

ensino fundamental, Sol diz que ficava brincando na casinha de boneca e de montar 

objetos com peças de encaixe, tipo um Lego. Um pouco mais adiante, começou a ter 

corrida, basquete e mais esportes. Assim fomos avançando cronologicamente no tempo 
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e chegamos até a Educação Física Escolar do IFRJ. Aí foi fácil para Sol: a menina 

tagarela, tagarelar:  

acho que tipo...nenhuma outra escola foi como é aqui...trabalhar em 

grupo, jogar todo mundo. Lá era muito individual e aqui também 

temos novas atividades, aqui sai do padrão. Acho que mudou a minha 

forma de me relacionar com os outros, ainda mais nos primeiros anos 

e nos períodos que tinham repetentes que vinham pra nossa turma. 

Eram as aulas de educação física que aproximavam mais a turma 

porque nas aulas que tínhamos em sala, todos ficavam sentados nas 

cadeiras em grupinhos. Então foi muito importante pra aproximar a 

nossa turma do jeito que ela é unida hoje. E também aumentou a 

minha vontade de querer fazer atividades. Não gostava muito de jogar 

vôlei, mas do jeito que jogávamos, eu gostava, e do jeito que eram as 

aulas também. Eram diferentes comparadas às aulas de educação 

física que tive nas minhas antigas escolas. 

Avançando um pouco mais, adentramos especificamente nas atividades feitas 

além dos ‗muros‘ da escola em outros lugares. E, rapidamente, a língua começa a coçar 

e Sol dispara as palavras: 

 Top! Muito bom! Rsrsrs, eu nunca tinha feito aulas assim e lá eu me 

senti livre. Pude correr sem ninguém ficar vigiando a gente e ainda 

com atividades novas que eu não conhecia. Pudemos interagir com 

pessoas de dentro e de fora do nosso Campus, outros alunos, outros 

professores. Sem falar que os lugares ajudaram bastante...grande, 

bonito...a nossa quadra parece mais uma gaiola. Então, o lugar é 

muito importante na atividade que vivenciamos.  

Logo, ―aquilo que é vivido, experimentado em comum; aquilo que me liga 

estruturalmente ao outro deve ser também considerado nas análises sociais. Nisso 

resiste todo segredo da estética‖ (MAFFESOLI, 2009, p. 64). A partir dos pressupostos 

maffesolianos, entendeu-se que a experiência do vivido deve ser valorizada, tendo em 

vista que quando compartilhada funciona como criação, ou seja, contempla a 

criatividade. A banalidade precisa ser analisada em sua totalidade, pois nela circulam 

emoções, pensamentos, anseios que o autor define como ―cultura do sentimento‖.  A ela 

se relaciona a admiração, o hobby e o gosto partilhado, uma espécie de ‗cimento‘ que se 

torna vetor de ética. ―Ética da estética‖ que se reverberou em um ―vibrar em comum‖ e 

Sol dispara: Ah, foi muito importante pra mim porque me ensinou a trabalhar em 

equipe, a fazer atividades e a gostar mais ainda de educação física. 

Diante de tamanha importância, vejo-me mergulhado num mundo de sentimentos 

e palavras e tento não deixá-las se ―se soltarem do anzol‖ ou domesticá-las: 

As palavras são como peixes abissais que só mostram um brilho de 

escamas em meio às águas pretas. Se elas se soltarem do anzol, o mais 
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provável é que você não consiga pescá-las de novo. São manhosas as 

palavras, e rebeldes, e fugidas. Não gostam de ser domesticadas. 

Domar uma palavra (transformá-la em clichê) é acabar com ela 

(MONTERO, 2004, p. 13). 

E foi assim que fomos mais uma vez em busca da palavra e sem amarras Sol 

anuncia:  

além da Quinta da Boa Vista, também fomos até um sítio e a praia 

também, e foram super incríveis! No sítio, tivemos tempo livre pra 

fazermos o que quiséssemos (era o corpo se ambientando). Tanto os 

meninos quanto as meninas jogaram bola, totó, pingue pongue até o 

professor Leandro jogou com a gente. Ficamos na piscina e fizemos 

várias atividades lá que foram ótimas e muito engraçadas também. Já 

na praia, particularmente, foi a melhor aula da minha vida. Fizemos 

diversas atividades, brincadeiras que cansavam a gente, mas não 

queríamos parar de fazer por serem tão legais. Tivemos um lanche e 

fomos à água, também supervisionados pelo professor. E pra mim, foi 

um dia muito importante por ter feito com que eu e, acredito que pra 

muitas pessoas da sala também, saíssemos da nossa zona de conforto.  

E em tom de saudades por não ter mais Educação Física na grade curricular a 

partir do sexto período, Sol continua,  

era muito bom ter educação física porque era uma das poucas 

matérias que tínhamos que trazia paz ao invés de preocupação como 

algumas outras traziam. Inclusive, nesse período que não temos mais 

educação física, a saudade é muito grande. Não só das aulas que 

fizemos em outros lugares, mas de todas as aulas que nos faziam 

sorrir, jogar, e o mais importante, nos ensinando a praticar com os 

outros, mesmo com as diferenças de cada um, trabalhávamos 

SEMPRE em equipe. 

 

No que tange ao quadro pintado e acariciado, logo surge: eu tentei retratar a 

liberdade que eu senti nos lugares, senti uma paz. Gostei, amei na verdade. No quadro 

que Sol pintou, vários corações ficam em destaque e eu pergunto sobre o significado de 

todos aqueles corações: significa que eu amei estar lá, jogar, estar com os amigos e tal, 

nos lugares e com as atividades você acaba se sentindo bem.  
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Figura 87: Quadro pintado pela Menina Tagarela (arquivo pessoal) 

Sobre o coração, simbolicamente, pode-se dizer que é o ―órgão central do 

indivíduo, que corresponde, de maneira muito geral, à noção de centro. Se o ocidente 

fez do coração a sede dos sentimentos, todas as civilizações tradicionais localizam nele, 

ao contrário, a inteligência e a intuição: talvez o centro da personalidade se deslocando 

da intelectualidade para a afetividade‖ (CHEVALIER e GHERRBRANT, 1993, p. 280). 

E mais, na simbologia do coração, ―o centro vital do ser humano, uma vez que é 

responsável pela circulação do sangue‖ (Idem, p. 280). Neste sentido que ligamos a 

imagem do coração aos sentimentos e valores como: afeto, amizade, liberdade, uma 

espécie de ‗proxemia afetiva‘ que brotou nas atividades, segundo os próprios alunos. E 

com o amarelo do sol da Sol expandindo-se com seus raios iluminando a tela, temos 

―um caminho de comunicação nos dois sentidos, um mediador entre os homens e os 

deuses‖ (CHEVALIER e GHERRBRANT, 1993, p. 40). Assim, o Sol com seus raios 

amarelos que irradiam luz, simboliza 

a experiência mais elementar que temos do amarelo é o Sol. Esta 

experiência é compartilhada por todos como efeito simbólico: como 

cor do Sol, o amarelo age de modo alegre e revigorante [...] O amarelo 

irradia, ri, é a principal cor da disposição amorosa [...] O amarelo é 

lúdico. O amarelo irradia como um sorriso [..] Para que o amarelo atue 

tão alegremente, ele precisa sempre da companhia do vermelho e do 

laranja. Amarelo-laranja-vermelho é o tríplice acorde típico do prazer 

e de tudo que o cerca: ele é o acorde – da alegria de viver, - da 

atividade, - da energia – da animação clamorosa (HELLER, 2013, 

p.153). 
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Não por acaso, com tanto prazer, alegria, energia e animação é que Dionísio, com 

a sua vivacidade, surgiu lado a lado com o Sol, sendo irradiado e irradiando energia nas 

atividades. 

O movimento dos corpos parecia estabelecer uma comunhão entre razão e 

emoção, real e sonhado, realidade e fantasia. Pareciam se fundir aos lugares 

promovendo um bailado que remeteu a algumas imagens simbólicas aqui apresentadas.   

Quase no fim da nossa conversa, pedi uma imagem que conseguisse contemplar a 

infância, as escolas por onde passou, a Educação Física escolar, o corpo e as oficinas 

realizadas nos três lugares. 

 Eu imagino um passarinho saindo da gaiola [...]. Eu lembrei também 

de um trabalho de Filosofia. Era um pessoal que estava na caverna e 

eles saíram da caverna. Assim, eles conhecem o mundo, porque 

quando a gente está na caverna a gente não vê o que tem do lado de 

fora, a gente só enxerga o que as pessoas querem deixar a gente ver.  

Dentro desta perspectiva, o aprisionamento causado por uma razão fechada é 

rompido pela liberdade do pássaro que sai da gaiola/caverna e pode enxergar o mundo 

com a sua própria visão. Uma passagem da razão fechada para uma razão aberta, de 

uma visão mecânica para uma visão sensível, para a imaginação. 

A imagem do pássaro se interliga com a imagem da liberdade: ―Na medida em 

que os deuses são tidos por seres voadores (como os anjos da Bíblia), os pássaros são de 

algum modo, símbolos vivos da liberdade divina‖ (CHEVALIER e GHERRBRANT, 

1993, p. 688). Tal liberdade se alinha ao pássaro na representação da alma que se liberta 

do corpo, ou seja, dos alunos que escapolem dos parâmetros mecanizados de uma 

Educação Física escolar pautada no corpo rígido, se deixando levar pelo corpo fluido e 

por lugares que foram além dos ―muros‖ que proporcionaram ao corpo um sair da 

caverna, abandonar o enjaulamento da gaiola chamada quadra poliesportiva. Sendo o 

corpo e a Educação Física Escolar vivificados nos três lugares de maneira leve, 

buscando valorizar os preceitos da amizade e da troca. Para Chevalier e Gheerbrant 

(1993), ―os documentos mais antigos entre os textos védicos mostram que o pássaro 

(em geral, sem especificações particulares) era tido como um símbolo da amizade dos 

deuses para com os homens. É um pássaro que vai buscar soma, isto é, a ambrosia, no 

alto de uma montanha inacessível e a dá aos homens‖ (p. 687). 

Como este mesmo pássaro/liberdade se libera da caverna que é ―como um útero, 

simboliza as origens, os renascimentos‖ (Ib, p. 215). Talvez este ―renascimento‖ seja o 

mote que precisa ser vivificado nas aulas, no corpo, nos lugares, na escola de maneira 
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geral. Assim, figura-se como ―arquétipo do útero materno, a caverna figura nos mitos de 

origem, de renascimento e de iniciação de numerosos povos (CHEVALIER e 

GHERRBRANT, 1993, p. 212). Iniciação que foi contemplada pela liberdade e 

confiança na possibilidade de conhecer novos horizontes dentro da Educação Física 

escolar, por isto 

A caverna é a imagem deste mundo. A luz indireta que ilumina suas 

paredes provém de um Sol invisível; mas indica o caminho que a alma 

deve seguir a fim de encontrar o bem e a verdade: a subida para o alto 

e a contemplação daquilo que existe no alto representam o caminho da 

alma para elevar-se em direção ao lugar inteligível. Em Platão, o 

simbolismo da caverna implica, portanto uma significação não apenas 

cósmica, mas também ética e moral. ―A caverna e seus espetáculos de 

sombras ou de fantoches representam esse mundo de aparências 

agitadas, do qual a alma deve sair para contemplar o verdadeiro 

mundo das realidades – o mundo das ideias‖ (Ib, p. 213). 

Assim é a nossa Sol. 

 

Figura 88: Imagem retratada pela Menina Tagarela 

(https://www.google.com.br) 

CORPOS EM MOVIMENTO: experiências vividas com razão e 

emoção 

Aqui iniciamos o fim que, contraditoriamente, não se limita ao final desta 

pesquisa, em outras palavras, o trabalho não se encerra em si mesmo, não se fecha com 

estes achados, pelo contrário, se abre para outras possibilidades e futuros 

desdobramentos. 

Posso afirmar que passei por uma travessia densa, intensa, mas nem por isto 

deixou de ser prazerosa e proveitosa. Meu corpo sentiu calafrios, a espinha arrepiou-se 
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algumas vezes, mas como diria Fernando Pessoa, ―Tudo vale a pena quando a alma não 

é pequena‖. Valeu a pena! 

Mesmo acreditando na incompletude do ser, momentaneamente, me completei. E, 

como uma borboleta, passei por uma metamorfose em que ovo, larva, casulo, crisálida e 

a forma adulta formaram uma ponte para mim. Foi assim que esta tese se/me revelou. 

Fui de um ponto para outro, adentrei por uma porta que me levou a outro lugar. Iniciei-

me! ―O iniciado transpõe a cortina de fogo que separa o profano do sagrado, passa de 

um mundo para outro, e sofre, com esse fato, uma transformação, muda de nível, torna-

se diferente‖ (Ib, p. 506). Diferença que me permitiu transmigrar dentro do processo de 

formação de si mesmo, possibilitando uma transformação realizada pelo caminho no 

próprio caminhar no processo de feitura desta tese. Portanto, a iniciação, a 

formação/bildung e a metamorfose/transformação fizeram parte do meu corpo e me 

permitiram compreender a vida em sua inteireza, no meu próprio eu. Uma aventura que 

me fez percorrer os limites que versam entre a razão e a emoção, a luz e a sombra, o 

prosaico e o poético. Formei-me! Sem nem perceber, é bem verdade. 

 Percorri a ponte que fez a ligação e a mediação, que está no entre e que me levou 

do mundo sensível ao suprassensível. Peguei nas mãos dos meus meninos e meninas de 

Barros e novamente pela ponte fomos até ao coração, às arvores, ao céu, ao mar, ao Sol, 

aos pássaros. Seguimos pelo caminho das cores repletas de liberdade e felicidade e, 

sinceramente, achei que estava conduzindo, mas agora, somente agora, percebo que fui 

conduzido. Neste período, procurei por mim mesmo, achei, talvez, porque continuo 

crendo no ser inacabado. É chegada a hora de tentar deixar acesa a luz encontrada, é não 

parar de respirar para não apagar a chama da vida. (Re) iniciei-me! 

Uma travessia vivida pela experiência do corpo que passou por algumas 

perspectivas mal delineadas ao longo dos anos, ou seja, corpo e Educação Física que 

passaram e passam por perspectivas já mencionadas no início desta pesquisa, mas que 

neste trabalho, se apresentaram imageticamente de maneira não dicotômica e fluida. 

Muitas vezes, na escola, o corpo e a Educação Física foram e são desconsiderados, são 

marginalizados e, para reconhecer e consolidar seus respectivos valores, foi preciso ir 

além. Foi necessário viver experiências em outros lugares, abrir a caverna, sair do 

enjaulamento de muros feito de concreto, dito por Sol: porque quando a gente está na 

caverna a gente não vê o que tem do lado de fora, a gente só enxerga o que as pessoas 

querem deixar a gente ver.   
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Ver e viver o lado de fora foi para Sol, foi para mim, a passagem, a (ultra) 

passagem pelo portal. Quem sabe a chegada ao Graal. Um horizonte no mar de 

transformações e (re) nascimento na dinâmica da vida, do mundo e das paixões, 

marcado pela recursividade do retorno de si mesmo, da volta às origens e do banho nas 

águas, no sentido do batismo, da purificação. Vimos e voamos com a felicidade 

proporcionada pela Cotovia, fizemos ninho com laços de amizade e um canto de alegria. 

 Viver esta tese foi como uma onda que desordenou o que parecia estar em ordem, 

foi elevar-se em ascensão quando me faltou chão, foi chegar até o ―pé‖ da montanha 

mesmo sem poder enxergá-la de tão distante que ela se encontrava. Encontrei, tropecei, 

andei, subi, caí, levantei, escorreguei, machuquei, me fortaleci, segui forte e mais 

seguro.   

Destarte, com a intenção de proporcionar uma Educação Física Escolar capaz de 

contemplar os alunos em sua totalidade com uma cultura rica em movimentos 

espontâneos, livres e impregnados de sentidos, utilizei-me do corpo em atividades que 

ultrapassaram os ‗muros‘ da escola e me levaram a lugares diferenciados que puderam 

proporcionar uma experiência através da Educação Física Escolar, tendo como 

entendimento alargado a vida e a sensibilidade.  

Sendo pesquisador da prática da Educação Física e, diante do pressuposto de que 

a Educação Física Escolar tem e pode contribuir de forma relevante na formação do 

estudante, acredito ser necessário ir além do tradicionalismo das aulas, as quais, por 

tempos, vem se mostrando (em algumas escolas) pautadas nas quatro modalidades 

esportivas: futsal, handebol, basquetebol e voleibol, além do queimado. Perspectivas 

voltadas para práticas mecanizadas onde há pouquíssima liberdade, confiança, alegria, 

interação, sensibilidade, espírito de grupo e solidariedade com o outro. Não quero dizer 

que as modalidades citadas não possam ser praticadas, mas defendo que é possível 

extrapolar, os ‗muros‘ da escola, chegar a lugares e experimentar o conhecimento um 

com os outros. E, mediados pelo mundo, poder ser capaz de resgatar a ideia de 

comunidade, de partilha, valorizando o ser em seus aspectos bio-psico-sócio-afetivo-

culturais (MORIN, 2011), contemplando os valores mencionados linhas acima, 

conforme nos conta Ana Belona:  

com as atividades feitas na Quinta da Boa vista, no sítio e na praia, a 

gente pode perceber a educação física principalmente pelo fato de 

termos mais espaço para nos exercitarmos e realizar atividades que 

usassem o trabalho em equipe, o que em minha, opinião é uma das 

principais aprendizagens dessa disciplina. Foi uma experiência muito 

boa por ser fora da escola. Assim a gente pode conhecer novos 
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lugares e também por ter feito jogos e brincadeiras com a nossa 

turma que foi se unindo ainda mais ao longo dos anos. Atividades que 

sempre serão lembradas por todos nós. 

 

Seguindo este caminho, o jogo, dentro da Educação Física Escolar, desenvolveu e 

possibilitou uma entrega plena, levando os estudantes a esquecer do tempo, esquecer da 

vida ‗lá fora‘. Acredito que é fundamental compreender o jogo como uma totalidade. 

Totalidade que caminhou lado a lado com um dos valores do jogo, com a formação para 

vida, como nos falou Sol: Ah, foi muito importante pra mim porque me ensinou a 

trabalhar em equipe, a fazer atividades e a gostar mais ainda de educação física. 

Atividades em lugares que foram além dos ‗muros‘ e que alinhados a um novo 

paradigma fundamentaram a feitura de um trabalho de forma diferente. Tal mudança 

paradigmática, no contexto da Educação Física Escolar, nesta pesquisa, buscou 

valorizar a experiência do corpo por meio de atividades que deram luz ao lado sensível, 

valorizando a ―ética da estética‖, a ―proxemia‖ o ―estar-junto‖, a ―alteridade‖, a 

―diferença‖, a ―integração dos opostos‖, (MAFFESOLI; MORIN). Neste caso, segundo 

Guató, as aulas  

me permitem fazer atividades diferentes da outra escola porque me 

ajudam a trabalhar em equipe, principalmente porque nos 

laboratórios a gente precisa trabalhar em conjunto, então não é só 

mais uma matéria, ela agrega muito. 

As imagens expressas pelos alunos revelaram simbolismos, significados e a ideia 

de que os valores produzidos pelos alunos corroboraram com uma educação para a vida. 

Na esteira do imaginário conseguimos capturar as imagens simbólicas que revelaram as 

formas de viver as experiências diferenciadas.  Os alunos pensaram, sentiram e agiram 

em comunhão com a ―cultura do movimento‖ (KUNZ, 2004) quando participaram das 

atividades.  

Com as narrativas dos alunos, sujeitos desta pesquisa, vivi e pude experienciar 

uma sensibilidade que me lançou para além do falado, percebendo e interpretando o não 

dito, o que o olhar disse, o que os corpos emanaram e o silêncio revelou. 

Através da experiência, dos lugares, do corpo e das atividades realizadas dentro 

da Educação Física Escolar, (re)lembrando: ―A QUINTA DA BOA VISTA: o corpo em 

ato; ―O SÍTIO CATARINA: o corpo saltitante‖ e ―A PRAIA DA RESERVA: suas 

belezas que saltam‖, foi possível potencializar a sensibilidade em um grupo de alunos 

do IFRJ que se reverberou através da liberdade, da confiança, da união, da alegria, da 

amizade, da criatividade e do respeito ao próximo. Foram corpos fluidos e vibrantes em 
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movimentos que imageticamente se apresentaram cheios de significados nas 

atividades/oficinas da Educação Física que apontaram para o corpo no seu sentido mais 

amplo, aquele que conduz para a forma integral – numa experiência que educa para 

vida. Assim, entrelaçamos vida/norma, latente/patente, razão/emoção, ordem/desordem, 

real/imaginal. O grupo de alunos do IFRJ, nas aulas de Educação Física em lugares 

diferentes, estabeleceram laços de amizade, comunhão, partilha de sentimentos e 

conhecimentos, o prazer de ‗estar junto‘, o ‗vibrar em comum‘, fazendo parte da ‗ética 

da estética‘. Deram luz e transformaram o abstrato em concreto e o concreto em 

abstrato. E isso foi possível, pela escolha da Pesquisa Narrativa como opção 

metodológica a qual, entendida como fenômeno e como método, foi capaz de revelar o 

sentido e o significado da Educação Física Escolar para um grupo de alunos do IFRJ, 

Campus Duque de Caxias. 

Acredito que a contribuição deste estudo para as Políticas Públicas possa se dar no 

âmbito dos currículos dos cursos de graduação em Educação Física e também das 

diferentes licenciaturas, de forma que contemple a importância de atividades que 

extrapolem os ―muros‖ da escola e desperte a sensibilidade dos professores. Neste 

sentido, a sensibilidade se mostrou relevante dentro do processo de ensino-

aprendizagem sendo um dos elementos centrais no que tange a produção de 

conhecimentos.  

As flores dessas árvores depois nascerão 

mais perfumadas. 

(Manoel de Barros) 
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Figura 89: “Sempre há luz no fim do túnel” 
https://www.google.com/search?q=imagem+luz+no+fim+do+t%C3%BAnel&rlz=1C1GGRV_enB

R751BR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGgOiP4cPkAhXfIbkGHTXpBDAQ_AUI

EigB&biw=1339&bih=635#imgrc=zam1l-P-qAIywM: 
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